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Dînd expresie profundului devotament față de partid, voinței nestrămutate 

a întregii studențimi de a urma neabătut insuflețitoarele îndemnuri

adresate tineretului de tovarășul Nicolae Ceaușescu,

s-au încheiat, ieri, intr-o atmosferă de vibrant elan tineresc

LUCRĂRILE CEffl DE-A XIII-A CONFERINȚE A UNIUNII 
ASOCIAȚIILOR STUDENȚILOR COMUNIȘTI DIN ROMÂNIA

Simbâtă, 12 februarie, s-a încheiat 
cea de-a XIII-a Conferință a Uniu
nii Asociațiilor Studenților Comu
niști din România, ale cărei dezba
teri s-au desfășurat sub semnul ori
entărilor și indicațiilor de covirși- 
toare însemnătate cuprinse in ma
gistrala cuvintaie rostită in deschi
derea lucrărilor de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, docu
ment de inestimabilă valoare teore
tică și practică, autentic program de 
acțiune pentru întregul tineret uni
versitar din țara noastră, din care 
se desprind cu claritate direcțiile 
fundamentale ale procesului de pre
gătire a studenților ca viitori spe
cialiști de nădejde care să-și aducă 
o contribuție tot mai importantă la 
înfăptuirea amplei opere de edifi
care a socialismului și comunismului 
în patria noastră.

Forumul tineretului universitar a 
dezbătut, timp de două zile, în plen 
și în comisiile pe probleme, modul 
in care asociațiile studenților din 
toate centrele universitare, sub con
ducerea organelor și organizațiilor de 
partid, au acționat in direcția for
mării multilaterale a studenților 
pentru muncă și viață, pentru pro
movarea tot mai hotărită in rîndul 
acestora a principiilor și normelor 
eticii și echității socialiste, pentru în
deplinirea întocmai a sarcinilor puse 
în fața tineretului studios de Con
gresul al XII-lea și Conferința Na
țională ale partidului.

Simbătă, lucrările conferinței s-au 
desfășurat în plen.

La lucrări au participat tovarășul 
Petru Enache, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ion Ursu, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., reprezen
tanți ai conducerii unor ministere, 
instituții centrale, organizații de 
masă și obștești.

în deschiderea ședinței s-a anun
țat că pe adresa conferinței au sosit 
un mare număr de telegrame din 
partea unor organizații din cen
tre universitare, institute și fa
cultăți, în care se exprimă deplinul 
acord cu orientările și indicațiile cu
prinse in vibranta cuvîntare a secre
tarului general al partidului, pre
ședintele țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sentimentele de profundă 
dragoste și atașament față de con
ducătorul iubit al partidului și sta
tului nostru, împreună cu cele mai 
alese mulțumiri pentru minunatele 
condiții de învățătură și viață create 
studenților din patria noastră. în 
același timp, studenții din toate cen
trele universitare se angajează că 
vor acționa cu fermitate pentru în
tărirea muncii politico-educative și 
organizatorice, pentru obținerea unor 
rezultate cit mai bune în întreaga 
activitate de pregătire pentru mun
că și viață.

S-a făcut cunoscut faptul că pe 
adresa conferinței au sosit, de ase
menea, numeroase mesaje din partea 
unor organizații studențești și de ti
neret din țări socialiste, din țări în 
curs de dezvoltare, nealiniate, ale 
Africii, Asiei și Americii Latine, din 
țări capitaliste dezvoltate, organiza
ții regionale și internaționale de 
studenți, în care se exprimă apre
cieri deosebite față de realizările po
porului român și de politica parti
dului și statului nostru, respectul 
față de prestigioasa activitate inter
națională a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, transmițînd dorința lor 
de cooperare în direcția luptei anti- 
imperialiste și anticolonialiste, pen
tru pace, dezarmare și destindere, 
pentru o nouă ordine economică in
ternațională, pentru o lume mai
(Continuare în pag. a V-a)
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Modernul centru civic al unuia dintre orașele înfloritoare ale țării - municipiul Ploiești

SCRISOAREA ADRESATĂ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 

in numele întregii studențimi, 
de participant» la conferință

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Conferința a XIII-a a Uniunii Asociațiilor Studenți

lor Comuniști din România, desfășurată intr-o atmosfe
ră de fierbinte entuziasm și înălțător patriotism, pu
ternic marcată de magistrala cuvintare pe care ati 
rostit-o in ședința de deschidere, a prilejuit o vibrantă 
reafirmare a sentimentelor de adincă stimă și aleasă 
prețuire ale tinerei generații universitare față de 
partid, față de dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, omul de a cărui prodi
gioasă activitate revoluționară sint indisolubil legate 
toate marile izbinzi ale națiunii noastre in mersul ei 
ascendent spre culmile luminoase ale socialismului și 
comunismului, strategul genial al grandioasei opere de 
edificare a noii societăți pe pămîntul României, ctito
rul învățămîntului modern românesc. Totodată, confe
rința a dat glas sentimentelor de adincă gratitudine 
ale tuturor studenților — români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — față de minunatele condiții de 
muncă și viață; de afirmare plenară a tineretului in 
toate domeniile de activitate.

Vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe secre
tar general al partidului, că, pornind de la ideile de 
excepțională însemnătate cuprinse in calda și mobili
zatoarea cuvîntare pe care ați rostit-o in cadrul Foru
mului studenților comuniști din România, reprezen
tanții tineretului studios din cele 19 centre universitare 
ale țării au dezbătut, așa cum ne-ați indicat dumnea
voastră, cu responsabilitate revoluționară, in spirit cri
tic și autocritic, întreaga activitate a asociațiilor stu
denților comuniști și au stabilit modalitățile concrete 
de acțiune pentru îndeplinirea și in viitor, eu cinste, 
a mandatului incredințat de partid organizației noas
tre revoluționare de a aduce o contribuție tot mai im
portantă la formarea multilaterală, prin muncă și 
pentru muncă, a viitorilor specialiști, cadre de nădejde 
ale economiei, științei și culturii românești.

Conferința noastră a adoptat, pe baza direcțiilor pe 
care, cu strălucită clarviziune ni le-ați trasat dum
neavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, un amplu program de măsuri menite să 
asigure ridicarea pe o treaptă superioară a întregii 
noastre aetivități, să determine îmbunătățirea de fond 
a activității de pregătire profesional-științifică și poli- 
tico-ideologică a tuturor studenților, să dezvolte, în fie
care colectiv studențesc, hotărîrea fermă de a munci 
cu dăruire patriotică, de a se pregăti temeinic pentru a 
pune în valoare, la viitoarele locuri de muncă, energia 
și capacitatea lor creatoare, talentul și entuziasmul, 
voința nestrămutată de a face totul pentru a contribui 
activ la înfăptuirea marilor obiective de dezvoltare a 
patriei stabilite de Congresul al XII-lea și Conferința 
Națională ale partidului.

Desfășurindu-și lucrările. în atmosfera de intensă 
vibrație politică și patriotică în care întreaga noastră 
națiune omagiază împlinirea a 50 de ani de activitate 
revoluționară și aniversarea zilei dumneavoastră de 
naștere, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. fo
rumul studențimii comuniste a exprimat încă o dată, 
cu deosebită putere, adeziunea deplină și unanimă a 
întregului tineret universitar la înțeleaptă politică in
ternă și externă a partidului și statului nostru, hotă
rîrea nestrămutată de a face totul pentru înfăptuirea 
Programului partidului, pentru înaintarea neabătută a 
României spre comunism.

Vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar 
general al partidului, că reprezentanții studenților din 
țara noastră, reuniți sub cupola simbolică a unuia din
tre edificiile cele mai reprezentative ale amplului sis
tem al democrației socialiste românești, au exprimat 
hotărirea tinerei generații universitare de a învăța și 
a munci cu tenacitate și dăruire patriotică în instituie 
și facultăți. în laboratoare șl ateliere-școală. pe marile 
platforme industriale, în unități' agricole, in școli și 
instituții social-culturale, în cercetarea științifică și în 
practica productivă, pentru a face, prin întreaga lor 
activitate, proba conștiinței lor revoluționare, a patrio
tismului înflăcărat și a voinței nestrămutate de a răs

punde prin fapte grijii părintești de care se bucură 
studențimea in societatea noastră socialistă.

Tinăra generație universitară a patriei are privile
giul de a fi îndrumată cu deosebită grijă și inaltă com
petență de tovarășa academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, a cărei prestigioasă activitate științifică și 
politică se bucură de stima și considerația întregului 
nostru popor, de o largă recunoaștere internațională, 
exercită o puternică influență modelatoare asupra pro
cesului devenirii noastre ca specialiști cu temeinică 
pregătire profesională, cetățeni devotați patriei, parti
dului, cauzei socialismului.

Știm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general 
al partidului, că avem încă multe de făcut, că trebuie 
să învățăm permanent, mai mult, mai bine, pentru a 
ne ridica la înălțimea exigențelor formulate cu atîta 
claritate de dumneavoastră, privind transformarea re
voluționară a întregii noastre activități, pentru a im
prima un fitm inalt de muncă, tfe cercetare și activi
tate productivă in școala superioară.

Iată de ce Conferința Uniunii Asociațiilor Studen
ților Comuniști din România a hotărit, in spiritul te
zelor de excepțională valoare teoretică și practică 
formulate in magistrala dumneavoastră expunere Ia 
Plenara lărgită a C.C. al P.C.R., din iunie 1982, și la 
Conferința Națională a partidului, ca asociațiile stu
denților comuniști să acționeze cu și mai multă hotă- 
rire pentru îmbunătățirea radicală a întregii munci 
politico-educative, pentru ridicarea continuă a nive
lului conștiinței politice, revoluționare, patriotice a stu
denților, pentru lărgirea orizontului lor științific și de 
cultură, promovind consecvent o atitudine combativă, 
intransigentă, față de mentalitățile negative, față de 
orice încercare de sustragere de la îndeplinirea exem
plară a tuturor obligațiilor universitare. Am înțeles 
din vibranta dumneavoastră cuvîntare rostită la des
chiderea Forumului studenților comuniști că, in etapa 
actuală, a fi comunist, a fi revoluționar înseamnă a 
dobindi un inalt nivel de conștiință, a-ți insuși cele 
mai noi cuceriri ale științei și tehnicii contemporane, 
legile dezvoltării sociale, că datoria generației noas
tre este de a duce mai departe făclia progresului și 
civilizației, de a pune știința in silaba omenirii, a bu
năstării și fericirii omului. Pentru noi, cei care astăzi, 
in amfiteatre, in laboratoare, in unități industriale și 
agricole ne formăm, in condiții de viață și de muncă 
de care nici o generație nu a beneficiat vreodată, ca 
specialiști cu pregătire multilaterală pentru a descifra 
tainele științei, ale tehnicii, ale dezvoltării economico- 
sociale, această teză programatică expusă de dumnea
voastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar gene
ral, constituie un obiectiv central, patriotic, al întregii 
munci pe care organizația noastră e hotărită să o des
fășoare in viitor.

Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din 
România va acționa și in viitor, cu toată răspunderea, 
pentru cultivarea în rindul tinerei generații universi
tare a sentimentelor de prețuire față de lupta seculară 
a poporului român, pentru libertate și demnitate na
țională și socială, de tradițiile cele mai înaintate ale 
clasei muncitoare, față de pilduitoarele bătălii de clasă 
conduse de partidul comuniștilor, pentru înfăptuirea 
năzuințelor fundamentale ale maselor largi populare, 
va intensifica activitatea politico-educativă pentru a 
sădi în conștiința fiecărui student mindria de a face 
parte din marea noastră colectivitate socialistă, de a 
aparține minunatului nostru popor și va cultiva hotă
rîrea nestrămutată de a munci cu energie și entuziasm 
pentru înfăptuirea Programului partidului, a mărețelor 
obiective ale construcției socialiste pe pămintul 
României.

Conferința a XIII-a a U.A.S.C.R. a hotărit ca aso
ciațiile studenților coipuniști să acționeze cu fermitate 
in spiritul politicii partidului și statului nostru pen- 

CONFERINȚA A XIII-A A U.A.S.C.R. 
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Arcul peste timp
al idealurilor împlinite

— Ce iarnă a fost, to
varășe, ce iarnă ! Iarnă 
de foc...

Omul in vîrstă din fața 
noastră s-a însuflețit 
brusc. Fiecare dintre noi 
este un depozit, un imens 
depozit de amintiri, iar 
cind le scoatem la iveală 
strălucesc, printre ele, cu 
lumina cea mai pură, cele 
ale tinereții. Cu atit mai 
mult atunci cînd ele evocă 
lupta revoluționară, zilele 
fierbinți ale marilor în
fruntări de clasă, ridi
carea alături de mii, de 
sute de mii de bărbați și 
femei împotriva exploa
tării, pentru libertate, 
pentru demnitate. Cind 
eje sint amintirea marilor 
bătălii revoluționare la 
care ai participat, care 
te-au călit, care ți-au for
jat pentru totdeauna con
știința de muncitor revo
luționar. Amintirea tine
reții de luptă a încălzit 
dintr-o dată singele lui 
Dumitru Vancioda.

— în ’33 aveam de-acuma 
șase ani de cînd lucram 
la „Mociornița". mecanic. 
Venisem la București toc
mai din Bihor ; nu de 
bine plecasem, de sărăcie 
neagră. Tovarășe, știi 
dumneata cum era atunci? 
Cîteodată, dimineața, cînd 
intram la lucru, erau mai 
mulți oameni în fața por
ții decît noi, ăștia, care 
mergeam la muncă. Se 
uitau la noi și ne invidiau 
că ne ducem să ne runem 
oasele, fiindcă ei nu aveau 
nici dreptul ăsta și aveau 
neveste și eonii care ce
reau de mincare. Noi 
munceam 12 ore pe zi. de 
la 6 dimineața la 6 seara, 
fără concediu.

(Îmi. stăruie in min
te o fotografie pe care 
o văzusem cu citeva 
ore înainte intr-o car
te, reprodusă după 
„Ilustrația Romană", 
un număr din octom
brie 1931 : azilul de 
noapte — adică niște 
bănci de lemn pe care 
dormeau înghesuite 
zeci de ființe umane. 
Șomeri. In prima clipă, 
am crezut că poza s-a 
rătăcit acolo din gre
șeală. că este o imagi
ne dintr-un lagăr de 
concentrare... Să mai 
adaug ceva ? Da. ceva 
tot trebuie adăugat.

Nu știu dacă dl. 
Mociornița, personal, 
frecventa barurile de 
noapte, nu văd de ce 
nu ar fi făcut-o ; aco
lo, la „Colorado" sau 
la „Maxim", o sticlă de 
șampanie, una. costa 
2 000 de lei, adică mai 
mult decit ii plătea el 
pentru o lună de trudă 
unuia dintre muncito
rii pe care ii anga
jase).
- Toți patronii erau răi.

guranței. I-am cunoscut 
la „Lemaître". aici, in ve
cini. In timpul grevelor, 
noi ne lipeam de ei, din 
solidaritate muncitoreas
că. îi ajutam, ii ascultam. 
Ei începeau să ne organi
zeze. ne luau, ne vorbeau. 
Ne deschideau ochii...

(In toată țara. Parti
dul Comunist Roman 
organiza muncitori
mea, țărănimea, pătu
rile mijlocii, intelec
tualitatea. Chemările

Ianuarie 1933, cînd muncitorii luptau pentru dreptate, 
pentru o patrie liberă, independentă — idealuri azi 

împlinite

o apă și-un pămînt ; dar 
mai rău decît toți era 
Mociornița. Jandarm, to
varășe, inspecta fabrica 
și împărțea amenzi. Dacă 
te uitai la el mai așa. 
cum să zic, muncitorește, 
odată striga „Afară, co
munistule ! N-am nevoie 
de comuniști în fabrica 
mea !“. Gata, erai la poar
tă ! Așa am auzit eu de 
comuniști prima oară în 
viata mea, de la patron, 
și am înțeles atunci că 
ei, comuniștii, sint dîrji 
și neînfricați, că altfel de 
ce și-ar pierde cumpătul, 
de ce s-ar teme patronul 
de ei ? Am înțeles că ei 
luptă pentru drepturile 
muncitorilor.

— Cînd i-ați cunoscut 
pe comuniști ? Acolo, la 
„Mociornița" ?

— Acolo nu era chip, 
în timpul crizei și mai 
ales în iarna aia a lui ’33, 
fabrica era plină de jan
darmi și de agenti ai Si

partidului pătrundeau 
in mase, trezeau con
științele, deveneau 
forțe motrice ale isto
riei. S-au creat comi
tete de acțiune ale 
muncitorilor din por
tul Galați, de la mi
nele din Anina, ale 
ceferiștilor din Apahi- 
da, Brașov. București, 
Iași, Pașcani, comitete 
de acțiune ale șome
rilor in multe orașe 
din țară. Peste tot. ele
mentul dinamizator 
erau comuniștii. In ju
rul lor se stringeau cei 
exploatați).

— Atunci, în 1932, am 
participat la prima adu
nare cînd am auzit vor
bind un comunist, un to
varăș de la „Lemaître". 
Atunci am auzit prima 
oară „Internaționala" : 
„Sculați, voi. oropsiți ai 
vieții, voi. osîndiți la foa
me sus !“ — și mi-a mers 
la inimă, m-a îmbărbătat.

că era prima oară că 
auzeam un cintec de lup
tă al nostru, al muncito
rilor...

(...Se ridica la luptă 
clasa muncitoare. îm
potriva nedreptăților 
de tot felul, a asupri
rii. împotriva celor 
mai negre forțe ale 
reacțiunii — ale fas
cismului. Se ridicau la 
luptă nepoții celor care 
cuceriseră cu arma in 
mină neatirnarea ; fiii 
celor ce se ridicaseră 
la 1907 primeau și ei, 
acum, botezul luptei 
revoluționare. Criza 
dezlănțuită in 1929 du
sese la sărăcirea țării. 
Producția scăzuse la 
jumătate, falimentele, 
închiderile de fabrici 
se țineau lanț. Burghe
zia și moșierimea a- 
runcau povara in spa
tele maselor. Celebrele 
„curbe de sacrificiu", 
șomajul total sau par
țial loveau puternic 
clasa muncitoare, ma
sele largi populare. 
Toate acestea au de
terminat o puternică 
efervescentă revoluțio
nară ; grevele, demon

strațiile de stradă, întru
nirile de protest se ți
neau lanț. Atunci a cu
noscut tînărul muncitor 
Dumitru Vancioda parti
dul comuniștilor și aido
ma lui zeci și sute de 
mii de oameni. Partidul 
a știut să canalizeze 
uriașul torent de energie 
umană intr-un fluviu re
voluționar care a strins 
între malurile lui for
țele democratice și pa
triotice ale națiunii. 
Lupta cea mare în
cepuse I).
— Și iarna, iarna aceea 

cum a fost ?
— Ti-am spus, de foc. 

tovarășe ! La începutul 
lui februarie am auzit 
că muncitorii au ocupat 
Ploieștii. Pe urmă am 
citit un manifest care ne 
chema la luptă — pentru 
că numai prin luptă pu
team să ne obținem drep
turile. Patronul par-

Georqe-Radu 
CHIROV1C1

(Continuare

PATRIEI - NAI MULT CĂRBUNE, NAI MULTE MINEREURI
Telegrame adresate C. C. al P. C. R., tovarășului Nicolae Ceaușescu

Cu soarele-n priviri
Cu soarele-n priviri și țara-n gînd 
Minerii cale in adine iși taie, 
Acolo unde-adastă, irizind, 
Cărbunele, cu stinsa-i vilvătaie.

E-n brațul lor cel harnic forță, vrere 
Ce tăinuita rocă o desprinde 
Menind-o focului care o cere 
Ca pe o vie, proaspătă merinde.

Răsună zvon prelung de muncă-n mină 
In timp ce vagonetele-ncărcate
Poartă zorite, zilnic, spre lumină 
Bulgării mari ai negrelor agate...

Ion SEGÂRCEANU

La mina Ral, din bazinul carbonifer Comânești, minerii ies din schimbul 
de lucru cu satisfacția de a fi extras în plus 10 tone de cărbune

Foto : C. Bursuc

Pe adresa Comitetului Central al P.C.R., a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, continuă să sosească telegrame ale participanților Iq adu
nările activului de partid și reprezentanților oamenilor muncii din în
treprinderile miniere. In cadrul adunărilor, pe baza unor analize apro
fundate, de inaltă răspundere, asupra sarcinilor ce le revin in acest 
an și pe întregul cincinal din hotărîrile Congresului al XII-lea și Con
ferinței. Naționale ale partidului, din cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Consfătuirea de la C.C. al P.C.R. cu cadrele de condu
cere, specialiști și muncitori din industria minieră și geologie, comu
niștii, toți oamenii muncii din unitățile de profil iși afirmă hotărirea 
fermă de a acționa la fiecare loc de muncă pentru sporirea surselor 
de materii prime, pentru creșterea producției de cărbune și minereuri.

„Ne exprimăm din adincul ini
mii noastre adeziunea totală la 
măsurile și indicațiile pe care 
dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
le-ați dat pentru ridicarea pe o 
treaptă superioară a activității în 
industria minieră, creșterea efici
enței muncii și îmbunătățirea con
tinuă a condițiilor de muncă și 
de viață ale minerilor — se spune 
in telegrama adresată de partici- 
panții la adunarea de la Combina
tul minier Cluj. Am scos in eviden
ță noi rezerve interne, am stabilit 
noi măsuri pentru sporirea eficien
ței activității care să răspundă pe" 
deplin sarcinilor ce ni le-a încredin
țat conducerea partidului și statului. 
Vom produce peste plan cantități 
sporite de minereu de fier, calcar.

calibrat, nisipuri cuarțoase, bento
nite, preparate, materiale pentru 
reducerea importului de produse 
miniere pe seama cărora se va re
aliza o economie de valută în acest 
an de peste 4 milioane dolari.

Vă informăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. că am tre
cut la aplicarea sarcinilor ce ni 
le-ați dat privind generalizarea 
acordului global la toate exploată
rile miniere, introducerea lucrului 
pe principiul întreprinderilor cu 
foc continuu, reducerea ponderii 
personalului auxiliar, ridicarea ni
velului de pregătire profesională a 
muncitorilor".

în telegrama participanților la 
adunarea generală a reprezentan- 
iilor oamenilor muncii din cadrul 
ntreprinderii de prospecțiuni și ex

plorări geologice Hunedoara-Deva, 
se spune : „Vă raportăm, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general, că toți cei ce au luat cu- 
vintul, reprezentind intregul nos
tru colectiv de muncă, au subliniat 
că înfăptuirea programelor spe
ciale are o importanță deosebită 
pentru progresul neîntrerupt, al 
dezvoltării bazei de materii prime, 
pentru cucerirea independentei 
energetice a tării și s-au angajat 
să nu-și precupețească nici un 
efort pentru înfăptuirea exemplară 
a sarcinilor de plan pe anul 1983 
și următorii ani ai actualului cin
cinal. Trecerea la noul program de 
lucru creează condiții de creștere 
a ritmului de execuție a lucrărilor 
de cercetare geologică, de grăbire 
a predării zăcămintelor pentru a le 
trece in exploatare.

Cu acest prilej, participanții la 
adunare iși exprimă cele mai ale
se sentimente de inaltă prețuire, 
dragoste,' stimă și recunoștință față 
de dumneavoastră, mult iubită și 
stimate tovarășe Nicolae CeaușeȘcu, 
pentru grija permanentă pe care o 
purtați dezvoltării activității geo
logice. îmbu-.âtățirii necontenite a 
condițiilor de muncă și viată ale 
celor ce lucrează în acest sector".
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că turbase. S-a declan
șat stare de asediu, dar ini
ma de curaj era mare in 
noi. Așteptam un semn, o 
chemare să ieșim la luptă. 
Cind a izbucnit greva la 
Atelierele C.F.R., toată 
muncitorimea din București 
era pe Calea Grivitei. La 
noi. ta „Mociornita". am 
făcut colectă pentru a-i a- 
juta pe tovarășii noștri. A- 
veam o sală, aici, pe strada 
Piscului, unde ne strin- 
geam. Pe urmă, au tras în 
muncitori și a curs singe. 
Pe 17 februarie ne-am dus 
pe Calea Grivitei. mai 
multi ; era pustie, numai 
jandarmi. încetaseră gre
vele — iar noi am biruit. 
S-a terminat cu curbele de 
sacrificiu.

în martie am plecat In 
armată. Dar eram acum alt 
om. Am învățat in iarna 
aia, a lui ’33, cea mai mare 
lecție. Iarnă de foc. tova
rășe...

★

L-am ascultat, o seară 
Întreagă, pe bătrînul Dumi
tru Vancioda. în acest fe
bruarie, în apartamentul 
său, pe undeva, pe Șoseaua 
Olteniței. Vremurile de 
luptă pe care le evoca, anii 
cind muncitor fiind, și, ai
doma lui, mase largi din 
toată țara, a ajuns la 
conștiința de sine, la con
știința că este o părticică 
dintr-o imensă forță, din 
clasa muncitoare, din po
porul român, că în partidul 
comunist cei ce muncesc 
au exponentul cel mai au
torizat al intereselor lor, 
— acele vremuri reînviau 
cu putere sub privirile ce
lui ce și le amintea. Și îi 
dădeau din nou tinerețea.

Tinerețe, de data aceasta 
reală, de care abia mă des- 
părțisem, pentru că petre
cusem un alt ceas Ia „Fla
căra roșie“. Fabrica — altă
dată „Mociornita" — acolo 
unde cursese, peste patru
zeci de ani, viata de munci
tor a lui Dumitru Vancio
da. Acolo unde spiritul re
voluționar, purtat ca o șta
fetă, intr-adevăr ca o fla
cără roșie, a trecut din ge
nerație în generație, mereu 
mai amplu, mereu mai 
profund.

Astăzi, el se manifestă cu 
tărie in faptele de muncă 
ale acestui harnic colectiv 
muncitoresc, antrenat cu 
toate forțele, alături de în
tregul popor. în înfăptuirea 
importantelor obiective sta
bilite de Congresul,al XII- 
lea și Conferința Națională 

j f151e partidului. Șp.iritul re
voluționar călăuzește și di- 
•«srs«s» W 

din producție merge Ia ex
port in citeva zeci de țări), 

j bătălia pentru reducerea
I consumurilor de materii
I prime și materiale, pentru

economisirea energiei (a- 
I proape 5 milioane de kilo-
| wați-oră și peste 400 de
\ tone de combustibil con

vențional in 1982), pentru 
folosirea materialelor recu
perate (din valorificarea 
cărora s-au obținut benefi
cii de peste 7 milioane de 
lei). Dar toate acestea sint 
cifre — chiar dacă știm să 
citim, dincolo de ele. dă
ruire, spirit de răspundere, 
investiție de inteligentă.

— Lucrul cel mai impor
tant — ne spune maistra 
Ileana Ciobanu, secretara 
comitetului de partid din 
întreprindere — mi se pare 
a fi ceea ce reflectă și în
soțește rezultatele econo-

*
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ÎN FRUNTE - 
COMUNISTUL STEAG 

Trăind intens revolta, prin toți porii, 
S-au ridicat, năvalnic, muncitorii, 
Minerii, ceferiștii, petroliștii 
Să pună capăt trudelor, restriștii — 

în primele lor rînduri — comuniștii.

Dreptate I Pîine I Drepturi! Libertate ! 
Suna, prelung, din piepturile toate
Și glasul lor — voință temerară 
Se înălța peste întreaga țară —

în frunte — comunistul steag de pară... Muncitori in curtea Atelierelor C.F.R. „Grivița”, 15 februarie 1933

„FĂCLIA APRINSĂ 
DE MUNCITORUL ROMĂN"

Eroica rezistență a muncitorilor (din Româ
nia — n.n.) dovedește că revolta împotriva gu
vernului generează nenumărate acte de eroism 
ale clasei muncitoare, eroism care in curind 
s-ar putea foarte bine repeta în orice altă 
țară capitalistă.

Orice muncitor va vedea în acest eroism al 
muncitorilor români o reflectare a hotăririi de 
a lupta cu orice risc împotriva forțelor reac- 
țiunii capitaliste din toate țările.

Noi ridicăm făclia aprinsă ținută de tova
rășul nostru muncitor din România și o ducem 
înainte in lupta contra propriei noastre clase 
dominante'*.

(„Daily Worker", din 18 februarie 1933, organ al 
Partidului Comunist din Marea Britanie).

mice. Avem oameni minu
nați ; simțim cu toții răs
punderea pentru bunul 
mers al fabricii noastre. 
Avem multe produse noi 
propuse de muncitori, a- 
vem raționalizări propuse 
de colective întregi. La noi, 
noul apare în fiecare zi ; 
anul trecut, jumătate din 
producție au constituit-o 
produsele noi și reproiec- 
tate.

— In general. In toți a- 
cești ani — este de părere 
inginerul Ion Șandor — s-a 
afirmat cu tărie conștiința 
de proprietar, producător și 
beneficiar. Este rodul cel 
mai de preț al democrației 
muncitorești, revoluționare. 
Adunările generale ale oa
menilor muncii, adunările 
de pârtld, de sindicat, de 
tineret reprezintă autentice 
foruri de dezbateri și de
cizie privind perfecționarea 
activității pe toate laturile : 
de producție, tehnică, orga
nizatorică. Să vă dau un 
singur exemplu : printr-o 
reorganizare a fluxuri
lor tehnologice, propune
re făcută inițial într-o a- 
dunare și îmbrățișată de 
Întregul colectiv, am obți

nut anul trecut o creștere 
a producției cu două mili
oane de lei.

— Eu sint de peste trei
zeci de ani in fabrică — 
reia ideea muncitorul Ion 
Badea. Dar să știți că nici
odată ca în ultimii ani nu 
a fost o preocupare atit de 
mare : cum să muncim mai 
bine, cum să economisim 
materiile prime și energia... 
ce mai, cum să fim mai 
competenți. mai eficienți. 
Noi așa înțelegem — prin 
fapte pe măsură — spiritul 
revoluționar pe care tova

rășul Nlcolae Ceaușescu ne 
cheamă să-1 dezvoltăm și 
să-1 întărim In perma
nentă.

...I-am transmis pensio
narului Dumitru Vancioda 
cite ceva din cele auzite. 
Se bucura, punea întrebări, 
se simțea că era cu tot su
fletul alături de mai tine
rii săi tovarăși de la „Fla
căra roșie".

— Vezi, dumneata. — mi-a 
spus el in încheiere — anii 
vin și se duc și te tot uiți 
în urmă și te gindești : ce 
a rămas în urma ta ? Uite, 
simțămintul acesta de îm
plinire. Bucuria de a-ti ve
dea împlinite idealurile 
unei vieți de luptă și mun
că. Ale clasei muncitoare, 
ale întregului popor. Ceea 
ce năzuiam noi cu cincizeci 
de ani în urmă. în iarna 
aceea dfe foc, a devenit în 
acești din urmă ani, dato
rită partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. realita
te. realitatea patriei socia
liste.

...Ce cald luceau ochii 
bătrinului Dumitru Vancio
da. muncitor, participant la 
marile bătălii revoluționare 
din 1933... Era din nou tînăr.

După o zi printre son
dele și sondorii Schelei de 
extracție Moșoaia — Argeș, 
după o zi în care măsori 
distanțele de la o sondă 
la alta, de la un sector de 
extracție la altul, de la o 
secție la alta nu în kilo
metri, ci în ore, un popas 
de citeva minute in punc
tul de dispecer al secției 
Moșoaia — Samara, secția 
cea mai importantă a sche
lei, este o revelație. Două 
fete — Iuliana Constanti- 
nescu, inginer electronist, și 
Viorica Brăileanu, dispecer 

de serviciu — țin cu tot 
dinadinsul să ne uimească. 
Și chiar reușesc : in cinci 
minute ele „aleargă" de la 
un capăt al cimpului de 
sonde la celălalt, trecind in 
revistă cele nu mai puțin 
de 122 de sonde, pe cîteva 
le opresc, altora le coman
dă pornirea de la pupitrul 
de comandă. „Viorico. tre- 
ce-mă, te rog, pe frecvență 
normală !“ ii cere dispece
rei. de la mai bine de 40 
de kilometri, cineva de la 
intervenție. „Ești pe frec
ventă normală 1“ confirmă 
tinăra, după care, pe ecran 
ne apar dinamograma și 
electrograma sondei. Reți
nusem din raportul cu care 
dispecera își intimpinase 
șeful de secție faptul că 
„din numărul, total de son
de, in acest moment pro
duc 117. H^stw de cinci se 
află in intervenție. Peste 3 
minute încă o sondă va in
tra pe producție normală".

Știam că această schelă 
de extracție utilizează mo
dernul sistem de teleco
mandă. Mai știam și ce 
economie de timp, de efort

In aceste zile printre sondorii de la schela Moșoaia - Argeș
uman și de energie electri
că se realizează astfel. Și 
totuși, văzînd-o pe fata cu 
alură adolescentină cum 
„învîrte pe deget" peste 
120 de sonde rămii impre
sionat și, fără să vrei, o in- 
vidiezi puțin. Și o admiri.

— Probabil unora le pare 
un lucru obișnuit, acum 
cind progresul tehnic și-a 
făcut loc in toate domeniile 
de activitate — ține să pre- 

clzeze sondorul-șef Ene 
Soare, din brigada probe 
producție. Dar eu, om a- 
juns in pragul pensiei, de 
cite ori vorbesc cu fata de 
la capătul firului și știu 
că ea nu numai că mă 
aude, dar vede in mărun
taiele pămintului pe care 
pășesc, vede ce tac eu și 
cum mă ascultă sonda la 
care lucrez, fără să vreau, 
mă gindesc cum se lucra 
în petrol pe vremuri... Eu 
is prahovean de felul meu, 
din zona Morenilor, și am 
crescut printre sonde, cum 
se spune. Pe vremea pa
tronilor, munca in petrol 
era dură, istovitoare, după 
tehnologii rudimentare și 
prost plătită față de efor
turile pe care le cerea. 
Acum lucrăm după cele 
mai moderne tehnologii, cu 
utilaje românești, cărora li 
s-a dus faima în toată 
lumea.

...Despre meseria de „doc
tor de sonde" mi-a fost dat 
să aud aici o mulțime de 
lucruri. I-am și cunoscut pe 
cîțivă. Li se spune așa, mai 
în glumă, mal in serios, ce

lor ce dau sondelor inacti
ve, aparent epuizate, o 
nouă viață. După cum se 
știe, reactivarea sondelor 
este o problemă de interes 
național. Deci este mare 
nevoie de aportul unor ast
fel de doctori pricepuți. 
Dar, de fapt, ce este un 
„doctor de sonde"?

— Un om care, după ani 
de muncă la intervenție, 
poate să recunoască dintr-o

privire „beteșugurile" son
dei și știe cum s-o „vinde
ce" repede și.bine — a fost 
definiția succintă pe care 
ne-a oferit-o inginerul-șef 
Victor Sandu. Dacă ne 
comparăm cu alte schele, 
noi avem puține sonde 
inactive ; au fost 40, dar, 
încă de la începutul anului, 
datorită priceperii oameni
lor, printr-o muncă susți
nută, am și repus în func
țiune 12 sonde, cărora ur
mează să li se mai adauge 
alte citeva in următoarele 
zile. Această acțiune, 
conjugată cu aplicarea 
unor tehnologii moderne și 
eficiente, ne-a permis în 
sectorul Vața creșterea 
producției brute de la 1 800 
la 2 300 mc fluid extras 
zilnic. .

Dintre ^doctorii de son
de" pe care I-am cunoscut 
— Ion Ciocodeică, sondor- 
șef la probe producție, 
Corvin Broșteanu, sondor- 
șef la intervenție, maistrul 
Ion Dogaru, șef de brigadă 
de intervenție — muncitori 
cu experiență, căliți, cum 
se spune, la școala petrolu

lui, ne-a reținut atenția 
sondorul-șef Ion Sandu, in 
vîrstă de 24 de ani, din bri
gada de reparații capitale 
de la Vilcele.

— Aș fi crezut, dacă nu 
vă cunoșteam, că pricepe
rea de a da o nouă viață 
unei sonde se capătă cu 
timpul, pe măsură ce acu
mulezi experiență, cunoș
tințe. Dumneavoastră însă 
lucrați in această schelă de 

numai cîțiva ani și iată-vă 
sondor-șef, lucru ce repre
zintă, de bună seamă, o re
cunoaștere a calităților pro
fesionale. Cum ați reușit să 
vă impuneți 7

— Muncind și, bineînțe
les, invățind tot timpul din 
experiența celor mai in 
vîrstă. Vedeți, eu am venit 
în schelă cu gindul să de
prind temeinic meseria, să 
rămin printre petroliști. 
Mai sint însă tineri care 
cred că asta e o meserie 
prea grea pentru ei. care 
„trec" prin schelă, de care 
nu se prinde meseria fiind
că nu le este gindul să ră- 
mînă aici. Sigur, e altceva 
să lucrezi sub un acoperiș, 
într-o fabrică; aici te 
plouă, te ninge ; dar satis
facțiile pe care ți le dă 
munca in petrol sint de un 
fel deosebit. Ai- sentimen
tul, îndreptățit, că muncă: 
ta este foarte importantă. 
Că toată țara privește spre 
tine și că independenta 
energetică. Ia care năzuim 
cu toții, stă și in mina ta. 
Știți ce înseamnă o sondă 
reparată cu o zi mai devre- 

me ? înseamnă pină la 40 
de tone de țiței în plus. 
Merită din plin efortul !

Așa gîndesc cei mai multi 
dintre petroliștii pe care 
i-am cunoscut la Moșoaia. 
Așa gindesc cei mai mulți 
dintre petroliștii pe care 
i-am întilnit și în alte părți 
ale țării —• pe Valea Pra
hovei. in Banat, în Moldo
va și în cimpia Bărăganu
lui. Merită intr-adevăr
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orice efort pentru a te si
tua în primele rinduri ale 
bătăliei pentru creșterea 
producției de țiței ; intre 
altele, este și o replică pli
nă de mîndrie muncito
rească la sacrificiile cu 
care acest țiței, extras 
acum după cele mai moder
ne tehnologii, era odinioa
ră smuls pămintului.

...Schela de extracție a 
petrolului Moșoaia. Apăru
tă in ’56, face parte din 
Trustul Pitești și. in ca- 
,drul acestuia, este, la ora 
actuală, schela cu produc
ția cea mai însemnată. 
După frumosul bilanț al 
anului trecut — îndeplini
rea și depășirea prevederi
lor la sortimentele de bază 
— țiței, gaze, gazolină — 
-anul acesta planul a sporit 
cu 30 000 tone, dpci cu 2 500 
tone lunar. Chiar în aceste 
condiții, sarcinii»', pe lima 
ianuarie au fost depășite cu 
215 tone la țiței, cu sute de 
mii de metri cubi la gaze, 
cu aproape cite o sută de 
tone la etan și gazolină.

— Este răspunsul nostru 
Ia chemarea partidului, a 

secretarului său general, de 
a ne mobiliza toate efortu
rile pentru sporirea bazei 
energetice și de materii 
prime a țării — a ținut să 
sublinieze șeful producției, 
inginerul Petre Tatu. Son
dorii sint, în general, oa
meni puțin vorbăreți. Cu- 
vîntul lor, aici, la Moșoaia. 
ca în toată țara dealtfel, 
are valoarea faptelor. Iată 
un singur exemplu : de fie
care lucrător al schelei, fie 
el sondor sau muncitor de 
întreținere, reparații și in
tervenție, noi dăm țării, 
zilnic, peste o tonă de țiței. 
Dar este departe de a fi li
mita posibilităților noastre. 
După cum se știe, la recen
ta consfătuire de lucru la 
C.C. al P.C.R. cu specialiș
tii și muncitorii din indus
tria minieră și geologie au 
fost analizate o serie de 
probleme care îi privesc pe 
mineri, dar, în bună măsu
ră, îi privesc și cei din in
dustria petrolului. Adică pe 
toți cej ce contribuim efec
tiv, prin munca noastră, la 
îndeplinirea acestui mare 
obiectiv — asigurarea in
dependenței energetice a 
țării. Mai mult petrol dat 
de noi țării înseamnă di
minuarea efortului valutar, 
înseamnă asigurarea cu 
forțe, proprii, in tot mai 
mare măsură, a bazei de 
materii prime și energeti
ce; lucru pe care ni-1 cere 
stăruitor, cu fiecare prilej, 
partidul, nostru, secretarul 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. 
De aceea noi am dezbătut 
imediat sarcinile sublinia
te in cuvîntarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu și, 
pe specificul nostru, am luat 
o serie de măsuri care spe
răm să dea bune rezultate. 
Sint măsuri privind mal 
al,es pregătirea și perfecțio
narea forței de muncă, do
meniu in care, ca și mine
rii, ne confruntăm și noi 
cu numeroase probleme ; 
altele vizează stabilizarea 
forței de muncă, precum si 
„întinerirea" in continuare 
a acesteia ; în același timp 
am analizat noi soluții 
practice pentru folosirea cu 
randament maxim a zestrei 
tehnice, ca și pentru îmbu
nătățirea colaborării _ cu fo
rajul, cu cercetarea, pre
cum și altele, menite să 
sporească eficiența întregii 
noastre activități.

Cunoscînd munca de zi și 
noapte a petroliștilor — 
acești oameni din primele 
rinduri ale bătăliei pentru 
energie — reții puternica 
lor angajare muncitoreas
ca, hotărîrea de a da viață 
sarcinilor de mate răspun
dere ce le revin din hotă- 
ririle Conferinței Naționale 
a partidului, de a contribui 
cu toate forțele la progre
sul multilateral al tării.

Anica FLORESCU

ÎN INTÎMPINAREA CONFERINȚEI PE ȚARĂ A PREȘEDINȚILOR CONSILIILOR POPULARE

Conferințele județene ale deputaților consiliilor 
populare municipale, orășenești și comunale
în întreaga țară au avut loc con

ferințele județene ale deputaților 
consiliilor populare municipale, 
orășenești și comunale, premergă
toare apropiatei Conferințe pe tară 
a președinților consiliilor populare, 
eveniment important în viața po
litică a țării. Ele au reunit depu
tat! ai consiliilor populare județe
ne, municipale, orășenești și comu
nale, precum și numeroși invitați 
— membri ai C.C. al P.C.R. și ai 
guvernului, deputați în Marea 
Adunare Națională din localitățile 
respective, reprezentanți ai orga
nizațiilor de masă și obștești, ai 
oamenilor muncii din întreprinderi, 
de pe șantiere, din unități agrico
le și instituții social-culturale.

Lucrările conferințelor s-au des
fășurat în atmosfera de muncă in
tensă, creatoare a întregului po
por pentru înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al XII-lea și Confe
rinței Naționale ale partidului.

Aceste largi și reprezentative fo
rumuri județene, instituționalizate 
din inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, constituie o mărturie a 
modului creator în care partidul și 
statul nostru asigură adîncirea 
continuă a democrației socialiste, 
participarea efectivă, directă și ne
mijlocită a maselor de oameni ai 
muncii, fără deosebire de naționa
litate, la conducerea activității 
economico-sociale, la dezbaterea și 
adoptarea hotărîrilor privind pre
zentul socialist și viitorul comunist 
al patriei.

Atît în expunerile prezentate de 
președinții consiliilor populare ju
dețene, cît și in cadrul dezbateri
lor a fost relevat modul în care or
ganele locale ale puterii și admi
nistrației de stat, toți deputății au 
acționat pentru înfăptuirea preve
derilor Planului național unic de 
dezvoltare economico-socială in 
profil teritorial. în perioada 
1981—1982. Totodată, s-au stabilit 
măsurile ce se Impun pentru spo
rirea contribuției acestor organis
me la înfăptuirea integrală a sar
cinilor de plan pe Întregul cincinal. 
In același timp, s-a examinat sta
diul Înfăptuirii Programului-dlrec- 
tivă privind realizarea, in fiecare 
județ — la nivelul anului 1985 — 
a unui volum total de activitate 
economică de cel puțin 70 mii lei 
pe locuitor.

In spiritul hotărîrilor de partid 
și al legilor statului, al indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
conferințele județene au analizat 

activitatea desfășurată de consiliile 
populare pentru aplicarea princi
piilor noului mecanism economico- 
financiar, bazat pe autoconducere 
și autogestiune.

în acest cadru, s-a subliniat ne
cesitatea de a se acționa, cu toate 
forțele, pentru îndeplinirea inte
grală a planului în industrie. în 
domeniul investițiilor, pentru re
ducerea continuă a importurilor și 
realizarea exemplară a sarcinilor 
de export, pentru gospodărirea și 
folosirea eficientă a mijloacelor 
materiale și financiare, pentru va
lorificarea intr-o mai largă măsu
ră a materiilor prime, a resurselor 
locale, a materialelor refolosibile 
și recuperabile, pentru rentabiliza
rea tuturor activităților, produselor 
și serviciilor. A fost evidențiată 
importanta realizării programelor 
privind dezvoltarea activităților din 
domeniul industriei mici și artiza
nale, precum și a serviciilor către 
populație.

Pornind de Ia rezultatele obți
nute pină acum in înfăptuirea obi
ectivelor noii revoluții agrare, par- 
ticipanții au acordat o importanță 
deosebită măsurilor necesare bunei 
pregătiri și desfășurări a campa
niei agricole din acest an. subli
niind, totodată, că se Impune gos
podărirea judicioasă a fondului 
funciar, astfel incit fiecare unitate 
agricolă, fiecare gospodărie țără
nească, toți cetățenii care dețin te
ren agricol — sub orice formă — 
să-1 muncească, să realizeze pro
ducții vegetale și animale tot mai 
mari.

O atenție deosebită In cadrul 
dezbaterilor a fost acordată sarci-' 
nilor ce revin consiliilor populare 
In urbanizarea și sistematizarea 
localităților, combătîndu-se ten
dința de a se construi in afara 
acestora. In acest sens a fost .ex
primată hotărîrea de a se acționa 
pentru mobilizarea tuturor locuito
rilor în vederea aplicării consec
vente a prevederilor Legii cu pri
vire la obligațiile și răspunderile 
consiliilor populare, unităților so
cialiste și ale cetățenilor pentru 
buna gospodărire. întreținere și cu
rățenie a localităților urbane și ru
rale. păstrarea ordinii și disciplinei 
publice.

In lumina orientărilor stabilite 
de Conferința Națională a parti
dului au fost reliefate căile și mo
dalitățile de lărgire și Îmbunătă
țire a activității cultural-educative, 
de ridicare permanentă a conștiin

ței socialiste a maselor, de forma
re a omului nou.

în timpul discuțiilor s-au făcut 
propuneri privind perfecționarea 
stilului și metodelor de muncă ale 
consiliilor populare în vederea în
deplinirii In condiții cit mai bune a 
sarcinilor multiple pe ca1-» acestea 
le au pentru realizarea unei cali
tăți noi a vieții și a muncii în toa
te sferele activității economico-so
ciale. în mobilizarea și antrenarea, 
într-o mai largă măsură, a deputa
ților, a maselor de oameni ai mun
cii, a tuturor cetățenilor in amplul 
proces al construcției socialiste.

în cuvîntul lor, vorbitorii au ex
primat angajamentul oamenilor 
muncii de a realiza în cele mai 
bune condiții prevederile de plan 
pe 1983 și pe întregul cincinal, în 
toate domeniile, sarcinile privind 
dezvoltarea bazei energetice și de 
materii prime.

Participanta au adoptat chemări 
adresate oamenilor muncii din ju
dețele lor pentru a face din acest 
an, ca și din întregul cincinal, o 
perioadă de succese tot mai mari, 
Contribuind, nemijlocit, la înflori
rea multilaterală a patriei, la înain
tarea fermă a României pe calea 
socialismului și comunismului, la 
ridicarea continuă a bunăstării 
materiale și spirituale a întregului 
popor.

în încheierea lucrărilor au fost 
adresate telegrame Comitetului 
Central al partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se dă o 
vibrantă expresie sentimentelor de 
nețărmurită dragoste, stimă și re
cunoștință pe care locuitorii tutu
ror județelor țării Ie nutresc față 
de secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, pentru tot 
ceea ce a făcut și face ca tara să 
devină tot mai Înfloritoare, ca via
ța .oamenilor să fie tot mai fru
moasă și mai prosperă, ca Româ
nia socialistă să ocupe un loc de 
cinste in rîndul națiunilor lumii, 
hotăririi lor ferme de a-i urma 
neabătut exemplul luminos de 
muncă Și viată, de dăruire și în
flăcărat patriotism. Odată cu aces
te simțăminte calde, profunde, este 
reafirmată hotărîrea tuturor cetă
țenilor de a înfăptui neabătut po
litica partidului, politică ce cores
punde în cel mai Înalt grad inte
reselor și aspirațiilor fundamentale 
de libertate și independentă, de 
pace și progres ale națiunii noas
tre.

Prezența edililor pe teren, în mijlocul oamenilor
Consiliile populare sînt chemate sâ asigure mo

bilizarea tuturor energiilor în vederea înfăptuirii obiec
tivelor stabilite de Congiesul al XII-lea și Conferința 
Națională ale partidului. Se poate afirma că intreaga 
experiență de care dispun consiliile populare dove
dește că legătura directă cu cetățenii, participarea 
nemijlocită, cotidiană a reprezentanților consiliilor la 
acțiunile concrete, pe teren, este decisivă pentru efi

ciența întregii lor activități, asigură cunoașterea amă
nunțită a problemelor, urmărirea concretă a îndepli
nirii sarcinilor, mobilizarea operativă a forțelor.

in ce măsură s-a înrădăcinat această practică In 
activitatea consiliului popular și cu ce rezultate ? In 
legătură cu aceasta, am avut o convorbire cu tovară
șul Gavril Cimpeanu, primarul comunei Gilgău, județul 
Sălaj.

— Cit din timpul dumneavoastră 
consacrați deplasărilor pe teren, to
varășe primar ?

— Exact, adică în ore, n-aș putea 
să vă răspund. Mai degrabă v-aș 
putea spune cît timp petrec in se
diu : în zilele obișnuite, cel mult o 
oră și jumătate. Exceptind, bineîn
țeles, zilele cind avem sesiuni ale 
consiliului sau alte manifestări, ca 
de exemplu „Tribuna democrației", 
cjnd sint de serviciu etc. Restul tim
pului — pe teren, intr-unui sau 
două din cele nouă sate ale comu
nei. Or, aici, timpul nu se mai mă
soară în ore, ci în altceva : în efi
ciența lui. Eficiență care, la rindul 
ei, e greu de evaluat in ore, in 
bani, In orice vreți.

— Cred că am reținut bine, e 
porba de nouă sate. După ce criterii 
vă alegeți itinerarul 7

— Da, cifra e exactă : nouă sate 
plus un cătun. N-o să afirm că mă 
duc zilnic în fiecare din ele. Nu um
blăm așa, de dragul de a umbla, ci 
de fiecare dată cu un rost bine știut 
și cîntărit. Prezența in două sate 
trebuie să valoreze cit în nouă. Cri
teriile de stabilire a rutei ? De 
exemplu, operativitatea unor mă
suri intr-un anumit sector care pri
vește dezvoltarea Întregii comune. 
Să zicem, ferma zootehnică din sa
tul Glod, unde se află 80 de juninci 
la prima gestație. Pină in anul aces
ta, cooperativa noastră agricolă n-a 
avut vite de lapte, creștea junincile, 
apoi le livra la prima gestație. Au 
început acum fătările și, după cum 
se știe, orice nerespectare a norme
lor zootehnice, orice accident ne 
poate costa mult. Ei bine, accidentul 
se putea întîmpla. Se înfundase ba
zinul ae captare a apei de la izvo
rul din munte și ne rămineau ani
malele fără apă. In alte situații, se 
urcau Îngrijitorii și-l desfundau. 
Acum însă vitele nu puteau fi lă
sate singure. Am mobilizat forțe 
din alte sate și am desfundat bazi
nul.

— Deci lipsa din punctul nevralgic 

a; omului primăriei s-ar putea calcu
la in niște pierderi pentru comună 7

— Și asta e aproximativ, pentru 
că nici ceilalți oameni, adică cei 
care lucrează direct în domeniul res
pectiv, nu sint lipsiți de inițiativă. 
Dar prezența reprezentantului direct 
al consiliului popular scurtează, ca 
să zic așa, drumul spre soluția cea 
mai nimerită, spre factorul de de
cizie și spre îndeplinirea ei. Or, 
asta, în condițiile zootehniei, ale a- 
griculturii în general, contează mult. 
Uneori rezultatele sint ireversibile 
timp de cel puțin un an.

— Aveți și asemenea exemple 7

însemnări din comuna Gîlgău, județul Sălaj
— Uite că da. Lucru constatat 

nu mai departe decit zilele trecute, 
in satul Dobrocina, la adunarea ge
nerală a fermei C.A.P. Recolta de 
porumb — mult sub posibilități. Una 
din cauze — sămința neadecvată 
condițiilor pedoclimatice ale comu
nei. Președintele cooperativei, ales 
de vreun an și ceva, n-a „îndrăz
nit" să-mi „rupă din timp" să cer 
ajutor organelor județene pentru 
schimbarea seminței, eu n-am prins 
momentul fierbinte și uite-așa ne-am 
ales cu pierderi de recoltă. Acum, 
orice autocritică e tardivă. Principa
lul este ca anul acesta să facem 
ce-om ști, să aducem sămință bună.

— Spuneați totuși că săminta a 
fost numai „una din cauze".

— Asta iar e drept. Atit la adu
narea respectivă, cît și după, oame
nii și-au spus păreri, au descoperit 
cauzele unor lipsuri, pe care eram 
Înclinați să le considerăm drept „o- 
biective", ba le-am mai și prezentat 
ca atare. Ei bine, dialogul direct cu 
cei implicați nemijlocit in muncă, in 
problemele gospodărești, nu numai 
că arată lucrurile in adevărata lor 
lumină, dar reliefează și căile de 
rezolvare a anumitor situații ce par 
uneori de nedepășit. Iar prezența 

factorului de decizie in mijlocul lor 
scurtează drumul acestei soluții.

— Ne-ați putea exemplifica una 
din fostele cauze „obiective" care 
s-a dovedit a nu fi ca atare 7

— Mai multe, dar mă voi opri la 
una mai recentă. Tot din satul Do- 
brocina. Unii afirmau pe bună drep
tate că in cooperativa agricolă nu
mărul de norme de muncă era mic. 
Pămîntul e atît cît e, nu poți să-1 
întinzi, apoi mai vine și iarna cind, 
oricit ai vrea, nu toată lumea are de 
lucru in cimp. Situație „obiectivă" ? 
Așa s-ar părea. Numai că, totodată, 
oamenii se pling că nu găsesc in- 

totdeauna unele articole strict ne
cesare, atit in gospodăriile proprii, 
cit și in C.A.P. : hamuri, juguri, 
butoaie, roți, coșuri împletite. Pen
tru care avem materie primă be
rechet. De ce să nu reînvețe oame
nii satului asemenea meserii care 
le-ar aduce venituri frumoase și lor 
și cooperativei agricole ? Hotărirea 
de a înființa asemenea secții a fost 
luată pe loc. Și de bună seamă se 
va extinde in întreaga comună. Face, 
dealtfel, parte din planul de activi
tate al consiliului popular.

— înțelegem că obiectivul prezen
tei dumneavoastră pe teren îl con
stituie „punctele fierbinți", adică 
problemele-cheie ale dezvoltării e- 
conomico-sociale a comunei. Oame
nii au insă de discutat cu omul pri
măriei și probleme cu caracter per
sonal...

— Dacă n-ar avea, n-ar fi oameni. 
Aceste probleme personale se înca
drează insă de cele mai multe ori 
In relațiile de muncă, în relațiile so
ciale. Săptămîna trecută, bunăoară, 
a venit la consiliu bătrînul Emil 
Mureșan, din satul Fodora. Cerea ca 
laptele livrat statului, pe bază de 
contract, să fie recepționat in cen
trul satului, nu tocmai la podul de 

pe Someș, iar pîinea să fie distri
buită sătenilor tot la centrul de a- 
chiziție a laptelui. Bineințeles, a 
doua zi am fost in sat, de unde n-am 
plecat pînă n-am constatat că lucru
rile s-au pus la punct.

— Chiar toți cetățenii care vin la 
consiliu cu probleme personale au 
dreptate 2

— Din păcate, nu. Mai dăinuie 
încă șl concepții înapoiate. Dar și 
pentru dezrădăcinarea lor, tot mun
ca pe teren rămine sfintă. Deunăzi, 
un cetățean, nu-i zic pe nume, din 
satul Chizeni, vine la consiliu cu 
plingerea că șefa de fermă nu vrea 
să-i dea de lucru, deși el n-a făcut 
decit 35 norme de muncă. Ce să 
mai folosești telefonul intr-un ase
menea caz ! La fața locului deci. 
Vorbesc cu un om, cu altul, toți dau 
din cap a lehamite. Ce se intîmpla- 
șe ? Omul cu jalba nu- voise toată 
vara sâ iasă la muncile cimpului, 
își văzuse de „alte treburi", iar pe 
toamnă s-a prezentat la șefa de fer
mă să-i dea de lucru... în curtea se
diului. Adică să măture, să bată un 
cui in gard, intr-un cuvint să-și trea
că timpul și să-și încaseze norma. 
Nu numai că am aprobat atitudinea 
șefei de fermă, dar l-am și pus pe 
„plingăreț" în discuția oamenilor.

— Care sint efectele muncii pe te
ren, în comparație cu alte forme ale 
muncii primarului 7,

— Repet, atunci cind e vorba de 
efectele muncii pe teren, evaluarea 
lor e greu de făcut. în cele din 
urmă, ele se regăsesc in gradul de 
dezvoltare a localității, in atmosfe
ra democratică, de creativitate, a oa
menilor. Greu de spus că alte for
me ar fi subordonate celei a muncii 
pe teren. „Tribuna democrației", de 
exemplu, e și ea un adevărat gene
rator de idei, de sugestii, pe care ne 
străduim să le folosim pină la ulti
ma picătură. La fel, sesiunile depu
taților comunali. Numai că acestea 
sînt periodice, pe cîtă vreme munca 
pe teren e zilnică. Iar ideile cele 
mal bune, cele mai practice nu vin 
la date fixe, ci in timpul muncii de 
zi cu zi. Ie dau oamenii chiar în 
timpul muncii, atunci cind ești ală
turi de ei. Așa incit ea rămine for
ma permanentă a activității noastre, 
adecvată, după părerea mea, orică
rei localități.

— Chiar dacă are nouă sate sau 
numai două 7

— Chiar.
Laurențiu DUȚA
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ÎNALTĂ CINSTIRE, CALDĂ RECUNOȘTINȚĂ TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
LEGA MINT FERM AL ÎNTREGII NAȚIUNI DE A ÎNFĂPTUI 

EXEMPLAR POLITICA PARTIDULUI, HOTĂRÎRILE CONFERINȚEI NAȚIONALE
Scrisori și telegrame de felicitare adresate secretarului general al partidului 

cu prilejul împlinirii a 50 de ani de activitate revoluționară și al aniversării zilei sale de naștere
Destinele României contemporane, 

dinamicele și profundele schimbări 
calitative intervenite în viata și poli
tica sa din ultimii 18 ani, se leagă 
în chip nemijlocit, esențial, de ființa 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, — patriot și revoluționar 
Înflăcărat, comunist de omenie, iu
bitor de neam și țară. Acționînd 
pgobosit, cu fermitate și clarviziune
— cu pasiune și luciditate, în fruntea 
partidului și statului ,— dăruindu-vă 
întreaga energie și capacitate de 
muncă telului suprem de bunăstare 
materială și spirituală a poporului 
român, reprezentați chezășia tuturor 
împlinirilor și idealurilor noastre — 
se arată in telegrama adresată de 
COMITETUL DE PARTID ȘI BI
ROUL EXECUTIV AL CONSILIU-

' LUI OAMENILOR MUNCII DIN ÎN
TREPRINDEREA METROUL-BUCU- 
REȘTI.

La această măreață aniversare, 
scumpă poporului nostru, adine în
crustată in cugetul său, ne expri
măm bucuria și adînca recunoștință 
pentru ajutorul permanent, pen
tru sfatul înțelept, pentru sădirea în
crederii și a mindriei patriotice în 

_realizarea acestei complexe ctitorii 
socialiste — metroul bucureștean — 
care a îngemănat intr-un amplu e- 
fort inteligența, știința și tehnica ro
mânească, — realizindu-se numai pe 
baza concepției și contribuției pro
prii la parametrii tehnico-economici 
comparabili pe plan mondial, — așa 
cum ne-ați indicat.

Vrem ca operele noastre din sub
teranul Bucureștiului, „metroul*1, să 
poarte semnul inconfundabil al tră
irii in prezent, al participării la edi
ficarea viitorului și să surprindă cit 
mai profund și cit mai adevărat ceea 
ce ne definește și ne reprezintă azi 
in lume — ca făcînd parte activă 
din „epoca Ceaușescu**.

în realizarea acestui deziderat al 
viitorului, ne angajăm ca tronsonul 
III de metrou în lungime de 8,1 km, 
care va lega platforma industrială 
Militari prin stația Eroilor cu tron
soanele I și II, în prezent in exploa
tare — să fie dat în funcțiune la 
23 august 1983, față de termenul de 
30 decembrie 1983, cum este prevăzut 
în planul de stat, terminindu-se ast
fel prima magistrală a metroului din 
București.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din municipiul Arad — români, ma
ghiari, germani și de alte naționa
lități — dînd glas sentimentelor de 
adincă recunoștință și înaltă prețui
re pe care le nutresc față de dum
neavoastră, cel mai iubit și stimat 
fiu al poporului, vă adresează, cu 
prilejul împlinirii a 50 de ani de 
rodnică activitate revoluționară și 
aniversării zilei dumneavoastră de 
naștere, un respectuos omagiu, îm
preună cu cele mai calde urări de 
sănătate, fericire și viață îndelunga
tă spre binele și prosperitatea națiu
nii noastre socialiste — se arată în 
telegrama trimisă de COMITETUL 
MUNICIPAL ARAD AL P.C.R. ȘI 
CONSILIUL POPULAR MUNICI
PAL.

Calitățile dumneavoastră de comu
nist cu o largă viziune asupra pro
blemelor complexe ale contempora
neității, de patriot înflăcărat, care, 
încă din fragedă tinerețe v-ați iden
tificat cu năzuințele noastre secu
lare de a trăi o viață demnă între 
popoarele lumii, personalitatea dum
neavoastră constituind o semnifica
ție vie a îngemănării trecutului glo
rios al României cu prezentul său 
socialist — vă stabilește pentru tot
deauna un loc de frunte între marii 
bărbați ai neamului.

întreaga dumneavoastră viață și 
luptă de înflăcărat militant comu
nist, opera dumneavoastră teoretică, 
activitatea practică desfășurată in 
fruntea Partidului Comunist Român 
și a statului nostru socialist, înscri
se cu litere de aur în cronica isto
riei românești, constituie pentru noi 
o strălucită și inălțătoare pildă de 
crez și devotament comunist, de 
fierbinte patriotism și internaționa
lism consecvent, de generos umanism 
și slujire fără preget a intereselor 
supreme ale poporului, a cauzei so
cialismului, progresului și păcii.

Epoca istorică inaugurată de Con
gresul al IX-lea al Partidului Comu
nist Român, ideile și orientările 
dumneavoastră prețioase pătrunse de 
o înaltă responsabilitate pentru 
destinele patriei și-au găsit o minu
nată materializare în mărețele în
făptuiri pe care oamenii muncii din 
țara noastră le-au obținut în cei 
aproape 18 ani de cînd vă aflați în 
fruntea partidului și statului nostru
— cea mai fertilă și mai bogată pe
rioadă din istoria neamului româ
nesc — se arată în telegrama trimi
să de colectivul de oameni ai muncii 
de la ÎNTREPRINDEREA MECANI
CA MÎRȘA, JUDEȚUL SIBIU.

Colectivul de oameni ai muncii în 
frunte cu comuniștii dăm o înaltă 
apreciere uriașei și inestimabilei con
tribuții pe care ați adus-o și o adu
ceți la dezvoltarea gindirii social-po- 
litice, creatoare, la îmbogățirea te
zaurului teoretic al partidului cu noi 
teze, revoluționare, fundamentate 
științific, expresie a grijii deosebite 
pentru prezentul și viitorul țării. 
Magistrala expunere rostită de la 
înalta tribună a Conferinței Naționa
le a partidului constituie pentru în; 
tregul nostru colectiv de oameni ai 
muncii un prețios îndrumar in acti
vitatea prezentă și viitoare, firul 
călăuzitor în transpunerea în viață a 
documentelor Congresului al XII-lea 
al Partidului Comunist Român.

Mindri de strălucitul prestigiu de 
care vă bucurați in lume, ca luptător 
dirz pentru socialism, pentru pace, 
securitate și colaborare intre po
poare, reafirmăm plenar acordul 
nostru deplin față de, întreaga poli
tică externă a partidului și statului 

\ nostru, politică ce corespunde pe de
plin aspirațiilor poporului .român, ale 
popoarelor Iubitoare de pace și 
progres.

Petrochimiștii de pe Valea Trotu- 
șului au beneficiat din plin. în ac
tivitatea lor, de prețioasele îndru
mări și indicații pe care ni le-ați dat 

în timpul vizitelor de lucru efec
tuate pe platforma industrială a 
Borzeștiului, rod al politicii consec
vente de industrializare a tării pro
movate de partidul și statul nostru. 
Vă raportăm, cu acest prilej, că prin 
munca plină de abnegație a colecti
velor noastre de oameni ai muncii, 
sub conducerea comuniștilor, am în
cheiat anul 1982 cu rezultate bune 
în realizarea producției fizice, pro
ducției nete și exportului, reușind 
să punem în funcțiune o serie de in
stalații importante ca liniaralchil- 
benzenul, clorura de amoniu, craca
rea catalitică III și altele, prin care 
se asigură o valorificare superioară 
a materiei prime și eliminarea im
portului — se arată în telegrama tri
misă de oamenii muncii de la COM
BINATUL PETROCHIMIC BOR- 
ZEȘTI, JUDEȚUL BACĂU.

în anul 1983 sintem hotărîți să ne 
amplificăm preocupările în direcția 
realizării integrale a sarcinilor ce ne 
revin din planul național unic de 
dezvoltare economico-socială a țării, 
angajindu-ne să depășim producția 
marfă planificată cu 50 milioane lei, 
producția netă cu 5 milioane lei, ex
portul cu 3 milioane lei și produc
ția fizică cu importante cantități de 
produse necesare economiei naționa
le, printre care 1 000 tone de cauciuc 
poliizoprenic, 200 tone de policlo- 
rură de vinii. 5 000 tone de gaze de 
chimizare, 200 tone de sare de dime- 
lamină și altele. De asemenea, vom 
asimila in fabricație noi sortimente 
de cauciuc, antidăunători, mase plas
tice și alte produse chimice in ve
derea înlocuirii unor materii prime 
și materiale pe care în prezent le 
importă economia noastră națională.

La această solemnă sărbătoare 
pentru întregifl partid și popor, co
lectivul de muncitori, tehnicieni și 
ingineri de la ȘANTIERUL NAVAL 
BRAILA își îndreaptă din nou gîn- 
durile, cu recunoștință și aleasă cin
stire către dumneavoastră, iubite 
conducător, pentru grija neobosită pe 
care o purtați destinelor patriei. Vă 
rugăm să ne permiteți a vă adresa, 
cu ocazia împlinirii a cinci decenii 
de activitate revoluționară și ani
versării zilei dumneavoastră de 
naștere, cele mai fierbinți urări de 
sănătate și viață îndelungată, pentru 
binele și fericirea întregului nostru 
popor, pentru progresul României 
socialiste și ridicarea ei pe cele mai 
înalte culmi ale comunismului — se 
relevă în telegramă.

Cunoaștem și prețuim din adincul 
ființei noastre activitatea revoluțio
nară prodigioasă desfășurată de 
dumneavoastră încă din fragedă ti
nerețe în cadrul mișcării muncito
rești. cînd. infruntînd cu dîrzenie și 
bărbăție prigoana autorităților bur- 
ghezo-moșierești, ați dat o adevă
rată pildă de eroism adueîndu-vă o 
contribuție de mare însemnătate la 
eliberarea națională și socială a po
porului, la independența și suvera
nitatea patriei, la înaintarea sa 
neabătută pe drumul revoluției și 
construcției socialiste.

Profund recunoscători atenției de
osebite pe care ați acordat-o dez
voltării industriei construcțiilor de 
nave, de care ne-am bucurat și noi, 
navaliștii brăileni, în special în 
acești ani plini de lumină, de cînd 
vă aflați la cîrma țării și a partidu
lui, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, vă încredințăm că nu 
vom precupeți nici un efort pentru 
a ne îndeplini cu cinste sarcinile ce 
ne revin în actuala etapă și în 
perspectivă, pentru a da patriei pro
duse la cei mai înalți parametri ca
litativi pentru flota noastră româ
nească.

Momentul aniversar pe care îl săr
bătorim la 26 ianuarie este un fe
ricit prilej pentru noi toți, mineri, 
tehnicieni, ingineri, cercetători din 
unitățile CENTRALEI MINEREU
RILOR DEVA, de a vă aduce un 
adine omagiu pentru tot ceea ce 
înfăptuiți în fruntea partidului și 
statului, pentru a vă asigura de 
profunda și vibranta noastră stimă 
și prețuire — se arată într-o altă 
telegramă. Colectivele’ de muncă din 
unitățile noastre acționează cu 
hotărâre și abnegație in spiritul indi
cațiilor date cu prilejul vizitelor de 
lucru ce le-ați întreprins în județul 
nostru și la obiectivele miniere, pen
tru creșterea producției minelor, a 
îmbunătățirii calității producției, a 
extinderii mecanizării în scopul ușu
rării efortului fizic și a creșterii pro
ductivității muncii. Urmînd exem
plul dumneavoastră de viață și mun
că, colectivele de oameni ai muncii 
ale Centralei minereurilor Deva își 
exprimă întregul devotament și 
hotărirea neclintită de a munci în 
continuare, fără preget, pentru în
făptuirea hotăririlor Congresului al 
XII-lea și ale Conferinței Naționale 
a Partidului Comunist Român, pen
tru realizarea și depășirea indicato
rilor de plan, pentru ridicarea efi
cienței economice.

Permiteți-ne, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca la 
această aniversare de profundă sem
nificație, să ne exprimăm, alături de 
întregul popor, recunoștința noastră 
pentru tot ceea ce ați înfăptuit in 
fruntea partidului și statului, pentru 
dezvoltarea economiei românești, 
pentru întărirea independenței și su
veranității țării, pentru creșterea 
prestigiului României pe arena in
ternațională, pentru asigurarea păcii 
pe planeta noastră — se menționează 
în telegrama trimisă de INSTITU
TUL DE ECONOMIE MONDIALĂ — 
BUCUREȘTI.

înalta consecvență revoluționară, 
dăruirea, patriotismul fierbinte cu 
care v-ați angajat încă din fragedă 
tinerețe în lupta pentru înfăptuirea 
năzuințelor milenare ale poporului 
nostru de libertate și independență, 
de prosperitate și progres, reprezintă 
pentru noi toți cel mai de preț în
dreptar al muncii și vieții noastre.

Exprimindu-ne admirația și min- 
dria pentru neobosita. dumneavoastră 
activitate pe care o desfășurați. pen
tru contribuția de inestimabilă va
loare pe care o aduceți in opera de 
făurire a societății socialiste și co

muniste pe străvechiul pămînt româ
nesc, vă încredințăm că vom acționa 
neabătut pentru a transpune în prac
tică hotărîrile Congresului al XII-lea 
și ale Conferinței Naționale din de
cembrie 1982, indicațiile dumneavoas
tră clarvăzătoare, privind ridicarea 
pe o treaptă calitativ superioară a 
activității de cercetare științifică în 
domeniul economiei mondiale, adu- 
cîndu-ne în acest fel contribuția la 
înfăptuirea mărețului Program al 
Partidului Comunist Român.

Sintem mindri că minunatele în
făptuiri obținute în perioada con

Tovarășul Nicolae Ceaușescu între constructorii Canalului Dunăre — Marea Neagră 1980
Pictură de Constantin Nițescu — din expoziția Magistralele socialismului

„Strălucitul exemplu al vieții și activității dum
neavoastră revoluționarej consacrate cauzei înfloririi 
necontenite a României socialiste, intereselor funda
mentale ale poporului, reprezintă un insuflețitor îndemn 
de a ne angaja cu toate forțele și de a acționa cu 
abnegație și dăruire patriotică pentru realizarea obiec
tivelor planului pe acest an și pe întregul cincinal, 
pentru înfăptuirea mărețului Program de edificare a 
societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism”

strucției socialiste, și mai ales în 
răstimpul de la Congresul al IX-lea, 
de cînd vă aflați la cîrma țării, poar
tă pecetea unei exemplare gîndiri 
revoluționare, cutezătoare a celui 
mai iubit fiu al poporului, a celui 
mai eminent om politic și de stat 
de înalt prestigiu mondial și că 
transpunerea în viață sub nemijlo
cita dumneavoastră conducere a ce
lor mai mărețe programe de dez
voltare economico-socială din în
treaga Istorie a țării ne dau certitu
dinea împlinirilor noastre viitoare 
— se relevă în telegrama trimisă 
de COMITETUL ORĂȘENESC AL 
P.C.R. ȘI CONSILIUL POPULAR 
AL ORAȘULUI LUDUȘ, JUDEȚUL 
MUREȘ.

în tot ce înfăptuim la locurile 
noastre de muncă, în viața socială 
a localității în care trăim și muncim, 
avem ca exemplu pilduitoarea dum
neavoastră biografie revoluționară, 
care se împletește strins cu însăși 
viața și lupta partidului nostru co
munist, cu destinele clasei noastre 
muncitoare, cu istoria mult încercată 
a bravului nostru popor.

încredințîndu-vă de stima și pre
țuirea noastră pentru noul destin al
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SPRE COMUNISTE CRESTE
l-am spus Cel care ne-a dat Libertatea 
in muncă, in vise, in gind și-n cuvint. 
Și, decît Libertatea-n țara noastră 
nimic n-a fost, nu este și nu va fi mai sfint.

O știu martirii mulți din vremuri depărtate, 
o știu cei care limba păstrat-o-au, Româna, 
eroii luptelor pentru Libertate 
un Horea cu roata, un Tudor cu fîntina.

Ce preț avu în vremuri de restriște ? 
O știu eroii care-ntemeiară, 
prin jertfe neștiute, hotar fără pieire, 
o fără de pieire țară.

l-am spus Cel care ne-a dat Libertatea 
și-n țară epopeic ii scriem astăzi cartea 
căci Libertatea se păstrează cu preț greu 

pe pămint, 
iar uneori cu viața și alteori cu moartea.

l-am spus Cel care ne-a dat Libertatea 
in muncă, in vise, in gind și-n cuvint 
și-o vom păstra prin veacuri neștirbită 
căci prea se cucerește cu preț greu 

pe pămint.

Porniți in drumul țării spre comuniste creste 
zidim, visăm și scriem uniți cu cel ales, cu 

Cel care ne-a dat Libertatea, 
zenitul României, Ceaușescu.

Gh. D. VASILE

țării, reînnoim angajamentul nostru 
de a acționa mai responsabil, de a 
ridica la înaltele cote ale eficienței 
întreaga noastră activitate, de a ne 
îndeplini în mod exemplar sarcinile 
economico-sociale și in acest an ca 
și în întregul cincinal 1981—1985.

Strins uniți in jurul partidului, al 
dumneavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, dorim 
ca prin faptele noastre de muncă să 
răspundem îndemnurilor însufleți- 
toare adresate și cu prilejul Confe
rinței Naționale a partidului, să spo
rim mai mult zestrea succeselor ora
șului nostru, contribuind astfel la 

împlinirile județului și ale patriei 
noastre dragi.

într-o altă telegramă se spune : 
Aniversarea a 50 de ani de activitate 
revoluționară și a zilei dumneavoas
tră de naștere constituie pentru toți 
locuitorii din COMUNA FÎNTÎNELE, 
JUDEȚUL SUCEAVA, o măreață 
sărbătoare și cel mai bun prilej de 
a ne exprima stima și recunoștința 
pentru strălucitul exemplu de patriot 
și luptător înflăcărat pe care ni-1 
oferiți, pentru cauza socialismului și 
triumfului păcii în întreaga lume.

îngăduiți-ne, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca în 
aceste momente de mare sărbătoare 
pentru poporul român să ne expri
măm întreaga recunoștință pentru 
tot ceea ce faceți pentru țară, pen
tru popor. Vă asigurăm că, învă- 
țînd permanent din strălucitul dum
neavoastră exemplu, nu vom precu
peți nimic pentru a aplica neabătut 
în viață concepția dumneavoastră 
politică, și revoluționară, în realiza
rea tuturor sarcinilor reieșite din do
cumentele Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român din luna 
decembrie 1982.

Organele și organizațiile de partid, 
toți oamenii muncii din comuna Fîn- 
tînele se angajează ferm în fața 
dumneavoastră și a Partidului Co
munist Român să realizeze integral 
toți indicatorii din planul economico- 
social in profil teritorial pentru acest 
an, cit și în următorii ani ai actualu
lui cincinal.

Cu prilejul zilei dumneavoastră de 
naștere, colectivul de oameni ai mun
cii români, maghiari, germani de la 
ÎNTREPRINDEREA DE PRELU
CRARE A LEMNULUI CLUJ- 
NAPOCA, dînd expresie profundei 

stime față de iubitul lor conducător, 
își exprimă cele mai alese mulțumiri 
pentru minunatele condiții de mun
că și viață, pentru grija permanentă 
ce o purtați tuturor oamenilor mun
cii, destinelor țării.

Vă raportăm, mult stimate tova
rășe secretar general, că muncitorii, 
maiștrii, tehnicienii, inginerii, toți 
oamenii muncii din întreprinderea 
noastră, lucrind cu dăruire comunis
tă, organizîndu-și mai bine activita
tea, valorificind mai rațional și efi
cient resursele materiale de care dis
pun, energia și priceperea lor, au în
scris pagini de noi realizări în activi
tatea de producție. Astfel că la acest 
măreț eveniment ne prezentăm cu 
toți indicatorii și angajamentele asu
mate realizate, luînd toate măsurile 
ca realizările acestui an să fie mai 
rodnice. în climatul sărbătoresc de 
amplă angajare creatoare în care oa
menii muncii întîmpină ziua dum
neavoastră de naștere, vă exprimăm, 
mult iubite conducător, hotărirea 
noastră neabătută de a face totul 
pentru a înfăptui sarcinile ce ne re
vin din Programul partidului, din 
hotărîrile Congresului al XII-lea al 
P.C.R. și Conferința Națională, de a 

vă urma cu credință îndemnurile 
spre obținerea unor realizări pe mă
sura exigențelor,

într-o telegramă adresată de oame
nii muncii de la ÎNTREPRINDEREA 
„23 AUGUST" DIN SATU MARE se 
menționează : Rod al gindirii dum
neavoastră cutezătoare, al clocotitoa
rei activități ce constituie un minu
nat exemplu pentru Întregul popor, 
care vă urmează cu hotărire și în
credere, în epoca inaugurată de 
Congresul al IX-lea al partidului 
s-au obținut realizări fără precedent 
în creșterea producției materiale, a 
întregii avuții naționale, în înflorirea 
științei, învățămintului, artei și cul
turii, în formarea omului nou, con
structor devotat al societății socia
liste. Este o realitate incontestabilă 
că cei 18 ani de cînd vă aflați în 
fruntea partidului și a țării reprezin
tă perioada cea mai luminoasă din 
întreaga istorie a României, pe bună 
dreptate ea fiind numită de popor 
„epoca Ceaușescu".

Constituie o mare mîndrie pentru 
noi faptul că din rîndurile poporului 
nostru s-a ridicat un asemenea stră
lucit și devotat conducător de țară, 
că avem fericirea să fim contempo
rani cu dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe secretar general, strălucită 
personalitate a vieții politice mon
diale, luptător neobosit și consecvent 
pentru salvgardarea și consolidarea 
păcii, pentru o lume mai dreaptă și 
mai bună.

Vă încredințăm, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom acționa în spirit comunist, cu 
întreaga noastră energie, pentru a 
da viață hotăririlor stabilite de Con
gresul al XII-lea și Conferința Na
țională ale partidului, că vom face 
totul pentru o nouă calitate a muncii, 
pentru creșterea contribuției între
prinderii noastre la bilanțul de rea
lizări al județului Satu Mare și al 
întregii țări.

Comuniștii, oamenii muncii, ro
mâni, maghiari și de alte naționali
tăți de la ÎNTREPRINDEREA DE 
ÎNCĂLȚĂMINTE „SOLIDARITA
TEA" ORADEA sînt bucuroși să 
evoce la cea de-a 65-a aniversare a 
zilei dumneavoastră de naștere și îm
plinirea a 50 de ani dc activitate re
voluționară, cu aleasă și profundă 
satisfacție proeminenta dumneavoas
tră personalitate și inestimabila con
tribuție pe care v-o aduceți, ca mi
litant de frunte al partidului și sta
tului nostru, la transpunerea in viață 
a istoricelor hotărîri ale Congresului 
al XII-lea și ale Conferinței Națio
nale ale partidului, la dezvoltarea și 
înflorirea continuă a patriei — se 
menționează în telegrama trimisă.

Prin întreaga dumneavoastră acti
vitate pe tărîm internațional ați fă
cut din numele țării renume, Româ
nia, asociată pretutindeni numelui 
dumneavoastră, devenind mai cu
noscută ca niciodată și cu prieteni 
cum n-a avut nicicînd.

Numele dumneavoastră este legat 
pretutindeni în lume de lupta ne
obosită pentru triumful dreptului 
asupra forței, pentru instaurarea ra
porturilor de egală și deplină su
veranitate intre state, pentru pace, 
colaborare și înțelegere.

în telegrama trimisă de COMITE
TUL COMUNAL DE PARTID TĂL- 
MACIU, JUDEȚUL SIBIU, se arată : 
Vă exprimăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, prinosul nostru 
de recunoștință pentru contribuția 
dumneavoastră la întărirea unității 
întregului nostru popor in jurul par
tidului, la creșterea rolului conducă
tor al partidului în toate domeniile 
vieții sociale.

Ne vibrează inimile de bucurie și 
de mîndrie patriotică cînd vedem că 
pe toate meridianele lumii persona
litatea dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe secretar general, este apre
ciată și recunoscută pentru contri
buția substanțială adusă la funda
mentarea unei viziuni noi, profund 
revoluționare și umaniste privind 
relațiile dintre popoare, dintre for
țele care luptă pentru pace și pro
gres social, pentru făurirea unei 
lumi mai drepte și mai bune.

La aniversarea zilei dumneavoas
tră de naștere și a 50 de ani de ac
tivitate revoluționară, oamenii mun
cii din comuna Tălmaciu se anga
jează să nu precupețească nici un 
efort pentru a transpune în viață 

Pe adresa tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a sosit, 
de pe întreg cuprinsul patriei, un număr impresionant de scrisori și 
telegrame de felicitare cu prilejul împlinirii a 50 de ani dc activitate 
revoluționară și aniversării zilei sale de naștere. Asemenea scrisori și 
telegrame — prinos al dragostei fierbinți pe care toți fiii României so
cialiste îl aduc conducătorului iubit al partidului și statului nostru — au 
fost trimise de comitete municipale, orășenești și comunale de partid, 
organizații de masă și obștești, ministere și alte instituții centrale, de co
lective de muncă din intreprinderi industriale, de pe șantiere de con
strucții, din intreprinderi agric.olc de stat, stațiuni pentru mecanizarea 
agriculturii și cooperative agricole de producție, institute de studii, cer
cetare și proiectări, uniuni dc creație, instituții de cultură, invățămînt 
și presă, unități sanitare și comerciale, unități militare, precum și din 
partea unor activiști de partid și de stat, membri ai partidului cu sta
giu din ilegalitate, muncitori, țărani, intelectuali.

în toate aceste emoționante mesaje, pătrunse de o mare căldură și 
sinceritate, oamenii muncii din toate domeniile de activitate — români, 
maghiari, germani și de alte naționalități — bărbați și femei, tineri și 
vîrstnici il înconjoară pe tovarășul Nicolae Ceaușescu cu gînduri de 
aleasă stimă, cu vibrante sentimente de dragoste și nețărmurită încre
dere, exprimind deosebita prețuire pentru neobosita activitate revoluțio
nară desfășurată de secretarul general al partidului, pentru nemărginitul 
devotament și exemplara dăruire comunistă puse în slujba intereselor 
fundamentale ale națiunii, profundă recunoștință celui mai ferm promo
tor al idealurilor de pace ale poporului român și strălucit luptător pen
tru cauza destinderii, dezarmării, înțelegerii și colaborării internaționale, 
pentru înfăptuirea năzuințelor de progres ale tuturor națiunilor. Semna
tarii telegramelor exprimă, totodată, convingerea lor nestrămutată, a 
tuturor fiilor patriei, că prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu in frun
tea partidului și statului constituie chezășia puternică a inaintării noastre 
neabătute pe calea progresului, a socialismului și comunismului. Prin 
miile de scrisori și telegrame străbate, ca un fir roșu, voința unanimă 
a oamenilor muncii din patria noastră de a urma cu credință, în întreaga 
lor activitate, luminosul exemplu al vieții șf activității tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, conducătorul înțelept care întruchipează cele mai 
alese virtuți ale națiunii române — cinstea și demnitatea, curajul și pa
tosul revoluționar, dirzenia și perseverența, clarviziunea și profunda ome
nie. în același timp, ca un suprem omagiu adus tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in telegrame este exprimată hotărirea fermă, unanimă, a tu
turor celor ce muncesc, de a-și consacra, în strinsă și indisolubilă uni
tate, întreaga energie și putere de creație înfăptuirii neabătute a obiecti
velor istorice stabilite de Congresul al XII-lea și Conferința Națională 
ale partidului, ale mărețului Program de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pămintul patriei noastre și înaintare a Româ
niei spre comunism.

sarcinile ce le revin din hotărîrile 
Congresului al XII-lea și ale Con
ferinței Naționale a Partidului Co
munist Român.

Muncitorii, inginerii, tehnicienii, 
toți oamenii muncii din ÎNTRE
PRINDEREA DE MATERIALE DE 
CONSTRUCȚII BRAȘOV, în frunte 
cu comuniștii, se angajează cu ocazia 
aniversării zilei dumneavoastră de 
naștere și a împlinirii a 50 de ani 
de activitate revoluționară închinată 
poporului și Patriei, să nu precupe
țească nici un efort în activitatea 
de viitor pentru realizarea progra
mului de dezvoltare economico-so
cială stabilit de Congresul al XII-lea 
al Partidului Comunist Român, de 
Conferința Națională din decembrie 
1982, din inițiativa și pe baza indi
cațiilor dumneavoastră prețioase — 
se arată în telegrama trimisă.

Pentru oamenii muncii din Cimpia 
Turzii au rămas pentru totdeauna 
întipărite în inimă îndemnurile și 
sfaturile deosebit de prețioase pe 
care ni le-ați dat cu prilejul vizitelor 
întreprinse în orașul nostru, pentru 
sprijinul direct acordat în dezvolta
rea economico-socială a localității, 
creîndu-se astfel condiții din ce în ce 
mai bune de muncă și viață pentru 
toți locuitorii — se arată în tele
grama adresată de COMITETUL 
ORĂȘENESC CÎMPIA TURZII AL 
P.C.R. Urarea noastră de sănătate, 
fericire și viață îndelungată o înso
țim de angajamentul ferm de a nu 
precupeți nici un efort în vederea 
transpunerii în viață a istoricelor 
hotăriri ale Congresului al XII-lea și 
ale Plenarei lărgite a Comitetului 
Central al partidului nostru din 1—2 
iunie 1982, precum și sarcinilor ce ne 
revin din Conferința Națională a 
partidului, astfel îneît să ne realizăm 
integral sarcinile in profil teritorial 
pe 1983.

în telegrama trimisă de COMITE
TUL U.T.C. DE LA ÎNTREPRIN
DEREA DE CONFECȚII RÎMNICU 
SĂRAT, județul Buzău, se relevă : 
Animați de înalte sentimente de dra
goste și respect față de activitatea 
desfășurată de dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, tinerii din întreprinderea 
noastră, care reprezintă o forță unită 
în gind, voință și acțiune, cu o înaltă 
competență profesională, vor face 
totul pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor de mare răspundere care 
le revin. <

Vă asigurăm, mu t iubite și sti
mate tovarășe secr .tar general, că, 
urmînd exemplul dumneavoastră, nu 
vom precupeți nici un efort in activi
tatea noastră de zi cu zi, sporindu-ne 
aportul alături de întregul nostru 
popor la realizarea mărețelor sar
cini izvorite din documentele Con
gresului al XII-lea și ale Conferin
ței Naționale ale partidului nostru, 
din obiectivele înscrise în planul na
țional unic de dezvoltare economico- 
socială a țării pe anul 1983.

Strălucita dumneavoastră persona
litate de conducător de partid și de 
țară, cunoscută in întreaga lume, de 
eminent militant al mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, 
clarviziunea politică, realismul, cu
tezanța în gîndire și fapte, dragostea 
nețărmurită față de patrie v-au asi
gurat stima și respectul unanim al 
poporului nostru și prețuirea întregii 
lumi — se arată în telegrama trans
misă de COMITETUL ORĂȘENESC 
NEGREȘTI AL P.C.R. și CONSI
LIUL POPULAR ORĂȘENESC, JU
DEȚUL VASLUI.

Dumneavoastră ați conceput dez
voltarea unei economii puternice 
prin structurarea ei pe baze mo
derne și realizarea unei proporționa- 
lități juste între ramuri, prin ampla
sarea rațională a forțelor de pro
ducție pe întreg teritoriul țării, mă
sură de care beneficiază și orașul 
nostru, conectat puternic la ritmurile 
înalte de dezvoltare, fapt ce ne în
deamnă să vă aducem prinosul de 
recunoștință, mulțumirea nemărginită 
și stima deosebită.

Vă sîntem recunoscători pentru 
pasiunea și abnegația cu care con
duceți destinele țării cu o cuprinză
toare sinteză a problemelor omenirii 
și cu o putere de muncă neîntilnită, 
dăruind poporului român certitudi
nea demnității și prestigiului său in 
lume.
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Cînd spunem Ceaușescu, noi spunem România, 
Cînd spunem Ceaușescu, noi spunem tricolor. 
Ne e îndemnul sacru și vrerea și tăria
De-a crede-n pacea lumii și-al lumii viitor.

" ‘ ‘) giul scriitorilor răsună puternic omagiul țării
volumul editat de Uniunea întregi, exprimindu-se, astfel, impresionanta 

unitate în cuget și simțiri ce caracterizează 
națiunea noastră socialistă. Sint prezenți in 
acest volum autori prestigioși, personalitățile 
scrisului românesc contemporan din toate ge
nerațiile, români, maghiari, germani și de alte 
naționalități, cu mărturii ale vibrantului lor 
atașament față de politica partidului, expre
sii ale gratitudinii și prețuirii cu care este in-

Intre cărțile apărute in acest început de 
an, „Omagiu", volumuj 
scriitorilor, se constituie intr-o vibrantă, me
morabilă expresie solidară a gindurilor și sen
timentelor de inaltă cinstire pe care toți oa
menii de litere din țara noastră, fără deose
bire de naționalitate - asemeni tuturor oa
menilor țării - le nutresc față de Partidul 
Comunist Român, față de secretarul său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu. In orna-

conjurat cel ce _ ... .... ___
nele patriei noastre socialiste.

Reproducem în pagina de față fragmente 
din aceste mărturii care iși vor păstra me
reu vie întreaga prospețime și căldură su
fletească a sentimentului din care au izvorît : 
sentimentul unității indestructibile a întregu
lui popor in jurul partidului, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

conduce cu strălucire desti-

I

Numele comunistului de omenie
Evocînd treptele istoriei și examinînd cu excepțională lu

ciditate a teoreticianului procesele vieții sociale și spi
rituale, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a adresat mereu 
scriitorilor, creației, responsabilității filozofice și artistice a 
omului de litere, astfel că slujitorii condeiului mereu au avut 
sentimentul plenar al apartenenței la o colectivitate ce poartă 
numele României socialiste.

Noi, scriitorii, am avut, astfel, și avem sentimentul că prin 
vocea secretarului general au vorbit țara, partidul, că noi, 
scriitorii, sîntem chemați să scriem, odată cu istoricii, istoria 
inspirată a vieții, destinelor și personalității celor ce sint 
contemporani cu noi. Ei sint muncitorii, țăranii, intelectualii, 
cei care produc fapte, creează, cred în viață, adevăr, drep
tate, lege, partid, țară — cuvinte scumpe tuturor, rostite cu 
marea răspundere a omului politic, revoluționarului și gin- 
ditorului întiuchipat in personalitatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Construcția unui mediu uman, a unei societăți unde să 
primeze calitatea socialistă a vieții, construirea unei Românii 
noi, cuprinsă de febra modernizării, liberă și independentă 
și suverană, dialoaînd egal cu toate țările pămintului, re- 
cîștigarea unor perioade importante din istoria noastră, apari
ția unui număr însemnat de cărți reprezentative pentru acești 
ani, ivirea unor noi generații de scriitori și pictori și muzi
cieni și actori, culturalizarea maselor și abolirea oricărei 
iobăgii culturale, încrederea în geniul propriilor noștri crea
tori de frumos, contactul cu toate literaturile lumii, repunerea 
în drepturi a scriitorilor uitați din miopie, construirea unui 
climat de muncă, lupta pentru perfecționarea spirituală spre 
binele omului, lupta pentru o Românie modernă și stăpină 
pe propriile sale destine și lupta pentru un om conștient de 
menirea sa și stăpin pe propria sa tară, responsabil, revo
luționar, de omenie, redobîndirea omeniei și așezarea Româ
niei pe propria sa orbită în constelația națiunilor lumii, toate 
astea și multe altele se leagă pentru totdeauna de numele 
comunistului de omenie, de numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Rînduri de pe malurile 
Mureșului

Nenumăratele indicații ale secretarului general al parti
dului nostru ne întăresc in credința că in viața noastră 
spirituală triumfă imperativul adevăratei frății, al prețuirii re
ciproce, al patriotismului socialist și al simțămîntului inter
naționalismului în sensul lui cel mai nobil.

Acum, cînd poporul român și naționalitatea maghiară din 
România - împreună cu toți cetățenii de_alt grai din patria 
noastră — omagiază din toată inima pe 
nostru, ne exprimăm credința fermă față 
idealuri ale activității sale revoluționare

Președintele statului 
de cele mai nobile 
de cinci decenii.

SOTO Andrâs

Îndreptățiri
Țara noastră a cunoscut de-a lungul secolelor un Impre

sionant număr de împătimiți ai dăruirii, un șir glorios de 
patrioți înflăcărați. Edificarea ei in timp s-a realizat prin 
efortul acestor bărbați, prin sacrificiul lor de multe ori, prin- 
tr-un eroism care nu a avut nimic comun cu declarația goală, 
printr-un patos care a fost și este străin de orice exaltare. 
Așa s-a perpetuat prin ani nepieritorul nostru patriotism, așa 
s-a construit una din caracteristicile fundamentale ale felului 
nostru de a fi: prin muncă, prin luptă, prin apărarea dreptu
rilor inalienabile ale poporului român, prin trezirea lui „din 
somnul cel de moarte".

Președintele Nicolae Ceaușescu, conducătorul României so
cialiste, bărbatul politic de mare curaj și de mare și molipsi
toare încredere, se înscrie prin fapta sa de azi, prin întreg 
felul său de a fi pe această coordonată majoră, dindu-l noi 
întruchipări și noi sțrăluciri. Nu e singurul om care face lucrul 
acesta in România de astăzi. Dar e cel mai bun dintre noi, 
e cel mai viteaz, e cel mal cutezător, neliniștea lui creatoare 
hrănindu-se în permanență din neliniștea țării, încrederea lui 
de neclintit într-un viitor mai bun nutrindu-se, de asemenea, 
din încrederea de profunzime a poporului in propriul său 
destin, care nu poate fi despărțit de nimeni — mai e nevoie 
să o spunem ?! - de destinul întru bine și întru fericire al 
întregii omeniri.

O mare datorie
Am deplina certitudine că perioada cea mai dinamică și 

mai concentrată în radicale mutații petrecute in acest veac 
in toate planurile vieții noastre individuale și colective este 
aceea de după Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Ro
mân. Denumită încă de pe acum în mod curent cu numele 
celui aflat de atunci la conducerea partidului și a statului, 
această epocă - epoca Ceaușescu - o marcat și marchează 
o experiență istorică fără precedent, imprimînd un curs ca
tegoric nou desfășurării existenței poporului român, în absolut 
toate laturile'și aspectele sale.

lată de ce a scrie despre această epocă extraordinară, 
contemplînd-o din însuși interiorul ei, cum o putem face noi. 
scriitorii români de azi, indiferent de genul în care ne exprl» 
măm, este o mare, suprema datorie : morală, intelectuală, 
patriotică.

Mircea IORGULESCU

Ion LANCRANJAN

Dumitru Radu POPESCU

Un mare om
Ceea ce m-a impresionat, în chip ’ deosebit, la președin

tele Nicolae Ceaușescu în clipele în care am avut șansa 
să-i fiu aproape a fost cunoașterea oamenilor, simțul acut 
al oamenilor.

L-am ascultat vorbind. Vorbește cum gindește, cumpănind 
cuvfntefe, întivi'rțdu-îe, ca să-și 'dețtaihUie tat înțelesul, ca 
apoi să le percuteze, cu un gest, pentru ca semnificația lor 
să se imprime definitiv. Cuvintele Președintelui Nicolae 
Ceaușescu sculptează edictul. Cînd spune Libertate, el tră
iește libertatea odată cu noi : cînd spune Independență, el
Jură pe ființa acestui pămînt; cînd spune Pace, el vede si
guranța pîinii noastre de toate zilele ; cînd spune Comunism,
el vede viitorul nostru, viitorul României.

N-am cunoscut scriitori, poeți, vizionari crezînd în cuvinte 
cu otita ardoare. Nicolae Ceaușescu trăiește literatura actu
lui politic.

Nimeni nu mai poate contesta adevărul în plină lumină. 
Este tocmai ceea ce se întîmplă cu adevărurile rostite de 
Nicolae Ceaușescu. după ce ochiul său, inteligența sa, băr
băția sa le-au rostit.

Acum, după ce ne-a spus-o el, adincind cugetarea re
voluționară, știm mai bine, chiar foarte bine, ceea ce în
seamnă libertate, independență, suveranitate, dar și impe
rialism, agresiune, inechitate internațională.

Nicolae Ceaușescu e un OM, ca dealtfel toți oamenii mari 
ai lumii. Ei sint memoria istoriei și ei intră in marea memorie 
a istoriei.

Paul ANGHEL

Mesaj de pace, de speranță
Dacă ar exista mașini electronice capabile să mă

soare cantitatea de energie eficientă pe care o iradiază, 
in folosul păcii și înțelegerii intre națiuni, una sau alta din 
personalitățile politice angrenate in aceste eforturi, savanții 
ar trebui să consemneze. în formule precise, matematice, pon
derea considerabilă pe care o reprezintă aportul Președin
telui României.

Din aceste formule exacte ar Ieși încă mal clar in evidență 
necorelarea dintre întinderea teritorială a unei țări și în
tinderea renumelui ei - concretizat în nume exponențiale - 
precum și rolul exact pe care personalitatea il joacă in is
torie.

■ Am avut prilejul să constat, in cele patru puncte cardi
nale ale continentului nostru, și dincolo de hotarele lui, 
răsunetul pe care-l au acțiunile Președintelui român.

Oameni de toate felurile, din toate stratiirile sociale, apoli
tice sau cu cele mai diferite convingeri politice, rostesc 
numele Ceaușescu parcă ar strunji in silabe simbolul viu al 
speranței lor de viată.

In lume se cunoaște că România e un catalizator al voin
ței de pace de pretutindeni.

Se știe că cel ce participă, cu tenacitate și iscusință, la 
demersuri, neînchipuit de dificile, in slujba păcii, e Președin
tele României.

Nu-i de mirare că numela lui e rostit pretutindeni cu 
admirație, cu încredere, cu speranță.

Maria BANUȘ

Un strălucit exemplu 
de dinamism creator

față un exemplu de dinamism creator nesecat,
> om al amănun- 

., al neobositului calcul de detalii și, tot
odată, un vizionar al proporțiilor grandioase, așa cum s-au 
caracterizat mereu, în istorie, marii conducători. Toată a- 
ceastă energie se află mobilizată in slujba bucuriei, care nu 
poate înflori decît sub soarele dreptății și al respirației 
libere, din adincul pieptului.

Noi, oamenii de cultură de toate vîrstele, ne simțim pu
ternic stimulați de acest luminos exemplu. Desigur că nu toți 
sintem in măsură a crea valori universale, așa cum cere mo
mentul românesc de față. Dar nu mai puțin, fiecare din noi 
se vede îndemnat, mai conștient decît oricind, să facă apel 
la potențialul său de energie creatoare, fără să neglijeze ni
mic din ceea ce poate. Această tensiune fecundă face să 
domnească astăzi la noi cel mai fericit climat de cultură, 
răspîndit in toate ramurile de creație.

Celui care întreține, încurajează și îmbogățește continuu 
un asemenea climat, tovarășului Nicolae Ceaușescu, îi urez 
din toată inima ani mulți și prosperi, pentru binele patriei șl 
al poporului, cărora și-a dedicat fiecare clipă o vieții.

Edgar PAPU

Avem in
Președintele Nicolae Ceaușescu este un 
tului practic, al neobositului calcul
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Clipa de neuitat
Onești fiind - mărturiseam la Conferința pe țară a scriito

rilor din 1981, și o repet și acum cu aceeași încredințare - 
prozatorii știu că datorează istoricului Congres al IX-lea și 
tînărului conducător al partidului din epocă, Nicolae 
Ceaușescu, însăși libertatea lor. dobindită, de a aborda des
chis temele oprite, temele tabu, acei vechi și demult cuibăriți 
in conștiința umană, într-un fel sau altul, „idoli ai peșterii".

Memoria omului care scrie, căruia destinul i-a pus un 
condei in mină și realitatea în față, hărăzindu-l o forță de 
percepere și de expresie Ieșite din comun - această me
morie, zic, e ca stomacul arhiîncăpător al unui cașalot vorace. 
Greu se poate închipui cit poate să înghită, profesional, un 
astfel de ins, mai mult osîndit decît răsfățat, de ursită. Teri
bilă, incilcită povară, din care el are de ales un fir, al său, 
și nu altul, in mijlocul atitor disparități. Dar el alege, și po
vestește. Dragostea sa de adevăr, dragostea de țară șl de 
poporul ce i-a dat minunatul dar — limba, limba românească 
- e ca sarea in bucate. Ea arde, activează prefacerile ne
cesare, ca-n viață.

Una din scenele de neuitat pe care le păstrez în memoria 
meo este prezența spontană, simplă, și atît de omenească, 
dar grea de istorie, a lui Nicolae Ceaușescu la căpătiiul 
marelui poet național Tudor Arghezi, in incinta Ateneului, la 
funeraliile naționale. Poezia română, prin acest gest de ener
gie tăcută, era repusă în drepturi. Ca și proza.

Fac parte din generația care a văzut, înainte ca faptul să 
devină cronică pusă pe hîrtie.

Ca scriitor, întîmpin sărbătorirea Președintelui țării noastre 
cu această imagine tonică și puternică în fața ochilor.

e

Sabin BALAȘA — Omagiu din partea tineretului

EL, OMUL CARE POARTĂ ÎN SUFLET UN POPOR
Ne-nduplecata forță, rigoarea și puterea 
De-a fi ostaș destoinic, iar azi conducător, 
Acesta-i Ceaușescu, aceasta este vrerea 
A omului ce poartă in suflet un popor. 
Ce zbucium de furtună in anii tinereții — 
Vizionare ginduri treceau sub fruntea lui. 
De-atunci știa că viața trebuie dată vieții 
Și chezășie țării in crugul veacului.
Om îndrăzneț ca visul neîngrădit vreodată, 
Lucid cum e oțelul cind scapără-n lumini, 
El n-a dorit in viață nici plată, nici răsplată, 
Ci arzătorul suflet al marilor mulțimi.
Nici temnița Doftanei, nici uși capitonate — 
Din nâzuința-i dreaptă nicicind nu l-au oprit. 
Orașe, cîmpuri, sate și drumurile toate 
Le-a cercetat cu pasul și gindul cumpănit.
Cu el sint toți strămoșii ce-au ctitorit o țară, 
Alăturea-i stau Mircea și Ștefan și Mihai, 
Martirii trași pe roată, coroanele de pară 
Pe frunțile durerii și-al robilor alai.
In inimă-i pâmintul, rotund precum o pîine 
Și-n echilibru-i astăzi stă veghe și-i stegar, 
Cu el e omenirea spre zilele-i de miine, 
El, ce-a trecut prin fapta-i în timpul legendar. 
Cind spunem Ceaușescu, noi spunem

România, 
Cind spunem Ceaușescu, noi spunem tricolor. 
Ne e îndemnul sacru și vrerea și tăria 
De-a crede-n pacea lumii și-al lumii viitor. 
Acesta-i Ceaușescu — o inimă și-o lume 
De năzuinți și vise, de pîine și de-avint. 
Din tot ce facem astăzi, rămîne și răminel 
Ei, Ceaușescu, ne este o lege legămint I

Corneliu STURZU
(Din volumul Imn președintelui țârii, 
apărut la editura Junimea din Iași)

Este un

Biografia unui portret
Există la Muzeul de istorie a Partidului Comunist Român 

o fotografie care îți atrage atenția imediat, 
chip de tînăr. Portretul unui tînăr adolescent. Un chip
căruia ii remarci intîi frumusețea și-apoi, subt o vrajă Inexpli
cabilă - expresia. Intr-adevăr : dacă privirea aceea atit de pă
trunzătoare și hotărîtă, exprimind atît de limpede neclintirea șl 
tenacitatea ar sta pe chipul unui matur, faptul ar fi normal. 
Dar este chipul unui copil, chipul curat și frumos al unui 
adolescent din care privirea aceea dramatică pornește cu o 
Imensă și grea provocare aruncată tuturor nedreptăților 
lumii, o privire bîntuită de adevăr și dreptate, o expresie a 
mai-binelui întrezărit ca victorie in toate trăsăturile feței, in 
obrazul acela dramatic, exprimind o conștiință atît de vie șl 
de acută, inteligența și rațiunea biruind virsta romantică.

Nimic n-a schimbat, prin trecerea vremii, acel portret de 
adolescență al tovarășului Nicolae Ceaușescu. Ceasurile și 
zilele, anotimpurile și anii, răspunderile imense pe care le 
are la cîrma țării și a istoriei i-au încărunțit poate părul, i-au 
maturizat, poate, chipul, dar expresia aceea de voință și de 
tenacitate, de neclintită perseverență, focul viu, flacăra aceea 
care arde și te vrăjește, acolo, în sala de istorie contem
porană a Muzeului de istorie a partidului - este aceeași șl 
este fierbinte, este vizibilă pe tot parcursul unei biografii 
exemplare, care n-a încetat niciodată să fie și a poporului 
nostru. Nici un moment de odihnă, nici un moment de zăbavă, 
nici o șovăire și nici o intirziere in programul unei 
conștiințe profund patriotice, pentru care libertatea și Inde
pendența națională, dreptatea și echitatea socială, spiritul 
revoluționar cuprins în soluționarea tuturor problemelor de 
muncă și de viață cu care ne confruntăm, o profundă și 
nestinsă iubire pentru destinele patriei a cărei conducere i 
s-a încredințat - sint tot atîtea etape ale vieții, o biografie, 
o viață preschimbată în luptă și în istorie.

Nicolae VELEA

Recunoștință deplină
Nu este pentru nimeni un secret faptul că cele peste două

zeci și 
tăzi o 
tru, în ....
familie care trăiește și muncește in cea mai deplină egali
tate in drepturi, in cea mai perfectă armonie.

Sintem convinși de devotamentul și fermitatea principială a 
omului care stă în fruntea destinului nostru colectiv, deoarece 
ii cunoaștem țelurile, ii cunoaștem planurile și acțiunile, știm 
că ele sint expresia gindirii colective a conducerii partidului 
nostru, expresia democrației noastre socialiste, expresia 
voinței poporului nostru de a trăi liber, în pace cu toate po
poarele lumii, într-o atmosferă de emulație și creație.

Țin să-mi exprim recunoștința pentru grija manifestată de 
secretarul general al partidului nostru, în nenumărate rînduri, 
condițiilor morale și materiale în care oamenii muncii de alte 
naționalități participă la efortul construirii statului nostru 
socialist multilateral dezvoltat.

două de milioane de cetățeni ai României sint as- 
familie puternică, strîns unită in jurul partidului nos- 
frunte cu secretarul său general și președinte al țării,

Arnold HAUSER

Constantin ȚOIU

Cuvînt

Doi tineri revoluționari
O fericită intîmplare a făcut ca In luna ianuarie - luna 

cu care începe orice an, luna in care sărbătorim ziua 
Marii Uniri, precum și nașterea lui Eminescu - să vadă lumina 
lumii, în spațiul nostru mioritic, atît Președintele țării, cit șl 
tovarășa Elena Ceaușescu, care, mai apoi, au format îm
preună o familie. Ddi tineri revoluționari, cu același crez, cu 
aceleași speranțe, cu aceeași Indirjire. Alături unul de altul, 
și la bine și la greu.

încrederea acordată Președintelui României e o încredere 
nu numai a întregului nostru popor, ci aproape a tuturor po
poarelor : in pace și bună înțelegere, principiu atit de uman, 
formulat cu fermitate de solul păcii românești nu numai aici, 
in țară, ci în oricare loc din lume pe unde a câlătorit.

Alături de toți oamenii din țara noastră - de țăranii atlt 
de iubitori de glie, de muncitorii din fabrici și uzine, care au 
făcut din România nu numai o țară, ci mai ales o țară In
dustrială. de intelectualii care duc mai departe, cu crescută 
recunoaștere și faimă internațională, știința, tehnica și cul
tura românească - dar, mai ales, alături de copii alergindu-i 
In întîmpinare cu 
mâți de emoție 
vremuri străvechi, 
mai cuprinzătoare

La mulți ani I

brațele pline de flori șl cu ochii Inlăcrl- 
și recunoștință, o urare românească din 
poate cea mai simplă ca rostire, dar cea 
în sentimente:

Carolina ILICA

Numele Lui
Numele Lui a dobîndit valențele Națiunii, datorită perma

nentei Sale prezențe in existența noastră cotidiană. O 
prezență care se identifică cu simbolul 
tat in fruntea unei coloane în marș. Iar 
deaproape. Ne potrivim pașii cu ai Lui. 
țelesuri. De la El pornim, pentru a țese 
nuare, ideile epocii contemporane nouă.

învățăm de la El.
Scrierile Sale mă ajută să înțeleg evul In care trăiesc, 

omul și ființa românească. Să înțeleg idealul zilelor noastre. 
Să-mi afirm naționalitatea. Este evident pentru oricine că in 
cuvintările și scrierile Sale, preocupindu-se de locuitorii țării 
din diferite sectoare de activitate, acordă mereu o deosebită 
atenție naționalităților conlocuitoare.

Concepția Lui potrivit căreia istoria nu trebuie să dezbine 
neamurile, ci să le unească într-un trup și un suflet, a deve
nit, pentru mine, o cheie de boltă in tot ceea ce întreprind.

Pentru că istoria nu este un timp revolut, ea viețuiește In 
noi. Așa cum debitul rîurilor este influențat de precipitații, 
așa ne plămădește pe noi istoria. Se cuvine însă ca noi, 
oamenii, să croim albie pentru vremi.

In această lucrare, El ne este Cap de coloană.
Iar noi îl urmăm îndeaproape.

unui drapel pur- 
noi II urmăm in- 
Prin El căutăm In
și izvodi, in conti-

HUSZAR Sondor

Pentru România, pînă nu prea de mult, globul pămîn- 
tesc era foarte mare și puțini reușeau să ne localizeze țara 
pe unul din continente, țară care totuși avea o istorie 
îndelungată, vărsase atîtea lacrimi și mult singe, dind numai 
în acest secol' mii de jertfe omenești in două războaie mon
diale.

De cînd este la cîrma acestei țări tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, globul și-a ciștigat dimensiunile lui reale și ome
nești. Este globul pămintese pur și simplu, glob de lucru, șl 
România și-a căpătat dreptul de a I se ști cu precizie, in 
orice moment, locul și poziția pe harta lumii, configurația ei 
spirituală, rolul ei între națiuni egale.

Marin SORESCU

Cu fruntea sus prin timp
Sint aproape două decenii de cind tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a preluat conducerea partidului și statului, dar 
acești ani. atit de generoși in evenimente, ne-au îmbogățit 
cu o experiență enormă, ne-au arătat dimensiunile noastre 
reale, chipul nostru cel adevărat și forța noastră.

Este, poate, momentul să ne amintim de începuturile eroice 
ale adevăratei literaturi noi, care datează cam din acea pe
rioadă. Cine poate uita entuziasmul și setea de cunoaștere 
care ne-au cuprins ? Putem oare uita propriii noștri ochi 
deschiși cu încredere spre lume, spre universuri pe care, pină 
atunci, abia le bănuiam? Restabilind ferm contactul cu tra
diția și cu lumea, ne-am regăsit pe noi înșine, am învățat 
să optăm, să nu cedăm tentațiilor ușoare, să scriem ceea ce 
trebuie scris. Iar cărțile apărute de atunci încoace sint un 
argument solid că literatura română s-a așezat trainic pe 
drumul cel bun, și îndemnurile pomenite, și multe altele, cea 
mai autorizată garanție că nu poate exista cale de întoarcere.

Martor sincer ol vieții și aspirațiilor celor mai întinse ale 
contemporanilor săi, scriitorul trebuie să se asocieze și in 
acest moment sărbătoresc sentimentelor acestora.

Așadar, omului Nicolae Ceaușescu, comunistul intransigent 
care n-a renunțat niciodată la proiectele sale, conducătorului 
datorită căruia națiunea noastră are imaginea concretă a 
viitorului ei, să-i dorim din inimă ceea ce-i dorește țara — 
masa sa de lucru, în care tot ceea ce se face poartă am
prenta personalității și gindirii sale.

Să-i dorim ceea ce-i doresc milioanele de oameni ai mun
cii. constructorii, furnaliștii, minerii, țăranii, dascălii, savanții, 
tinerii șl virstnicii, femeile și copiii, care in vizitele sale de 
lucru il aplaudă cu entuziasm sau li ascultă cu deosebită 
atenție sfaturile prețioase.

Augustin BUZURA

în inimile tuturor
Tovarășul Nicolae Ceaușescu este o prezență de prestigiu 

pe planul vieții politice internaționale.
Fiecare cetățean al țării noastre, indiferent de na

ționalitate, știe că tovarășul Nicolae Ceaușescu este totodată 
o prezență vie pe toate șantierele muncii și ale construc
ției. Nu este zi in care să nu fie pe teren, într-un colț sau 
altul al țării, pentru stimularea și coordonarea activităților, 
pentru punerea in aplicare a programului partidului și a 
împlinirii planului cincinal.

In veacul nostru, al progresului tehnicii, înzestrarea Indus
triei este preocuparea permanentă a șefului statului nostru, 
plecat de la glie, astăzi insă răscolită de motorizate, irigată 
și îngrășată chimic, după cele mai moderne mijloace ale 
științei, dind maximul de randament in toate sectoarele 
muncii.

Oamenii de litere și de artă au găsit In tovarășul Nicolae 
Ceaușescu un prieten și un sprijinitor, pasionat de trecutul 
istoric, de realizările majore ale înaintașilor și doritor să pro
moveze valori noi, în pluralitatea stilurilor și a individualită
ților creatoare. Lozinca : „arta pentru toți* Implică partici
parea largă a maselor la păstrarea frumoaselor tradiții ale 
portului popular, ale cintecelor și jocurilor noastre, ele insele, 
in anii socialismului, mesagere ale geniului național și obiect 
de admirație unanimă peste hotare.

Una din bucuriile noastre este de a-l vedea pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in ceasurile de sărbătoare a țării, după 
o muncă de conspectare a realizărilor, găsindu-și citeva 
clipe de destindere și incingind hora In mijlocul sătenilor, 
veniți din împrejurimi, in frumoasele lor costume naționale. 
Horă o unirii în care „cel de sus” muncește -mai mult decît 
„cel de jos", horă a unirii prin înfrățirea in muncă, ea sărbă
torește încrederea și dragostea unanimă a poporului pentru 
Președintele Republicii Socialiste România.

Șerban CIOCULESCU
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bună și mai dreaptă pe planeta 
noastră.

In continuarea discuțiilor genera
le pe marginea problemelor Înscrise 
pe ordinea de zi au mai luat cuvîn- 
tul tovarășii Ion Teoreanu, ministrul 
educației și învățămintului, Vanda 
Ligia Belza, vicepreședinte al Con
siliului U.A.S.C. din Centrul univer
sitar Iași, Viorel Ciurdea, președinte 
al Consiliului A.S.C. din Conserva
torul București, Doina Sava, preșe
dinte al Consiliului U.A.S.C. din 
Centrul universitar Tirgu Mureș, 
Gheorghe Rugină, președinte al 
Consiliului A.S.C. din Institutul de 
invățămint superior Bacău, Ingemar 
Hariet Atzmann, vicepreședinte al 
Consiliului U.A.S.C. din Institutul de 
Invățămint superior Sibiu, Ghior- 
ghiță Iftene. președinte al Consiliu
lui A.S.C. din Institutul de subin- 
gineri Hunedoara, Iuliana Pelu, pre
ședinte al Consiliului A.S.C. din In
stitutul de invățămint superior Su
ceava, Mircea Cazan, vicepreședinte 
al Cqpsiliului U.A.S.C. din Centrul 
universitar București, Ioana Bolba 
Mateescu, prim-secretar al Comite

tului județean Cluj al U.T.C., Adrian 
Ioana, președinte al Consiliului 
A.S.C. din Facultatea de metalurgie, 
Institutul politehnic București, Ma
ria Benedek, casier al Consiliului 
U.A.S.C. din Universitatea Brașov, 
Petre Bălan, director al Casei de 
cultură a tineretului Iași, Sorina 
Anca Corfiță, “președinte al Consi
liului A.S.C. din Facultatea de teh
nologia și chimizarea petrolului și 
gazelor, Institutul de petrol și gaze 
I icjeștl, Ion Borlea, președinte al 
Consiliului A.S.C. din Facultatea de 
mecanică agricolă, Institutul poli
tehnic Timișoara, Maria Preda, pre
ședinte al Consiliului A.S.C. din Fa
cultatea de tehnologia și chimia pro
duselor alimentare și tehnică pisci
colă din Universitatea Galați, Costi- 
că Chirițescu, președinte al Consi
liului A.S.C. din Institutul de subin- 
gineri Reșița, Marioara Dubei, pre
ședinte al Consiliului A.S.C. din Fa
cultatea de farmacie, Institutul de 
medicină și farmacie Cluj-Napoca, 
Ion Tache, președinte al Consiliului 
U.A.S.C. din Institutul agronomic 
București.

Tovarășul Cătălin Dumitriu. secre
tar al Consiliului U.A.S.C.R., a pre
zentat, apoi, sinteza dezbaterilor din 
ședințele pe comisii, în cadrul căro
ra au luat cuvintul 133 delegați și 
invitați.

în continuarea dezbaterilor au luat 
cuvintul tovarășii Doru Tompea, 
președinte al Consiliului U.A.S.C. din 
Centrul universitar Iași, Jobbâgy 
Elisabeta, vicepreședinte al Consiliu
lui U.A.S.C. din Centrul universitar 
Cluj-Napoca, Ion Marinei Stan, 
președinte al Consiliului U.A.S.C. 
din Institutul agronomic Timișoara, 
Cristina Veronica Ionescu, pre
ședinte al Consiliului U.A.S.C. din 
Academia de studii economice Bucu
rești, Mihail Vârtosu, reprezentant al 
U.A.S.C.R. la Uniunea Internațională 
a Studenților, Coletta de Sabata, rec
tor al Institutului politehnic Timi
șoara, Șergiu Nistor, președinte al 
Consiliului A.S.C. din Institutul de 
arhitectură București, Valentin Pro
dan, președinte al Consiliului U.A.S.C; 
din Institutul de. construcții Bucu
rești. Adriana Velichi, președinte al 
Consiliului A.S.C. din Facultatea de 
tehnologia și chimia textilelor. In
stitutul politehnic Iași, și Matei Ani, 
președinte al Consiliului U.A.S.C. din 
Universitatea București.

Participanții la dezbaterile In plenul 
conferinței și in comisiile pe pro
bleme au dat glas vibrantei adeziuni 
a tineretului universitar din patria 
noastră la politica internă și externă 
a partidului și statului, recunoștinței 
profunde a tuturor studenților — 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — față de permanenta 
preocupare pe care conducerea parti
dului, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o manifestă pentru mo
dernizarea și transformarea revolu
ționară a învățămintului superior ro
mânesc, pentru afirmarea cu putere 
a noii calități în domeniul pregătirii 
multilaterale a generației tinere. A 
fost subliniată importanța excepțio
nală a cuvintării rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la forumul stu
dențimii comuniste a patriei, pentru 
orientarea activității viitoare a U- 
niunii Asociațiilor Studenților Comu
niști din România, pentru îmbunătă
țirea continuă a procesului instruc- 
tiv-educațiv, a intregil munci desfă
șurate de asociațiile studenților co
muniști.

Desfășurate Intr-o atmosferă res
ponsabilă, in spirit critic și autocri
tic. dezbaterile au prilejuit o analiză 
temeinică, exigentă a activității aso
ciațiilor studenților comuniști din 
toate centrele universitare, subliniln- 
du-se necesitatea unor acțiuni mai 
eficiente pentru continua îmbunătă
țire a pregătirii de specialitate, a in
tegrării învățămintului superior cu 
producția și cercetarea. Vorbitorii 
»-au referit pe larg la posibilitățile 
de perfecționare a activității politico- 
ldeologice și cultural-educative, la în
semnătatea îmbunătățirii sistemului 
de documentare și informare politică 
a studenților, fiind relevată necesita
tea unei mai largi participări a for
mațiilor artistice studențești la ac
țiunile cultural-artistice de masă, atit 
în centrele universitare, cit și în alte 
localități. In cursul dezbaterilor au 
fost evidențiate rezultatele bune în
registrate in domeniile pregătirii pen
tru apărarea patriei, sportului șl tu
rismului, importanța educativă a pre
gătirii tineretului studios de a fi gata 
în orice moment să apere cuceririle 
revoluționare ale poporului, inde
pendența și suveranitatea patriei.

Participanții la dezbateri au făcut 
numeroase propuneri concrete legate 
de perfecționarea organizării și acti
vității asociațiilor studenților comu
niști, a U.A.S.C.R., în scopul sporirii 
contribuției lor la îmbunătățirea pro
cesului instructiv-educativ in invăță- 
mintul superior din țara noastră. în 
intervențiile lor, delegații au pus, în 
același timp, in evidență înalta apre
ciere de care se bucură strălucitele 
inițiative de pace, dezarmare și rod
nică colaborare ale țării noastre, ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, sub

tv
PROGRAMUL l

8.00 Consultații pentru bacalaureat (se
ral). Termodinamica (fizică)

3.30 Almanahul familiei
9.00 De strajă patriei
9.3Ș Bucuriile muzicii. Marea muzică 

pentru cei mici
10,00 Viața satului
11,45 Lumea copiilor
13.00 Album duminical
18,10 Călătorii spre viitor. Emisiune-

SCRISOAREA ADRESATĂ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

al activității dumneavoastră revoluționare, să determi
năm intărirea spiritului de răspundere și angajare ce 
trebuie să caracterizeze activitatea noastră de tineri 
comuniști, să îmbunătățim stilul și metodele de mun
că in așa fel incit, sub conducerea organelor și orga
nizațiilor de partid, să asigurăm realizarea unei noi 
calități și in domeniul vieții de organizație.

Participanții la Conferința a XIII-a a U.A.S.C.R. au 
exprimat, intr-o deplină unanimitate, adeziunea tine
rei generații universitare a țării la politica externă a 
partidului și statului nostru, mindria de a fi contem
porani cu epoca istorică în care România a impus de
finitiv în analele contemporaneității exemplul înălță
tor al promovării neabătute a principialității în rela
țiile internaționale, al atașamentului față de aspirațiile 
fundamentale ale umanității, față de cauza socialis
mului și comunismului, a dezarmării, păcii și colabo
rării trainice între popoare și au hotărit intensificarea 
eforturilor organizației noastre pentru dezvoltarea so
lidarității studențimii de pretutindeni in lupta pentru 
o lume mai bună și mai dreaptă.

Ingăduiți-ne să exprimăm, și cu acest prilej, in nu
mele tuturor studenților din țara noastră — români, 
maghiari, germani și de alte naționalități — uniți în 
munca și lupta comună pentru construirea socialismu
lui și comunismului in România, adînca noastră dra
goste și recunoștința fierbinte, simțămintele de profund 
respect și nețărmurită admirație față de dum
neavoastră, mult iubite și stimate secretar ge
neral, cea mai ilustră personalitate a istoriei națio
nale, luptătorul neînfricat care și-a consacrat întreaga 
viață celor mai inalte idealuri ale poporului român, 
propășirii națiunii noastre socialiste, afirmării tot mai 
puternice in lume a României, ca țară a libertății și demnității umane.

Vă rugăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să primiți asigurarea hotăririi nestrămu
tate a tinerei generații universitare a României socia
liste de a munci, de a învăța și de a se pregăti la 
nivelul exigențelor revoluției științifico-tehnice con
temporane, al dinamismului fără precedent al econo
miei, științei și culturii românești, de a face totul 
pentru a fi la înălțimea comandamentelor majore ale 
epocii ce se identifică, în conștiința tuturor fiilor na
țiunii noastre socialiste, cu impunătoarea dumneavoas
tră personalitate — epoca Ceaușescu — epocă fără egal 
in istoria multimilenară a țării, care a-înscris cu fer
mitate națiunea noastră pe calea dezvoltării multi
laterale, a făuririi socialismului și comunismului pe 
pămintul strămoșesc al scumpei noastre patrii, Repu
blica Socialistă România.

(Urmare din pag. I)
tru educarea tinerei generații universitare a țării in 
spiritul frăției, al voinței nestrămutate a tuturor stu
denților — români, maghiari, germani și de alte na
ționalități — de a munci pentru binele și prosperitatea 
patriei noastre comune, România socialistă. Totodată, 
organizațiile noastre revoluționare vor combate, fără 
șovăire, orice manifestări de naționalism, șovinism, 
rasism, antisemitism, orice atitudini de discriminare 
socială sau națională, subliniind cu tărie și putere de 
convingere in cadrul tuturor acțiunilor politico-educa
tive faptul că oamenii au dreptul egal de a se mani
festa in viața socială, de a-și împlini multilateral și 
armonios personalitatea.

In același timp, conferința a exprimat hotărirea or
ganizației noastre revoluționare de a acționa consec
vent pentru ca tineretul universitar, viitoarele cadre 
ale vieții noastre economico-sociale să se formeze in 
spiritul respectului deplin al principiilor și normelor 
de muncă și viață comunistă, a! legilor țării, ca fie
care colectiv studențesc să se afirme ca un adevărat 
nucleu al promovării ferme, in toate împrejurările, a 
spiritului revoluționar, comunist.

Puternic animați de dorința de a fi utili poporului, 
patriei noastre socialiste, totdeauna in primele rin- 
duri ale măreței opere de făurire a noii orinduiri, vă 
încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom fi prezenți, alături de întregul ti
neret, cu întreaga noastră energie și oapacitate, acolo 
unde țara ne cere, fără a precupeți nici un efort in 
munca noastră consacrată propășirii continue a pa
triei, înaintării sale neabătute spre noi culmi de 
progres și civilizație.

Vă raportăm, mult iubite și stimate secretar 
general al partidului, că Forumul studenților co
muniști a exprimat hotărirea ca tinăra generație uni
versitară să participe mai activ, in viitor, in cadrul 
amplelor manifestări ale Festivalului național al mun
cii și creației socialiste „Cintarea României", acțiune 
deosebit de stimulatoare pentru afirmarea vocației 
creatoare a studenților, tineretului, a întregului popor, 
pentru a contribui Ia punerea in valoare a minunate
lor tradiții culturale ale neamului, a spiritului creator 
al națiunii noastre, pentru cuprinderea tot mai largă 
a studenților in cadrul competiției naționale „Dacia- 
da“, pentgu ca reprezentanții sportului universitar ro
mânesc să afirme tot mai puternic in lume talentul, 
vigoarea și patriotismul tinerei generații universitare.

Conferința a dat glas hotăririi studenților țării de 
a face totul pentru ca, urmind exemplul impresionant

liniind dorința studenților români de 
a se continua în toate centrele uni
versitare acțiunile consacrate păcii 
și 'dezarmării, de a intări colabora
rea cu tineretul universitar din în
treaga lume pentru înfăptuirea celo? 
mai nobile aspirații ale omenirii.

După încheierea dezbaterilor gene
rale, conferința a aprobat în unani
mitate Raportul și activitatea Consi
liului U.A.S.C.R.. precum și Raportul 
și activitatea Comisiei de cenzori.

în unanimitate a fost adoptată, 
apoi, Rezoluția celei de-a XIII-a 
Conferințe a Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din România, 
completată cu propunerile rezultate 
în timpul dezbaterilor în plen și în 
comisiile de lucru,

în spiritul hotărîrilor Congresului 
al XII-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului, al orientărilor și indi
cațiilor cuprinse în cuvîntarea rosti
tă de tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
deschiderea lucrărilor, rezoluția cu
prinde măsuri concrete pentru spori
rea contribuției asociațiilor la per
fecționarea continuă a invățămlntu-

concurs realizată In colaborare cu 
Consiliul Național al Organizației 
Pionierilor. Participă reprezentati
vele județelor Giurgiu și Dîmbovița 

19.00 Telejurnal
19,30 Călătorie prin țara mea
19.50 „Cintarea României". De pe marea 

scenă a țării pe micul ecran. Imnu
rile muncii

20,20 Telecinemateca. Ciclul „Mari ac
tori". „Aida". Producție a studiou
rilor italiene. Ecranizare a operei 
lui Giuseppe Verdi. In distribuție ; 
Sophia Loren, Antonio Casinelli, 
Luciano Della Marra, Lois Maxwell. 
Cintă : Renata Tebaldi, Ebe 
Stignanl. Regia: Clementi Fracassi

21.50 Telejurnal 

lui superior, a întregului proces de 
educare comunistă, de formare te
meinică, multilaterală, a tuturor stu
denților, fără deosebire de naționa
litate, in deplină concordanță cu e- 
xigențele actuale pe care le implică 
dezvoltarea impetuoasă a țării, ampla 
operă de edificare a socialismului și 
comunismului in România.

Trecîndu-se la ultimul punct al or
dinii de zi, conferința a ales, prin 
vot secret, Consiliul și Comisia de 
cenzori ale U.A.S.C.R., pe baza pro
punerilor de candidați desemnați în 
conferințele la nivelul centrelor uni
versitare, ținînd seama de acordul a- 
dunărilor generale în care au fost 
discutați, de necesitatea reprezentării 
corespunzătoare a centrelor universi
tare, a profilelor de invățămint. a a- 
nilor de studiu.

S-a desfășurat apoi prima plenară 
a Consiliului U.A.S.C.R., in cadrul 
căreia au fost alese comitetul execu
tiv și biroul comitetului executiv.

Ca președinte al Consiliului Uniu
nii Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România a fost reales tovarășul

22,00 Studioul muzicii ușoare
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL 2
13,00 Concert de prinz
13,45 Teatru TV : „Cabana" de Claude 

Bonnefoy
15.50 Clubul tineretului
16,35 Desene animate : Micuța Nell — 

producție a studiourilor Japoneze 
17,00 Serată muzicală TV. Integrala sim

foniilor de Mahler (I)
19,00 Telejurnal
19.30 Telerama
20,00 Concert popular duminical
21,25 Din cartea naturii. Oamenii mun

ților
21.50 Telejurnal

Tudor Mohora, secretar al C.C, al 
U.T.C.

Ca vicepreședinți ai consiliului au 
fost aleși Mircea Cazan, vicepre
ședinte, al Consiliului U.A.S.C. din 
Centrul universitar București, An- 
cuța-Daniela Sorea, vicepreședinte 
al Consiliului U.A.S.C. din Institutul 
agronomic Iași, Jobbâgy Elisabeta, 
vicepreședinte al Consiliului U.A.S.C. 
din Centrul universitar Cluj-Napoca, 
Rodica Bodonea, președintele Consi
liului U.A.S.C. din Universitatea Ti
mișoara, iar ca secretari — Cătălin 
Dumitriu, Cristian Niculescu, Ciocan 
Elena și Mircea Cranta.

Ca membri ai Comitetului Execu
tiv al Consiliului U.A.S.C.R. au fost 
aleși : Liviu-Eugen Anton — preșe
dinte al Consiliului U.A.S.C. din 
Centrul universitar Timișoara, Klara 
Brinzaniuc — președinte al Consi
liului U.A.S.C. din Institutul de me
dicină și farmacie Tirgu Mureș, La- 
zăr Ciroie — președinte aT Consiliu
lui U.A.S.C. din Institutul de mine 
din Petroșani, Mihaela David — 
președinte al Consiliului A.S.C. din

22.00 Romanțe
22,30 închiderea programului
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15.00 Telex
15,05 Emisiune In limba maghiară
17.50 tool de seri
18,00 tnchiderea programului
20.00 Telejurnal
20.15 Orizont tehnico-ștllnțific
20,35 Tezaur folcloric
20.50 Arc peste timp 1933—1983 . 50 de 

ani de la eroicele lupte revoluțio
nare din 1933 ale muncitorimii ro
mâne

21,00 Film artistic : „O lume fără cer". 

Facultatea de pediatrie, Institutul de 
medicină și farmacie București, Ilea
na Dincă — vicepreședinte al Con
siliului U.A.S.C. din Academia de 
studii economice București, Mișu 
Jan Manolescu — președinte al 
Consiliului U.A.S.C. din Universita
tea Craiova, Stelian Corneliu Moțiu 
— redactor-șef al revistelor „Viața 
studențească" și „Amfiteatru", Valen
tin Prodan — președinte al Consi
liului U.A.S.C. din Institutul de 
construcții București, Ion I. Rus — 
președinte al Consiliului U.A.S.C. 
din Centrul universitar Cluj-Napo
ca, Ion Stoica — președinte al Con
siliului U.A.S.C. din Centrul univer
sitar București, Ion Tache — pre
ședinte al Consiliului U.A.S.C. din 
Institutul agronomic București, Doru 
Tompea — președinte al Consi
liului U.A.S.C. din Centrul univer
sitar Iași, Alexandru Totoiu — pre
ședinte al Consiliului U.A.S.C. din 
Universitatea Brașov, Eugen Ungu- 
reanu — președinte al Consiliului 
U.A.S.C. din Institutul de petrol și 
gaze Ploiești.

Ca membri supleanți ai Comitetu
lui Executiv al consiliului au fost 
aleși : Ingemar Hariet Atzmann — 
vicepreședinte al Consiliului U.A.S.C. 
din Institutul de invățămint supe
rior Sibiu, membru al C.C. al U.T.C., 
Vanda-Ligia Belza — vicepreședinte 
al Consiliului U.A.S.C. din\ Centrul 
universitar Iași, Lucian Mircea du
rea — secretar al Consiliului A.S.C. 
din Institutul de arte plastice Bucu
rești. Doina Dincă — președinte al 
Consiliului A.S.C. din Institutul de 
educație fizică și sport București, 
Cornelia Emilia Hirțe — vicepreșe
dinte al Consiliului U.A.S.C. din 
Centrul universitar Timișoara, Sergiu 
Marcu — președinte al Consiliului 
A.S.C. din Institutul de invățămint 
superior Pitești, Iuliana Peiu — pre
ședinte al Consiliului A.S.C. din In
stitutul de invățămint superior Su
ceava, Eugen Petraș, secretar al 
Consiliului U.A.S.C. din Univer
sitatea Cluj-Napoca, Eleonora Pop, 
președinte al Consiliului U.A.S.C. 
din Institutul de invățămint superior 
Bala Mare. Teodor Cezar Tăbăcaru, 
președinte al Consiliului U.A.S.C. 
din Universitatea Galați.

Președinte al Comisiei de cenzori 
a U.A.S.C.R. a fost aleasă tovarășa 
Steluța Arhire.

în numele Hiroului și Secretaria
tului Comitetului Central al U.T.C., 
tovarășul Nicu Ceaușescu, secretar 
al C.C. al U.T.C., care a condus ul
tima parte a lucrărilor conferinței, a 
adresat Consiliului U.A.S.C.R. nou 
ales, comitetului executiv și birou
lui acestuia sincere felicitări și le-a 
urat succese in îndeplinirea sarcini
lor pe care conducerea partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu perso
nal le pun în fața tinerei generații.

Lțiind cuvintul. tovarășul Tudor 
Mohora, președintele Consiliului 
Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România, a spus : Vă 
rog să-mi permiteți ca, in numele 
tuturor celor aleși astăzi in organele 
centrale ale Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România, să 
adresăm mulțumiri pentru mandatul 
irictedințat și să vă asigurăm de ho
tărirea poastț^ fermă de a munți , cu, 
întreaga energie, răspundere, ou spi- 

cpmurușț p$n#u îndeplinirea Ri
cinilor ce ne fevin din documentele 
de partid și de stat, a măsurilor sta
bilite de cea de-a XIII-a Conferință 
a U.A.S.C.R.

Momentul cel mal înălțător al lu
crărilor forumului nostru. încărcat 
de profunde semnificații, l-a repre
zentat prezența la lucrările confe
rinței noastre a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele. Republicii 
Socialiste România, secretarul gene
ral al partidului, vibranta cuvintare 
pe care a rostlt-o în fața reprezen
tanților celor peste 125 000 de stu- 
denți ai României constituind o nouă 
și strălucită ilustrare a grijii părin
tești a celui mai iubit fiu al națiunii 
față de tinăra generație, față de stu
dențimea patriei.

Sintem conștiențl de faptul că sar
cinile ce ne sînt incredințate nu sînt 
ușoare, că partidul, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu așteaptă din partea ti
nerei generații universitare, a orga
nizației noastre revoluționare reali
zări care să justifice încrederea de 
care ne bucurăm, care să demonstre
ze prin faptele de muncă, de învăță
tură de fiecare zi conștiința patrio
tică a studenților țării, voința lor 
fermă de a-și proba la școala înaltă 
a muncii, a creației calitatea de 
tineri comuniști.

îngâduiți-ne să încredințăm Confe
rința a XIII-a a U.A.S.C.R. că sin
tem hotărîti să nu precupețim nici 
un efort pentru a fi la înălțimea 
acestor comandamente, pentru a ne 
face cu seriozitate și răspundere re
voluționară datoria fată de patrie, 
față de partid, față de secretarul său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
prietenul drag și apropiat al tinere
tului.

In numele întregii studențimi, con
ferința a adresat, în aplauzele vii și 
entuziaste ale delegaților și invitări
lor. o scrisoare tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Renublicii Socialiste România.

In sală domnește o atmosferă de 
entuziasm, de intensă bucurie, de 
satisfacție și mindrie patriotică, ră
sună vii aplauze, urale și ovații, se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu șl poporul !“, „Ceaușescu 
— tinerii !", „Ceaușescu — La mulți 
ani !“, „Ceaușescu și studenții !“, 
„Ceaușescu — Pace !“. Participanții 
Ia conferință, și prin ei întreaga stu- 
dențime, toți tinerii patriei, își re
înnoiesc angajamentul de a urma 
neabătut minunatul exemplu de 
luptă și viață revoluționară al tova
rășului Nicolae Ceaușescu, de a con
tribui, cu abnegație și dăruire pa
triotică, la edificarea multilaterală a 
României socialiste.

Participanții la lucrările conferin
ței intonează Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România.

în această atmosferă de vibrant 
entuziasm, președintele U.A.S.C.R. a 
declarat închise lucrările Conferin
ței a XIII-a a Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din România, 
eveniment de referință in viața și 
activitatea tinerei generații universi
tare din patria noastră.

Premieră TV. Producție a Casei de 
filme 5

22,00 Telejurnal
PROGRAMUL 2

15,00 Telex
15,05 Cenacluri ale tineretului. „O vlrstă 

frumoasă ca tara"
15.30 Tinere talente
16,00 La Început de săptămlnă
18.00 tnchiderea programului
20.00 Telejurnal
20,15 Moștenire pentru viitor. Un scrii

tor al clasei muncitoare — Al. 
Sahia

20,55 Opereta șl invitații săi
21.30 Meridianele cînteculul
22,00 Telejurnal

Excelenței Sale Domnului ICHIO ASUKATA
Președinte al Comitetului Central Executiv 

al Partidului Socialist din Japonia

Am aflat cu tristețe despre Încetarea din viață a secretarului general al 
Comitetului Central Executiv al Partidului Socialist din Japonia, domnul 
Takeshi Hirabayashi, personalitate marcantă a vieții politice japoneze.

Vă exprimăm dumneavoastră, conducerii Partidului Socialist Japonez, 
întregului partid, precum și familiei îndoliate cele mai profunde condoleanțe 
pentru greaua pierdere suferită.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Deosebit de mișcat, mulțumesc Excelenței Voastre pentru bunele urări 
pe care ați binevoit să mi le adresați și vă urez, la rindul meu, dumnea
voastră, precum și guvernului și poporului Republicii Socialiste România 
un an fericit 1983.

JOAO FIGUEIREDO
Președintele 

Republicii Federative a Braziliei

O delegație a Partidului Radical 
din Chile a sosit în Capitală

Simbătă a sosit în Capitală o de
legație a Partidului Radical din 
Chile (P.R.C.), alcătuită din Olaf 
Liendo, președinte al P.R.C., și An- 
șelmo Sule, prim-secretar al P.R.C.

Vizita delegației de partid și de stat 
a Republicii Nicaragua

Tovarășul Miu Dobrescu. membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P;C.R., a 
primit simbătă pe Henry Ruiz 
Hernandez, membru al Direcțiunii 
Naționale a Frontului Sandinist de 
Eliberare Națională (F.S.L.N.). mi
nistrul planificării, conducătorul po
liticii economice și 1 nanciare a Gu
vernului Republicii Nicaragua, care, 
în fruntea unei delegații de partid 
și de stat, întreprinde o vizită in țara 
noastră.

In timpul întrevederii a fost ex
primată satisfacția pentru bunele re
lații de prietenie și colaborare sta
tornicite intre P.C.R. și F.S.L.N., e- 
vidențiindu-se largile posibilități e- 
xistente pentru amplificarea rapor
turilor dintre partidele și guverne
le celor două țări. în interesul am
belor popoare, al cauzei păcii. în
țelegerii și progresului în lume.

în aceeași zi au avut loc convor
biri oficiale între o delegație con
dusă de Ion M. Nicolae, viceprinj- 
ministru al guvernului, și delegația 
nicaraguană condusă de Henry Ruiz 
Hernandez.

Pornind de la dorința reciprocă de 
a dezvolta relațiile de prietenie și

Solemn legâmînf ostășesc
Din sute de piepturi 

ostășești vor răsuna 
astăzi, înalt și pu
ternic, cuvintele-flâ- 
cără ale Jurămîntului 
militar.

Pentru îndeplinirea 
datoriei sacre de apă
rare a patriei înscri
să în Constituție, eu..„ 
cetățean ai Republicii 
Socialiste România, in- 
irind in rindul forțe
lor armate, jur cre
dință nestrămutată po
porului român și pa
triei mele socialiste.

Intr-un singur glas, 
cei mai tineri ostași se 
leagă să execute în
tocmai ordinele co
mandantului suprem, 
să nu-și precupețeas
că nici singele și nici 
viata pentru a apăra 
pămintul strămoșesc, 
independenta și su
veranitatea patriei, 
cauza socialismului.

Aliniați în rinduri 
strînse înaintea dra
pelului desfășurat al 
unității, ostașii vor 
jura. Din adîncul ini
mii și cu avîntul fru
moasei lor tinereți, cu 
miinile strînse pe o- 
țelul armelor și cu 
ochii țintă la Trico
lor.
- Sint tineri și pu
ternici. Sînt mîndri și 
sint dirji. De azi îna
inte. ei intră, prin a- 
sumări solemne, in 
vîrsta maturității ostă
șești.

Sînt tineri munci
tori. țărani și intelec
tuali venițl aici, la 
oaste, de pe toate me
leagurile patriei. Bu
năoară. soldatul aces
ta ca un brad, pe 
nume George Mititelu,

vine de prin munții 
Moldovei și e silvicul
tor de profesie, sol- 
dații Serafim Dră- 
ghiescu și Vasile Bo- 
lolol — tineri comu
niști — sînt mineri din 
bazinul Motrului, sol
datul Tinel Ciupa. fost 
brigadier pe șantierul 
Canalului Dunăre — 
Marea Neagră, e toc
mai de sub poalele A- 
pusenilor. iar frații 
Marcel și Ionel Cră
ciun sint sudori din 
ClujxNapoca. Acum 
toți fac Darte dintr-o 
subunitate-școală de 
gradați și-i animă a- 
ceeași fierbinte aspi
rație de a se dovedi, 
prin fapte, demni -de 
încrederea care li s-a 
acordat. Primul exa
men — cea dinții șe
dință de tragere in 
poligon — l-au trecut 
cu nota 10 !

Jură ostașii.
Infanteriști. artile- 

riști. tanchiști. geniștl 
sau transmlsioniști — 
intr-un glas. Mîndri 
că sînt ostași. „mîndri 
că fac parte din a- 
ceastă unitate meca
nizată care a dobin- 
dit succese remarcabi
le in lupta pentru o 
calitate nouă, superi
oară a pregătirii de 
luptă și politice, pen
tru îndeplinirea inte
grală a prevederilor 
Directivei comandan
tului suorem.

Am stat de vorbă 
cu cițiva dintre ei. 
Soldatul Ion Ivan 
ne-a rugat să trans
mitem pe această cale 
tovarășilor săi de 
muncă de la „Grlvi- 
ța roșie" că le va

ȘTIRI SPORTIVE
NICOSIA 12 (Agerpres). — Sim

bătă la Limassol, intțrun meci con- 
tind pentru grupa a V-a a campio
natului european de fotbal, echipa 
Ciprului a furnizat o mare surpriză 
terminînd la egalitate 1—1 (0—0) cu 
selecționata Italiei, campioană mon
dială. Scorul a fost deschis de gazde 
in minutul 47, prin Mavris, italienii 
egalind in minutul 59 datorită golu
lui înscris de Graziani. Au asistat 
25 000 de spectatori.

Au evoluat următoarele formații s 
Cipru : Constandinou — Pattikis, 
Kezos, Kittos, Pantziaras, Yiangou- 
lakis. Mavris, Kouis (Vassiliou), Sav- 
vides, Christodoulou (Karseras), 
Theophănous ; Italia Zoff, Gentile, 
Cabrini, Oriali (Antelotti), Colovat- 
ti, Scirea, Causio, Tardelli, Ro6si, 
Antognoni, Graziani.

In clasamentul grupei a 5-a, pe 
primul loc se află echipa României, 
cu 5 puncte (din 3 partide), urmată 
de Italia — 3 puncte (3 jocuri), Sue
dia — 3 puncte (3 meciuri), Ceho
slovacia — 2 puncte (2 partide) și 
Cipru — l punct (3 jocuri).

In ziua a doua a competiției inter
naționale de hochei pe gheață „Cupa 
Federației", ce se dispută la patinoa
rul „23 August" din Capitală, s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
Cehoslovacia tineret — România A 
6—5 (1—3, 2—0, 3—2) ; Torpedo

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întimpinată de to
varășul Emil Bobu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C, al P.C.R., de activiști de 
partid.

colaborare dintre România și Repu
blica Nicaragua, cele două delegă
rii au efectuat un schimb de infor
mații asupra posibilităților pe care 
le oferă economiile naționale ale ce
lor două țări oentru amplificarea a- 
cestor relații și au analizat căile și 
mijloacele menite să conducă la dez
voltarea cooperării economice și teh- 
nico-științifice româno-nicaraguane 
pe multiple planuri, la lărgirea și 
diversificarea schimburilor bilaterale 
de mărfuri in interes reciproc.

Delegația nicaraguană a avut în
trevederi cu tovarășii Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe. Vasile 
Pungan, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice inter
naționale. și Ștefan Birlea, președin
tele Comitetului de Stat al Plani
ficării.

Cu acest prilej au fost abordate 
aspecte ale actualității politice mon
diale. ale conlucrării dintre cele două 
țări in sfera relațiilor internaționa
le. probleme privind dezvoltarea 
colaborării și cooperării economice, 
precum și a schimburilor comercia
le dintre România și Republica Nica
ragua.

urma neabătut în
demnul de a fi frun
taș în însușirea mă
iestriei ostășești, teh
nicianul tipograf Dan 
Herghelegiu, care face 
parte dintr-o subuni
tate ce deține de pes
te 10 cicluri de in
strucție titlul de frun
te. a ținut să-și ex
prime hotărirea de a 
contribui la menți
nerea frumoasei tra
diții a subunității sale, 
soldatul Sandor Kele- 
men. strungar din 
Sfintu Gheorghe și 
viitor tanchist. ne-a 
asigurat că se simte 
aici, în unitate, ca in
tr-o mare șl unită fa
milie, In vreme ce sol
datul Dorin Mun- 
teanu. țăran de prin 
părțile Vrancei. și-a 
mărturisit ambiția de 
a deveni cel mai bun 
trăgător din compania 
sa. Gînduri și năzuin
țe firești pentru acest 
început de drum ostă
șesc.

Și iată că, astăzi, 
tinerii militari !și în
tăresc prin jurămînt 
hotărirea de a fi oșteni 
pricepuți și devotați 
cu trup și suflet pa
triei socialiste, de a 
face totul pentru a 
îndeplini hotăririle 
Congresului al XII-lea 
al partidului și ale 
Conferinței Naționale 
cu privire Ia intărirea 
capacității de apărare 
a patriei, de a exe
cuta ireproșabil toate 
misiunile ce le vor fi 
încredințate.

Colonel
Cristian LEON

U.S.T.I. Kamenogorsk — România 
tineret 19—1 (5—0, 8—0, 6—1).

Competiția se încheie astăzi cu 
partidele România tineret — Ceho
slovacia tineret și România A — 
Torpedo U.S.T.I. Kamenogorsk.

• Astăzi au loc jocurile ultimei 
etape a turului campionatului națio
nal feminin de handbal. în Capitală, 
cu începere de la ora 11, sala sportu
rilor de la Floreasca va găzdui jocul 
Confecția — A.E.M. Timișoara. Ce
lelalte intilniri ale etapei : Chimis
tul Rm. Vilcea — Mureșul Tg. Mu
reș ; TEROM Iași —- Știința Bacău ; 
Textila Buhuși — Rulmentul Bra
șov; Hidrotehnica Constanța — Pro
gresul București și C.S.M. Sibiu — 
C.S.M. Sf. Gheorghe.

• „Cupa Europei" la sabie, desfă
șurată la Budapesta, a revenit echi
pei Ț.S.K.A. Moscova care, in finală, 
a întrecut cu 9—3 echipa Honved 
Budapesta. Pe locul trei s-a clasat 
echipa Steaua București, la egalitate 
cu Slavia Sofia.

• în orașul Schwerin s-a disputat 
intilnirea internațională amicală de 
box dintre echipele R.D. Germane și 
S.U.A. Gazdele au repurtat victoria 
cu 7—5. Meciul a fost urmărit de 
7 000 de spectatori.



Manifestare la Roma consacrată politicii externe romanești
CAIRO

Convorbiri economice româno-egiptene
înalte aprecieri inițiativelor 

și contribuțiilor președintelui
Nicolae Ceaușescu la promovarea

păcii și dezarmării
ROMA 12 (Agerpres). - Râspunzind interesului for

țelor politice italiene, al opiniei publice, față de pro
punerile și contribuția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a României în problemele dezarmării și, în primul rînd, 
ale dezarmării nucleare, la Roma a avut loc o ma
nifestare organizată de Societatea italiană pentru Or-

ganizațiile Internaționale (S.I.O.I.), in colaborare cu 
Asociația din Italia pentru Națiunile Unite, Centrul de 
cercetări și documentare asupra securității internațio
nale și a problemelor dezarmării și Institutul de studii 
și cercetări asupra apărării (I.S.T.R.I.D.).

CAIRO 12 (Agerpres). — Aflat in 
vizită in Republica Arabă Egipt, Ion 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, a fost primit de R. 
Fuad Mohieddin, prim-ministru al 
guvernului egiptean.

în cursul întrevederii a fost evi
dențiat modul in care se dezvoltă 
raporturile de prietenie și cooperare 
statornicite intre' cele două ■ țări și 
popoare și a fost exprimată dorința 
comună de amplificare și diversifica
re a acestora, în spiritul hotărîrilor 
și înțelegerilor convenite la cel mai 
înalt nivel. A fost exprimată, de ase
menea, convingerea că intensificarea 
relațiilor de cooperare româno-egip- 
tene corespunde intereselor și aspi
rațiilor celor două popoare de dez
voltare și progres.

Ministrul român s-a intilnit, de 
asemenea, cu Fuad Abu Zaghla, mi
nistrul industriei și resurselor mine
rale, Hassaballah Kafrawi, ministrul 
dezvoltării și locuințelor, dr. Youssef 
Wali, ministrul agriculturii, Suleiman 
Mettwalli, ministrul transporturilor, 
dr. Waghig Shendi, ministrul inves
tițiilor și cooperării economise inter
naționale, și cu Tawfic Abu Ismail, 
ministrul aviației civile și al turis
mului. A fost analizat stadiul reali
zării obiectivelor de cooperare aflate 
în construcție în Egipt și au fost 
evidențiate și convenite noi posibili
tăți și proiecte de cooperare în do
meniile metalurgiei, mineritului, me
canizării agriculturii, transporturilor 
feroviare, industriei materialelor de 
construcție.

Mărturii ale unor fapte 
eroice, de neuitat

în cuvintul său, prof. dr. Franco 
Casadio, directorul S.I.O.I., rele- 
vind faptul că tema dezarmării re
prezintă o preocupare fundamentală 
a Federației mondiale a Asociațiilor 
pentru Națiunile Unite, din care 
face parte și S.I.O.I., a subliniat 
colaborarea rodnică cu Asociația 
pentru Națiunile Unite din Repu
blica Socialistă România. „Dez
baterea de astăzi — a spus el 
— este deosebit de importantă, ea 
avînd loc după reluarea lucrărilor 
de la Geneva a Comitetului pentru 
dezarmare și ale reuniunii de la 
Madrid. în asemenea context ca
pătă o semnificație aparte poziția 
și propunerile președintelui Nicolae 
Ceaușescu în problema dezarmării, 
știut fiind că șeful statului român 
este promotorul consecvent al ne
gocierilor, al acțiunilor complete 
pentru a se pune capăt cursei înar
mărilor, pentru trecerea la dezar
mare, la reducerea cheltuielilor 
militare, în interesul popoarelor, al 
păcii și al vieții". „în toate foru
murile internaționale — a arătat 
vorbitorul — România, prin glasul 
cel mai autorizat al președintelui 
său, a acționat pentru triumful 
rațiunii. Merită toată considerația 
punctul de vedere românesc refe
ritor la necesitatea distrugerii ra
chetelor nucleare din Europa, che
marea te ea pe continentul 
să nu mai existe nici un fel 
mament nuclear. România a

nostru 
de ar- 
dat un

urmat privindexemplu demn de 
reducerea cheltuielilor militare", a 
menționat vorbitorul.

Deputatul Paolo Battino Vit- 
torelli, membru al Direcțiunii 
Partidului Socialist, președintele 
I.S.T.R.I.D., a arătat : „Este me
ritul României, 
Nicolae Ceaușescu 
ționat consecvent, 
depășind logica 
tru soluționarea unor grave pro
bleme cu care este 
omenirea. Cu toată gravitatea si
tuației internaționale. România a 
adus o contribuție substanțială la 
menținerea dialoguluf, propunerile 
sale reflectind dorința reală a po
porului român de a-și aduce con
tribuția la cauza păcii". „Tezele și 
acțiunile președintelui Nicolae 
Ceaușescu — a spus el — de
monstrează in mod clar rolul pe 
care pot și trebuie să-1 aibă țările 
mici și mijlocii care, deși fidele 
alianțelor cărora Ie aparțin, își spun 
răspicat cuvintul, manifestă iniția
tivă. Este un model inspirator pen
tru toate țările. Modul deschis, în
drăzneț in care președintele 
Nicolae Ceaușescu abordează pro
blema dezarmării în Europa, pro
punerile sale ca la tratativele de la 
Geneva dintre U.R.S.S. și S.U.A. să 
participe, intr-o formă sau alta, 
toate țările interesate din Europa, 
sugestiile sale referitoare la un 
program concret de reducere a for-

membru
Socialist, ; 
a arătat :

al președintelui 
de a fi
cu 

de
ac- 

cutezanță, 
bloc, pen-
confruntată

ro- 
pu- 

in 
in 
că 

do-

țelor conventionale constituie un 
exemplu care merită întreaga 
noastră apreciere".

„Aș dori să mă refer, de aseme
nea, la faptul că șeful statului 
mân evidențiază rolul opiniei 
blice, al oamenilor de știință 
problema dezarmării, a spus 
continuare vorbitorul. Consider 
intîlnirile dintre cercetători in
meniul securității internaționale și 
dezarmării pot fi utile și, în acest 
sens, institutul pe care-1 conduc 
dorește să. participe, la astfel .de in- 
tilniri și dezbateri, cu convingerea 
că soluțiile și propunerile făcute 
de oamenii de știință și politologi 
pot exercita 
factorilor de 
tali".

în cadrul 
dorul țării 
Mărgineanu, a prezentat 
poziția României, a 
Nicolae Ceaușescu 1 
dezarmării în lumina programului 
de măsuri propus la sesiunea spe
cială a O.N.U„ precum și la Con
ferința Națională a Partidului Co
munist Român.

La manifestare au participat re
prezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, ai unor instituții de 
specialitate, membri f ai corpului 
diplomatic, ai Asociației din Italia 
pentru Națiunile Unite, ziariști, un 
numeros public.

o influență asupra 
decizie guvernamen-

manifestării, ambasa- 
noastre în Italia, Ion 

pe larg 
i tovarășului 
in problema

România este o țară respectată 
astăzi pretutindeni în lume

Presa de peste hotare, înfățișînd variate aspecte ale actualității ro
mânești, prezintă remarcabilele realizări ale poporului nostru în toate 
domeniile de activitate, subliniază angajarea sa deplină în promovarea 
idealurilor nobile ale păcii și conlucrării internaționale. Comentariile pre
sei internaționale dau o înaltă apreciere activității neobosite a președin
telui Nițolfle.Cegțișșsgu, . dediepță înaintării ferme a Rpcnqijiei pe calea 
edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, triumfului păcii jn 
lume.

într-un amplu reportaj, intitulat 
„Pe pămintul românesc", revista so
vietică „MEJDUNARODNAIA JIZ- 
NI“ prezintă aspecte semnificative 
ale realizărilor României in diferite 
domenii de activitate, referindu-se, 
între altele, la puternicul centru in
dustrial Brașov, precizînd că pro
dusele uzinei „Tractorul" se ex
portă în zeci de țări ale lu
mii, inclusiv in Uniunea Sovietică. 
Exemplificînd, in continuare, dez
voltarea agriculturii românești, „Mej- 
dunarodnaia Jizni" scrie despre ma
rile sisteme de irigații, despre 
importantele investiții alocate pen
tru dezvoltarea producției agrico
le. în sud-estul țării, între orașul du
nărean Cernavodă și localitatea 
Agigea, se desfășoară intens lucră
rile de construcție a Canalului Du- 
năre-Marea Neagră — arată in con
tinuare revista, subliniind că este 
vorba de „una dintre cele mai gran
dioase construcții hidrotehnice ale 
României".

Tot la Cernavodă, subliniază în 
continuare autorul articolului, se 
construiește prima centrală atomo- 
electrică românească. Pe șantierele 
navale ale Dunării și Mării Negre, 
la Galați, Brăila. Giurgiu, Tulcea, 
Constanța și Mangalia se construiesc 
noi tipuri de nave. Datorită calită
ților, dotării tehnice, trăiniciei în ex
ploatare, ele sint foarte solicitate — 
arată „Mejdunarodnaia Jizni".

Autorul reportajului care a vizitat 
Tirgul Internațional din capitala 
României relevă că „interesul cercu
rilor de afaceri și al organizațiilor de 
comerț exterior din diferite țări ale 
lumii față de tirg a sporit consi
derabil, fapt demonstrat elocvent de 
numărul crescînd de participanți". în 
context, se fac referiri la relațiile 
comerciale româno-sovietice, la co
laborarea în domeniul specializării și 
cooperării în producție.

Diferite aspecte ale efortului con
structiv al poporului nostru sint în
fățișate de ziarele „PRAVDA" — 
lărgirea bazei de materii prime și 
energetice, „IZVESTIA" — utilizarea 
materiilor prime locale, „SELSKAIA 
JIZNI" — dezvoltarea producției de 
semințe pentru legume.

„Lumini deasupra țării" este titlul 
unei corespondențe din ziarul bulgar 
„OTECESTVEN FRONT" in care, 
după ce se'prezintă un bilanț al 
realizărilor din primii doi ani ai cin
cinalului, se reliefează impor-tanța 
deosebită a anului 1983 pentru înde
plinirea prevederilor înscrise în pla
nul cincinal, atenția ce se acordă ba
zei energetice și de materii prime, 
precum și agriculturii.

într-un articol consacrat dezvoltării 
economiei românești, „ZYCIE WAH- 
SZAWY" (Polonia) trece in revistă 
drumul parcurs de țara noastră în 
ultimele decenii, relevind „etapa în
cepută in anul 1965, care continuă și 
astăzi și care reprezintă etapa con
solidării socialismului și edificării 
societății socialiste multilateral dez
voltate". „Zycie Warszawy" prezintă, 
apoi, pe larg, din Raportul prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, din 
celelalte documente aie Conferinței 
Naționale a P.C.R., prevederile pen
tru următorii ani in ce privește dez
voltarea industriei, agriculturii, creș
terea venitului național, comerțului 
exterior. Menționînd evoluțiile ritmu
rilor de creștere din ultimii ani, zia
rul polonez scrie că „multe țări ar fi 
vrut să aibă indicatorii României 
pentru anul 1983 in această perioadă 
grea pentru Europa".

Publicația poloneză „EKONOMIKA 
I ORGANIZACJA PRACY" prezintă,

la rîndul ei, programul de dezvoltare 
a agriculturii și industriei alimentare 
în România pe anii 1982—1985. După 
ce se referă la măsurile organizatori
ce adoptate, la fondurile destinate 
realizării acestui program, publicația 
citează cifrele de plan pe 1981—1985 
privind producția agricolă, mențio- 
nind mijloacele tehnice ce vor fi puse 
la dispoziția agriculturii.

Revista de politică externă „HO- 
RIZONT" din R. D. Germană a pu
blicat un amplu reportaj din Mara
mureș, subliniind marile transfor
mări petrecute aici după 23 August 
1914.

Sub titlul „Posibilitatea reducerii 
armamentelor în Est și în Vest — 
Un apel Ia lichidarea organizațiilor 
militare", cotidianul japonez „NIHON 
KEIZAI SHIMBUN" a publicat, pe 
prima pagină, o corespondență de la 
trimișii săi speciali, prezentind ideile 
principale din interviul acordat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, al că-

RELATĂRI Șl COMENTARII 
ALE PRESEI INTERNATIONALE ■* “

rui text integral a fost, de asemenea, 
reprodus. Corespondența încadrează 
portretul președintelui Nicolae 
Ceaușescu. Evidențiind personalita
tea- proeminentă a șefului statului 
român, ziarul subliniază în mod de
osebit pozițiile constructive exprima
te de tovarășul Nicolae ' Ceaușescu 
în problematica dezarmării, in pri
mul rind a dezarmării nucleare, pre
ocuparea privind oprireă amplasării 
rachetelor americane cu rază medie 
de acțiune în Europa și retragerea 
și distrugerea celor existente.

Prezentind opiniile exprimate de 
șeful statului român în ceea ce pri
vește problemele economice, autorii 
corespondenței insistă în mod deose
bit asupra sublinierii făcute de to
varășul Nicolae Ceaușescu că depă
șirea crizei economice nu se poate 
realiza fără a se ajunge la o înțe
legere și colaborare între țările dez
voltate și cele în curs de dezvoltare.

Cu prilejul omagierii a 50 de ani 
de activitate revoluționară a tovară
șului Nicolae Ceaușescu și aniversă
rii zilei sale de naștere, revista „IN
DIAN OBSERVER" a publicat ar
ticolul „Nicolae Ceaușescu — ctitorul 
României moderne". Președintele 
Ceaușescu este un om plin de dina
mism, un om de al cărui nume sint 
legate realizările remarcabile ale po
porului român din perioada in care 
se află la conducerea partidului și 
țării — subliniază revista indiană. 
Secretarul general al Partidului Co
munist Român — continuă „Indian 
Observer" — a imprimat României o 
activitate dinamică atit in politica 
internă, cît și în cea externă, Româ
nia fiind astăzi o țară cu o indus
trie dezvoltată și o agricultură mo
dernă, contribuind activ la promo
varea păcii și solidarității internațio
nale, a principiilor socialismului în 
lume.

Relevind că în zeci și zeci de țări 
ale lumii au fost consacrate un mare 
număr de volume personalității tova
rășului Nicolae Ceaușescu, revista 
apreciază că acest fapt demonstrează 
marele prestigiu de care se bucură 
pe plan internațional președintele 
României socialiste.

Cotidianul marocan „AL BAYANE" 
subliniază într-un articol câ „am

ploarea, varietatea, caracterul mo
dern și eficacitatea sistemului instru
irii constituie o preocupare perma
nentă a statului in România socia
listă".

„Nicolae Ceaușescu — contribuție 
decisivă la dezvoltarea României) 
este titlul unui amplu articol: dip 
săptăminalul „PAMÎNTUL NOSTRU", 
ce apare la Vigo (Spania). în arti
col, prilejuit de omagierea a 50 de 
ani de activitate revoluționară a to
varășului Nicolae Ceaușescu și ani
versarea zilei sale de naștere, se 
arată : „Inspirator al planurilor de 
dezvoltare economică și socială care 
au asigurat o creștere dinamică a 
potențialului economic al României, 
promotor al valorilor istorice și cul
turale naționale, președintele Nicolae 
Ceaușescu se distinge, totodată, prin
tr-o originală viziune asupra proce
selor de transformare ce au loc in 
lume, promovînd o politică fermă de 
independență națională, pace și cola
borare pe bază de egalitate intre 
state".

în articolul ,.O bpinie despre re
uniunea de la Madrid", publicația en
gleză „THE REMINDER" relevă în
tre altele : „Cu luciditate, spirit 
realist, principialitate și dinamism, 
România aduce o contribuție substan
țială la promovarea păcii, securității 
și progresului in Europa și in întrea
ga lume. Toate statele ar trebui să 
abordeze de ne aceste poziții con
structive situația actuală. Ele ar tre
bui să dea dovadă de voință politică, 
hotărire in depășirea dificultăților și 
să contribuie la încheierea cu rezul
tate pozitive a reuniunii de la Ma
drid — cerință majoră pentru cauza 
păcii și înțelegerii pe continent".

„CORRIERE DELLA SERA" (Ita
lia) prezintă, de asemenea, poziția 
României, a' președintelui Nicolae 
Ceaușescu, in marile probleme ale 
continentului european. Ziarițl face 
referiri la poziția exprimata de 
conducătorul țării noastre privind ne
cesitatea de a se opri amplasarea 
rachetelor cu rază medie de acțiune 
și de a se trece la retragerea și dis
trugerea celor existente.

într-un amplu comentariu referitor 
la ideile și propunerile conținute in 
Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Conferința Na
țională a partidului, agenția de presă 
italiana „PARLAMENTE) REGIONI" 
reliefează dorința țării noastre de a 
se infăptui o „șecuritate reală și 
concretă" in Europa, remareînd con
tinuitatea inițiativelor românești, ex
primată printr-o politică externă di
namică. Se menționează că țara noas
tră aduce o contribuție continuă și 
consistentă la pacea și destinderea în 
Europa, promovind, de mulți ani, co
laborarea interbalcanică, parte inte
grantă a înfăptuirii securității pe con
tinent, „Guvernul român — scrie 
„Parlamente Regioni" — folosește 
orice prilej pentru a reaminti că 
viitorul umanității depinde in mod 
esențial de un sistem de relații in
ternaționale bazat pe respectul prin
cipiilor inalienabile ale independen
ței, suveranității naționale, egalității 
in drepturi, neamestecului in trebu
rile interne, renunțării la forță sau 
la amenințarea cu forța in raporturile 
dintre state".

Ziarul „L’HUMANITE" abordează, 
într-un articol, o serie de aspecte ale 
actualității românești în lumina hotă- 
rîrilor recentei Conferințe Naționale 
a P.C.R. „Pentru realizarea planului 
— relevă ziarul — se pune accentul 
pe factorii intensivi, pe creșterea 
productivității muncii, a eficienței 
economice și a comerțului exterior".

POSTUL DE RADIO CANADIAN 
„ONTARIO" a făcut largi referiri la 
poziția României în problemele de
zarmării, arătind că „președintele 
Nicolae Ceaușescu este adeptul dimi
nuării rolului blocurilor militare, iar 
in perspectivă al desființării lor si
multane, al unor măsuri imediate de 
reducere a cheltuielilor militare".

(Agerpres)

NAȚIUNILE UNITE
—— ------ —  

Dezbateri in Consiliul de Securitate al 0. N. U.
asupra situației din teritoriile arabe ocupate de Israel

NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
a reluat, vineri seara. dezbaterile — 
începute la 12 noiembrie anul tre- ' 
cut — asupra situației din terito
riile arabe ocupate de Israel. Ce
rerea in acest sens a fost adresată 
președintelui Consiliului de către re
prezentantul Iordaniei, care a su
gerat acestui organ al O.N.U. „să 
reia analizarea politicii persistente a 
Israelului de creare a noi așezări 
evreiești in teritoriile arabe și pa
lestiniene ocupate".

Economia R. P.
VARȘOVIA 12 (Agerpres). — în 

comunicatul Direcției Centrale de 
Statistică a R. P. Polone privind eco
nomia țării in anul 1982 se arată că 
în această perioadă s-a înregistrat o 
îmbunătățire a situației, incetind 
treptat scăderea producției în com
parație cu anul 1981. în industria 
extractivă s-a obținut o creștere a 
producției eh 11 la sută, dar în in
dustria prelucrătoare producția re
alizată s-a diminuat cu 3 la sută.

Cu toate dificultățile, extracția de 
cărbune s-a menținut la un nivel ri
dicat, se arată în comunicat. în in
dustrie a crescut sistematic produc
ția. îndeosebi la dțel brut și la fibre 
chimice. în ultimele două trimestre 
au sporit cantitatea de petrol prelu
crat. producția de îngrășăminte chi
mice. de strunguri, de mașini și unel
te agricole și altele. Producția de 
energie electrică a depășit cu 2,2 la 
sută indicatorii anului 1981.

La dezbateri, ambasadorul Siriei la 
O.N.U. a recomandat Consiliului să 
impună sancțiuni obligatorii împo
triva Israelului, in concordanță cu 
caDitolul 7 gl Cartei Națiunilor 
Unite.

Reprezentantul Egiptului a decla
rat că politica creării de noi așe
zări evreiești in teritoriile ocupate 
nu poate pregăti condițiile unei co
existențe pașnice ; ea subminează în
săși baza inițiativelor vizind găsirea 
unei reglementări pașnice în zonă.

Dezbaterile vor fi reluate Juni.

Polone în 1982
Producția agricolă globală a ^că

zut cu 4,5 la sută in comparație cu 
anul 1981.

Rezultatele economice au fost in
fluențate negativ de dificultățile în 
aprovizionarea cu materii prime și 
materiale din import, in primul rînd 
din cauza restricțiilor economice im
puse de țările capitaliste. O influen
ță favorabilă pentru economie a avut 
sporirea livrărilor din țările socia
liste.

în comunicat se arată că au fost 
folosite pe scară mai largă materiile 
prime și materialele indigene și că 
in urma creșterii prețurilor și a in
troducerii sistemului de raționalizare 
s-a ajuns la o calmare a pieței. Li
vrările de mărfuri pe piață, calcu
late în prețuri ferme, s-au diminuat, 
anul trecut, cu aproximativ 10 la 
sută.

^AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT 71 

I ALEGERI PREZIDENȚIALE IN CIPRU. Azi au lap în Cipru alegeri pre- ' 

zidențiale. Pe lista definitivă a candjdaților la actualele alegeri figu- i 
I rează trei personalități politice : actualul președinte Spyros Kyprianou, | 
I susținut de Partidul Democratic și de Partidul Progresist al Oamenilor

Muncii (A.K.E.L.) ; Glafkos Clerides, reprezentînd Adunarea Democratică ; i 
I și Vassos Lyssarides - din partea Partidului Socialist (E.D.E.K.).

CONTACTE IUGOSLAVO—AL-
I GERIENE. Petar Stambolici, pre- 
I ședințele Prezidiului R. S. F. Iugo

slavia, l-a primit pe Ahmed Taleb 
. El Ibrahimi, ministrul de externe 

al Algeriei, aflat in vizită oficială 
la Belgrad — relatează agenția 
Taniug. în cursul convorbirii s-a 

I făcut un schimb de păreri asupra 
I evoluției relațiilor iugoslavo-alge- 

riene și au fost examinate unele
■ probleme internaționale actuale, 

îndeosebi cele referitoare la apro
piata conferință la nivel înalt a ță
rilor nealiniate de la Delhi.

I »
LA PHENIAN. Președintele 

R. P. D. Coreene, Kim Ir Sen, l-a
■ primat pe Adam Malik, vicepre- 
I ședințe al Indoneziei, aflat în vi

zită oficială la Phenian, informează 
A.C.T.C. A avut loc o convorbire 
prietenească, in cursul căreia au

I fost abordate evoluția relațiilor bi
laterale și posibilitățile extinderii 

| acestora, precum și aspecte ale ac- 
I tualității internaționale, cu priori

tate cele privind mișcarea de neali- 
• niere.
' CONVORBIRI BULGARO—TUR

CE. In comunicatul privind con- 
I vorbirile purtate la Sofia de minis

trul afacerilor externe al Bulgariei, . 
Petăr Mladenov, și ministrul de 
externe al Turciei, liter Turkmen, 
se exprimă satisfacția față de evo
luția favorabilă a relațiilor bilate- I 
rale și dorința de a le dezvolta in I 
continuare. Se evidențiază, pe de 
altă parte, că părțile acordă o im- I 
portanță deosebită dezvoltării re- | 
lațiilor de bună vecinătate și înțe
legere reciprocă între țările balca
nice, în cadrul eforturilor pentru 
instaurarea unei păci trainice și 1 
colaborări rodnice în regiune.

RECORD DE FALIMENTE ÎN I 
NORVEGIA. In afyul 1982, in Nor
vegia au dat faliment un număr . 
record de firme — 955, cu 810 mai 
mult decit in 1981, a anunțat Biroul 
central de statistică de la Oslo, 
citat de agenția Associated Press. I 
Cel mai puternic afectate de făli- | 
mente au fost comerțul cu amă
nuntul și construcțiile. i

ACONCAGUA ESCALADAT DE 
O ECHIPA FEMININA. Pentru pri- . 
ma oară in istoria alpinismului, 
virful Aconcagua, din Anzi, măsu- I 
rind 6 974 de metri, a fost escaladat 
de o echipă formată din 7 femei de I 
naționalitate chiliana.
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Examenul de memorie
Așa spune biologia — că de la o anumită vîrstă scoaița cerebrală 

a omului ar pierde zilnic cîteva zeci (sau cîteva sute) de mii de celule 
nervoase — dar că nu este o lege absolută și că fenomenul nu afec
tează în mod necesar memoria. îneît doar cu ajutorul unui ordinator 
s-ar putea calcula cite miliarde de miliarde de celule nervoase a pier
dut omenirea in ultima jumătate de secol - fără să-și piardă memoria.

Așa cum a arătat și cazul lui Klaus Altman-Barbie.
După 40 de ani, fosta căpetenie SS-istă, „călăul din Lyon", crimi

nalul de război răspunzător de mii de asasinate — lideri ai Rezistenței 
franceze, evrei trimiși la crematorii —.a fost instalat într-o celulă a în
chisorii de la Fort Montluc, identică celor unde-și schingiuia odinioară 
victimele. Nu și-a putut găsi refugiu nici în schimbarea numelui, nici 
în adoptarea altei cetățenii, nici în protecția cordială a unor servicii 
de informații — hai să nu mai spunem care, se știu ei bine I — nici în 
junglele latino-americane.

Memoria omenirii a funcționat - mai mult, expulzarea și arestarea 
călăului au avut și valoare de simbol, amintind, printr-o coincidență 
în timp, tristul moment al venirii la putere a mai marelui său, Hitler. 
Momentul avînd, așadar, și valoarea unui examen pentru memoria 
umanității.

...Memorie : vă amintiți cum spunea lumea, ușuratic, odinioară ?
- Să nu exagerăm - și ce-i dacă niște exaltați se întîlnesc seara în 

berăria cît un hangar din Munchen, beau, cîntă și răcnesc ? !
- Și ce-i dacă băieții și-au îmbrăcat cămăși brune și tropăie ca o 

cireadă de rinoceri cu cizme pe Wilhelmstrasse, și dacă mai împung cu 
șișul ori mai sparg capul, azi unui ovreiaș, mîine unui „roșu" ? Există 
pansamente, trepanații, nu moare lumea din asta (cel mult preo
pinentul).

- Țțț, țțț, au prădat niște magazine neariene, nu-i frumos din par
tea lor! Totuși, n-au devalizat vreo țară întreagă sau cîteva țări, ori un 
continent, așa că să nu exagerăm I

- Vai, chiar că băieții-s corn zurbagii, au cam făcut excese intre- 
cînd „Noaptea sfîntului Bartolomeu" prin „Noaptea cuțitelor lungi", 
„Noaptea de cristal", dar să nu exagerăm, doar nu vor să cufunde in 
noapte întregul glob ! Și dacă au incendiat niște mormane de cărți ori 
o clădire parlamentară, păcat de arsurile pompierilor, dar nici așa - 
să spunem că vor să incendieze lumea !

Poposind în capitala Ungariei, cu
prinzi cu privirea, din cunoscutul 
Bastion al Pescarilor, panorama ora
șului, poți urmări îmbinarea de sti
luri arhitectonice, din care se 
desprinde acea întruchipare a go
ticului care este Palatul Parla
mentului de pe malul Dunării, din
colo de care se profilează cartierele 
noi ridicate in ultimii ani. Și plin de 
emoție, călăuzit de gazde, refaci tra
seul străbătut — casă cu casă, metru 
cu metru — de ostașii români in zi
lele marii bătălii pentru eliberarea 
Budapestei, desfășurată cu 38 de ani 
în urmă : Hipodromul central, Gara 
de Est, Poșta centrală, fosta cazar
mă „Frșnz Jozsef", cimitirul „Kere- 
pes“. Fabrica de cauciuc, fosta fabri
că de măști de gaze, Facultatea de 
medicină veterinară...

...Bătălia propriu-zisă a Budapestei, 
una din operațiunile de mare anver
gură din timpul celui de-al doilea 
război mondial, a fost declanșată la 
5 decembrie 1944 cind cele trei di
vizii românești 
ale corpului al 
7-lea de armată, 
în cooperare cu 
trupele sovietice, 
au pornit bfensi- 
va pentru zdrobi
rea primei linii de 
fortificații con
struite în jurul o- 
rașului, iar apoi au respins, unul 
după celălalt, contraatacurile înver
șunate ale trupelor hitleriste și 
szâlasiste. Ofensiva trupelor ro
mânești, la care participau 7 di
vizii de infanterie, două divizii 
de tancuri, o divizie de motorizate, 
trei brigăzi de artilerie și alte for
mații de luptă, cu un efectiv total 
de 188 000 de oameni, era îngreunată 
și de faptul că în ordinul dat de co
mandamentul corpului 7 de armată 
se preciza : „Este posibil ca inami
cul să se bată cu indirjire, apărind 
stradă cu stradă, casă cu casă, pină 
la ultima extremitate... Populația ci
vilă care nu ia parte la luptă va fi 
cruțată și luată sub protecție, asigu- 
rindu-i-se viața, liniștea și avutul. 
Monumentele și obiectele de artă, 
instituțiile culturale și așezămintele 
de interes public vor fi cruțate cu 
grijă".

Profundul umanism de care au dat 
dovadă trupele române, hotărîrea lor 
de a cruța valorile de civilizație și 
cultură ale capitalei Ungariei au 
fost plătite cu prețul multor vieți 
de ostași români pentru că, nu 
o dată, în situații în care se impu
nea folosirea artileriei pentru anihi
larea cuiburilor de rezistență fana
tică, acestea au fost reduse la tăcere 
numai cu arme ușoare. xNu mai pu
țin de 11 000 de soldați și ofițeri ro
mâni și-au vărsat sîngele pentru ca 
orașul să fie smuls din ghearele fas
cismului. în ansamblu, la războiul 
de eliberare a Ungariei armata 
română a participat cu circa 210 000 
soldați și ofițeri cuprinși in 17 divi
zii. un corp aerian, două brigăzi de 
artilerie antiaeriană și alte unități, 
eliberînd, în total, 1 237 de localități 
inclusiv 14 orașe. Aceste izbinzi au 
cerut insă jertfe deosebit de grele : 
fiecare al cincilea ostaș român a 
fpst rănit sau și-a dat viața pe cim- 
pul de luptă.

Exprimînd simțămintele poporului 
ungar, săptăminalul „Vilăgossâg", 
care apărea în teritoriul eliberat al 
țârii, scria în 1945 : „Trupele româ

38 de ani de la 
eliberarea Budapestei

ne care se apropie de Budapesta ob
țin pentru poporul lor dragostea și 
recunoștința poporului maghiar care 
se eliberează de sub jugul german". 
Pe lespedea de marmură din cimiti
rul Râkosliget, unde își dorm somnul 
de veci ostașii români sint dăltuite 
cuvintele : „Glorie eroilor români 
care și-au jertfit viața in lupta îm
potriva fascismului, pentru liberta
tea poporului frate ungar !"

...Rănile grele pricinuite Budapes
tei au fost de mult vindecate. Gara 
de Est, Poșta centrală au fost re
construite. Peste apele Dunării se 
arcuiesc din nou cele șase poduri 
care leagă Buda de Pesta. Au renăs
cut din cenușă și întreprinderile in
dustriale în frunte cu marea uzină 
metalurgică de pe insula Csepel. In
dustria capitalei ungare numără în 
prezent peste 1 500 de întreprinderi 
care realizează circa două cincimi 
din întreaga producție industrială a 
țării.

în cei 38 de ani care s-au scurs 
de la „Bătălia 
pentru Budapes
ta", în jurul ora
șului existent îft 
1945 s-au înălțat 
30 de cartiere noi. 
practic un nou 
oraș, cu peste 
400 000 de apar
tamente.

...Evocarea evenimentelor petrecu
te cu 38 de ani in urină constituie și 
un prilej de a trece în revistă evo
luția relațiilor dintre cele două țări 
vecine și prietene, care, odată cu În
cheierea războiului, aveau să 
că la edificarea unei vieți noi sub 
semnul socialismului.

Beneficiind de cadrul juridico-po- 
litic oferit de primul tratat de prie
tenie, colaborare și asistență mutua
lă din 1948, căruia i-a succedat noul 
tratat încheiat în anul 1972, rapor
turile româno-ungare au cunoscut 
un curs favorabil, așa cum gazdele 
au ținut să sublinieze în convorbi
rile avute. în această evoluție favo
rabilă, fără îndoială un rol determi
nant revine legăturilor de colabora
re dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Muncitoresc Socialist Un
gar, întîlnirilor și convorbirilor din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Jânos Kădăr, care au dat, de fiecare 
dată, noi impulsuri colaborării.

Progrese notabile s-au înregistrat 
în domeniul relațiilor economice, au 
avut loc creșteri constante ale 
schimburilor comerciale, ponderea 
mașinilor și utilajelor depășind în 
prezent jumătate din volumul livră
rilor reciproce. Totodată, s-a dez
voltat colaborarea pe planul științei 
și tehnicii, al artei și culturii, s-au 
lărgit schimburile reciproce de expe
riență în scopul unei mai bune cu
noașteri și mai mari apropieri între 
cele două popoare.

Desigur, dezvoltarea pe mai depar
te în acest spirit a relațiilor de prie
tenie și cooperare româno-ungare in 
diferite domenii de activitate nu 
poate fi decit în folosul celor două 
țări și popoare, al cauzei generale 
a socialismului și păcii.

...Acestea sint gindurile șl senti
mentele pe care le încearcă cel care 
vizitează orașul unde acum aproape 
patru decenii in incleștarea aprigă 
cu trupele fasciste atîția ostași ro
mâni și-au jertfit viața.

Silviu PODINA

Ostași români distribuind hrană caldă populației budapestane, în timpul 
luptelor pentru eliberarea Budapestei

-Sigur, sigur, puteau să rămînă acasă, dor lăsați, doar n-o să mu
rim pentru Saar I Și nici pentru o fîșie din Alsacia - Lorena I Și nici 
pentru zona sudetă I Și nici pentru Austria I Și nici pentru Danzig I

...Și ca să nu se moară pentru nimic au murit vreo 50 (cincizeci) de 
milioane de oameni.

Asta a fost demult, demult, cînd se lucra cu tehnică primitivă, cind 
se foloseau ca arme niște arcuri denumite puști, niște praștii cu ghiu
lele de fontă și niște bîzîitoare cu elice denumite aeroplane, demult 
cînd civilizația nu cunoștea armele nucleare, rachetele și sateliții cu 
laser. Demult, cînd criza nu se numea recesiune persistentă, cind șome
rii se îmbulzeau la oficiile de plasare, cînd inflația făcea ca zero-urile 
de pe bancnote să aibă valoarea unor zero-uri. Cînd partidele stîngii 
se congratulau cu invective și reproșuri, cînd nu se trecuse de la geo
metria plană la aceea a volumelor, adică de la suprafața spațiului 
vital la sfere de influență.

Cazul Barbie a arătat că memoria funcționează, deși nu exclude 
amneziile. în așteptarea procesului, călăul a primit o celulă singur, să 
fie protejat de ceilalți deținuți, se trezește la 6,30 și primește cafeaua la 
7, face curat în celulă și apoi se întinde pe pat și citește reviste, are 
dreptul să-și instaleze contra cost aparat de radio, nu și de televiziune. 
Normal, nici în camerele de gazare nu existau ecrane T.V., să treacă 

-.timpul mai plăcut. (Deși se puteau cumpăra cîteva aparate de radio 
în crematorii, tot contra cost, cu prețul dinților de aur sau 
rilor pentru săpunul uman).

Iar unele ziare și cercuri politice sint foarte îngrijorate 
proces - să nu aibă cumva 
elegant ar fi să nu aibă nici iz de proces.

...Dar lăsați, să nu exagerăm, și ce-i dacă vreo 2 000 de băieți s-au 
adunat nu de mult la Munchen (e pe acolo o berărie celebră...) pen
tru a omagia memoria lui Hans-UIrich Rudei, as al aviației hitleriste.

...Și ce-i dacă s-a anunțat, pe curînd, convocarea la Bad Hersfeld 
a „Reuniunii naționale a foștilor combatanți din prima unitate de blin
date SS“ ? Municipalitatea locală a declarat că nu vede vreun motiv 
juridic ca să nu le închirieze sala.

...Și ce-i dacă se mai sparg și azi, pe alocuri, niște capete - cu 
ciomagul sau cu bîta ori cu condeiul - și ce-i dacă Lutz Bauerle, 
profesor de liceu, a fost revocat din funcție pentru că în serviciile pu
blice nu are voie un fost „roșu", iar președintele tribunalului care i-a 
respins recursul era M. Fuchs, jurist nazist, fost membru al SS ? (Na
zistul îl condamnă pe comunist — doamne, cine a ciștigat războiul ?)

Să nu exagerăm — doar există maxima : cine uită lecțiile istoriei 
merită să le retrăiască.

iz de răzbunare, nici iz de

al încasă-

de viitorul 
ranchiună,

N. CORBU
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