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Tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, i-au fost
adresate, cu ocazia aniversării zilei
de naștere, cele mai călduroase fe
licitări. cordiale urări de sănătate
si fericire, de noi succese în înde
plinirea marilor răspunderi încre
dințate, în întreaga sa activitate din
partea tovarășului I. V. Andropov,
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., a
membrilor Biroului Politic al Cotni-
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Cîntec de slavă
Cîntec, prinde grai
și răsună iară,
aripi să ne dai
în străbuna țară
sub acest drapel
al Unirii sfinte
să-l slăvim pe cel
ce ni-i Președinte I
Urcâ-n tricolor
vers al meu și cintă
pe acel ce-n zbor
comunist ne-avîntâ
și cu gind lucid
arcuiește-o punte
păcii, — și-n partid
ni-i viteaza frunte.
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Pictură de -Vintrlâ Mthâescu

Epoca Nicolae Ceaușescu
epoca împlinirilor celor mai
rodnice din istoria poporului român

Fiecare dintre generațiile care au
durat pilonii României moderne —
revoluțiile de la 1821 si 1848. unirea
de, la 1859. .independența din 1877,
-marea unire din 1918 — a urmărit
înălțarea națiunii pe noi trepte de
progres, civilizație și demnitate, in
condiții de libertate, independență
Si unitate, iar pentru realizarea
idealurilor naționale nu au precupe
țit nimic, dăruirea mergind oină la
sacrificiul suprem. Dar numai ge
nerației care, incepind cu revoluția
de eliberare națională* și socială.'
antifascistă și antii-mperialistă, a
îriScris* România într-o -nouă eră a
istoriei sale i-ă fo-st1 dat să reali
zeze .plenar năzuințele fundamenfale aie celor ce au trăit pe frumoa
sele plaiuri ale țării. Idealurile
libertății, dreptății sociale și in
dependenței . naționale, unitatea de
cuget și
simțire, de muncă și
luptă — care au guverbat di.n•totdeauna actele poporului nostru —
au devenit o realitate viabilă în
anii socialismului, a căror cunună o
reprezintă epoca inaugurată de Con
gresul a-1 IX-lea al Partidului Co
munist' Român, cea mai fertilă din
istoria românilor, denumită de po
por. in seinii de profundă recunoș
tință și aleasă prețuire -fată de în
țeleptul său cîrmaci. .Epoca Nicolae
Ceaușescu.
Opera de edificare ridică periodic,
după cum este cunoscut, imperati
vul accelerării ritmului transformă
rilor. iar soluționarea acestei nece
sități reclarnă ca în posturile deci
sive să se afle personalități dotate
cu capacitate. superioară de â înțe
lege legile obiective și condiționă
rile subiective, de a descifra tendin
țele, de â-si asuma inițiativa rezol
vării cerințelor noi. conducători re
voluționari, înțelepți. fermi, i-n mă
sură să unească eforturile întregii

Ion COMAN
membru al Comitetului Politic Executiv,
secretar al C.C. al P.C.R.

colectivități naționale, să le îndru
me spre realizarea scopului comun.
Congresul» al IX-lea al partidului a
avut loc tocmai intr-un asemenea
moment istoric cind, pentru ascen
siunea tării, șe impunea o schimba
re radicală de ritm in toate sferele
.vieții materiale și spirituale a societătii românești, Procesul Înnoitor
s-a putut declanșa tocmai pentru că
atunci, prin voința unanimă, conducerea destinelor națiunii a fost În
credințată personalității de excepție
care .este tovarășul Nicolae
Ceaușescu.
Situat pe un. loc inconfundabil in
pleiada bărbaților iluștri, care si-au
pus sigiliul pe cronica dăinuirii

noastre, erou exemplar. întruchipind
cele mai nobile virtuți ale națiunii,
tovarășul Nicolae Ceaușescu dă
expresie — prin originala sa operă
teoretică, prin clocotitoarea acțiune
practică, prin întreaga sa viață de
patriot înflăcărat, de militant politic
proeminent ai lumii contemporane
— ireversibilității împlinirii celor
mai fierbinți năzuinți de progres și
pace ale poporului român și ale
umanității.
Anii de cind tovarășul Nicolae
Ceaușescu a lost investit cu magis
traturile supreme in partid si stat
demonstrează elocvent veridicitatea
concepției revoluționare cu privire
la conexiunea
dialectică
dintre
rolul maselor ca făuritoare ale is
toriei si cel al personalității ca factor nronulsor. dinamizator al operei
constructive. Gindirea novatoare și
acțiunea cutezătoare -ale tovarășului
(Continuare în pag. a H-a)
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Tovarășul . Nicolas Ceaușescu a
mulțumit călduros pentru. mesaj și
a rugat să se transmită tovarășului
Todor Jivkov salutul său călduros
și cele mai bune urări. Totodată,
secretarul general al partidului a
exprimat convingerea că raporturile
de strinsă prietenie și colaborare
multilaterală existente între parti
dele și țările noastre se vor ampli
fica in continuare, în interesul po
poarelor român și bulgar, al cauzei
generale a socialismului, destinderii
și păcii internaționale.
Convorbirea s-a desfășurat într-o
atmosferă caldă, tovărășească.

La invitațiai Comitetului Central
al Partidului Comunist Român și
Socialiste
G u vernului
IRepublicii
___
România, o delegație de partid și
guvernamentală a Uniunii Sovietice
va face o vizită in tara noastră la
sfirșitul lunii ianuarie.

Delegația va fi compusă din tova
rășii A. A. Gromiko, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S.,
prim vicepreședinte ăl Consiliului de
Miniștri și ministrul afacerilor ex
terne al Uniunii Sovietice, K. V. Ru
sakov, secretar al C.C. al P.C.U.S.,

N. V. Talîzin; * membru al C.C. al
P.C.U.S., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Uniunii Sovietice,
E. M. Tiajelnikov, membru al C.C.
al P.C.U.S., ambasadorul Uniunii
Sovietice in Republica Socialistă
România.

în cuvintarea
Ia
marea adunare popu
lară din Piața Inde
pendenței din Brăila,
cu prilejul vizitei de
lucru întreprinse in
acest județ, la 7 sep
tembrie 1978. tovară
șul Nicolae Ceaușescu
spunea : „Ținînd sea
ma <le creșterea ra
pidă a numărului de
muncitori.
consider
necesar ca, peste ceea
ce s-a realizai și este
prevăzut in progra
mul cincinalului, in
vederea
construirii
unui cartier nou pen-

Victor TULBURE

De regulă, istoria unui popor se
înfățișează ca o înlănțuire de evenimente sociale, politice și economice
ale căror cauze, conținut și uirmări
sint cunoscute sau se încearcă a fi
cunoscute posterior desfășurării lor.
România cunoaște astăzi o altfel de
istorie. Este istoria acțiunii conștien
te a maselor muncitoare spre un țel
precis — socialismul multilateral
dezvoltat și trecerea lâ comunism —
care, prin complexitatea lui. sinteti
zează pe un plan superior năzuin
țele de veacuri ale poporului nostru
pentru prosperitate și civilizație.
în desfășurarea acestei istorii rolul
determinant îl are opera economică
a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
președintele Republicii Socialiste
România. secretarul generai al
Partidului Comunist Român, patriot
înflăcărat, internaționalist consec
vent, personalitate proeminentă a
gindirii și practicii revoluționare
contemporane. Această operă este

loan TOTU
membru supleant al Comitetului
Politic Executiv al C.C, al P.C.R.,
viceprim-ministru al guvernului

unică atit prin geneză, conținui și
dimensiuni, cit și prin semnificațiile
sale profunde asupra trecutului,
prezentului și viitorului națiunii
noastre.
Sinteză a gindirii novatoare și a
activității practice revoluționare de
peste cinci decenii a secretarului ge
neral al partidului nostru, această
operă cuprinde cele mai profunde
transformări politice, sociale și eco
nomice din întreaga istorie a patriei
noastre. Personalitatea tovarășului
Nicolae Ceaușescu de patriot și gin-.
■di.to.-r revoluționar, de luptător con
secvent pentru realizarea idealurilor

El, strălucitul ctitor al noii Românii,
El, făurar statornic în dragostea de țară,
Iubit cu-nflăcărare de mame și copii,
De oțelarul vajnic, de omul care ară,

Sărbătorească este această ziuă mare
Ca visul de mai bine zidit în ideal,
Prin Ceaușescu — omul și comunistul care
închină țării viața și truda lui, total I

El, care spune lumii că încă nu-i tîrziu
Să-și apere ființa prin tot ce lumea face,
Simbol al demnității sub steagul purpuriu —
Trăiască-n sănătate și-n necurmată pace !

Alexandru BRAD

socialiste aflate in favoarea
împlinirii superioare, de
pline. a condiției umane, in
sfirșit și pentru totdeauna
eliberată de toate stihiile,
prejudecățile, inhibițiile și
vicisitudinile unei istorii

ce. la acest concept venind
să oxigeneze morala socie
tății și fiecare act al ei si
al membrilor ei, să dea acestei morale un fundament
in același timp national și
profund umanist, să ofere

Dinu SĂRARU
potrivnice si nu rareori în
căpățînată să le prelun
gească ecoul, forța cuteză
toare a. acestui concept s-a
reverberat in întreaga geo
grafie socialistă și, cu o
noblețe purificatoare, in
spațiul spiritual românesc
a cărui esență filozofică o
și exprimă atit de semni
ficativ.
întreaga noastră lucrare
comunistă a fost, astfel, hotăritor si benefic raportată,
în toate manifestările ei
socio-politice și economi-

tiar care o animă, neclinti
ta convingere -■ președinte
lui României <_. socialismul
se construiește pentru a fi
— și trebuie să fie — so
cietatea cea mai favorabilă
omului. împlinirii aspirații
lor sale celor mai înalte,
înfloririi și desăvirșirli per
sonalității umane. Emoțio
nant este pentru noi toți
faptul că acest concept
despre comunismul de omenie și despre comunistul
de omenie iși reclamă fe
ricit izvorul în înțelepciu
nea specific românească. în
experiența de viață milena
ră românească, ilustrind
încă o dată, prin sensurile
lui politice și etice actuale,
fierbintele patriotism cu
care ctitorul României so
cialiste slujește atît de
pilduitor cauza propășirii
patriei noastre și a sporirii

argumente pentru o viziu
ne umanist-revolutionară a
complexului și complica
tului proces de construire a
unui om nou. a unei con
științe noi. a unei spiritua
lități noi. Cutezătorul con
cept a venit să definească,
astfel, in cel mai Înalt grad,
strălucita .gîndire filozofică
a conducătorului partidului
nostru comunist, pentru că
el are darul de a releva emoționant marele umanism
care stă la temelia acestei
gîndiri, inaltul spirit justi- (Continuare in pag. a V-a)

tru muncitorii uzine
lor „Progresul", șă su
plimentăm planul pe
următorii doi ani cu
încă 1 000—1 500 de
apartamente". Aceas
tă prețioasă indicație
a constituit actul de
naștere al viitorului
cartier muncitoresc.
Peste, puțin timp, un
excavator a săpat pri
ma cupă de pămint.
Și iată, astăzi, în
partea de nord a
..orașului cu salcimi",
s-a conturat un nou
cartier muncitoresc —
ansamblu de locuințe

cu 6 000 de aparta
mente și peste 20 000
de locuitori, spații
comerciale și de pres
tări de servicii, clădiri
invățămint,
pentru
pentru îngrijirea să
nătății etc. -în final
- •
numărul apartamente
lor va ajunge la peste
10 000, iar al locuito
rilor la 35 000—40 000.
Un
frumos
car
tier muncitoresc pen
tru edificarea căruia
brăilenii
poartă
ii
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu o vie recunoștință. (C. Ifrim).

Concepție științifică, realistă
asupra strategiei- dezvoltării
«•
economice a țării

Țara-și cinstește falnic și drept, ca-ntotdeauna,
Pe-aleșii, bravi eroi, ce-au fost și sînt,
Cum grîu-și pune, an de an, cununa
Pe fruntea românescului pămînt.

Un mare om pentru oameni,
un comunist de omenie
Opera construcției socia
liste românești, consacrată
in conștiința contemporană
prin . . originalitatea incan
descentă a tezelor cu care
conducătorul partidului nos
tru comunist a îmbogățit
tezaurul filozofiei materia
lismului științific, luminind
intr-un mod atit de revela
tor și de hotăritor in același
timp rolul națiunii si al spi
ritualității naționale in pro
cesul edificării noii socie
tăți, și-a aflat una din ma
rile ei surse de energie și
de convingere si de inspi
rație creatoare in tulbură
torul concept umanist re
voluționar despre comuJnistul de omenie.
Forța cutezător originală
a acestui concept, capabil
să redimensioneze in plan
umanist gindirea comunistă
a celei de-a doua jumătăți
, a veacului douăzeci prin
sublinierea vocației morale
măceșului transformărilor

nia și colaborarea dintre Partidul Comunist Bulgar și Partidul Comunist
Român, dintre Republica Populară
Bulgaria și Republica Socialistă
România se vor dezvolta rodnic șj in
viitor, pe toate planurile, în inte
resul popoarelor bulgar și român, al
cauzei păcii, progresului și socialis
mului.
Mesajul a fost inmînat de către
Todor Stoicev, ambasadorul Repu
blicii Populare Bulgaria la Bucu
rești, cu ocazia primirii sale de către
conducătorul partidului și statului
nostru, marți, la Casa Snagov.

Ctitor al noii Românii

Ț----------

i

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, i-a fost inminat,
cu prilejul aniversării zilei de naș
tere, un mesaj din-partea tovarășu
lui Todor Jivkov, secretar general al
C.C. al P.C. Bulgar, președintele
Consiliului de Stat , al R. P. Bulgaria,
in care ii sint adresate felicitări
cordiale, urări de sănătate și fericire,
de'noi succese în activitatea pe care
o desfășoară pentru făurirea .socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate in România. în mesaj se expri
mă, totodată, convingerea că priete-

Un nou și modern cartier muncitoresc

Cîntec, iar te chem
să dai glas cinstirii
celui ce-i suprem
comandant oștirii,
ca în juru-i treji
patriei cununa
s-o-nălțăm viteji
azi și-ntotdeauna.
VIZITA DE LUCRU

maselor de oameni ai muncii se distinge incă din anii tineri prin caparitatea sa de analiză și sinteză
a condițiilor concrete de desfășurare
a proceselor, economice, sociale și
politice din țara noastră in funcție
de care au fost concepute și organi
zate acțiuni tactice adecvate, care au
imprimat noi valențe gindirii și miș
cării revoluționare din țara noastră,
în decursul desfășurării proceselor
revoluționare din țara noastră, aceas
tă coordonată a cunoscut noi dimen
siuni pe fondul dezvoltării creatoare
de către tovarășul Nicolae Ceaușescu
a raporturilor dintre general și parti
cular in construcția socialismului, a
rolului hotăr.îtor al factorilor interni
din fiecare țară in desfășurarea și
înfăptuirea proceselor revoluționare.
Totodată, ceea ce amplifică origi
nalitatea operei secretarului general
al partidului nostru este analiza dia
lectică a realităților concrete din fie
care etapă, cunoașterea și dezvălui
rea contradicțiilor dezvoltării economico-sociale, preocuparea permanen
tă pentru perfecționarea continuă a
formelor și mijloacelor acțiunii so
ciale. corespunzător necesităților obiective ale evoluției societății ro
mânești. în acest context, optimis
mul și cutezanța în prospectarea ten
dințelor progresului social-economic,
previziunea și încrederea deplină in
capacitatea de creație și acțiune a
poporului român sini atribute esen
țiale ale operei tovarășului Nicolae
Ceaușescu.
Valențele științifice ale operei
create
de
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, secretarul general aii
Partidului Comunist Român, sînt
pregnant exprimate atit de diversi
tatea problematicii abordate și ana
lizate, cit și de profunzimea științi(Continuare in pag. a n-a)

Spre piscurile înalte
ale societății comuniste
în Raportul prezentat la
Conferințai Națională a
partidului,,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu
(
ne-a
înfățișat deosebit de preg
nant tabloul vieții interna
ționale, problemele con
temporaneității. condițiile
complicate și dificile crea
te ca rezultat al tensiunii
internaționale mereu crescinde. Un amplu tablou,
realist, o analiză memora
bilă făcută cu strălucirea
si puterea unei gindiri ge
niale : „Străbatem o epocă
foarte agitată, omenirea
fiind zguduită de cutremu
re, furtuni și uragane eco
nomice, politice și militare
de mari proporții, care pun
popoarele la grele încer
cări, le provoacă mari pa
gube și suferințe. In aces
te împrejurări, înfrunt.înd
valurile uriașe provocare
de uragane și cutremure,
trebuie să navigăm cu
mare atenție pentru a asi-

tinuare. in interesul celor două
partide și popoare, al cauzei socialismuiui și păcii.
Tovarășul Nicolae Ceausescu a
mulțumit pentru felicitările si urări
le adresate și a rugat să se trans
mită tovarășului I. V. Andropov,
membrilor Biroului Politic al C.C.
al P.C.U.S., salutari său prietenesc,
cele mai bune urări. în același timp,
secretarul general al partidului a
exprimat încrederea că relațiile de
prietenie și colaborare dintre-parti
dele. țările si popoarele noastre se
vor dezvolta in continuare, in inte
resul reciproc, ai cauzei socialismu
lui și păcii.

Ambasadorul R. P. Bulgaria

MARELUI FIU AL ȚĂRII,
din inimile târli, înalta cinstire!

Wil

tetului Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice.
Urările au fost transmise de către
E. M. Tiajelnikov, ambasadorul
Uniunii Sovietice la București, primit de conducătorul partidului, si
statului nostru, marți, la Casa
Snagov.
în cadrul întrevederii, care s-a
desfășurat intr-o atmosferă caldă,
tovărășească, ambasadorul sovietic
a subliniat, totodată, dorința condu
cerii Partidului Comunist al Uniunii
Sovietice ca legăturile prietenești
dintre P.C.U.S. și P.C.R., dintre Uni
unea Sovietică și Republica Socia
listă România să se dezvolte în con

gura înaintarea patriei
noastre spre piscurile înal
te ale societății comuniste".
Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu oferă de aproa
pe două decenii exemplul
strălucitor,
în
fruntea

în Mesajul său de Anul
Nou de la radio și televi
ziune, președintele Româ
niei a subliniat cu tărie
calea pe care popoarele
grav amenințate iși pot
asigura pacea, viața : o

HAJDU Gyozo
partidului și statului nos
tru, al unui conducător În
cercat și clarvăzător care-șt
pune toată energia în sluj
ba înaintării patriei noas
tre spre piscurile înalte ale
societății comuniste. Aceas
tă atenție extraordinară,
revoluționară pe care o
acordă păcii — cu care ne
călăuzește și cu care veghează la puntea de comandă — ii caracterizează
în general activitatea, ne
care inițiativă, fiecare de
mers, fiecare cuvin tare.

cantitate de armament nu
clear a cărei forță de dis
trugere depășește 50 000 de
megatone, iar acest lucru
ar însemna că fiecărui lo
cuitor al Europei îi revine
o
încărcătură
nucleară
care corespunde unei can
tități de material explozi
bil clasic de peste 80 tone ;
fiecărui locuitor al Terrei
îi revin circa 3 tone de
explozibil ; actualele rezer
ve de armament nuclear
sint in stare să nimicească
de șapte ori toate orașele
lumii ; forța de distrugere
a armelor nucleare exis
tente pe Pămint este de
cinci ori mai mare, ceea ce
este suficient pentru a
anihila orice manifestare a
vieții pe Pămint și a
transforma planeta într-un
deșert
nuclear,
Triste,
tragice cifre !
într-adevăr, a existat

lume fără arme nucleare și
războaie.
Oricine va putea recu
noaște imediat că aprecie
rea conducătorului partidu
lui și statului nostru —
niciodată situația nu a fost
atit de gravă 1 — redă un
adevăr esențial, profund,
care nu trebuie ascuns po
poarelor.
Puterile nucleare dispun
actualmente de circa cinci
zeci de mii de arme nu
cleare diferite ; pe conti
nentul nostru s-a strins o (Continuare in pag. a V-a)

Realizări

remarcabile

în întrecere
VALEA JIULUI :

Toate întreprinderile
miniere au extras
cărbune peste prevederi
Răspunzind prin fapte de
rnuncă importantelor sarcini
stabilite de conducerea partidu
lui, inflăcăratelor chemări pa
triotice de. a da patriei cit mai
mult cărbune, minerii din toa
te cele 10 unități din Valea
Jiului raportează obținerea unor însemnate succese in pro
ducție : depășirea prevederilor
.de. .plan pe aceasțâ perioadă cu
... Înseninata cantități de cărbune.
Astfel, pe ansamblul Combina
tului minier Valea Jiului s-au
extras peste prevederi mai mult
de 8 000 tone cărbune cocsificabil și energetic. In fruntea în
trecerii se află minerii din paroșeni, Vulcan. Aninoasa și Petrila, unde in abatajele în care
se lucrează cu complexe meca
nizate se obțin productivități de
14—16 tone cărbune pe post.
(Sabin Cerbu, corespondentul
„Scînteii").

GORJ :

Țiței peste plan
Asumindu-și cu responsabili-,
tate sarcinile ce le revin din
programul energetic, petroliștii
de la Țicleni depun eforturi stă
ruitoare pentru valorificarea cit
mai deplină a rezervelor exis
tente, in vederea creșterii neîn
cetate a producției de țiței și
gaze. Perseverînd in aplicarea
unor tehnologii de lucru efici
ente, ei au reușit să asigure,
incă din primele zile ale anului,
debite optime atit la sondele
vechi, cit și la cele noi. concre
tizate în sporirea producției zil
nice cu peste 15 la sută față da
media lunii decembrie. Ca urma
re. pînă în prezent, prevederile
planului au fost îndeplinite
exemplar, extrăgindu-se supli
mentar peste 100 tone țiței. Pe
troliștii de la Țicleni și-au pro
pus să atingă și să stabilizeze
incă din această lună o pro
ducție zilnică de cel nuțin 1 000
tone țiței. (Dumitru I’rună, co
respondentul „Scînteii").

DROBETA-TURNU
SEVERIN :

Tipuri noi de vagoane
în fabricație
Aproape 80 la sută din vagoa
nele de marfă care se vor realiza în acest an Ia DrobetaTurnu Severin sint destinate
exportului. Specialiștii iși am
plifică tot mai mult eforturile
pentru a proiecta și asimila in
fabricație vagoane moderne,
competitive, cu caracteristici
tehnice și funcționale superioa
re, care să se bucure ca și pînă
acum de aceleași bune apre
cieri din partea beneficiarilor,
într-un stadiu ava' isat se află
pregătirile la vagonul de 63 mc
pentru transportul produselor
petroliere și vagonul de 38 mc
pentru transportul produselor
chimice, care vor fi lansate în
producție chiar în cursul acestei
luni. în februarie va începe se
ria noului vagon-platformă pen
tru transportul produselor pe
troliere. Pe parcursul întregului
an constructorii de vagoane mehedințeni vor asigura prin con
cepție proprie 28 noi tipuri de
vagoane pentru beneficiarii in
terni și la export. (Virgiliu Tătaru, corespondentul „Scînteii").
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Strălucit model
de slujire a poporului
Artiștii români de
azi și dintotdeauna
au nutrit un înalt
respect pentru istoria
națională. înfățișarea
epopeii naționale, în
fățișarea figurilor eroice ale neamului
nostru în spiritul res
pectului pentru tradi
țiile de luptă și jertfă
ale
înaintașilor
a
constituit și reprezin
tă o misiune plină de
răspundere, înfăptuită
mereu cu sentimentul
că lucrările dăltuite
în piatra monumente
lor, conturate de pe
nelul pictorilor sau
de uneltele gravorilor
sînt destinate să vor
bească generațiilor de
astăzi și celor care
vor veni despre noi
înșine, așa cum am
fost, așa cum sîntem.
Este o mare bucurie
pentru noi să ne
mărturisim sentimen
tul de adincă gratitu
dine pentru cel care,
descătușînd energiile
țării, ne-a arătat într-o nouă, străluci
toare lumină, istoria

(Urmare din pag. I)
Nicolae Ceaușescu au determi
nat vaste reconsiderări menite
să optimizeze căile dezvoltării
societății românești, să accele
reze înaintarea spre piscurile
civilizației socialiste și comu
niste.
în lumina materialismului
dialectic și istoric, condu
cătorul partidului și statului
nostru a reevaluat adevă
rurile generale ale socialismului
științific în raport de aplicabi
litatea lor corectă la condițiile,
particularitățile si nevoile tării
noastre. Opera sa combate ar
gumentat fenomenele de închis
tare manifestate în perioada
anterioară, reține atenția asupra
caracterului dăunător al orică
ror tendințe de copiere mecani
că a unor soluții inadecvate
realității românești, subliniază
necesitatea abandonării tezelor
perimate, formulează legități
proprii pentru actuala evoluție
a proceselor vieții interne și in
ternaționale.
Pe fondul efervescentei teore
tice și al mișcării ansamblului
social românesc, conducătorul
partidului si statului nostru a
sintetizat coordonatele progre
sului social-istoric al României
în conceptul inedit al făuririi
societății socialiste multilateral
dezvoltate, țâre, așa cum este
configurată în Programul Parti
dului Comunist Român, va asi
gura afirmarea principiilor so
cialiste în toate sectoarele vieții
economico-sociaîc.
manifesta
rea tot mai deplină a per
sonalității nmane, îmbinarea
armonioasă a intereselor perso
nale cu aspirațiile generale ale
Întregii societăți. Aceasta va
marca nn stadia superior al so
cialismului, va deschide calea
trecerii la faza superioară — so
cietatea comunistă.
Stabilirea de către partid, de
secretarul său general a alinia
mentelor de atins în viitorul apropiat sau mai îndepărtat evi
dențiază rolul determinant al
factorului economic și, în cadrul
său, al forțelor de producție,
baza întăririi materiale și spiri
tuale a țării, a independenței și
suveranității ei. In cele aproape
două decenii parcurse de la
Congresul al IX-lea a avut loc
o creștere impresionantă a ba
zei tehnico-materiale a socialis
mului. Ca urmare. România a
devenit un stat industrial-agrar,
producția industrială a țării
fiind în prezent de peste 50 de
ori mai mare, iar cea agricolă
de circa 3.5 ori mai mare decit
in anul 1938. îndărătul cifrelor
globale enunțate vedem mate
rializarea noilor orientări pro
movate consecvent de tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Astfel, dindu-se curs principiului axioma
tic al priorității industriei pro
ducătoare de mijloace de pro
ducție, s-a avut în vedere ca aplicarea lui să se facă asigurindu-se totodată și o rapidă dez
voltare a industriei bunurilor
de consum, o sporire mai sub
stanțială a produselor care răs
pund nemijlocit nevoilor mase
lor populare, identificabile, în
ultimă analiză, in calitatea vie
ții. Refuzînd fetișizarea laturii
cantitative a producției, parti
dul a pus la baza creșterii eco
nomice dezvoltarea ramurilor
de vîrf, purtătoare ale progre
sului tehnic, modernizarea sus
ținută a industriei și, prin ea, a
întregii economii. însemnătate
deosebită și o mare încărcătură
etică au politica de repartizare
armonioasă a forțelor de pro
ducție pe întreg teritoriul na
țional, înlăturarea rămînerii in
urmă a unor zone și asigurarea
prosperității lor economico-sociale în păs cu ansamblul țării.
Dinamica investițiilor începind cu anul 1965. uriașele
sume alocate programelor de
irigații, modernizări si dezvol
tare intensivă a agriculturii,
adoptate anul trecut, relevă cu
pregnantă atenția specială acor
dată acestui domeniu de primă
importantă, ca o cale principală
de creare a valorilor din care,
în ultimă instanță, se satisfac
necesitățile societății. In conse
cință, și în agricultură preface
rile nu urmăresc doar simple
creșteri ale producției, ci obți
nerea unui adevărat salt, pe
baza introducerii masive a cu
ceririlor științifico-tehnice, a
procedeelor moderne, salt defi
nit
de
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu drept noua revoluție
agrară.
Valorificarea optimă a patri•) Comunicare prezentată
la sesiunea științifică pe
tema : „Unirea Moldovei eu
Muntenia la 24 ianuarie 1859
— moment crucial in forma
rea statului național_ unitar
romăn“.

V

_____

moniuîui național de muncă si
resurse naturale, folosirea ra
țională a bazei energetice si ma
teriilor prime, a disponibilități
lor economiei au impus ridica
rea la locul cuvenit a importan
tei eficientei si rentabilității.
Creșterea susținută a forțelor
de producție, a avuției naționa
le reprezintă temelia înfloririi
generale a tării. Iar sensul ma
jor al acestei înfloriri rezidă în
îmbinarea armonioasă a cerin
țelor propășirii multilaterale a
societății cu cele ale împlinirii
personalității umane, care, în
concepția conducătorului parti
dului si statului nostru, se si
tuează ne același plan, deoarece
omul este valoarea supremă în
noua orînduire. „Scopul a iot
ceea ce înfăptalm în patria
noastră, esența politicii «artidulni comunist, a societății socia
liste multilateral dezvoltate pe
care o edificăm în România
— arată tovarășul Nicolae
Ceaușescu — este fericirea în
tregii națiuni, înflorirea sa
multilaterală, bunăstarea omu
lui si afirmarea plenară a
personalității sale, asigurarea
pentru'fiecare membru al socie
tății a unor condiții de viată si
dc muncă din cele mal bune, în
contextul fericirii întregului
popor".
Realismul si profundul urna-

nu se poată sustrage judecății
poporului.
Fiind autentică, democrația
noastră nu se limitează la
proclamarea de drepturi și li
bertăți, ci asigură prin mijloace
variate de natură juridică, po
litică, economică exercitarea
lor, ca și condițiile onorării
datoriilor ce incumbă cetățeni
lor, materializarea concepției
clasei muncitoare despre drep
tate și adevăr, etică și echi
tate.
Reala și deplina egalitate
între toți cetățenii țării își are o
pilduitoare concretizare în re
zolvarea marxist-leninistă de
către Partidul Comunist Român
a problemei naționale. Lichida
rea exploatării sociale și asu
pririi naționale, asigurarea ace
leiași poziții față de mijloacele
de producție și de avuția țării,
garantarea muncii, a accesului
la învățămînt șl cultură, a
drepturilor și libertăților fun
damentale pentru toți cei ce
muncesc oferă posibilități ne
îngrădite de afirmare naționa
lităților conlocuitoare — ma
ghiară, germană, sîrbă și altele —
pe care împrejurările istorice
le-au făcut să se așeze pe teri
toriul țării noastre, să convie
țuiască cu poporul român.
înflorirea națiunii socialiste
constituie o sarcină primordială

Epoca Nicolae Ceausescu
- epoca imnlinirilor
celor mai rodnice & istoria
poporalei român
nism al obiectivelor stabilite de
partid exercită o uriașă înrîurire asupra oamenilor muncii, a
eforturilor ce le depun pentru
dirijarea eficace a proceselor
sociale, pentru stăpînirea efec
tivă a propriei lor vieți. De
aceea, argumentând primatul
constituenților materiali, obiec
tivi. secretarul general sil parti
dului accentuează asupra rolu
lui crescînd al factorului subiec
tiv, relevă necesitatea ridicării
permanente a nivelului cunoaș
terii și conștiinței socialiste a
maselor. O contribuție remar
cabilă pe această direcție au
adus, după Congresul al IX-îea,
dezvoltarea impetuoasă a învățămîntului, științei, literaturii
și artei, democratizarea cul
turii. Continua potențare a
factorului conștient este rodul
amplei activități teoretice, ideo
logice a partidului, care 8-a
transformat într-o puternică
forță a unirii energiilor poporu
lui în opera de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate.
Epoca Ceaușescu se distin
ge printr-o continuă adincire și lărgire a democra
ției socialiste, orin instituționalizări originale, apte să cap
teze inteligența și experiența
maselor în elaborarea și înfăp
tuirea tuturor hotărîriior care
privesc mersul ascendent al
țării. Democrația participativă,
proprie societății noastre, are o
strălucitoare emblemă în Fron
tul Democrației șl Unității So
cialiste, creat din inițiativa se
cretarului general al partidului,
ca organizație politico-socială
largă, aptă să angreneze prac
tic toată populația activă la
conducerea politică a României.
Concomitent cu asigurarea
cadrului organizatoric și juri
dic de participare a poporului
la actul de conducere, a avut și
are loc o continuă creștere a
rolului statului, ca stat al de
mocrației muncitorești, revolu
ționare, o perfecționare a activi
tății organelor sale, o îmbună
tățire a legislației socialiste. Ca
administrator al avuției națio
nale, delegat de proprietarii,
producătorii și beneficiarii aces
teia, statul s-a implicat mai
mult în conducerea și organi
zarea economiei. Ca instrument
al voinței politice și-a perfec
ționat atributele de garant al
respectării libertăților și drep
turilor cetățenești consacrate în
Constituție, de apărător al noii
orînduiri, al ordinii și liniștei
publice, de realizare a justiției
astfel îneît nimeni să nu fie
pedepsit pe nedrept, dar tot
odată nici unul dintre cei care
au săvirșit fapte antisociale să

a cărei însemnătate este relie
fată de concepția tovarășului
Nicolae Ceaușescu privind rolul
națiunii ca factor hotărîtor al
progresului în trecut, în prezent
si în viitor. Concepția secreta
rului general semnifică o con
tribuție inestimabilă la teoria
despre evoluția și perspectivele
națiunii, formă de agregare
umană ce oferă cadrul cel mai
prielnic pentru dezvoltarea so.cietății. în același timp, ele
denunță manifestările forțelor
și curentelor ostile, care, din
mobiluri expansioniste, retro
grade, încearcă să acrediteze
sloganul nihilist al epuizării
rolului națiunii și al statului
național. Viața confirmă cu pu
tere că unitatea națională —
făurită de-a lungul istoriei și
cimentată de socialism — tre
buie consolidată necontenit ca
valoare permanent intangibilă.
Intangibilă și de neclintit în
tr-o lume bîntuită de furtuni,
de amenințare prin intervenție
și dictat, de atentate la suvera
nitatea popoarelor și statelor,
de joc periculos al tendințelor
de reîmpărțire a sferelor de
influență, dar o lume care este
— și va fi pentru foarte multă
vreme a Înfloririi națiunilor ca
entități originale, animate de
voința de a dispune de ele în
sele, așa cum doresc și au drep
tul.
Independența șî suveranita
tea, în gîndirea și practica po
litică ale partidului și statului
nostru, ale tovarășului Nicolae
Ceaușescu, reprezintă cheia de
boltă a vieții naționale și inter
naționale. A vieții naționale —
pentru că independența con
stituie condiția primordială pen
tru progresul poporului român,
ca și al oricărui alt popor ;
a vieții internaționale — pentru
că respectarea principiilor su
preme ale raporturilor intersta
tale formează fundamentul co
laborării între națiuni, al înfăp
tuirii idealurilor de securitate
și pace ale întregii omeniri,
astăzi mai mult ca orieînd.
îmbinarea vocației poporului
român pentru o dezvoltare li
beră cu respectul pentru inde
pendența și identitatea celor
lalte popoare îșl găsește afir
marea în activitatea interna
țională a României, care s-a
amplificat permanent, atingînd,
în anii ce au trecut de la Con
gresul al IX-lea, cota univer
salizării politicii ei externe.
Extinderea relațiilor diploma
tice, ' economice, științifice, cul
turale și de alt gen, implicarea
activă a statului socialist ro
mân în problemele vitale cu
care se confruntă omenirea,
numeroasele propuneri avan

sate în forumurile mondiale
se remarcă in primul rînd prin
nuanțele calitativ deosebite date
de acțiunea și concepția to
varășului Nicolae Ceaușescu
privind politica externă, care
l-au consacrat ca una din auto
ritățile politice prestigioase,
prețuită și admirată pe toate
meridianele. Elogiile aduse pre
tutindeni eforturilor lucide fă
cute de România și președintele
ei se datorează hotărîrii cu
care acționează pentru apăra
rea intereselor
legitime ale
poporului român și ale ce
lorlalte popoare,pentru salv
gardarea celui mai de preț bun
al omului — viața. în condițiile
actuale, asigurarea păcii și secu
rității generale, înlăturarea gra
vei primejdii a unei conflagrații
mondiale pustiitoare fac din
problema dezarmării preocupa
rea centrală a vieții internațio
nale. Demersurile conducătoru
lui țării noastre subliniază, în
același timp, legătura intimă
între pacea mondială și lichi
darea subdezvoltării de pe în
tinse regiuni ale globului, ne
cesitatea stringentă a instaură
rii unei noi ordini economice
internaționale, ca pîrghie a în
lăturării marilor decalaje și
inechităților flagrante care ipotechează epoca pe care o tra
versăm.
înfăptuirea unei lumi mai
drepte și mai bune, realizarea
conlucrării constructive între
popoare, rezolvarea diferende
lor între state numai pe cale
negociată se asociază, în con
cepția românească, cu cerința
aplicării ferme a principiilor
deplinei egalități în drepturi,
neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc,
respectării independenței și su
veranității naționale, nerecurgerii la forță Si la amenințarea cu
forța, principii așezate la teme
lia politicii externe a României
și care au, totodată, valabilitate
universală.
Politica generală a partidului
61 statului nostru, țelurile ei
constructive pe plan intern, de
colaborare și pace pe plan ex
tern determină și coordonatele
acelei importante laturi a vieții
sociale care este apărarea na
țională. Politica promovată de
partidul și statul nostru în do
meniul apărării formează conți
nutul doctrinei militare națio
nale, elaborată de secretarul
general al partidului, președin
tele Republicii, comandantul
suprem al forțelor armate
române,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, doctrină al cărei
principiu director stabilește că
apărarea patriei reprezintă o
parte integrantă și indisolubilă a
construcției socialiste, cauza și
opera întregului popor.
înfăptuirea grandioaselor obiective ale edificării interne a
României și ale creșterii în
continuare a rolului și prestanței el în comunitatea mondială
își are chezășia în unitatea de
monolit a națiunii în jurul și
sub conducerea încercată a
Partidului Comunist Român.
Acum, la aniversarea actului
istoric din 1859, este o datorie
să relevăm că unitatea națio
nală a reprezentat șl reprezintă
un comandament fundamental
al întregii activități a eroicului
nostru partid.
Printr-o experiență istorică
de mare bogăție și însemnătate,
muncitorii, țăranii, intelectualii,
indiferent de naționalitate, au
dobindit oonștiința că numai urmind partidul comunist, numai
în osmoză cu el, numai înfăp
tuind programele sale pot asigu
ra urcușul țării spre noi trepte
ale progresului multilateral și
bunăstării. De aceea au făcut și
fac zid în jurul partidului, își
dăruiesc ce au mai bun înfăp
tuirii neabătute a politicii sale,
pe care, pe bună dreptate, o so
cotesc propria lor politică.

Sub puterea Iradiată de aces
te înălțătoare ginduri, actul is
toric al UNIRII pe care-1 ani
versăm acum, cu recunoștință
pentru făuritorii săi și respect
pentru urmașii lor demni, ne
întărește voința de a nu precu
peți nimic pentru consolidarea
unității poporului, a coeziunii
lui în jurul partidului, al con
ducătorului nostru fără seamăn,
luptătorul între luptătorii pen
tru libertatea, independența,
suveranitatea, unitatea și feri
cirea patriei, tovarășul Nicolae
Ceaușescu.

țârii, marile tradiții
progresiste ctitorite de
înaintași, de eroii pa
triei noastre. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu,
strălucit militant revo
luționar pentru binele
poporului român, pen-

Iftimie BIRLEANU.
vicepreședinte
al Uniunii artiștilor
plastici

tru pacea întregii omeniri, desfășoară, zi
de zi, o vastă și neo
bosită activitate ce
constituie pentru noi
toți un exemplu însuflețitor, un mare
model de slujire a pa
triei, a progresului, a
comunismului. De nu
mele său se leagă in
destructibil tot ce s-a
făurit în această țară,
toate marile împliniri
care au schimbat fața
patriei. Datorăm pre
ședintelui țării ridica
rea azi pe cuprinsul

întregii țări a nume
roase monumente care
prin mesajul lor, prin
calitatea lor artistică
vor vorbi generațiilor
viitoare despre peri
oada de mari trans
formări pe toate pla
nurile vieții noastre,
pe care o trăim și
care a căpătat, pe
drept cuvint, denu
mirea
de
„Epoca
Ceaușescu". Tovarășul
Nicolae Ceaușescu este
arhitectul
României
moderne, al unei țări
in care se aude dis
tinct clocotul muncii.
Iată de ce contribuția
fiecărui artist al aces
tei țări la crearea unor
opere durabile in sen
sul Cel mai înalt al
cuvîntului este o dato
rie de onoare, este
omagiul pe care-1 adu
cem în aceste momen
te aniversare luptei
neobosite duse de to
varășul Nicolae
Ceaușescu pentru ri
dicarea României pe
noi trepte de progres
și civilizație. La multi
ani !

(Urmare din pag. I)

fică șl originalitatea concluzii
lor teoretice și practice for
mulate. Astfel, gîndirea și prac
tica economică românească au
cunoscut profunde transfor
mări calitative în ce pri
vește conținutul lor științific,
datorită analizei, a noilor teze
si concluzii formulate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu referi
toare la raporturile dintre fac
torii interni și externi si im
plicațiile acestora asupra dez
voltării economice a României
în perioada antebelică, specifi
citatea și etapele evoluției ca
pitalismului în România, valo
rificarea gindirii economice pro
gresiste și revoluționare din
tara noastră, rolul și locul so
cialismului ca treaptă superioa
ră a progresului social, etape
le obiectiv necesare ale con
strucției socialismului, meca
nismul economic in socialism,
autoconducerea si autogestiunea
economico-financiară.
organi
zarea și conducerea științifică a
societății, nivelul de trai, autoaprovizionarea si calitatea vie
ții în socialism. De asemenea,
au îmbogățit gîndirea si viața
economică universală concluzii
le si propunerile concepute de
tovarășul Nicolae Ceaușescu
referitoare la : necesitatea și
posibilitatea dezvoltării relații
lor economice dintre tari cu orînduiri sociale diferite, contra
dicțiile vieții economice inter
naționale și necesitatea unei
noi ordini economice internațio
nale. rolul hotărîtor al factori
lor interni în construcția so
cialismului. contradicțiile în
socialism și căile de soluționa
re a acestora, principiile și for
mele relațiilor economice dintre
țările socialiste.
în cadrul operei realizate de
secretarul general al partidului
o importantă teoretică si prac
tică deosebită prezintă concep
ția sa privind conținutul si
obiectivele fundamentale ale
etapei actuale pe care o par
curge țara noastră — făurirea
societății socialiste multilateral
dezvoltate. Analizînd stadiul
construcției socialismului în țara
noastră în deceniul șapte, pre
cum și cerințele obiective ale
consacrării
socialismului ca
treaptă superioară a societății
omenești. în vederea creării
condițiilor pentru trecerea la
comunism, tovarășul Nicolae
Ceaușescu. prin concluziile si
tezele formulate, demonstra că
făurirea
societății
socialiste
multilateral dezvoltate în tara
noastră presupune nu simpla
desăvirșiro sau dezvoltare a
proceselor care au dus la for
marea economiei socialiste uni
tare, ci profunde modificări ca
litative, în toate domeniile vie
ții sociale.
în concepția secretarului gene
ral al partidului, obiectivele
fundamentale ale acestei etape
sînt : formarea unei economii
modeme, eficiente, dinamice si
multilateral dezvoltate, perfec
ționarea continuă a mecanismu
lui economic, adîncirea autoconducerii muncitorești si reali
zarea deplină a autogestiunii
economico-financiare.
omoge
nizarea societății, organizarea
relațiilor sociale pe baza prin
cipiilor eticii și echității so
cialiste și comuniste ;
ri
dicarea calității vieții, a nive
lului general al cunoașterii si
educației socialiste a maselor,
dezvoltarea multilaterală a per
sonalității fiecărui membru al
societății.
Realizările obținute de po
norul nostru în primul deceniu
al etapei făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate
au marcat profunde transfor
mări în ce privește nivelul dez
voltării economice a tării. în
decursul anilor 1970—1980 in
dustria a crescut de circa 3 ori.
iar agricultura de 1.6 ori. Fon
durile fixe au fost în 1982 de
peste 2 000 miliarde lei. circa
80 la sută din acestea realizîndu-se în ultimii 15 ani. România
a devenit astfel o tară industrial-agrară, care dispune de o
bază tehnico-materială capabilă
să asigure dezvoltarea multila
terală a economiei naționale.
Totodată, s-a micșorat decalajul
fată de țările dezvoltate din
punct de vedere economic : dacă
în 1950 venitul național pe lo
cuitor în România era de 15—20
ori mai mic. astăzi el este de
cel mult 4—5 ori mai mic. Dar.
așa cum sublinia tovarășul
Nicolae Ceaușescu la plenara
lărgită a Comitetului Central al
Partidului Comunist Român din
1—2 iunie 1982. venitul național
este numai o latură dună care
se poate caracteriza o tară ca
fiind in curs de dezvoltare sau
dezvoltată, ceea ce impune să
se aibă în vedere dezvoltarea

Exemplu de muncă
’
și devotament pentru patrie ;
Epoca pe care o trăim
noi azi, o epocă de
mari dimensiuni con
structive, poartă în ea
însemnele gîndirii pu
ternice, originale și
ale acțiunii neobosite
pe
care
tovarășul
Nicolae Ceaușescu o
desfășoară pentru ca
patria noastră să îna
inteze
rapid
spre
piscurile înalte ale
comunismului. Este o
datorie a noastră de a
ne scrie hronicul, de
a-1 consemna pentru
viitorime,
deoarece
sîntem participant și
făuritori, sub condu
cerea înțeleaptă și vi
zionară a conducătoru
lui nostru, președintele
Nicolae Ceaușescu, de
epocă' și de Viață
nouă. Cu ce aș putea
să compar mai bine,
ca artist plastic, mă
reața operă înfăptuită
de tovarășul Nicolae
Ceaușescu decît cu o
impresionantă frescă

generală, echilibrată a econo
miei naționale, a diferitelor ra
muri și sectoare — industria,
agricultura.
transporturile —
precum si dezvoltarea stiintei.
învățămîntului. culturii, factori
deosebit de importanți în apre
cierea nivelului de dezvoltare a
unei țări. Luînd acești factori,
si alții. în considerație — arăta
secretarul general al partidului
— putem spune că România a
depășit în multe domenii carac
teristicile unei țări în curs de
dezvoltare. Societatea socialistă
românească se caracterizează
printr-o dezvoltare multilatera
lă economică, științifică, cultu
rală si în ce privește nivelul de
trai general al poporului.
în concepția
președintelui
Nicolae Ceausescu, strategia
dezvoltării economiei tării noas
tre nu vizează numaî micșora
rea decalajelor fată de țările
dezvoltate din punct de vedere
economic, ci obiective mult mai
complexe, avîndu-se în vedere
în acest, scop realizarea unei
economii avansate, pe baza ce
lor mai noi cuceriri ale stiintei
si tehnicii, pentru făurirea co
munismului. Semnificațiile acestei teze sînt multiple si se
impun a fi subliniate.
în primul rînd. dezvoltarea
economică a României nu în
seamnă copierea structurilor

multicoloră în care
strălucesc marile îm
pliniri ale poporului,
minunatele însușiri și
geniul său creator ?
Această
neasemuită
frescă este România
noastră iubită, țară

Nicolae KRUCH
președintele
filialei Ploiești
a Uniunii artiștilor
plastici

care-și recunoaște în
cel care o conduce pe
cel mai prețuit și sti
mat fiu al său, revo
luționar și patriot în
flăcărat ce nu cunoaș
te interese mai înal
te decît interesele
poporului, ale partidu
lui. In personalitatea
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu toți fiii pa
triei găsesc un exem
plu de muncă și de
votament pentru pa

lor. sporirea rentabilității eco
nomice si. odată cu acestea,
creșterea venitului national,
singura sursă a desfășurării ne
întrerupte a reproducției lărgite
si ridicării necontenite a nivelu
lui de trai al întregului popor".
In cadrul factorilor intensivi
ai dezvoltării economice un rol
hotărîtor revine creșterii pro
ductivității muncii. Reliefînd
importanța acestui factor, tova
rășul Nicolae Ceaușescu arăta :
„Nu vom putea ajunge la nive
lul țărilor dezvoltate, nu vom
putea depăși stadiul de țară în
curs de dezvoltare dacă nu re
zolvăm problema productivității
muncii și eficiența activității
noastre economice".
în cadrul factorilor intensivi
ai dezvoltării economiei națio
nale în etapa actuală o însem
nătate deosebită prezintă cerce
tarea științifică și tehnologică,
promovarea continuă a progre
sului tehnic. Sintetizînd obiec
tivele majore ale Programuluîdirectivă de cercetare științifică,
dezvoltare tehnologică și de in
troducere a progresului tehnic
în perioada 1981—1990 și direc
țiile principale pînă în anul
2000, adoptat de Congresul al
XII-lea al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu menționează
că acestea constau în : afirma

Concmitie științifică, realistă
asupra strategiei dezvoltării
economice a tării
economice sau a modulul de
viață din alte țări, oricit de
dezvoltate ar fi ele din punct de
vedere economic, ci aceasta se
realizează în funcție de condi
țiile specifice ale tării noastre
si de obiectivele majore ale des
fășurării neîntrerupte a con
strucției socialismului și comu
nismului. Previzionind profilul
economiei românești, tovarășul
Nicolae Ceaușescu menționa :
„Privind în perspectivă, econo
mia României va trebui să se
bazeze pe o industrie modernă,
puternic dezvoltată, pe o agri
cultură modernă de înaltă pro
ductivitate. continuînd să rămînă si in viitor o tară industrialagrară".
în al doilea rînd. progresul
economic al tării noastre va
avea loc pe fondul amplului
proces de perfecționare a între
gului sistem al relațiilor de
producție corespunzător nivelu
lui si dinamismului forțelor de
producție. în acest sens, pre
zintă o deosebită importantă te
zele formulate de secretarul
general al partidului în rapor
tul prezentat la Conferința Na
țională a partidului din decem
brie 1982. cerința de a se acțio
na pentru realizarea unei con
cordante cît mai depline între
cele două laturi, pentru perfec
ționarea în continuare a rela
țiilor sociale, a formelor de con
ducere si planificare, prin creș
terea rolului maselor populare
în conducerea tuturor sectoare
lor de activitate.
în al treilea rînd. strategia
dezvoltării societății noastre
are ca obiectiv major înfăptui
rea scopului suprem al politicii
partidului — bunăstarea între
gului popor si dezvoltarea mul
tilaterală a personalității umane.
Procesul fundamental care
sintetizează principalele trans
formări calitative ale economiei
naționale în etapa actuală si
care va asigura transformarea
României în tară cu un nivel
mediu de dezvoltare îl prezintă
creșterea rolului factorilor in
tensivi. trecerea de la dezvolta
rea extensivă la cea intensivă.
Specificitatea acestui proces este
reflectată, mai întîi. de concep
ția secretarului general al
partidului in ce privește corela
ția dintre creșterea economică,
rata acumulării si eficienta eco
nomică. ..Societatea noastră so
cialistă — sublinia tovarășul
Nicolae Ceausescu la plenara
Comitetului Central al partidu
lui din iunie 1982 — ca orice
societate, dealtfel, trebuie să asi
gure permanent mijloacele pen
tru reproducția lărgită, o acu
mulare inaltă — baza dezvoltă
rii forțelor de producție, a nive
lului de civilizație generală a
tării. în același timp, trebuie să
se asigure creșterea eficientei
acumulării, a tuturor investiții

rea revoluției tehnico-știlnțifice
în toate domeniile de activitate,
creșterea rolului științei în mo
dernizarea economiei naționale,
a întregii vieți sociale, in con
ducerea societății, legarea tot
mai strînsă a cercetării de pro
ducție, accentuarea contribuției
creației științifice românești
la progresul multilateral și di
namic al țării noastre, la îmbo
gățirea tezaurului cunoașterii
universale, astfel îneît deceniul
următor să devină cu adevărat
deceniul științei, tehnicii, cali
tății și eficienței.
O coordonată majoră a dez
voltării intensive a economiei
naționale o reprezintă creșterea
eficienței economice, a gradului
dc folosire a tuturor resurselor
de muncă, materiale și finan
ciare. în acest scop, așa cum a
subliniat cu fermitate secretarul
general al partidului, sint nece
sare măsuri hotărîte pentru
creșterea eficienței economice și
reducerea continuă a consumu
rilor materiale, aceasta fiind
singura cale reală pentru creș
terea venitului național, pentru
sporirea avuției naționale și ri
dicare;! rentabilității generale a
activității > economice, pentru
asigurarea mijloacelor necesare
dezvoltării societății, ridicării
bunăstării materiale și spirituale
a poporului. Dimensiunile și
semnificațiile conceptului de
eficiență economică, formulate
de secretarul general al parti
dului, sînt multiple și ele sînt
exprimate atit de creșterea gra
dului de valorificare a materii
lor prime și energiei, atragerea
în circuitul economic a noi
surse de energie mai ieftine,
gospodărirea rațională a com
bustibililor și energiei și redu
cerea costurilor de producție,
cît și de aplicarea unor tehno
logii noi de înaltă eficiență, de
proiectarea și fabricarea de pro
duse cu parametri tehnico-economici superiori, care toate să
contribuie la creșterea competi
tivității produselor românești pe
piețele externe și sporirea ren
tabilității întregii activități de
comerț exterior. Pornindu-se de
la importanța acestor factori
pentru creșterea eficientei eco
nomice, din inițiativa și sub
conducerea directă a secretaru
lui general al partidului a fost
elaborat Programul privind îm
bunătățirea nivelului tehnic și
calitativ al produselor, reduce
rea consumurilor de materii
prime, de combustibili și ener
gie și valorificarea superioară
a materiilor prime și materiale
lor în perioada 1983—1985 și
pînă îr> 1990. Potrivit acestui
progra . urmează ca în indus
trie ponderea produselor de ni
vel ridicat să crească de la 68,7
la sută în 1985 la 95 la sută, iar
ponderea produselor cu nivel

trie, de intransigen
ță și fermitate revolu
ționară, de inalt spirit
de omenie, de clarvă
zătoare orientare a
fiecărui domeniu pe
căile progresului, ale
civilizației și bunăstă
rii poporului român.
Datorăm tovarășului
Nicolae Ceaușescu o
concepție revoluționa
ră. cu adevărat origi
nală despre rolul și
menirea artei în so
cietatea noastră, orien
tări ferme si clare
spre o artă care să ne
exprime specificul inconfundabil,
propria
spiritualitate,
marile
idealuri care însufle
țesc viața și activita
tea poporului.
în acest ceas ani
versar, ne alăturăm
glasul întregului po
por spre a-i ura se
cretarului general al
partidului ani mulți și
fericiți, sănătate și
putere de muncă.
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calitativ peste cel atins pe plan
mondial să fie de 2—5 la sută.
Totodată, pe ansamblul indus
triei republicane cheltuielile
materiale urmează să se reducă
în 1985, față de 1980, cu 80,9 lei
la 1 000 lei productie-marfă. în
1987 cu 98,3 lei, iar în 1990 cu
132,9 lei. De asemenea, valoarea
producției industriale ce se va
obține pentru fiecare leu chel
tuit va crește cu 29,5 la sută în
1985 față de 1980, cu 41,2 la sută
în 1987 și cu 64,2 la sută in 1990.
în
concepția
tovarășului
Nicolae Ceaușescu trecerea la o
nouă calitate a activității eco
nomice necesită realizarea in
tegrală a cerințelor noului me
canism economic, care presupu
ne autoconducere muncitorească
și autogestiune, presupune. îna
inte de toate, realizarea produc
ției, creșterea producției nete, a
rentabilității și a beneficiilor —
și asigurarea, pe această bază,
de fonduri suplimentare pentru
participarea la beneficii. în
acest sens o semnificație deose
bită prezintă tezele și conclu
ziile formulate de secretarul
general al partidului pe baza
cărora s-a inițiat un complex
de măsuri și acțiuni concrete
privind : întărirea calității de
proprietari a oamenilor mun
cii prin participarea cu părți
sociale la fondurile de dezvol
tare ale întreprinderilor, așeza
rea întregii activități a unități
lor productive pe principiile
autogestiunii economico-finan
ciare, rentabilizarea fiecărui
produs în condițiile stabilității
prețurilor de producție și de
desfacere, stimularea producției
pentru export prin diferențierea
beneficiilor și deci și a pretu
rilor de producție în funcție de
relațiile de export, generaliza
rea acordului global și cointere
sarea producătorilor prin lega
rea directă a mărimii venituri
lor oamenilor muncii de pro
ducția fizică obținută, de para
metrii calitativi și costurile de
producție ale acesteia.
Perfecționarea
continuă a
componentelor noului mecanism
economic, în funcție de noile
condiții ale dezvoltării econo
miei naționale, întărirea autoconducerii și autogestiunii eco
nomico-financiare, pe baza cu
noașterii cerințelor obiective ale
legilor economice și cu larga
participare a tuturor oamenilor
muncii la actul unitar al pro
ducției și conducerii — vor
asigura dinamizarea factorilor
intensivi ai creșterii economice,
sporirea neîntreruptă a venitu
lui național, sursa de bază a
dezvoltării multilaterale a socie
tății noastre și a ridicării cali
tății vieții întregului popor —
obiectivele majore ale politicii
partidului nostru.
Opera creată de secretarul ge
neral al partidului nostru. în ca
drul căreia un loc central îl
ocupă conținutul și direcțiile
de înfăptuire a obiectivelor eta
pei actuale a construcției socia
lismului, precum și creșterea ro
lului factorilor intensivi în dez
voltarea economică este oma
giată de întregul nostru popor,
strîns unit în jurul partidului
comunist, al celui mai iubit fiu
al națiunii noastre, cu hotărîrea
de a înfăptui neabătut politica
partidului — o politică profund
consacrată slujirii poporului,
dezvoltării libere, suverane a
României socialiste.
Această operă este susținută
de poporul nostru pentru că
știe, pe baza experienței sale
milenare, că unirea, munca, in
teligența sînt sursele inepuiza
bile ale progresului României
socialiste independente, magis
tral conceput de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretarul
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii
Socialiste România. Pentru toate
acestea, tovarășului Nicolae
Ceaușescu țara întreagă îi adu
ce, în acest sărbătoresc ianuarie,
cu prilejul aniversării a peste
50 de ani de activitate revolu
ționară și a zilei sale de naștere
’‘înaltul său omagiu. expre
sie a sentimentelor de aleasă
prețuire pe care le poartă celui
ce întruchipează în cel mai înalt
grad năzuințele supreme ala
poporului, virtuțile cele mai lu
minoase care i-au caracterizat
pe marii fii ai patriei, străluci
tului om politic, proeminentă
personalitate a vieții politice in
ternaționale, conducătorul cute
zător și lucid al luptei și muncii
eroice a poporului pentru fău
rirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a
României spre comunism.
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Gîndire novatoare
privind dezvoltarea
i modernizarea bazei
tehaico-materiale
a societății noastre
Un moment hotărîtor în evoluția rapid si la nivelul celor mai înalte
economică si social-politică. în lupta exigente.
Strategia partidului nostru de
pentru făurirea unei Românii socia
liste moderne și înfloritoare l-a con dezvoltare puternică a forțelor de
producție
s-a bazat și se bazează
stituit Congresul al IX-lea al
P.C.R.. care a hotărit în unanimi pe realizarea unui raport rațional,
tate. exprimlnd voința întregului po socialmente necesar, intre profilul
por român, ca tovarășul
". ' Nicola< de ramură și profilul teritorial,
Ceaușescu să fie învestit cu înalta ambele definind unitatea economiei
răspundere de a conduce măreața naționale. Pe baza unei asemenea
operă de făurire a socialismului si viziuni, politica de dezvoltare și
comunismului în patria noastră, modernizare a bazei tehnico-mateDupă aproape două decenii de cind riale a avut ca rezultat nemijlocit
cel mai iubit și stimat fiu al po- repartizarea rațională a forțelor de
porului român se află in fruntea producție pe întreg teritoriul tării,
partidului și a tării. România a do- contribuind astfel la progresul ebindit cele mai importante succese conomico-social mai rapid al zone
din întreaga sa istorie, astfel că, pe lor și județelor mai puțin dezvol
bună dreptate, această perioadă este tate în trecut și, pe aoeastă bază,
denumită Epoca Nicolae Ceaușescu. la reducerea treptată a decalaje
Cu o gândire formată din dialec lor in condițiile de muncă și via
tica vieții, cu o activitate revoluțio tă ale oamenilor muncii, la omoge
nară neobosită, tovarășul Nicolae nizarea pe un plan calitativ supe
Ceaușescu a demonstrat si de rior a acestora. Astăzi, roadele umonstrează că pune mai presus de nei asemenea politici sînt evidente
orice lupta hotărită pentru slujirea în toate județele patriei, în toate
cu devotament și dragoste profundă orașele și comunele țării. Tocmai
a intereselor fundamentale ale po ca urmare a dezvoltării armo
porului și patriei. Sintem cu toții nioase a forțelor de producție
contemporanii unei concepții de pe întreg teritoriul țării, în perioa
mare profunzime științifică, izvorî- da 1950—1982 s-au creat peste 5,4
•tă din cele mai înalte idealuri de milioane de noi locuri de muncă,
progres și bunăstare ale poporului industria și agricultura constituind
nostru, care se dovedește, pe zi ce ramurile de bază ale structurii etrece, a fi revoluționară în conți conomiei fiecărui județ, al căror
nut. realistă în modul de fundamen efect de anti'enare acționează pozitare a direcțiilor de acțiune în ra tiv asupra celorlalte activități ecoport cu condițiile istorice concrete, nomico-sociale cu care formează un
interne și internaționale, umanistă sistem dinamic de interdependențe.
întreaga strategie a P.C.H. pri
prin finalitatea sa si mijloacele de
înfăptuire, profund democratică si vind dezvoltarea puternică a forțe
cu adevărat mobilizatoare, pusă în lor de producție a fost concepută,
slujba făuririi unei vieți libere, fe cu deosebire începînd cu Congresul
al IX-lea. pe baza
ricite. a salvgar
acumulării unei
dării păcii, a co
părți importante
laborării si prie
din venitul na
teniei cu toate Prof. univ. dr. Ilia VĂDUVA
țional pentru ne
popoarele lumii.
rectorul Academiei
cesitățile repro
Coloana verte
de Studii Economice
ducției lărgite in
brală a unei ase
ritm susținui. Amenea concepții
unitare, si.jde.Iar? .....
.. s.. sigurînd. în, ulti.. tfeigă perspectivă, istorică o formează mele trei cincinale circa
.„___ ____
pentru
dezvoltarea impetuoasă a forțelor de __
mp __
din venitul
_ național
național----de" dezvoltare
ecoproducție, ca factor hotărîtor al vie- "fondul
'
-•
toriei socialismului în România, al nomico-socială, partidul nostru a
progresului și bunăstării întregului conceput dezvoltarea puternică a
popor. Desfășurindu-se în condițiile forțelor de producție, modernizarea
relațiilor de producție socialiste, po lor pe baza efortului propriu.
In spiritul analizei științifice,
litica Partidului Comunist Român da
dezvoltare puternică a forțelor de multilaterale a realităților noastre
producție, de făurire a unui aparat economice, al cerințelor dezvoltării
tennioo-productiv modern în indus în perspectivă, trecerea României
trie și agricultură, în celelalte la un nou stadiu de dezvoltare, în
ramuri ■ ale producției sociale, în toa grupa țărilor mediu dezvoltate, nu
te iudețele patriei. își are izvorul va schimba orientarea de bază a
în modul în care, mai ales începînd economiei românești în ceea ce
cu Congresul al IX-lea. a fost privește alocarea in continuare a
concepută industrializarea socialistă circa 30 la sută din venitul național
în raport de necesitățile și posibi- în scopul dezvoltării forțelor de
litătile economiei naționale Si pe producție. In același timp însă, ebaza celor mai noi cuceriri ale re xigențele dezvoltării pe baze inten
sive a forțelor de producție impun
volutiei tehnico-științifice.
Punând industrializarea socialistă cu necesitate, în noile condiții, creș
la temelia făuririi unui complex e- terea mai puternică a eficienței aconomic național modern, eficient si cumulăril, sporirea rentabilității ebine echilibrat. Partidul Comunist conomice și, odată cu acestea, creș
Român a reușit, într-o perioadă is terea venitului național, singura
torică scurtă, să transforme Româ sursă a desfășurării neîntrerupte a
nia într-o tară industrial-agrară, cu reproducției lărgite și ridicării ne
o industrie puternică si o agricul contenite a nivelului de trai al în
tură dezvoltată. în plin progres. In tregului popor.
Preocuparea de a ridica la un ni
dustria, devenită ramură conducătoare a complexului economiei na- vel calitativ superior eficiența eționale. este astăzi de peste 50 de fortului nostru de dezvoltare ecoori mai puternică decît în 1938 ; com nomico-socială este o mărturie vie
tributia ei la crearea venitului na- a răspunderii pe care tovarășul
tional se ridică la peste 58 la sută. Nicolae Ceaușescu o manifestă față
Traducerea în viată a hotărârilor de interesele generale ale progresu
Congresului al XII-lea și Conferin lui și prosperității, față de cerințele
ței Naționale ale partidului, cu pri consolidării independenței noastre
vire la necesitatea și posibilitatea economice. înaintarea fermă a eco
creșterii intensive a forțelor de pro nomiei românești și în actualele
ducție. demonstrează cu putere ca condiții grele prin care trece econo
racterul profund științific, realist și mia mondială demonstrează forța și
original al concepției secretarului vitalitatea socialismului în țara
general al partidului, tovarășul noastră, justețea liniei politice ge
Nicolae Ceaușescu, despre dezvol nerale a partidului și statului nos
tarea industriei în noile condiții in tru de a depăși, cu forțe proprii,
terne si internaționale. Această con pe baza potențialului nostru tehnicepție este definită în termenii unei co-productiv, dificultățile apărute
înalte raționalități social-economice și de a continua dezvoltarea impe
si tehnico-științifice, care ridică tuoasă a forțelor de producție, ca o
ramurile industriei prelucrătoare, condiție esențială pentru înfăp
ale valorificării superioare a mate tuirea Programului partidului de
riilor prime, combustibililor și e- făurire a societății socialiste multi
nergiei la rangul de priorități vi lateral dezvoltate și înaintare a
tale ale progresului nostru rapid și României spre comunism.
La baza acestei strategii, secreta
multilateral. în același timp, așe
zarea pe principii de eficientă eco rul general al partidului nostru a anomică a corelației dintre industria șezat promovarea cu consecvență a
extractivă și cea prelucrătoare a de celor mai noi și eficiente cuceriri
terminat conducerea partidului și ale științei și tehnicii. Astăzi, știin
statului nostru să considere lăr ța și tehnica românească sint capa
girea mai puternică a bazei pro-, bile să rezolve cele mai dificile și
prii de materii prime ca necesitate complexe probleme pe care le ridi
obiectivă pentru înfăptuirea unui nou că dezvoltarea pe baze intensive a
echilibru economic, întemeiat pe a- forțelor de producție, fapt demon
sigurarea independenței energetice strat de marile realizări pe care le
și pe acțiunea prioritară a factori obține economia românească în per
fecționarea mijloacelor de muncă,
lor intensivi.
Pe baza dezvoltării puternice a a tehnicilor și tehnologiilor de fa
forțelor de producție, a industriei bricație, în introducerea progresu
moderne s-a putut asigura creșterea lui tehnico-științific competitiv in
producției agricole de trei ori și ju toate ramurile economiei naționale.
Realitatea social-economică de
mătate, în comparație cu anul 1950.
Avînd ca finalitate directă asigura monstrează - pe deplin justețea
rea unei puternice baze tehnico-ma- strategiei dezvoltării forțelor de
teriale pentru realizarea unei agri producție în țara noastră, caracterul
culturi -moderne, intensive și do profund științific al tuturor acțiuni
mare productivitate si eficientă, in lor și măsurilor întreprinse slstedustrializarea socialistă, mai ales în matic în ultimele două decenii pen
cepînd cu Congresul al IX-lea al tru ridicarea lor pe o treaptă supe
partidului, a fost concepută si 6-a rioară. Strategia și acțiunea perse
desfășurat în concordantă cu exi verentă, revoluționară pentru conti
gentele reproducției lărgite din a- nua creștere cantitativă și calitativă
ceastă ramură de bază a economiei a forțelor de producție le datorăm
naționale, din celelalte ramuri ale în întregime conducătorului parti
producției materiale. Formulînd ca dului și statului, tovarășul Nicolae
obiectiv esențial înfăptuirea unei Ceaușescu, al cărui legămînt solemn
noi revoluții agrare pentru actuala de viață și muncă este de a sluji cu
etapă, secretarul general al partidu devotament nețărmurit cauza po
lui condiționează acest salt calitativ porului și a țării, ridicarea gradului
-6n dezvoltarea agriculturii noastre de civilizație materială și spirituală
socialiste de realizarea concomiten a tuturor cetățenilor patriei noastre,
tă. conjugată a unui sistem de di fără deosebire de naționalitate, în
recții. între care un rol hotărîtor il tărirea independenței și suveranită
au dezvoltarea și modernizarea pu ții țării, amplificarea relațiilor de
ternică a bazei tehnlco-materiale în cooperare și colaborare cu toate
această ramură — procese la care popoarele, consolidarea înțelegerii,
industria este chemată să răspundă a păcii pe planeta noastră.

in cronica eroicilor ani ai țârii sînt păstrate nenumărate imagini emoționante ale întilnlrii tovarășului Nicolae
Ceaușescu Cu tinerii patriei

„CEA UȘESCU - TINERII!“
„SĂRBĂTOARE
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Pictură

de

Maria

Nemeș

De-o vîrstă cu țara unită

In 1918 s-a înfăptuit unirea
de țară,
( în 1918 s-a născut un om,
stelele fulgerau atunci
mai aprins, mai înalt,
vremea era oprită,
presusă, aurită,
și-n plină iarnă înflorise
un pom.
Ningea, apoi veniră florile
cireșului curat,
frunzele de laur,
jur-împrejur țara avea
/
cununa
cunună ae
de £gînd.
’ Izvor țîșnit din inima
)...
poporului,
’ foc al iubirii,

revoluționar neînfrînt,
el a intrat în lume
în anul mare al Unirii I
Biografia lui asemeni
vuietului mării,
asemeni muntelui
de piatră,
e obelisc zidit pe vatră.
Născut în 1918 — marele
om al țării,
pentru țară, un destin,
conștiința însăși
a neamului român,
luptător și comunist,
de aceea, iată: - -t
CIND SPUN UNIRE
- CEAUȘESCU SPUN.
Mircea VAIDA

Să înălțăm cuvîntul
*
r
I
f

Să înălțăm cuvîntul la rangul de ființă
și să deschidem păcii în suflete ecou
căci pacea e suprema și sfînta biruință
a lumii gînditoare — a Omului Erou I
Ne-ajung atîtea spaime și-atîtea umilinți
în conștiința noastră mai auzim cum plînge
mormîntul fără oase și fără de părinți I
Au fost destule umbre și-nghețuri și năprazne
și cite rele, toate le-am petrecut luptîndf
de-aceea nu admitem sofisticate cazne
pentru bucata noastră de viață și pămînt I
Să ne unim, tovarăși I la glasul Lui fierbinte
și să-l urmăm cu fapta, cu gîndul și simțirea
pe-al țării mare ctitor, întîiul Președinte
ce-a pus pe fruntea țării și Pacea și Iubirea.

Anton STANCIU

muncitor, Galați

O sintagmă ce definește
în cel mai înalt grad con
știința politică a generației
tinere din România, partici
parea sa, angajarea sa în
construcția prezentului și
viitorului patriei.
Și, în același timp, un
crez de viață și de luptă
revoluționară al bărbatului
care a dat' visărilor celor
mari ale istoriei noastre
certitudinea împlinirii.
încrederea în tînăra ge
nerație. Grija întregii so
cietăți pentru creșterea ei,
pentru educarea ei în spiri
tul iubirii de țară și de va
lorile ei eterne. Dar și răs
punderea tinerilor și pre
zența lor de fiecare zi în
frontul muncii pentru țară.
Am văzut de atîtea ori cu
toții lumina caldă, de dra
goste din ochii secretaru
lui general al partidului atunci când Ie vorbește co
piilor,
tinerilor,
atunci
cind se bucură de realiză
rile lor.
Ceaușescu —• tinerii ! Un
înțeles adînc ce se însoțeș
te cu o biografie de luptă,
începută sub semnul dărui
rii revoluționare. De la o
vînstă fragedă, în primele
rînduri ale generației sale
care se născuse după un
război pustiitor și care era
tirîtă spre altul, ale unei
generații ce înălțase steagul
speranței unindu-și desti
nul cu acela al partidului
viitorului, Partidul Comu
nist Român. Acei ani care
au însemnat pentru tînărul revoluționar Nicolae
Ceaușescu o vîrstă a con
topirii pentru totdeauna cu
marile idealuri ale poporu
lui român, dar, în același
timp, o vîrstă a sacrificiu
lui permanent, a prigoanei,
o tinerețe căreia stăpânii
acelei vremi au vrut să-i
oprească zborul în lanțuri.
Anii de tinerețe ai Erou
lui României contempora-

L.
În istoria noastră, instituția de
cultură a reprezentat focarul care
a captat tot ceea ce înzestrarea și
talentul au iradiat, pentru ca apoi
să răsfrîngă acest rod în viata spi
rituală a tării. Pilde emoționante de
dăruire și nu o dată de sacrificiu
marchează istoria instituțiilor noas
tre de cultură, pentru care materia
lizarea gindului și faptei a însemnat
ades și luptă cu inerții (ori chiar
obtuzități), cu neînțelegeri și opaci
tăți. a însemnat — pentru cei care
le-au slujit cu abnegație — timp
smuls de la masa de scris. Devota
mentul celor care le animau presu
punea în egală măsură pasiune
pentru propulsarea a ceea ce era
nobil si frumos, a ceea ce repre
zenta un gind îndrăzneț, concretizat
într-o formulă artistică inedită, care
contribuia la propășirea culturii ro
mânești. Am moștenit deci de la
înaintașii care și-au legat numele
de existenta și propășirea institu
țiilor culturale un prețios model,
un legat spiritual : înțelegerea fap
tului că pasiunea și simțul acut al
răspunderii sînt cele două dimen
siuni fără de care nu se poate con
strui temeinic. în perspectiva du
ratei.
Fără îndoială după 1965 numărul
instituțiilor de cultură românești a
sporit. Ceea ce conferă vitalitate
unei culturi este modul în care
instituțiile culturale răspund unei
necesități, contribuie la crearea unui
climat spiritual, la educarea. înno
bilarea și îmbogățirea beneficiaru
lui. a celui ce asistă la un specta
col. citește o carte, vede un film,
ascultă o bucată muzicală. Secreta
rul general al partidului nostru, tovarăsul Nicolae Ceaușescu. a re
levat neîncetat locul și rolul impor
tant pe care toate instituțiile cultu
rale. radioteieviziunea, edituri, tea
tre. opere, filarmonici, reviste și
publicații îl au in crearea culturii
noi. a culturii socialiste. Deci un
rol activ, de propulsor al creației.

ne, tinerețea însăși a luptei
comuniste, un legămînt
făcut atunci în numele vie
ții și al speranței și împli
nit statornic în anii ce au
venit. Ales în conducerea
organizației revoluționare a
tineretului ce-și relua lup
ta în 1939 a dat activității
U.T.C. măsura pasiunii
sale ardente, a marii ex
periențe de luptă revolu
ționară pe care o dobindise în pofida vârstei.
Tineretul își ridica, prin
organizația sa revoluționa-

Nicolae Dan
ră, glasul pentru o Românie
nouă, fără nedreptăți și
exploatare, pentru stăvi
lirea pericolului fascist care
amenința să se reverse ca
un torent ucigaș asupra
lumii.
încă din această perioa
dă a luptei, alături de tînărul revoluționar s-a aflat în permanență utecista
Elena Petrescu, care este
astăzi devotată tovarășă de
viață și muncă a secretaru
lui general al partidului,
domnia-sa însăși, eminent
militant al Partidului Co
munist Român.
în biografia tînărului erou comunist s-au înscris
noi ani de prigoană din
partea autorităților, închi
soarea, lagărul. Nimic n-a
înfrînt însă voința aceluia
pe care zorii noii orînduiri
îl găseau în fruntea Uniu
nii Tineretului Comunist,
lider de drept și de fapt al
unui tineret care era che
mat să construiască, îm
preună cu întregul popor,
o lume nouă, o istorie
nouă.
Ceaușescu —■ tinerii ’
Limpedele crez al secreta
rului general al Uniunii Ti-

neretului Comunist : „Tine
retul este viitorul poporu
lui nostru, cei care nu se
îngrijesc de nevoile tineri
lor sînt dușmanii poporu
lui". Sau, subliniind dimen
siunea de conștiință a da
toriei tinerei generații : „Se
așteaptă de la voi o muncă
grea, abnegație, elan tine
resc, pentru a putea fi
clădită o viață nouă, într-o
Românie nouă".
Sint acestea doar câteva
linii ale unei strălucite ti
nereți de luptător revolu-

batul al cărui nume e
rostit cu admirație și res *
pect pe întreaga planetă,
tocmai pentru că este al *
României, tocmai că se identifică cu numele țării.
Astăzi, tineretul patriei,
organizația sa revoluționa
ră confirmă prin tot ce în
făptuiesc încrederea și spe
ranța pe care tovarășul ț
Nicolae Ceaușescu, mode
lul suprem al tinereții
noastre comuniste, Ie-a a- *
șezat la temelia unui înăl
țător sentiment de dragos
te pentru viitorul româ
nesc.
Se scriu pe harta țării
FRUNTELATĂ
cronicile unor șantiere de
muncă patriotică ale tine
cane capătă acope
ționar ce se continuă cu retului.
,rire în trăinicie
și frumu
consecvență și pregnanță în sețe.
'
Generația muncii și a
activitatea celui ce a edi- jînvățăturii: își asumă . prin .
: ficat cea- mai glorioasă e-'jUniunea Tineretului Comu- ț
pocă din istoria României. nist sarcini pe măsura aces
Dragostea șl încrederea tui timp ce conturează lim
pe care le-a investit și le pede viitorul comunist.
investește în tînăra genera Tineretul, împreună cu în
ție a patriei, sentimente tregul popor, tineretul cres
sublimate în emblema de cut, iubit de întregul popor
supremă mîndrie „viitorul și prin aceasta dator între
insuși al națiunii noastre gului popor. O concepție *
socialiste", ne luminează despre tînăra generație
visurile, dîndu-le contu care se constituie într-unul
rul realității. într-o zodie a din principiile de bază ale *
învățăturii, a formării mul politicii partidului, politică
tilaterale pentru muncă și deschisă în permanență
viață, a redescoperirii și re spre viitor, o concepție epunerii în drepturi a mari laboțată pe temeiul expe
lor valori ale istoriei și rienței proprii de viață și
culturii noastre, într-o zo luptă, al cunoașterii direc
die a demnității patriei prin te, aprofundate, de către
independență și suveranita genialul arhitect al prezen
te, a omeniei, a patriotis tului și viitorului României
mului, a speranței de pace socialiste.
— toate acestea generind
Astfel, o sintagmă ne de
sentimentele fundamentale finește
noi. ca genera
ale fiecărua dintre tinerii ție, din pe
punctul de vedere
țării și certitudinile stării
noastre de frumusețe mo al dragostei, al încrederii,
al datoriei, al speranței. A
rală și de dăruire totală în tot ceea ce sintem.
munca pentru țară.
Ceaușescu —■ tinerii S —
Ceaușescu — ținerii ! o carte de identitate a ti
Bucuria și mîndria că sin neretului României socia
*
tem contemporani cu băr- liste.
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menite să stimuleze si să încuraje
ze literatura și arta care se făuresc
aici, să-i confere dimensiunile, au
dienta și eficiența socială și per
manenta în timp. Insistînd asupra
faptului că cei ce conduc și lucrea
ză in aceste laboratoare ale spiri
tualității noastre naționale îndepli
nesc un mandat încredințat de so
cietatea noastră, de popor și de
partid și. deci, răspund înaintea

rintele oamenilor muncit ale po culmile Împlinirii spirituale, să adu
porului. Criteriul selecției dintre că imaginile ei cele mai reprezen
valoare și nonvaloare. dintre ceea ce tative în lupta dintre nou și vechi,
reprezintă noul si ceea ce s-a do să ofere modele perene de oameni
vedit caduc, dintre opere cu înalte dăruiti timpului și tării lor. să însu
semnificații sociale scrise pentru a flețească si să încălzească inimile.
avea un ecou pozitiv și a răscoli Caracterul democratic îl reprezintă
conștiințele și cele lipsite de adresă faptul că societatea îi investește pe
datorită unei mize restrinse și ob toti cei aleși aici cu misiunea de
turării unei perspective generoase, grea răspundere de a nu fi un redintre opera străbătută de înalte ceptacol pasiv, ci acel for care prin

Promotor al unei culturi
făurite de popor, pentru popor
acestora prin tot ceea ce încredin
țează publicului — tovarășul Nicolae
Ceaușescu a conferit instituției de
cultură un rol social de o impor
tantă deosebită. In lumina aces
tei concepții noi, profund revo
luționare. instituția de cultură nu
s-a mai situat undeva în afara sfe
rei de interes social, la periferia
unei societăți care altădată îi to
lera condescendent existenta. Și. în
același timp, nici un rol de Inter
mediar care se menține doar în
sfera înregistrării pasive a ceea ce
s-a creat si trebuie transmis. Carac
terul larg democratic al acestor in
stituții —• parte integrantă a siste
mului original al formelor democra
ției noastre socialiste, sistem unic,
novator, al cărui autor este secreta
rul general al partidului — rezultă
din faptul că ele au rolul de a sti
mula creația adevărată, de a încu
raja. de a promova ceea ce e nou
si îndrăzneț. în concordantă cu ce
rințele si evoluția societății, cu ce-

Valeriu RÂPEANU
idei si idealuri, însuflețită de fiorul
întrebărilor mistuitoare și cea care
nu spune nimic nimănui, pentru că
autorul ei nu a trăit niciodată co
nectat la tensiunea marilor frămîntări — reprezintă pentru orice insti
tuție culturală de la noi garanția
unei încrederi ce i se acordă în
viata noastră socială. Pentru că
orice atitudine pasivă sau. mai bine
zis. orice lipsă de atitudine e in
compatibilă cu cerința fundamenta
lă a unei institutil democratice, so
cialiste : aceea de a fi constructor
de cultură. Caracterul democratic al
unei asemenea instituții îl aflăm
deci în modul în care cei ce lucrea
ză pe acest tărim își exercită rolul
încredințat de societate — acela de
a da societății operele care să
sluiească nemiilocit procesul evolu
ției ei. necontenita' ei aspirație spre

fiecare act exprimă cerințele majo
re și superioare ale societății noas
tre. După 1965 caracterul' de stimu
lare. de selecție, ideea de opțiune,
de răspundere au căpătat adevăra
tele lor dimensiuni prin măsuri de
largă democratizare. Desființarea
cenzuriL în anul 1977, act revoluțio
nar de mare semnificație al cărui
autor
este
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu. a marcat un punct cul
minant în acest proces care a așe
zat toate instituțiile de cultură în
deplinătatea răspunderilor față de
societatea de astăzi.
Secretarul general al Partidului
Comunist. Român a conferit institu
țiilor sl oamenilor de cultură rolul
de a selecta, de a orienta, de a con
strui o artă si o literatură origina
le. patriotice, umaniste, care pun în
evidentă toate particularitățile crea
toare. tot ceea ce individualitățile
aduc nou și revelator pentru a po
tența valorile umane ale societății
noastre, pentru a face ca bunurile

spirituale să acționeze pe căile spe
cifice artei asupra omului de astăzi.
O artă implicată intr-un proces for
mativ. de făurire a conștiinței omu
lui de astăzi, de îmbogățire sufle
tească si spirituală, pentru a-1 face
să se bucure de tot ceea ce cultura
si civilizația umană au produs mai
ales. O artă care urmărește. în ace
lași timp. să. dea viitorimii imaginea
complexă, multilaterală a unei so
cietăți văzute în dinamica procesu
lui de transformare, de permanentă
înnoire, de eliminare a ceea ce este
vetust. înapoiat, a ceea ce aparține
unui mod anacronic de gîndire.
Pentru că opera de artă, nu mai
este astăzi la noi un obiect de con
templație, ci un factor de conștiință,
întilnirile cu cititorii. în cadrul că
rora ascultăm nu numai o dată opi
nii pline de interes din partea unui
public din ce în ce mai avizat, con
tribuie la acest vast proces de de
mocratizare a culturii noastre.
Instituțiile de cultură, așa cum au
fost concepute în aceste două dece
nii. relevă tocmai necesitatea ca ele
să corespundă unei dinamici socia
le. să aibă un loc distinct în peisa
jul nostru spiritual, să ofere ma
selor largi opere valoroase, cu înal
tă funcție modelatoare, opere ce-și
trag seva din viata si munca po
porului. din izvorul proaspăt ai îm
plinirilor socialiste.
Promovînd larga democratizare a
culturii, accesul deplin al poporului
la marile valori ale artei naționale
si universale, stimulind profund gi
multilateral geniul creator al po
porului făuritor de cultură si civi
lizație. concepția revoluționară a
secretarului general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. este un
permanent Izvor de inițiativă șl
atitudine militantă, un model de
gindire înaintată pusă în slulba ri
dicării vieții spirituale a întregii
societăți.
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CAMPANIA AGRICOLĂ

-asigurată ritmic, gospodărită judicios, economisită sever!

DE PRIMĂVARĂ
- PREGĂTITĂ TEMEINIC!

LA UZINA ELECTRICA DOICEȘTI

Programe raționale, cuprinzătoare

Cărbune de calitate

- rezultate substanțiale

pentru sporirea
producției de energie
într-un articol publicat la începu
tul lunii decembrie a anului trecut,
„Seinteia“ scotea în evidentă unele
greutăți din activitatea energeticie
nilor de la Uzina electrică Doicești.
Se sublinia faptul că hotăritoare
pentru creșterea puterii medii sînt
calitatea cărbunelui și pfomptitudinea cu care se execută reparațiile.
Pentru a îmbunătăți functionarea
grupurilor energetice, conducerea
unității a întreprins chiar în acele
zile unele măsuri tehnice și organi
zatorice, precum și demersuri insis
tente la unitățile miniere furnizoare
pentru a trimite cărbune de calitate
corespunzătoare. Care este situația
Ia ora actuală ?
O problemă pe care minerii au re
zolvat-o în mare măsură și pentru
care colectivul uzinei electrice le
adresează mulțumiri este calitatea
mai bună a cărbunelui livrat. în
prezent, granulatia cărbunelui cores
punde normelor tehnice și prevede
rilor din contract. Aceasta înseamnă
că grătarele stațiilor nu se mai în
fundă atit de frecvent, iar operația
de descărcare a cărbunelui a dobîndit o fluentă mai mare. în ce pri
vește celelalte aspecte privitoare la
calitatea cărbunelui, iată ce ne-a
spus ing. Zoldy Miclos, directorul
uzinei :
— După o perioadă în care puterea
calorifică a cărbunelui livrat a fost
ceva mai mare, acum s-a revenit la
vechea stare de lucruri. Mai exact,
cărbunele pe care îl primim in pre
zent are cu peste 200 kcal pe kg sub
prevederile proiectului. Consecința
acestei, diferențe : puterea medie
scade cu cîteva zeci de MW. întîmpinăm, de asemenea. în continuare,
greutăți din cauza corpurilor străine
— piese de metal- — pe care
nici o unitate furnizoare, cu
excepția minei Filipeștii de Pă
dure, nu le separă din masa de căr
bune. Cu puțin timp în urmă, măci
narea unui vagon de cărbune livrat
de întreprinderea minieră Cîmpulung ne-a costat scoaterea din func
țiune a 6 mori și a unui concasorfoarfecă. Or, prin scoaterea din func
țiune a, unei singure mori, producția
se diminuează cu 5 MWh energie
electrică.
Necesitatea
eliminării
acestor neajunsuri rezultă, credem,
cu claritate din faptele pe care
le-am prezentat.

în condițiile livrării cărbunelui cu
corpuri străine apar și multe
defecțiuni la utilaje. Reparațiilor ac
cidentale li se adaugă reviziile și re
parațiile impuse de uzura normală a
utilajelor, astfel că formațiile de lu
cru ale uzinei s-au aflat nu o dată
în situația de a nu putea face față
solicitărilor pentru înlăturarea de
fecțiunilor. Pentru soluționarea aces
tei probleme, comitetul județean de
partid a luat măsura de a trimite in
sprijinul energeticienilor, prin trans
fer, 70 lăcătuși și sudori de la în
treprinderile industriale din județ,
în acest fel, începind cu luna ianua
rie s-a creat posibilitatea efectuării
unui volum sporit de reparații. Ca
obiective imediate s-au stabilit. în
tre altele, punerea la punct a mori
lor și repararea acestora la fiecare
600 ore de mers, asigurarea funcțio
nării la parametrii prevăzuti a insta
lațiilor de alimentare cu cărbune a
cazanelor, unde se lucrează în trei
schimburi. în perioada următoare se
vor construi două ateliere speciale
pentru executarea acestor lucrări.
— Potrivit programului adoptat
pentru acest an, vom executa repa
rații și. revizii amănunțite la toate
agregatele de bază — ne-a spus înginerul-șef al uzinei, Gheorghe OItcanu. Efectul acestei acțiuni se va
reflecta în creșterea puterii la toate
grupurile energetice. O sarcină deo
sebită care ne revine este, totodată,
întărirea ordinii și disciplinei, im
plicarea directă a inginerilor, maiș
trilor și muncitorilor cu înaltă cali
ficare in acțiunea de pregătire și
perfecționare profesională a întregu
lui personal muncitor, deoarece pe
acest plan sînt incă lucruri suscep
tibile de îmbunătățit.
în concluzie, de la cealaltă inter
venție a ziarului multe lucruri s-au
schimbat in bine, dar altele continuă
să producă greutăți energeticienilor.
Este vorba în special de livrarea căr
bunelui cu un conținut ridicat de
corpuri străine. Minerii, care au în
țeles necesitatea de a livra ritmic
cantități sporite de cărbune au
acum datoria de a acționa și pen
tru îmbunătățirea calității acestuia,
astfel incit să se poată realiza cit
mai multă energie electrică.

■ Preocuparea constantă : zilnic, sub nor

mele de consum stabilite.
B Acțiuni permanente : sâptâmînal, la con
siliul popular - analiza programelor pe ter
men lung ; lunar, în cartiere - analize cu
asociațiile de locatari © 30 la sută din perso
nalul muncitor al I.R.E. este antrenat în acțiu
nile de control © eficiența montării aparate
lor de măsură și control și a suplimentării
schimbătoarelor de căldură la centralele ter
mice ® bilanțuri energetice pentru fiecare
cazan în parte • diagrame de reglaj în func

ție de temperaturile exterioare și din „aparta
mentele etalon".
0 Rezultate concrete : prin înlocuirea a
2 336 de plite electrice - o economie medie
anuală echivalentă cu consumul pe o lună al
unei fabrici locale © numai cu economiile de
energie electrică realizate in trimestrul trecut
în sectorul casnic se poate asigura iluminatul
public al municipiului pe un an și trei luni
@ 1 milion mc de gaz metan economisit față
de norma de consum aprobată.

• In 1981/1982 centrele termice
în urmă cu aproape două luni, la
rice și tehnice initiate de către conTirgu Mureș, cu prilejul prelucrării
siliul popular, al controlului riguros
din municipiu care mai funcționau
programului de măsuri stabilit pen
pe care îl asigură. în cadrul progra
pe motorina au fost trecute pe gaz.
tru reducerea cu 50 la sută a con
mului municipal se regăsesc atit mă
© Fiecare centrală dispune de
sumurilor de energie electrică, ter
surile indicate pe plan central, cit și
capacități de acumulare a apei
mică și de gaze naturale, în sectorul
altele, specifice, fundamentate te
calde, dar, conform programe
meinic.
casnic, aproape că nu a fost asocia
lor, s-a trecut la montarea unora
Și trebuie să spunem că. prin con
ție de locatari — din cele peste 200
suplimentare. (Un fel de... ter
ținutul său larg, cit și prin caracterul
existente in municipiu — în care
concret al măsurilor cuprinse — unele
deputății, președinții comitetelor de
mosuri uriașe, care păstrează tem
cetățeni, membri ai comisiilor ener
sînt cu „bătaie lungă", tintesc către
peratura apei și în orele de
getice. împuterniciții consiliului popu
permanentizarea economiilor energe
întrerupere a focului la cazane).
lar să nu fi fost întrebați :
tice și de combustibili, către adopta
Acțiunea se află în plină desfășu
— Credeți că sînt chiar atit de
rea și fixarea unui regim de func
rare. in acest fel, nu se mai con
importante economiile pe care le vom
ționare economică în toate lunile asumă gaze pentru a crește tempe
realiza prin renunțarea pentru un
nului ; altele vădesc chiar preocupa
ratura apei la cea de regim, nici
timp la frigidere, aspiratoare, lustre,
rea oarecum originală de a-și asigura
rișnite sau mașini de spălat, aeroun fundament științific, deci crearea
curent electric pentru a plimba pe
terme și alte asemenea... electrocondițiilor necesare optimizării con
țevi... apa rece.
casnice 1
sumurilor — programul municipiului
® Există 36 de centrale termice,
trasează căile de urmat in vederea
- Si ce le răspundeati ?. î-am înfiecare eu tronsonul ei de locuințe.
trebat pe tovarășul Iosif Walter,
atingerii scopului propus.
La mijlocul și ia ambele capete ale
prim-vicepreședinte al Comitetului
Este important, s-a văzut asta, să
executiv al Qon„liniei" termice au
siliului
popular
fost alese apar
municipal Tîrgu
tamente etalon, în
Mureș.
Cum acționează Consiliul popular și cetățenii
care, conform u— Intii le exnui program, tem
plicăm rațiunea
peraturile se mă
acestor măsuri :
din Tîrgu Mureș
reducerea
că
soară de mai mul
consumurilor ete ori pe zi. Se
nergetice, evita
pentru aplicarea
exclude astfel po
rea oricăror for
sibilitatea ca „la
me de risipă sint
cap de linie" tem
necesare pentru
măsurilor
peraturile să fie
a depăși greută
altele decît cele
țile cauzate de
de reducere
conforme cu De
condițiile
natu
cretul 620/1973.
rale vitrege din
• A fost înfiin
anotimp., a consumurilor cu
acest
țat un dispecerat
atrăgeam
Apoi
unic in care sînt
atenția — ca Și
adunate
datele
acum, dealtfel
asupra caracterului absolut obli
reducem consumul casnic pe toate
transmise din apartamentele etalon.
gatoriu al măsurilor luate, ceea
căile posibile. însă este foarte impor
Aceste date sînt confruntate cu dia
ce elimină interpretarea „bene
tant să se acționeze mai ales acolo
gramele de reglaj și, în funcție de
Gheorghe MANEA
volă" a acestora din partea unuia
unde economiile inseamnă cu ade
program - dar și de temperaturile
corespondentul „Scînteii" ' ori altuia. Dealtminteri, numai in
vărat ceva : ca pondere si timp.
reale din apartamente ! - centrale
luna decembrie, echipele consi
j— Pentru că una este să reduci
le primesc ordinul de a livra ori a
liului populai- — 30 la sută din
numărul corpurilor de iluminat dinîntrerupe livrarea agentului termic.
personalul muncitor al I.R.E. a fost
tr-o lustră, de exemplu — fapt po
LA ÎNTREPRINDEREA „METALURGICA",
antrenat in aceste acțiuni — împreu
zitiv și cu efect imediat, dar fără o
Astfel s-a putut economisi, fără ca
nă cu reprezentanți ai unităților
perspectivă notabilă — cu totul altcineva să aibă de suferit (firește, îh
furnizoare.de energie țerniică, și de . .. eisya es,te să acționezi „Strategic",
BUZĂU
afara cazurilor- cind instalațiile’ CrOgaze naturale si de la inspectoratele, . renuhțînd. ,asa curn am procedat noi, - .orii, sînt defecte).. La rezultatele:pre
: teritoriale de specialitate âxi efectuat
la’ ceie 2 336 de plite electrice din.
venind din aplicarea acestei originale
peste 300 de controale. Marea majo
bucătăriile apartamentelor, ne spune
măsuri menite economisirii pe ter
ritate a concitadinilor noștri au fost
ing. Văsile Mohr, șeful centrului de
men lung s-au aplicat și alte mă
găsiți în regulă ; însă pe 24 de abo
distribuție urbană al întreprinderii de
suri. „clasice" :
nați . depistați ca risipitori i-am de
rețele electrice (I.R.E.) Tîrgu Mureș.
© arzătoarele neeconomicoase au
conectat de la rețea. Nu am admis
Kilowații economisiți de aici într-un
fost înlocuite în proporție de 70 la
si nu admitem nici un fel de aan reprezintă chiar consumul pe o
sută cu altele, moderne • lunar,
batere.
lună al fabricii de biele și mănuși
— Si totuși : ce le răspundeati adin localitate...
se întocmesc bilanțuri de ardere
celora care vă întrebau cit de impor
S-ar putea naște întrebarea : dacă
întreprinderea „Metalurgica" se
ducție numai ca antecreuzete in ore
pentru fiecare cazan in parte # ma
tantă este participarea lor — aparent
plitele electrice au fost înlocuite cu
numără printre unitățile econo
le de virf. începind chiar din prima
joritatea instalațiilor au fost dota
„măruntă" — la programul de redu
afagaze, atunci unde-i economia ? La
mice de pe platforma industrială a
zi a acestui an, la două repere cu
te cu aparate de măsură și con
cere a consumurilor energetice cu 50
rindu-i. metanul trebuie și el riguros
municipiului Buzău care au încheiat
pondere în producția unității s-a du
trol ® au fost reparate izolațiile
la
sută
?
gospodărit, sever economisit. Altfel,
anul 1983 cu economii de 423 MW
blat volumul lucrărilor de pregătire
termice, geamurile sparte au fost
— Atunci, acțiunea abia se declan
cum se zice, „ce s-ar lua pe mere
energie electrică, 62 000 Nmc gaze
a fabricației in vederea încărcării la
înlocuite.
șase. Acum, pot să spun : iată, numai
s-ar da pe pere". Unde-i avantajul ?,
naturale și 47 tone combustibil con
maximum a stației de turnare prin
cu energia economisită în consumul
l-am întrebat pe ing. Mircea Marian,
vențional. Un rezultat care ilustrea
vidare. De asemenea, s-a trecut la
— Iar toate acestea si altele care
casnic in ultimul trimestru al anu
directorul exploatării de gospodărie
ză eficienta măsurilor luate de fie
reducerea cu 50 la sută a reperelor
vor urma — ne spunea la sfârșitul
lui trecut putem ilumina municipiul
comunală și locativă.
care muncitor, inginer și tehnician
cu miezuri care se toarnă pe mași
anchetei noastre tov. prim-vicepre
Tîrgu Mureș timp de 1 an și trei
— Tocmai în economisirea gazului,
pentru preîntimpinarea și eliminarea
nile cu încălzire electrică a plăcilor,
ședinte Iosif Walter — nu sint alt
luni: sau am putea asigura consumul
în luna decembrie, in sectorul casnic,
risipei, pentru reducerea consumu
restul reperelor fiind turnate în for
ceva decit materializarea măsurilor
fabricii
de
piine
pe
timp
de
doi
am
economisit
1
milion
de
mc
de
lui de energie electrică,. termică, de
me autointăritoare, care nu necesită
din programul pe care noi 11 anali
ani ; numai cu economia înregistrată
metan! Iar asta in condițiile in care
gaze și combustibil pe unitatea de
consum de energie, electrică.
zăm săptăminal aici, la consiliul
pe trimestrul IV ’83 la iluminatul
am mai dat in funcțiune încă două
produs și a consumurilor generale
In secția de mecanică. agricolă a
popular municipal, și lunar, in aso
public, fabrica de produse lactate
centrale, a căror funcționare nu
început fabricarea a 18 cutii specia
nelegate de procesele tehnologice cu
ciațiile de locatari ale căror pro
poate funcționa timp de o lună de
fusese prinsă în cota aprobată...
cel puțin 50 la sută.
le de turnare termică a discurilor de
puneri ne ajută să perfecționăm
— Cum ?
zile... Deci, iată efectele majore ale
frînă, ceea ce va permite efectuarea
„Pentru anul 1984, comitetul de
continuu programele noastre de eco
unor participări doar aparent „mă
— Economisirea nu poate fi re
tratamentului termic pe cuptorul cu
partid, împreună cu comisia, energe
nomisire a energiei. Noi credem că
runte". Le-am făcut cunoscute in
dusă la închiderea robinetelor. Am
împingător.
Totodată,
cuptoarele
tică au întocmit un nou program-caaceastă acțiune nu trebuie făcută pe
presa locală, prin studioul local de
plecat de la ideea că a economisi
clasice de- forjă vor fi înlocuite cu
dru la nivelul unității, precum și
radio...
înseamnă, mai ales, a nu risipi.
campanii, ci permanentizată. Și în
cuptoare de forjă cu vatră fixă, mo
programe speciale pentru fiecare
Bineînțeles, nu este singurul succes
Din discuția cu ing. M. M. am des
asa fel incit populația să nu aibă
dernizate. La secția forjă, toate oupsecție și atelier, prin a căror apli
înregistrat la Tirgu Mureș in acțiu
prins o experiență care — după
toarele pe gaze din fluxul tehnologic
de suferit. Dovada că se poate am
care se- asigură încadrarea riguroa
nea de reducere cu 50 la sută a
știința noastră — pare a fi unică în
vor fi echipate in această lună cu
făcut-o.
să, zilnică în normele de. consum, și
consumurilor
energetice.
Iar
practica
tară.
Iar
inițiativa
și
aplicarea
ei
au
termocuple, iar tratamentele termice
repartițiile aprobate — ne spune in
Subscriem.
dovedește,
fără
putință
de
tăgadă,
ca
punct
de
plecare
tot
măsurile
cu
Ia brăzdarele de plug. pa'Aele și
ginerul Ioan Blag, directorul între
că toate aceste realizări nu sînt alt
„bătaie lungă" din programul con
discurile pentru semănători etc. se
prinderii. în plus, colectivul între
Mircea BUNEA
ceva decit efectul aplicării neabătute
siliului popular municipal. Pe scurt,
vor realiza numai în cuptoarele cu
prinderii s-a angajat să realizeze in
.s-a procedat astfel :
a programelor de măsuri organizatoGheorghe GIURGIU
împingător. De remarcat că aceste
acest an economii de peste 500 MWh
acțiuni le continuă pe cele de anul
energie electrică, 100 000 Nmc gaze
trecut, cînd s-au făcut 6 propuneri
naturale și 20 tone combustibil con
de invenții și mai multe inovații
vențional. Dealtfel, în perioada 1—24
pentru crearea de noi dispozitive și
ianuarie consumurile au fost reduse
instalații care să determine reduce
cu 85 MWh, 10 000 Nmc gaze natu
rea consumurilor tehnologice de
rale și trei tone combustibil con
energie și combustibili pe unitatea
vențional, ceea ce demonstrează efi
de produs.
ciența programelor de măsuri stabi
lite".
„în paralel cu activitatea de pro
ducție propriu-zisă — precizează di
împreună cu inginerul Gabriel
rectorul întreprinderii — am creat
Onel, șeful serviciului mecano-enerlaboratoare proprii : electronic, de
getic. am încercat, să detaliem citeva
analize
fizico-mecanice, hidraulic, de
dintre măsurile și soluțiile tehnice
încercări și verificări electrice, ast
care vor determina în acest an o
Reducerea severă a
fel incit să eliminăm orice fel de ri
substanțială reducere a consumului
sipă. în curind, vom monta un inde energie electrică. Astfel, secțiile
consumurilor
energe
terferometru cu laser, ceea ce ne va
mecanică. S-1500. echipamente de
i
permite să reglăm cu mare precizie
tice
constituie
o ce
tractor și mecanică agricolă și-au
mașinile și instalațiile din dotare.
concentrat activitatea numai iii
rință
de
importanță
Căutăm
să
folosim
la
maximum
ca
schimburile 1 și 3, iar reparațiile,
pacitatea creatoare a întregului co
reviziile ' și întreținerea curentă a
majoră pentru econo
utilajelor se efectuează cu precădere lectiv. în acest sens, aș remarca par
ticiparea
inginerilor
și
subinginerimia
națională, pentru
în schimbul al doilea. în scopul -evi
lor stagiari, care au propus și apli
tării consumului în . orele de vîrf,
întreaga noastră so
cat multe Soluții tehnice in scopul
s-au luat măsuri pentru asigurarea
reducerii consumurilor tehnologice
stocurilor-tampon de semifabricate,
cietate ! Acționați la
pe unitatea de produs. Ca urmare,
elimimndu-se operațiile de. tăiere la
consumul de energie electrică la 1 000
ghilotină, manevrele cu poduri ru
locurile de muncă și
de tone de piese turnate din fontă
lante, utilizîndu-se numai debitările
acasă cu perseveren
se'va
reduce
în
acest
an
cu
circa
oxiăcetilenice. între orele 7—10 și
3 MWh. De asemenea, o recentă ini
17—22 se oprește functionarea puțu
ță,
răspundere și spi
țiativă, simpozionul „30 de proble
rilor proprii, urmărindu-se ca piuă
me — 30 de soluții", cu lucrări pre
la aceste intervale gospodăria de apă
rit
gospodăresc pen
zentate numai de stagiari, s-a dove
să aibă nivelul maxim, redueîndu-se
tru
diminuarea pe
dit a fi eficientă, astfel că va fi con
astfel la minimum pompările de apă
tinuată și in acest an“.
din subteran.
toate căile și cit mai
O deosebită eficiență va avea și
Stelian CHIPER
introducerea turnării in sistem du
substanțială
a consu
corespondentul „Scînteii”
plex, cu utilizarea cuptoarelor de in

■ La repararea tractoarelor,
control exigent, pe toate fazele de lucrări
timiș

Din datele existente Ia Trustul
S.M.A. Timiș rezultă că tractoarele
au fost reparate in proporție de 78
la sută, grapele cu discuri — 98 la
sută, la alte utilaje lucrările fiind
pe terminate. „în acest an am pus
un accent deosebit atit pe organi
zarea activității de reparații, cit și
pe calitatea lucrărilor — ne spune
directorul trustului, tovarășul . Nicolae Doggendorf. Reparațiile capi
tale la motoarele de tractor și de
combine, la tractoare, combine, re
morci. mașini fitosanitare și altele
se execută in 20 de centre specia
lizate. în atelierele S.M.A. execu
tăm doar reparațiile curente pentru
tractoare si mașini agricole, in timp
ce în secțiile de mecanizare sint re
parate utilajele agricole simple. Am
generalizat, de asemenea, controlul
tehnic de calitate pe parcursul în
tregului flux de reparații, ceea ce
presupune verificarea calității1 fiecă
rei piese noi sau recondiționate, a
fiecărui subansamblu montat și, în
final, a mașinii sau utilajului în to
talitate. După ce controlul tehnic de
calitate si-a încheiat misiunea, -iși
începe activitatea comisia de recep
ție din unitate, iar apoi cea a trus
tului care, săptăminal. verifică sta
diul și calitatea reparațiilor în 3—4
stațiuni".
împreună cu specialiști din Mi
nisterul Agriculturii și de la Trus
tul județean S.M.A. am examinat
cum se desfășoară reparațiile în
citeva centre specializate și stațiuni
pentru mecanizarea agriculturii. La
Varias. Sînnicolau Mare. Bethausen,
Buziaș. Recaș. lucrările de reparații
la motoare și. in general, la trac
toare si la celelalte mașini agrico
le se înscriu în graficele stabilite și
simt de bună calitate. Că nu se
face rabat la calitatea lucrărilor de
reparații o atestă și cazul de la
S.M.A. Belint. Aici, comisia de re
cepție din unitate a constatat, la
un lot de 5 tractoare, o serie de

deficiențe. Imediat, acestea au fost
readuse în atelier pentru efectuarea
remedierilor ce se impuneau. Dar
nu toate comisiile de recepție din
unități sint la fel de exigente. La
S.M.A. Cănpiniș și S.M.A. Gotlob a
trebuit să vină comisia de recepție
de la trust pentru a constata une
le defecțiuni la mașinile si utilaje
le abia ieșite de la reparat și că
rora comisiile locale le certificase
ră calitatea. Bineînțeles, s-au luat
măsuri operative pentru executarea,
în continuare, a unor lucrări de ca
litate bună la toate celelalte uti
laje aflate în reparație. Operativ s-a
acționat și la stațiunile pentru me
canizarea agriculturii Dudeștii Vechi,
Periam. Fibiș, unde, constatîndu-se
rămîneri în urmă față de termenele
din grafice, s-au luat măsuri pentru
impulsionarea ritmului de lucru. în
acest scop, forța de muncă a fost re
distribuită pe posturi, s-a organizat
activitatea de reparații în două și
chiar trei schimburi etc.
Zilele trecute a fost organizată o
analiză detaliată a activității de re
parații, cu participarea tuturor inginerilo-r-șefi din stațiunile pentru
mecanizare și a factorilor de răs
pundere de la Trustul S.M.A. Mă
surile stabilite eu acest prilej sint
de natură să asigure creșterea rit
mului de reparații., in special la trac
toare, precum și respectarea norme
lor de calitate. E necesar însă ca și
unii furnizori de piese și materiale,
între care întreprinderile mecanice
Codlea și Băilești, întreprinderea de
mecanică fină Sinaia, întreprinderea
de piese auto și „Independența“-Sibiu, „Rulmentul“-Brașov, „Danubia
na", Combinatul chimic Tîrnăveni,
care nu și-au onorat decît parțial
obligațiile contractuale la livrarea
unor piese de schimb și materiale,
să ia măsuri care să asigure recu
perarea restantelor in cei mai scurt
timp.

Cezar IOANA

corespondentul
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Prin soluții eficiente, consumuri
energetice mai reduse

OAMENI
AI MUNCII!
CETĂȚENI
DE LA ORAȘE
ȘI SATE!

TÎRGU JIU : în construcție, o centrală electrică
de termoficare
în zona de sud a municipiului
Tîrgu Jiu au început lucrările de
construcție a unei centrale electri
ce de termoficare, prevăzută cu
două grupuri energetice de 50 MW
fiecare și cu 3 cazane de 420 tone
abur pe oră. Noua centrală, paralel
cu furnizarea unei însemnate can
tități de energie electrică, va asi
gura în final apa caldă și agentul

termic pentru întregul ansamblu
de locuințe din Tirgu Jiu. In prima
etapă, constructorul — grupul de
șantiere industriale Tîrgu Jiu — a
început lucrările de deviere a
cursului Jiului pe o lungime de
circa 2 kilometri, pe albia părăsită
urmind a fi turnată fundația viito
rului obiectiv termoenergetic. (Du
mitru Prună, corespondentul „Scîn
teii").

murilor de energie electrică, gaze natura
le și combustibil! Aceasta este în intere
sul bunei desfășurări
a producției în fie
care unitate economi
că, în interesul tutu
ror oamenilor muncii,
al întregului nostru
popor!

La S.M.A. Târtășești, județul Dimbovița, pe primul plan al urgențelor se
situează încheierea la timp și de bună calitate a reparațiilor la tractoare
și celelalte utilaje agricole

galați

, Muncă intensă pe șantierele
de irigații

Amenajarea complexă de irigații
„Cimpia Covurluiului" ce se exe
cută in județul Galați este o lucrare
de mari proporții care, in final, va
asigura apa pe o suprafață de peste
177 000 ha. „Șase dintre cele șapte
șantiere ale întreprinderii sint anga
jate în realizarea acestei investiții,
ne spune Gh. Lupoaie, director tehnic
al întreprinderii de execuție și ex
ploatare a lucrărilor de îmbunătățiri
funciare Galati. Acum se lucrează de
zor la priza de apă de la Dunăre, Ia
canalul magistral și cele principale,
la stațiile de pompare și repompare
etc. Concomitent se execută lucrări
de desecare în zona Brateșului de
Sus și in Lunca Șiretului, de drenaj
închis, de conservare a solului (i.n tot
sistemul), de regularizare a văilor și
altele. De asemenea, a fost atacat și
barajul Suhuirlui, care va forma Jacul
de acumulare".
Șantierul nr. 6 cuprinde Brateșul
de Jos și terasa Vinători. Anul trecut
aici s-a dat in folosință, in avans,
prima suprafață de 5 900 hectare din
sistem. Cum se acționează acum ?
Inginerul Constantin Teodor, șeful
șantierului, ne asigură că toți con
structorii se străduiesc să-și realizeze
cu conștiinciozitate sarcinile, astfel
incit și in acest an să fie asigurată
predarea Ia timp a obiectivelor din’’
plan. La stația de pompare a apei
de Ia Dunăre se betonează camera de
lucru. Formații de chesoniști meca
nici și șoferi lucrează aici în trei
schimburi, împreună cu cei de la sta
ția de betoane din apropiere pentru
a asigura menținerea in grafic a lu
crărilor. Canalul magistral din luncă,
lung de 19,5 km, este terminat in
proporție de 80 la sută. Aici se folo
sesc, in două schimburi, 11 dragline
de mare capacitate. La stația de repompare nr. 1 lucrează deocamdată
numai 20 de oameni, dar numărul lor
va crește în zilele următoare. Pe an
samblul șantierului lucrează circa
400 de oameni, dintre care 250 meca
nizatori. Ei toți pregătesc in aceste
zile intrarea apei, începind din luna
mai, pe alte mii de hectare.
Nu sint singurii care se gindesc la
apa ce va uda culturile în primăvară.
La inițiativa comandamentului jude
țean pentru agricultură, țărani din
11 cooperative agricole ale județului
— unități beneficiare ale noului sis
tem de irigații — au trecut, in aces
te zile, la realizarea unei operații
relativ simple, dar de mare economi

citate : astuparea șanțurilor in care
sint pozate antenele de irigații. Cele
11 unități agricole — Smirdan, Schela,
Braniștea, Slobozia-Conachi, Pecliea,
Cuza Vodă, Frumușița, Independența,
Cuca, Rediul și Scinteiești au de as
tupat șanțuri pe o lungime totală de
50 km. ceea ce necesită executarea
unui volum de circa 63 000 mc telra6amente. Marele ciștig constă în eco
nomisirea carburantului — aceste lu
crări prevăzindu-se inițial a se rea
liza mecanizat. Procedindu-se astfel,
poate fi pregătită mai repede supra
fața respectivă pentru apropiatele
lucrări din campania agricolă de pri
măvară. Cei dinții care au răspuns
chemării comandamentului județean
au fost țăranii cooperatori din Fru
mușița, care in.tr-una din zileie tre
cute au ieșit in număr mare la reali
zarea lucrării de <pe terenul propriu.
„Aici s-a muncit cu multă răspun
dere — ne spunea Anatolie Mehic,
președintele consiliului agroindustrial
Foltești. într-o singură zi au fost as
tupate .șanțuri care însumează peste
o jumătate de kilometru, unitatea
îndeplinindu-și obligația asumată in
acest sens. Au lucrat 400 de coope
ratori și alți locuitori ai comunei, in
frunte cu primarul și președintele
cooperativei agricole".
Desigur, activitatea constructorilor
de la această întreprindere este mult
mai amplă — celelalte șantiere ur
mărind cu aceeași seriozitate înca
drarea lucrărilor in grafic. Dealtfel,
execuția acestei investiții de mare
importantă pentru viitorul agricultu
rii județului Galați este urmărită,
controlată și sprijinită îndeaproape
de comandamentul județean pentru
agricultură, de biroul și secre
tariatul Comitetului județean de
partid Galați. Ca atare se poate vorbi
acum despre imprimarea unui ritm
din ce în ce mai alert in execuția
lucrărilor din cadrul sistemului de
irigații Cimpia Covurluiului. Rezulta
tul se va materializa, in bună mă
sură, incă din acest an, deoarece su
prafața irigată a județului va «pește
de la 44 000 hectare in 1983, la'birca
62 000 hectare in acest an, incluzind și
unele amenajări interioare. O, creș
tere care va însemna, desigur, o can
titate de recoltă în plus pe care o
vor obține lucrătorii din agricultura
județului.

Dan PLĂEȘU
corespondentul. „Scî
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ZIUA NAȚIONALĂ A AUSTRALIEI
Excelenței Sale Sir NINIAN STEPHEN
Guvernatorul general al Australiei
CANBERRA

îmi este foarte plăcut să vă adresez, cu ocazia Zilei naționale a
Australiei, cordiale felicitări, precum șj cele mai bune urări de sănătate
și fericire personală, de pace și prosperitate pentru poporul australian prieten.
Exprim încrederea că în viitor relațiile dintre țările noastre vor cunoaște
o dinamizare și dezvoltare și mai puternice, în folosul popoarelor român și
australian, al politicii de pace, securitate și înțelegere internațională.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

TELEGRAMA
Primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România,
Constantin Dăscălescu. a adresat o
telegramă primului ministru al Aus

La 26
ianuarie,
Australia, statul-continent de la antipozi,
sărbătorește ziua na
țională, evocind cu acest prilej
fondarea
primei așezări de că
tre colonii sosiți din
Anglia
la bordul
unor veliere în urmă
cu 196 de ani. Aces
tora aveau să li se alăture ulterior alte
sute de mii de imi
granți, pentru care
bogățiile solului și
subsolului „țării cangurilor“ constituiau o
promițătoare
atrac
ție. Prin valorifica
rea marilor sale re
surse naturale, Aus
tralia a ajuns astăzi
una din țările avan
sate ale lumii, cu o
agricultură și o in
dustrie modeme.
întinsele pășuni, cu
condiții climatice fa
vorabile, au permis
dezvoltarea pe scară
largă a creșterii ani
malelor.
Dealtfel,
pină
nu
demult,
ponderea
principală
în economia austra
liană era deținută de

traliei. Robert Hawke, prin care îi
transmite sincere felicitări si cele
mai bune urări cu ocazia Zilei na
ționale a acestei țări.

agricultură.
princi
pala ramură
fiind
zootehnia. în ultime
le decenii însă, ca
urmare a dezvoltării
industriei
extracti
ve, cu precădere a
exploatării zăcămin
telor de bauxită, mi
nereu de fier, plumb,
zinc, cupru, uraniu,
au avut loc restruc
turări economice care
tind să schimbe ve
chea imagine a Aus
traliei ca furnizor agricol. Pentru
anii
'30, autoritățile de la
Canberra preconizea
ză sporirea
investi
țiilor în domeniul va
lorificării unor ma
terii prime energe
tice, cum sînt căr
bunii, țițeiul, șistu
rile bituminoase, po
litică ce are drept obiectiv reducerea de
pendenței de impor
turi în acest sector.
Actuala situație a economiei mondiale a
determinat o serie de
reorientări ale
co
merțului
exterior
australian. în acest
sena sint vizibile e-

Cronica
Președintele Marii Adunări Națio
nale. tovarășul Nicolae Giosan, a
primit, marți, pe Filippo Fiandrotti,
secretarul Camerei Deputaților din
Italia, membru al Comisiei pentru
cercetare științifică a Camerei, aflat
în vizită în țara noastră, la invitația
Biroului Marii Adunări Naționale. în
timpul întrevederii au fost discuta
te probleme referitoare la activita
tea celor două parlamente, precum
și unele aspecte ale dezvoltării co-

PROGRAMUL 1

13,06
15,05
15,20
15.30

Telex
Reportaj 'St
Dialogul orchestrelor
Emisiune Sn limba maghiară
(parțial color)
16.30 închiderea programului

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 25
Ianuarie, ora 20 — 28 ianuarie, ora 20.
în țară : Vremea se va menține în ge
neral umedă cu cerul mai mult noros.
Vor cădea precipitații locale mal ales
sub formă de ninsoare, mai frecvente
în sudul și estul țării. Vîntul va sufla
moderat cu intensificări temporare în
deosebi în jumătatea de est a țării,
predominind din sectorul estic, visco
lind izolat zăpada. Temperatura aeru

cinema
0 Mihai Viteazul : PATRIA (11 86 25)
— 9; 12,30; 16: 19,30.
O Un petic de cer : SCALA (11 03 72)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FAVO
RIT (45 31 70) — 8; 12; 14; 16: 18; 20,
MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
O Vis
de
ianuarie :
CENTRAL
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
Un om trăind în viitor : TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
0 Ecaterina Teodoroiu : GRIVIȚA
(17 08 58) — 12,30; 15; 17,30; 20.
© Program de desene animate — 9;
II; 13; 17,30, Profetul, aurul și ar
delenii
—
14,45;
19,15:
DOINA
(16 35 38).
Artista, dolarii și ardelenii : BUZEȘTI (50 43 53) — 15,30; 17,30; 19,39
0 Povestea călătoriilor: COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
iQ> Miezul fierbinte a! plinii s FLOREASCA (33 29 71) — 9; 10,30; 14; 16;
18; 20, MIORIȚA (14 27 14) — 10,13;
12,15; 14,15; 16,15; 18,15; 20,15.
0 O lebădă iama: VIITORUL (11 48 03)
— 15,30; 17,30; 19,30.
©i Dragostea și revoluția : STUDIO
(59 53 15) — 10; 12,30; 15; 17; 19, TO
MIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
0 Cancan frenetic : UNION (13 49 04)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Călărețul cu calul de aur : LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
0 De dragul tău, Anca î FERENTARI
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
0 Dragostea și regina : DRUMUL
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
0 Fără panică, vă rog ; DACIA
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, AURORA
(35 04 66)
— 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
0 Capturați-i la barieră : VICTORIA
(16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 20.
© îndrăgostit la propria dorință :
PACEA (60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
0 Rubedeniile : POPULAR (25 15 17)
— 15,30; 17,30; 19r30.
0 Gară pentru doi: CAPITOL (16 29 17)
— )9; 11,45; 14,30; 17,15; 19,45, MODERN
(2ă 71 01) — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
o Naufragiul: BUCUREȘTI (15 61 54)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, VOLGA
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Strada
Hanovra :
FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15;

forturile pentru ex
tinderea raporturilor
economice cu statele
din regiune, cu alte
state ale lumii, in
clusiv cu țările so
cialiste, pentru o par
ticipare mai echili
brată la diviziunea
internațională a mun
cii.
Dezvoltîndu-se
pa
baza respectului și
stimei reciproce, ra
porturile dintre Româ
nia și Australia au
cunoscut un curs as
cendent. După 1968,
cind între cele două
țări s-au stabilit rela
ții diplomatice, conlu
crarea româno-australiană s-a extins pe
plan politic, economic,
tehnico-științific
și
cultural. Au avut loc
vizite la diferita ni
veluri, au fost în
cheiate acorduri de
colaborare care con
tribuie la promovarea
bunelor raporturi din
tre țările și popoa
rele noastre, în folo
sul reciproc, al cau
zei păcii și
înțele
gerii în lume.

zilei
laborăriî dintre România șl Italia în
diferite domenii.
în timpul vizitei 6ale în tara
noastră, deputatul italian a avut întilniri de lucru la conducerile Con
siliului Național pentru Știință și
Tehnologie, Consiliului Culturii și
Educației Socialiste. Ministerului Fi
nanțelor, Ministerului Muncii, Mi
nisterului Educației și învățămîntuluL

20,00 Telejurnal (parțial color)
20,20 Actualitatea în economie
20,35 A patriei cinstire. Emisiune reali
zată la Scorniceștl, județul Olt
21,00 simboluri (color). Documentar
21,15 Ti-am așternut covor de cîntece.
Program de romanțe și melodii
de neuitat
21.50 Telejurnal (parțial color)
22,00 Dragi sînt cîntecele mele. Din
albumul celor mai frumoase me
lodii românești
22,30 închiderea programului

lui va marca o scădere ușoară. Mi
nimele vor fi cuprinse între minus 0
și plus două grade, local mai scăzute
în vestul, nordul și centrul țării, iar
maximele vor oscila intre minus 4 $1
plus 4 grade. Ceață locală îndeosebi în
centrul țării. în București :
Vremea
va fi în general umedă cu cerul mai
mult noros. Vor cădea precipitații mai
ales sub formă de ninsoare. Vînt mo
derat cu unele intensificări din secto
rul estic. Temperaturile minime vor fi
cuprinse între minus 3 și zero grade,
cele maxime vor oscila între zero și
plus â grade. Ceață mai ales diminea
ța și seara. (Ortansa Jude» meteoro
log de serviciu).

16; 18,15; 20,13, GLORIA (47 46 75) —
0,30; 10,15; 14,15; 16,15; 10,15; 20,'15.
Afacerea
Pigot :
FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20,15, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, FLAMURA (85 77 12)
— 0,15; 12; 14; 16; 18; 20.
0 Lanțul amintirilor : LIRA (31 71 71)
— 13,30; 16,30; 19,30.
0 O afacere murdară : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 1S,45; 18;
20, COSMOS (27 54 95) — 9,30; 11,30;
13,30; 15,30; 17,30; 19.30, ARTA (21 31 88)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,30; 19,30.
0 Capcană
neobișnuită :
MUNCA
(21 50 97) — 15,30; 17,30; 19,30, FLA
CĂRA (20 33 40) — 15: 17; 19.
0 Pasărea de foc spațială : FLAfcA*
RA — 13.
« Șatra ; PROGRESUL (23 04 10) —
16; 18; 20.

teatre
0 Teatrul Național (14 71 71, sala
mică) : Titanic vals — 19,30;
(sala
Atelier) : Act venețian — 19.
0 Opera Română
(13 18 57) : Aida
— 18.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra**
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Luna dezmoșteniților — 19; (sala
Grădina Icoanei, 12 44 16) :
Răceala
— 19.
0 Teatrul Mic
(14 70 81) : Ivona,
principesa Burgundici — 18.
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Po
litica — 19,30.
© Teatrul de comedie (16 64 60) :
Arma secretă a lui Arhimede — 19.
0 Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : Karamazovii — 18,30;
(sala Studio) : Cinci romane de amor
— 19,30.
0 Teatrul Ciulești (sala Majestic,
14 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas
Catinca fată bătrînă — 19.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase*
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al
II-lea — 20; (sala Victoria, 50 58 65) :
Revista revistelor — 19,30.
© Ansamblul
„Rapsodia
română"
(13 13 00) : La Izvor de dor șl clntec
— 18,30.
© Teatrul „Ion Vasilescu'* (12 27 45) :
Tache, Xanke și Cadîr — 19,30.
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Snoave cu măști — 10.
0 Teatrul
„Țăndărică"
(15 33 77) :
Punguța cu doi bani — 10; Anotim
purile mînzului — 17.
0 Circul București (11 Ol 20) : Carna
valul stelelor — 19,30.

Manifestări omagiale consacrate Unirii
VRANCEA. „Vin îs Milcov cu
grăbire" — este chemarea-simbol
sub care a avut loc în Piața Unirii
din Focșani o impresionantă mani
festare dedicată omagierii actului
istoric de la 24 ianuarie 1859. Tra
diționala adunare populară, la care
au participat numeroși locuitori din
Focșani și din alte localități ale ju
dețului Vrancea, oameni ai muncii
din unitățile industriale și socialculturale. elevi, precum și delegații
ale organizațiilor de pionieri din
mai multe județe ale țării, a consti
tuit un nou prilej de afirmare a
puternicelor sentimente patriotice,
de dragoste și atașament față de
politica partidului nostru, de stimă
și înaltă considerație față de secre
tarul general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. în cadrul
manifestării a avut loc și un mo
ment artistic evocator intitulat
..Unirea — națiunea a făcut-o",
prezentat de artiști amatori ai Tea
trului popular din Focșani. în în
cheiere cei prezenți pe locul de
hotar de acum 125 de ani s-au
prins, în acordurile fanfarei, într-o
mare Horă a Unirii. (Dan Drăgulescu).
DOLJ. Sub egida Consiliului ju
dețean Dolj de educație politică și
cultură socialistă, în instituții și în
treprinderi, la cluburi muncitorești
și cămine culturale, la școli și fa
cultăți au fost organizate 125 de
manifestări politico-educative și
eultural-artistice cu un bogat și vi
brant mesaj patriotic dedicate îm
plinirii unui secol și un sfert de la
Unirea Moldovei cu Muntenia. Sub
genericul „Cutezători sub flamuri
tricolore" în unitățile școlare din
Scăești, Bucovăț, Afumați, Ghercești au avut loc simpozioane cu
tema : „Unirea principatelor — îzbinda națiunii române" și specta
cole omagiale. La cluburile munci-

toreștl de la întreprinderile de
tractoare și mașini agricole și Eîeetroputere, la Casa pionierilor și șoi
milor patriei, la Muzeul Olteniei, la
liceele industriale nr. 5, 4, 7 și 2
și la Casa de cultură a tineretului
din Craiova s-au organizat meda
lioane literare, expuneri, concursuri
gen „Cine știe cîștigă" și expozi
ții — reunite sub genericul „Unirea
— vis împlinit". La Craiova, pe lo
cul unde s-a jucat pentru intîia
oară în țara noastră Hora Unirii,
imortalizată în pictură de Theodor
Aman, s-a desfășurat o impresio
nantă și emoționantă manifestare
— spectacol la care au participat
peste 3 000 de artiști amatori laureați ai Festivalului național „Cintarea României". în final s-au
prins în horă sute și mii de mun
citori, elevi, țărani, intelectuali,
pionieri și militari. (Nicolae Băbătăn).

BIHOR. Muzeul Țării Crișurilor
din Oradea a găzduit — în organi
zarea Comitetului de cultură Și
educație socialistă al județului Bi
hor și a filialei „Transilvania" a
Asociației oamenilor de știință din
Republica Socialistă România — se
siunea de comunicări „Unirea —
permanență a istoriei naționale.
Unitatea social-politică în jurul
partidului, al secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu —
forță de nezdruncinat a poporului
nostru". Participanții — activiști de
partid și de stat, cadre didactice
universitare din Oradea și ClujNapoca, muzeografi, arhiviști — au
relevat rădăcinile istorice ale uni
tății poporului român, marile reali
zări obținute in opera de făurire
a societății socialiste, strălucita
contribuție adusă de președintele
țării noastre la cauza păcii, priete
niei și colaborării în Europa și în
lume. Manifestarea a fost urmată

de lansarea, în prezența autorului,
a lucrării „Făurirea statului națio
nal unitar român. 1918“ semnată de
acad. prof. Ștefan Pascu. (loan
Laza).

GALATI. La statuia Iui Alexan
dru Ioan Cuza din Galați s-a des
fășurat un emoționant spectacol in
titulat : „Unire-n cuget și în inimi",
la realizarea căruia au participat
peste 400 de artiști amatori și pro
fesioniști. în finalul spectacolului,
în piața din jurul statuii domnito
rului Alexandru Ioan Cuza, artiștii
și publicul s-au prins în tradițio
nala Horă a Unirii. în aceeași zi
la Casa de cultură a sindicatelor din
Galați a fost prezentat spectacolul
omagial „Ani de luptă și victorii".
De asemenea, la Galați, Tecuci, în
celelalte localități ale județului, în
întreprinderi și instituții, școli și
facultăți, cinematografe, cluburi și
cămine culturale au avut loc evo
cări. gale de filme, simpozioane,
recitaluri de muzică și poezie. (Dan
l’iăcșu).
CLUJ. La Biblioteca centrală uni
versitară din Cluj-Napoca a avut
loc în organizarea filialei Acade
miei Republicii Socialista România,
Institutului de istorie. Facultății de
istorie și filozofic și Comitetului
municipal de cultură și educație so
cialistă un simpozion consacrat săr
bătoririi ă 125 de ani de la făurirea
statului național român prin unirea
Moldovei cu Muntenia. Au vorbit
despre semnificația acestui eveni
ment oameni de știință și cultură,
în continuare, în Piața păcii s-a
desfășurat o manifestare artistică
cu participarea unor coruri, fanfa
re și alte formații eultural-artistice
laureate ale Festivalului național
„Cîntarea României", urmată de
tradiționala Horă a Unirii. (AI.
Mureșan).

UN MARE OM PENTRU OAMENI
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tezaurului ei de inestimabi
le valori morale.
învățîndu-ne să trăim si
să muncim astfel incit sa
ne putem revendica cu
mîndrie si cu conștiința îm
păcată în orice împrejurare
a vieții noastre personale
și sociale, a acțiunii noastre
politice, de Ia virtuțile co

munistului de omenie, con
ducătorul partidului nostru
a înarmat întregul partid și
întregul popor cu princi
piile celei mai nobile mo
rale. în stare să dea struc
turilor societății o superioa
ră demnitate democratică,
devenită emblematică pen
tru ultimele două decenii
de construcție socialistă ro
mâneasca.

Militînd cu o abnegație
politică unică si cu o pati
mă patriotică mistuitoare
pentru triumful idealului
socialist pe pămîntul Româ
niei. secretarul general al
partidului nostru a făcut
din acest concept steagul
desfășurat al bătăliei noas
tre pentru mai bine, consacrindu-se pilduitor in con
știința națiunii prin întrea

ga sa viată si operă de
strălucit revoluționar, ca
primul și marele comunist
de omenie al României so
cialiste. fericit recunoscă
toare. azi. în ceas de sărbă
toare. să-i spună din toată
inima și cu toată inima, in
spiritul celei mai frumoa
se omenii românești : LA
MULTI ANI, CONDUCĂ
TORUL NOSTRU IUBIT S

SPRE PISCURILE ÎNALTE
tru mult stimat și iubit, to giază eroul, suflet din su
varășul Nicolae Ceaușescu, fletul său, cinstindu-i ma
cu ocazia aniversării zilei rile calități de om și revo
sale de naștere.
luționar. in care-și vede
Este un mare model de strălucit întruchipate pro
militant, de revoluționar priile sale însușiri : dragos
însuflețit de nobilele aspi tea pentru
glia strămo
rații ale poporului său în șească, vocația constructi
slujba cărora și-a pus, am vă, înalta omenie, respec
tinerețe, întreaga viață și tul adevărului despre isto
activitate. îl omagiem pen ria eroică făurită de-a lun
tru vîntul prielnic adus gul atitor generații, încre
aripilor întregii națiuni derea în forțele proprii, în
odată cu Congresul al IX- viitorul comunist al patriei.
lea al partidului, pentru Sînt, toate acestea, înalte
energia sa inepuizabilă cu trăsături ale unei persona
care conduce corabia noas lități istorice ce se înscrie
tră către noi orizonturi, în galeria marilor eroi
pentru patriotismul său . nâscuți de poporul român,
fierbinte și pilduitor, pen eroi care se dăruiesc idea
tru marea sa omenie revo lurilor poporului nostru,
luționară. Omagiul între împlinirii tuturor aspirați
gului popor adresat con ilor sale.
ducătorului iubit este ex
Corabia noastră zboară
presia recunoștinței pe care înainte, cum inspirat a scris
națiunea noastră socialistă poetul, spre orizonturi mereu
i-o poartă celui care, cu o noi, mereu mai ample. Are
nețărmurită grijă și pri pe punte un mare cîrmad :
cepere, a creat cadru! de
mocratic prielnic afirmării creatorul măreței opere a
tuturor vocațiilor și talen prezentului, Eroul zilei de
telor țării, spre binele țâ azi si de mîine al patriei
rii. Poporul întreg își oma noastre, România socialistă.

oare în istoria omenirii o
situație mai gravă și mai
dramatică ?
Și dacă am enumerat o
serie de date despre detur
narea geniului creator al
omului pe căi atît de ne
faste, despre ritmul ame
țitor al înarmării, in
scopul prezentării unei
imagini cit mai complete
trebuie să atragem atenția
și asupra altui aspect : 409
milioane de oameni sînt
înfometați pe Pămînt, nu
mărul malnutriților este de
un miliard. Dacă cheltuie
lile militare pe un an s-ar
folosi în vederea refer’tilizării terenurilor aride, a
deserturilor, îmbunătățirii
pământurilor
insuficient
roditoare, nu ar mai exista
oameni înfometați pe pla
neta noastră ; din cheltuie
lile pentru o rachetă inter
continentală s-ar rezolva
hrănirea timp de un an a
5 milioane de copii. Iată
de ce are de o mie de ori
dreptate tovarășul Nicolae

Ceaușescu cînd, în numele
patriei, al poporului său,
în numele nostru, al tu
turor. stă de veghe neclin
tit pentru salvgardarea
păcii, nu neglijează nici o
ocazie, nici o clipă pentru
a atrage atenția, pentru a
face un apel la conștiința
șefilor de stat, a popoare
lor înseși, a căror luptă
unită poate determina o evoluție favorabilă destin
derii, păcii pe planeta
noastră.
A cirmui o corabie pe un
ocean bîntuit de asemenea
furtuni este o treabă băr
bătească. o faptă eroică. La
activitatea vastă de con
ducere strălucită a con
strucției socialiste în pa
tria
noastră
adăugăm
firesc contribuția și iniția
tivele sale de amplă rezo
nanță. Iar pentru această
muncă bărbătească, pen
tru această dăruire de sine
eroică îl omagiem cu toții,
fără deosebire de naționa
litate, pe cârmaciul cu
mîini sigure al țării noas
tre, pe conducătorul nos
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Acum trei decenii și jumătate, la
25 ianuarie 1949, a luat ființă Consi
liul de Ajutor Economic Reciproc
(C.A.E.R.), organizație de colaborare
economică alcătuită, inițial, din șase
țări socialiste, la care au aderat ul
terior și alte state.
Scopul C.A.E.R., așa cum a fost de
finit la constituirea organizației, con
stă în a contribui — prin adîncirea
și extinderea colaborării; economice
multilaterale, prin realizarea unei
reale întrajutorări reciproc avanta
joase — la dezvoltarea economiilor
naționale ale liecă.iiii stat membra,
la accelerarea progresului economicosocial și tehnico-științific ăl țărilor
socialiste participante, la ridicarea
neîncetată a bunăstării materiale și
spirituale a popoarelor lor.
La temelia colaborării între țările
membre ale C.A.E.R. au fost așezate,
așa cum au statornicit statutul pre
cum și alte documente adoptate ulte
rior, principiile egalității depline in
drepturi, respectării suveranității de
stat, independentei și intereselor na
ționale, neamestecului îh treburile in
terne, avantajului reciproc, solidari
tății și întrajutorării tovărășești. Sint
principii a căror strictă respectare
și neabătută promovare asigură
— după cum a demonstrat însăși ex
periența practică și însuși istoricul
activității organizației — împletirea
strinsă a intereselor fiecărei țări cu
ale celorlalte state participante,
creează condiții pentru dezvoltarea
și perfecționarea continuă a conlu
crării dintre statele membre, stimu
lează o cooperare rodnică intr-un cli
mat de incredere și înțelegere reci
procă, favorizează realizarea de acor
duri general acceptabile.
Totodată, din înseși aceste principii
decurg formele și modalitățile de lu
cru, care se bazează pe adoptarea
hotăririlor prin acordul țărilor inte
resate membre ale consiliului, ceea
ce asigură o colaborare liber consim
țită, între state, egale în drepturi,
care decid pe temeiul deplinei su
veranități, așa cum este și firesc,, in
toate problemele ce privesc dezvol
tarea lor economică si socială. In
același sens, C.A.E.R.-U1 a fost con
ceput, prin statut, ca o organizație
deschisă, fapt care permite aderarea
și a altor state ce împărtășesc princi
piile consiliului și doresc să participe
la colaborarea economică multilatera
lă — și, totodată, nu afectează dreptul
legitim și suveran al fiecărui stat
membru de a-și dezvolta liber și
nestingherit relațiile economice cu
alte state sau organizații economice.
România, membră a C.A.E.R. de la
crearea consiliului, acordă o mare
atenție extinderii colaborării econo
mice cu statele membre ale organi
zației. perfecționării continue a acti
vității sale. In acest sens, tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România, arăta : „România apreciază
in mod deosebit rolul și contribuția
C.A.E.R. în dezvoltarea colaborării
dintre țările socialiste membre, pre
cum și în accelerarea progresului

economico-social al fiecărei țări so
cialiste participante la activitatea
acestei organizații. Tara noastră a ac
ționat consecvent pentru dezvoltarea
colaborării economice și tehnico-științifice cu țările membre, și-a adus
contribuția activă la eforturile pen
tru perfecționarea activității acestei
organizații, astfel incit ea să cores
pundă cit mai bine scopurilor și țe
lurilor pentru care a fost creată,
să-și îndeplinească în condiții cores
punzătoare obiectivele și atribuțiile
ce i-au fost stabilite prin statut".
Preocuparea constantă a României
pentru dezvoltarea relațiilor econo
mice cu celelalte state membre ale
C.A.E.R. și-a găsit o semnificativă

TE LEG RAM E EXT ERNE

Lucrările Conferinței de la Stockholm
STOCKHOLM 24, — Trimisul
Agerpres, Victor Martalogu, trans
mite : După prezentarea discursuri
lor miniștrilor de externe ai celor
35 de state semnatare ale Actului
final de la Helsinki și a cuvîntărilor
reprezentanților celor opt țări medi
teraneene neparticipante la C.S.C.E.,
Conferința pentru măsuri de încre
dere și securitate și pentru dezar
mare din capitala Suediei, începută
suptămîna trecută, a depășit faza
inaugurală. Delegațiile statelor par
ticipante au început detalierea și
concretizarea propunerilor la care se
referiseră miniștrii in declarațiile
menționate, aducind precizările ne
cesare.
In aceste condiții, rezultatele con
ferinței, in care se investesc atitea
speranțe, vor depinde de gradul de
participare efectivă a celor 35 de state.
Căci, după cum remarca zilele tre
cute un vorbitor, impactul lucrărilor

ORIENTUL
DAKAR 24 (Agerpres). — In ca
drul unei conferințe de presă orga
nizate după convorbirile purtate cu
președintele
Senegalului,
Abdou
Diouf, la Dakar, Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv al
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, a apreciat drept importante
și pozitive rezultatele recentei Con
ferințe la nivel inalt a Organizației
Conferinței Islamice, de la Casablan
ca. „Consider aceste rezultate, a spus
Yasser Arafat, potrivit agenției pa
lestiniene de presă W.A.F.A., drept
o cotitură strategică pentru restabi
lirea echilibrului în regiune în această etapă critică în care se află
țările islamice și arabe". Referitor
la relațiile palestiniano-iordaniene,
el a declarat că apreciază recentul
discurs al regelui Hussein în parla
mentul iordanian „drept un discurs
pozitiv, deoarece a clarificat impor
tanța acestor relații, ce trebuie să se

MIJLOCIU
întemeieze pe rezoluțiile întîlnlrîlor
la nivel inalt de Ia Fes și Rabat".
Președintele Comitetului Executiv
rd O.E.P. a relevat că o sesiune a
Consiliului Național Palestinian ur
mează să fie convocată în curînd.
TEL AVIV 24 (Agerpres). — La
sosirea sa în Israel, într-o vizită ofi
cială, cancelarul vest-german Helmut
Kohl a declarat că R. F. Germania
este Interesată în cel mai înalt grad
ca Orientul Mijlociu să cunoască
pacea și stabilitatea. „Numai o so
luție negociată cu care toate părțile
în conflict să poată fi de acord va
elibera pentru totdeauna regiunea de
ororile războiului", a spus el.
Primul ministru al Israelului.
Yitzhak Shamir, a afirmat, la rîndul său, că această vizită va prilejui
examinarea aprofundată „a proble
melor internaționale, a relațiilor
Israelului cu C.E.E., a problemelor
din Orientul Mijlociu și relațiilor
israeliano-vest-germane".

Efectele dezastruoase ale secetei
în Africa
® 150 de milioane de oameni suferă de foame ® Nisipul
zone odinioară pline de verdeață

NIAMEY. Capitala Nigerului,
Niamey, găzduiește începînd de
marți o reuniune ministerială a
Comitetului permanent interstatal
de luptă împotriva secetei din
Sahel — C.I.L.S.S. După cum rele
vă agențiile de presă, țările mem
bre ale C.I.L.S.S. (Capul Verde,
Ciad, Gambia, Mall, Mauritania,
Niger, Senegal și Volta Superioară)
sint tot mai îngrijorate de efec
tele dezastruoase ale actualei cala
mități care a lovit vaste regiuni ale
continentului african și amenință
cu pieirea un mare număr de oa
meni, „Circa 150 milioane de afri
cani — transmite agenția ASSO
CIATED PRESS — sint confruntați
cv. lipsa catastrofală de alimente, ca
urmare a unei secete care durează
din 1968. afectind 22 de țări din re
giunea Sahelului, Africa australă și
Africa orientală. Aceasta înseamnă
că un african din trei suferă de
foame intr-un continent o. cărui
populație este de peste 500 milioane
de persoane".
într-un reportaj transmis din
Mauritania, țară lovită puternic de
secetă, agenția FRANCE PRESSE
scrie : „Dezolarea domnește la
Zaghowa, localitate situată la 300
km est de Nouakchott, zonă odini
oară plină de verdeață, iar astăzi
invadată de nisip ; seceta a generat
foamete și malnutriția face să pla
neze peste tot spectrul morții, ca in

Invadează

cea mai mare parte a satelor mauritaniene. Zaghoura arată ca lovită
de paralizie. Nici o urmă de viață in
jurul așezării. Bărbații, femeile, co
piii, care nu mai au dectt piele pe
os, s-au retras chirciți in corturi. Nu
există nici un animal in această
zonă de pășune, căci vitele au mu
rit sau au fost evacuate către re
giuni cu verdeață. Rarii locuitori
care au supraviețuit foametei iși
duc viața de azi pe mâine, mincind
ceea ce găsesc și uneori cerealele
distribuite de autorități. Lipsa de
vitamine este totală și provoacă
moartea sau boli grave» ca de
exemplu scorbutul".
Situații critice, continuă agenția,
există și în alte țări din Sahel, ceea
ce le-a determinat să convoace ac
tuala reuniune ministerială de la
Niamey, care are rolul să pregă
tească conferința la nivel înalt a
C.I.L.S.S. (29—31 ianuarie). Viitoa
rea reuniune va încerca să adopte
măsuri pentru depășirea actualei
situații fără precedent prin conse
cințele ei catastrofale. „Anul aces
ta, precizează France Presse, ță
rile membre ale organizației înre
gistrează un deficit cerealier global
de 1,6 milioane tone, care, potrivit
secretariatului executiv al C.I.L.S.S.
este dublu față de deficitul din
1973, anul cel mai negru al marii
secete din anii '70 in Africa de
vest".

® S S S B S H B 3 ® S H H E K S E B

curs de dezvoltare și nealiniate, cu
toate statele lumii, inclusiv cu ță
rile capitaliste dezvoltate, participă
activ la diviziunea internațională a
muncii, la schimbul mondial de va
lori materiale și spirituale.
Acționind
consecvent
pentru
dezvoltarea colaborării în cadrul
C.A.E.R. în concordanță cu scopurile
stabilite ale organizației. România a
acordat și acordă o atenție centra
lă obiectivului de însemnătate deose
bită prevăzut în statut — respectiv
apropierea și egalizarea nivelurilor
de dezvoltare economică ale statelor
membre — care, așa cum este cunos
cut, au pornit la edificarea noii orinduiri de la stadii diferite de dezvol

mico-socială a țării, forma adecva
tă de organizare a colaborării este
coordonarea planurilor.
Înfăptuită
prin consultări, coordonarea planu
rilor oferă cadrul propice pentru
realizarea de înțelegeri în principa
lele domenii ale colaborării econo
mice și încheierea de acorduri co
merciale și convenții de cooperare
pe o perioadă îndelungată, în condi
țiile deplinei respectări a principi
ilor egalității și avantajului reciproc.
în cele trei decenii și jumătate
de existență, C.A.E.R. și-a dezvoltat
și diversificat activitatea, a trecut de
la formele simple de colaborare, ale
schimbului de mărfuri, la cele su
perioare, complexe, cum sînt con

35 de ani de la crearea C.A.E.R.

Perfecționarea colaborării și cooperării
cerință a progresului pe calea construcției
socialismului și comunismului
expresie în creșterea continuă a vo
lumului schimburilor comerciale bi
laterale. în paralel, s-a diversificat
considerabil nomenclatorul mărfuri
lor livrate reciproc, o pondere tot
mai însemnată ocupînd produsele cu
un grad superior de prelucrare in
dustrială. De asemenea, acționind
consecvent pentru extinderea coope
rării în forme cit mai variate, moder
ne și eficiente, țara noastră a înche
iat cu o seric de state membre ale
C.A.E.R. numeroase înțelegeri multi
laterale de cooperare și specializare
în producție, de colaborare tehnicoștiințifică in domenii avansate ale
cercetării.
în același timp, România participă
nemijlocit la activitatea unor orga
nizații economice internaționale spe
cializate ale țărilor membre ale
C.A.E.R., care au rolul de a contribui
la promovarea cooperării în domenii
cum sînt interconectarea sistemelor
energetice, folosirea in comun a par
cului de vagoane, siderurgia, chimia,
energia nucleară, explorarea Cosmo
sului, informatica și electronica, acti
vitatea bancară și financiară, fero
viară, poștală etc,
Preocupîndu-se în mod constant
de lărgirea continuă a colaborării
cu țările membre ale C.A.E.R..
România acționează, totodată, pen
tru dezvoltarea relațiilor cu cele
lalte țări socialiste, cu statele în

acestui for va fi cu atît mai mare cu
cit spiritul care îl va caracteriza va
reflecta mai bine viziunea unei
lumi interdependente în componen
tele sale și solidară în destinul său.
în concepția țării noastre, prin
eforturi constructive, susținute și
perseverente din partea tuturor sta
telor participante, conferința poate
contribui la oprirea actualului curs
din viața internațională spre con
fruntare, la reluarea politicii de
destindere, pentru ca rezultatele ei
să dea un nou impuls realizării În
crederii și colaborării pașnice. De
altfel, propunerile românești — in
tegrate într-o concepție unitară și
de largă perspectivă — primite cu
deosebit interes de delegați șl de
mijloacele de informare în masă,
dau expresie poziției principiale și
interesului deosebit ale țării noastre
pentru Conferința de la Stockholm.

tare. Tocmai realizarea de progrese
în această direcție constituie o cerin
ță de bază pentru ca organizația să-și
îndeplinească in mod corespunzător
obiectivele și atribuțiile convenite.
Este evident că realizarea de progre
se în direcția egalizării nivelurilor de
dezvoltare va crea posibilități certe
pentru amplificarea colaborării, pen
tru ridicarea acesteia la niveluri tot
mai înalte, fiind bine cunoscut că
formele de cooperare și specializare
sînt cu atît mai eficiente, cu cit sta
tele participante dispun de un poten
țial economic și tehnico-științific mai
ridicat. De asemenea, realizarea de
progrese în direcția apropierii și ega
lizării nivelurilor de dezvoltare are
o deosebită însemnătate pe plan in
ternațional, fiind de natură să de
monstreze — în condițiile cind persistă
consecințele vechii politici de domi
nație și inegalitate impuse de impe
rialism, cînd decalajele economice se
adincesc — superioritatea socialis
mului în organizarea relațiilor eco
nomice dintre state, capacitatea noii
orinduiri de a asigura progresul ge
neral.
Experiența a arătat că, în activi
tatea C.A.E.R. de promovare a con
lucrării între economii naționale ale
unor state independente, în care
organele legitime de partid și de
stat ale fiecărei țări elaborează pro
priile planuri de dezvoltare econo

struirea cu eforturi comune de obiective economice, cooperarea pe
tărîmul științei și tehnologiei, în
domeniul comerțului exterior, valu
ta r-financiar și de credit etc. Un
moment important, in dezvoltarea
activității consiliului l-a constituit
adoptarea, la cea de-a XXV-a se
siune, din 1971, de la București, a
,. Programului complex al adîncirii
și perfecționării în continuare a co
laborării și dezvoltării integrării
economice socialiste a țărilor mem
bre ale C.A.E.R.", care prevede noi
metode, forme și acțiuni concrete
de colaborare, conturînd largi posi
bilități de amplificare și adîncire a
cooperării, atît în etapa actuală, cit
și in perspectivă. Ulterior au fost
adoptate o serie de programe spe
ciale de colaborare pe termen lung,
de natură să confere conlucrării o
mai mare eficiență și stabilitate,
vizînd realizarea de acțiuni de coo
perare într-o serie de domenii de
mare importanță economică.
în acest spirit, în actualele îm
prejurări, o însemnătate deosebită
are orientarea activității în cadrul
C.A.E.R. spre soluționarea în comun
a celor mai acute probleme care se
pun dezvoltării economice a ță
rilor membre și pe plan mon
dial. Sînt cunoscute, în acest sens,
consecințele negative ale crizei care
se manifestă de un șir de ani

în economia mondială, Inclusiv criza
în domeniul energetic, al materiilor
prime, în domeniul alimentar etc.
Tocmai de aceea, s-a impus și se
impune, de mai mulți ani, ca aceas
tă organizație să pună pe prim pla
nul preocupărilor și, mai ales, al ac
țiunilor practice
realizarea unei
contribuții reale, eficiente la solu
ționarea problemelor privind apro
vizionarea țărilor membre eu ener
gie și materii prime, specializarea
și cooperarea în producție, activita
tea in domeniul agriculturii și in
alto sectoare, asigurindu-se astfel
materializarea unor înțelegeri do
multă vreme convenite. Firește, este
important
că
în
documentele
C.A.E.R. s-a recunoscut Importanța
soluționării acestor probleme, dar
esențial este să se treacă efectiv,
fără tergiversări, la aplicarea lor în
practică. Totodată, actuala revoluție
tehnico-științifică impune răspun
suri mai clare, mai prompte și mai
cuprinzătoare la problemele extin
derii și amplificării schimburilor pe
planul științei și tehnicii în cadrul
C.A.E.R., necesității de a se ține pa
sul cu realizările moderne, de vîrf
in toate domeniile producției civile,
construcției pașnice, ridicării nivelu
lui de civilizație al poporului.
Acestea sint cerințe stringente,
deosebit de importante pentru ca
organizația să răspundă Intr-adevăr
problemelor care se pun acum, la
35 de ani de la crearea sa ; și chiar
dacă, așa cum este inevitabil, apar
deosebiri de vederi în soluționarea
lor, practica a dovedit că, prin dis
cuții și consultări, purtate în spirit
tovărășesc, de stimă și respect re
ciproc, se pot găsi rezolvări, forme
și modalități care să răspundă in
tereselor tuturor părților. Tocmai in
acest cadru se remarcă însemnăta
tea realizării unei reuniuni la nivel
înalt a țărilor membre ale C.A.E.R.,
care să ajungă la concluzii comune
și soluții eficiente de perfecționare
a colaborării în cadrul consiliului,
astfel ca acesta să răspundă mai
bine cerințelor dezvoltării fiecărei
economii naționale, să asigure re
zolvarea cu forțe unite a multora
din problemele progresului economico-social.
Angajat cu toate forțele și capaci
tățile sale în vasta operă de făurire
a societății socialiste multilateral
dezvoltate, poporul român, prin gla
sul său cel mai autorizat, prin cuvîntul secretarului general al P.C.R.,
președintele Republicii, tovarăș: 1
Nicolae Ceaușescu. și-a exprimat ît>
mod consecvent hotărîrea de a ac
ționa și în viitor pentru dezvoltarea
și perfecționarea colaborării în ca
drul C.A.E.R., astfel incit această
organizație să ofere un model de
raporturi echitabile, de conlucrare
fructuoasă reciproc avantajoasă între
state socialiste, libere si suverane, să
dea un nou imbold construcției so
cialiste și comuniste — corespunză
tor intereselor fundamentale ale po
porului român si als tuturor po
poarelor țărilor socialiste, cauzei
progresului și păcii pe planeta noas
tră.
’

mi MĂRTURII ALT ÎNALTEI PREȚUIRI DE CARE
SE BUCURĂ GÎNDIREA CUTEZĂTOARE Șl ACTIVITATEA
PRODIGIOASĂ ALE PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU,

Strălucită contribuție ia afirmarea
imperativelor vitale de pace și dezarmare
ale lumii contemporane

consacrate dezvoltării multilaterale a patriei, asigurării păcii,

făuririi unei lumi mai bune și mai drepte
DELHI 24 (Agerpres). - Trei noi volume dintr-un ciclu dedicat gindirii social-politice a secretarului general al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
au apărut, in India, publicate de editura „Mosaic Publications Press" din
Delhi, in suita inițiată in septembrie 1981, cînd au văzut lumina tiparului
primele cinci volume.
Structurate într-o concepție unitară, pe criterii științifice, volumele în
fățișează aspecte esențiale din opera teoretică și activitatea practică ale
președintelui Nicolae Ceaușescu, realizările obținute de poporul român in
fâurirea societății socialiste multilateral dezvoltate.

Volumul al VI-lea poartă titlul
„DEZVOLTAREA ȘI MODERNI
ZAREA BAZEI TEHNICO-MATERIALE A SOCIALISMULUI ÎN
ROMANIA". în prefața la lucrare
se relevă : „Oricare ar fi abordarea
analitică a evoluției socialismului
in România, este un adevăr axio
matic că cel de-al IX-lea Congres
al Partidului Comunist Român-, din
iulie 19G5, a deschis o nouă peri
oadă ale cărei conținut, dimensiune
Si împliniri reprezintă un stadiu
calitativ superior al progresului în
tregii vieți economice, sociale și po
litice. Trăsătura dominantă a aces
tei perioade o constituie noile di
mensiuni teoretice și practice ale
construcției socialismului imprima
te de gîndirea creatoare a secre
tarului general al partidului,
președintele Republicii Socialiste
România. Nicolae Ceaușescu".
„Valențele științifice ale gîndirii
președintelui Nicolae Ceaușescu —
se arată in prefață — sint exprima
te in mod pregnant de orientarea
fermă a acțiunii sociale vizind con
tinuarea neîntreruptă a industriali
zării. dezvoltarea prioritară a ra
murilor și sectoarelor care promo
vează progresul 'tehnic, continua
modernizare a bazei tehnico-materiale a agriculturii, ramură de bază
a economiei".
„Potrivit gîndirii și activității
practice ale președintelui Nicolae
Ceaușescu. dezvoltarea bazei tehni
co-materiale a socialismului in
România nu constituie un scop in
sine, acest proces fiind subordonat
și orientat permanent în direcția
ridicării bunăstării întregului .popor
și realizării depline a personalității
umane".
în .volum se scot în evidentă pro
cesele care au marcat victoria depli
nă a socialismului în țara noastră,
■remarcabila contribuție a secretaru
lui general al partidului la definirea
strategiei
progresului continuu
al construcției socialiste in țara
noastră. Făcînd o prezentare cu
prinzătoare a politicii Partidului
Comunist Român de făurire a unei
economii complexe, dinamice, efi
ciente, editorul volumelor, cunoscu
tul publicist indian Vijay Chadha,
pune în lumină gîndirea profund
novatoare a tovarășului Nicolae
Ceaușescu in elaborarea conceptelor
fundamentale ale dezvoltării economico-sociale, pornind de la con
dițiile specifice ale edificării noii
orinduiri in țara noastră.
Referindu-se la aspectele com
plexe privind dezvoltarea și moder
nizarea bazei tehnico-materiale a
socialismului, editorul evidențiază
legătura permanentă cu viața, cu
masele largi de oameni ai muncii,
de cele mai diferite categorii, in
care-și află sursa gîndirea filozo
fică a secretarului general al parti
dului, examinarea dialectică, pro
fundă a fenomenelor politice, eco
nomice, sociale, rigoarea analizelor
și concluziilor, capacitatea de ela
borare a unor teze noi, încrederea
generoasă in forța creatoare a po
porului, in spiritul său de abnega
ție șj dăruire, în valorile devenite
astăzi coordonate de bază ale pro
pășirii patriei socialiste. De aseme
nea, iși găsesc reflectarea. în acest
volum, amplul program de investiții
materializat după Congresul al
IX-lea al partidului, rolul esențial
conferit științei și tehnologiei în opera de făurire a socialismului,
pirghiile de creștere a eficienței
economice, .programul de pregătire
și perfecționare a cadrelor, politica
de repartizare judicioasă, echilibrată
a forțelor de producție pe întreg te
ritoriul țării, îmbunătățirea organi
zării producției și a muncii, princi
piile noului mecanism economicofinanciar. în mod deosebit, este pus
in evidență rolul însemnat pe care

secretarul general al partidului îl
acordă participării tot mal active
și mai eficiente a țării- noastre la
schimbul mondial de valori mate
riale,’ ca o activitate permanentă,
menită să slujească, pe de o parte,
dezvoltării și modernizării bazei
tehnico-materiale a societății, iar,
pe de al-t-ă parte, sporirii contribu
ției României socialiste la intensi
ficarea colaborării economice inter
naționale cu toate țările lumii, fără
deosebire de orinduire socială.
Următorul volum —- al VIT-lea —
este dedicat, în întregime, temei de
majoră importanță, sintetizată in
titlul „DEMOCRAȚIA SOCIALIS
TĂ ÎN ROMÂNIA". în prefața vo
lumului este pus in evidență con
ceptul de democrație socialistă fun
damentat de președintele Nicolae
Ceaușescu, concept care — se sub

Trei noi volume dedicate gîndirii socialpolitice a secretarului general al Partidului
Comunist Român, președintele Republicii
Socialiste România, au apărut în editura
„Mosaic Publications Press’4 din Delhi
liniază — „dezvăluie virtuțile unui
sistem ce promovează ideile de li
bertate și progres social, conștiința
înaintată a membrilor societății,
dezvoltarea, și desă-vîrșirea persona
lității umane".
„Din opera președintelui Nicolae
Ceaușescu — se relevă in prefață
— se degajă cu pregnanță ideea că
socialismul este chemat, să făureas
că o democrație reală și efectivă
pentru popor și că esența democra
ției rezidă în asigurarea unei largi
libertăți politice și a unor drepturi
sociale fundamentale pentru toți
cetățenii țării, asigurarea partici
pării tuturor oamenilor muncii;
fără deosebire de naționalitate, a
întregului popor la elaborarea și
traducerea în viață a politicii in
terne și externe a țării, la condu
cerea economiei.
Unul din principiile de bază ale
democrației socialiste, fundamentat
în lucrările președintelui Nicolae
Ceaușescu, este rolul conducător al
Partidului Comunist Român, rol
care asigură conducerea științifică
a societății, pe baza atragerii con
secvente a maselor la perfecționa
rea tuturor sectoarelor vieții so
ciale".
Paginile volumului prezintă abor
darea materialist-dialectică consec
ventă, în conexiune cu stadiul ge
neral de dezvoltare a societății so
cialiste din țara noastră, a raportu
rilor dintre diferitele instituții, pro
movarea democrației muncitorești,
revoluționare^ ca factor hotărîtor
pentru afirmarea superiorității noii
orinduiri. Partidul Comunist Ro
mân, secretarul său general, se re
levă în lucrare, au acționat și ac
ționează neobosit pentru înfăptui
rea democrației socialiste, văzind
in aceasta atit întruchiparea drep
tului de exprimare a opiniei oame
nilor muncii, fără deosebire de na
ționalitate, asupra tuturor proble
melor privind- dezvoltarea societății,
cit și cadrul larg de participare
a maselor la conducerea treburilor
obștești. Este prezentată, totodată,
teza elaborată de conducătorul
partidului șț statului român cu pri
vire la procesul de adîncire conti
nuă a democrației socialiste, strins
legat de cel al perfecționării con
ducerii sociale. Cartea înfățișează
pe larg unitatea organică dintre so
cialism și democrație, formele de

Convorbiri economice româno-franceze
PARIS 24’ (Agerpres) — Trimisul
Agerpres. Constantin Oprică. trans
mite : Tovarășul Manea Mănescu,
vicepreședinte al
Consiliului de
Stat, aflat în vizită de prietenie in
Franța, a avut intîlniri cu conduce
rile unor organisme economice, ale
unor importante grupuri industria
le. cu oameni de afaceri și repre
zentanți ai cercurilor financiar-bancare franceze.
în cursul convorbirilor de la Con
siliul Național al Patronalului Fran
cez s-a apreciat că economiile celor
două țări, potențialul lor industrial
și tehnico-științific oferă condițiile
necesare pentru amplificarea re
ciproc avantajoasă a cooperării în
producție și colaborării pe terțe
piețe. S-a subliniat îndeosebi posi
bilitatea extinderii colaborării in do
meniile industriei aeronautice, con
strucțiilor de automobile, electroni
cii, electrotehnicii, chimiei și in

alte sectoare de interes comun.
In convorbirile de la Camera de
comerț și industrie din Paris s-au
stabilit măsuri concrete cu priyire la
diversificarea relațiilor economice și
a schimbului de informații pentru o
mai bună cunoaștere a cererilor de
pe piața celor două țări, in vederea
creșterii intr-un ritm mai dinamic
a schimburilor comerciale.
• Cu conducerea companiei de auto
turisme „Citroen" au fost examinate
rezultatele obținute in activitatea
societății mixte de cooperare „uttcit“. principalele măsuri ce urmează
a fi întreprinse pentru realizarea
programului de producție și comer
cializare a autoturismelor.
Au avut loc, de 'asemenea, con
vorbiri cu conducerile grupurilor
industriale de la Societatea națio
nală de industrie aerospațiată,
Thomson. Rhone Poulenc si Alstbom Atlantique.

Realizări ale economiei R. D. Germane în 1983
BERLIN 24 (Agerpres). — în co
municatul Administrației Centrale de
Stat pentru Statistică a R. D.
Germane cu privire la îndeplinirea
planului economic pe 1983, difuzat
de agenția A.D.N., se arată că ve
nitul național a crescut cu 4.4 la
sută. în industrie, producția-marfă
a sporit cu 4,6 la sută, iar pe an
samblul economiei naționale, creș
terea la acest indicator a fost de 4.1
la sută. Combinatele industriale, se
menționează, au produs, pentru eco
nomia națională si pentru export,
mărfuri peste plan in valoare de
4,9 miliarde mărci. în domeniul in-

participare conștientă a maselor la
elaborarea și traducerea in viață a
politicii partidului și statului, la
conducerea întregii activități eco
nomice și sociale.
Un capitol distinct este rezervat
cadrului organizatoric al democra
ției socialiste, evidențiindu-se for
mele instituționalizate de conducere
colectivă a diferitelor domenii de
activitate la toate nivelurile, așezînd
pe baze profund democratice con
ducerea întregii activități.
în cuprinsul volumului se relie
fează unitatea dialectică dintre poli
tica internă și cea externă a Româ
niei socialiste, legătura intimă din
tre dezvoltarea și adincirea- demo
crației socialiste. perfecționarea
normelor de drept șl a legilor care
reglementează activitatea socială, a
formelor, metodelor și structurilor
de conducere, pe de o parte, și afir
marea independentă a țării, deplina
exercitare a suveranității naționale,
și conceptul românesc de democra
tizare a vieții și relațiilor interna
ționale, pe de altă parte.
Volumul al VlII-lea. intitulat
„DEZVOLTAREA
ÎNVAȚĂMlNTULUI, ȘTIINȚEI ȘI CULTURII
ÎN* ROMÂNIA", relevă esența
profund umanistă. revoluționară,
originală, dinamică, novatoare, a

dustriei, productivitatea muncii a
crescut cu 5,8 la sută. în agricul
tură s-a realizat o recoltă de cereale
de peste 10 milioane tone. Tot
odată. subliniază comunicatul, a
crescut, cu 12 la sută, volumul co
merțului exterior.
Comunicatul relevă că realizările
obținute s-au datorat. în primul
rind, creșterii productivității muncii,
concomitent cu scăderea consumului
specific de energie și materiale.
Aplicarea cuceririlor tehnico-știintifice a fost concentrată in domeniul
celor mai importante procese eco
nomice. Totodată, s-au folosit mai
bine rezervele interne.

gîndirii științifice despre invăță
mint. știință și cultură a conducă
torului partidului și statului nostru,
oferind o imagine amplă, cuprinză
toare a prefacerilor produse in acest domeniu, a realizărilor obți
nute in anii socialismului, precum
și a perspectivelor deschise dez
voltării vieții spirituale in Româ
nia. . „Formulînd liniile fundamen
tale ale dezvoltării României in
stadiul următor — se subliniază in
prefață —, președintele Nicolae
Ceaușescu atribuie un rol central
științei, învățămintului și culturii,
pe care le consideră mijloace prin
cipale' de îmbogățire a țciâurului
de cunoștințe, pentru acțiuni efi
ciente de transformare a naturii și
societății, ca modalități specifice de
exprimare a conștiinței creatoare a
■poporului român.
In concepția președintelui Nicolae
Ceaușescu, principiul general al
unității dintre teorie și practică este
pivotul unei înțelegeri profunde Și
originale a rolului științei și învă
țămintului, concretizată în ideea
unității dintre invățămint, cercetare
și producție — forță motrice a
progresului și civilizației socia
liste, a procesului de desăvîrșire a
omului și personalității umane.
Potrivit concepției teoretice a
președintelui Nicolae Ceaușescu,
învățămîntul, știința și cultura re
prezintă in același timp factori im
portanți ai soluționării unor pro
bleme vitale ale epocii noastre, ai
promovării ideilor de pace, colabo
rare și înțelegere intre popoare, ai
făuririi unei lumi mai bune și mai
drepte pe planeta noastră". Edi
torul scoate în relief relația le
gică dintre dezvoltarea fără, pre
cedent a forțelor de producție din
industrie, agricultură, din celelalte
ramuri ale economiei naționale și
rolul esențial al învățămintului, ști
inței și culturii în realizarea pro
gresului multilateral al societății ro
mânești. In evidențierea acestui fe
nomen volumul reproduce, din ope
ra tovarășului Nicolae Ceaușescu
considerațiile privind legăturile
dintre progres și educație, arățindu-se că, in edificarea societății
socialiste multilateral dezvoltate,
știința, învățământul și cultura re
prezintă factori, fundamentali de
progres și civilizație. înfățișind pu
ternica dezvoltare a forțelor de

producție din industrie, agricultură
și din celelalte ramuri economice,
modernizarea lor accelerată prin
incorporarea celor mai noi cuceriri
ale științei și tehnicii, cartea evi
dențiază conducerea științifică uni
tară. a întregului sistem social-eco
nomic al țării. Se relevă, în acest
sens, că edificarea unei economii
moderne se împletește cu perfec
ționarea relațiilor sociale, adinci
rea democrației socialiste, partici
parea largă a oamenilor muncii,
fără deosebire de naționalitate, l-a
făurirea conștientă a noii orinduiri,
înfăptuirea acestor transformări
presupunînd ridicarea conștiinței
socialiste la un nivel superior, des
fășurarea pe un front larg a acti
vității științifice, a instrucției pu
blice, a eforturilor pentru ridicarea
nivelului general de cultură al ma■ sclor.
Cu precădere este pusă în evi
dență teza cu privire la integrarea
învățămintului cu cercetarea și
producția, ca direcție fundamenta
lă a o procesului educațional din
România. Menirea școlii in for
marea și educarea ideologică și po
litică a tinerei generații este o com
ponentă a unei viziuni științifice
asupra lumii.
Concepția tovarășului Nicolae
Ceaușescu privind cu-ltura și arta,
ca parte integrantă a . edificării so
cietății socialiste in România, este
prezentată pe larg, evidențiindu-se
atit elaborările teoretice ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu referi
toare la conținutul culturii și artei
în socialism, misiunea Socială a
omului do cultură, participarea ma
selor la crearea valorilor spirituale
ale națiunii, cit și prezența condu
cătorului partidului și statului nos
tru in mijlocul creatorilor, dialo
gul continuu, nemijlocit cu toți cei
ce se dedică activității culturale și
artistice, care constituie una din
tre realitățile emoționante ale vieții
spirituale românești din ultimele
două decenii, chezășia marilor pro' grese, a realizărilor de certă va
loare obținute în acest răstimp.
Este prezentată pe larg parti
ciparea României la . schimbul
mondial de. valori spirituale,
ca o ilustrare a tezei că toate
popoarele — mari sau mici — pot
și trebuie să-și aducă, prin inteli
gența, talentul și forța de creație
spirituală, contribuția, la sporirea
tezaurului științific și artistic al
umanității, la progres și civilizație.
Volumul aduce un vibrant elogiu
conducătorului partidului și sfatu
lui nostru, tovarășul Nicolae
Ceaușescu. concepției sale clarvăză
toare, profund umaniste, cu privire
ia rolul culturii în formarea omului
nou în socialism și comunism.
Apariția în India a acestor noi
volume din gindirea social-politică
a președintelui României, Nicolae
î>' Ceaușescu, se înscrie in ampla suită
de inițiative editoriale întreprinse
pe plan internațional pentru cu
noașterea operei teoretice și activi
tății practice ale conducătorului
partidului și statului nostru, consti
tuind. totodată, un omagiu aduș
personalității sale, prodigioasei sale
activități politice, revoluționare. în
mod deosebit, acest eveniment editorial vine să întregească imaginea
pe care numeroase monografii, stu
dii, articole și alte scrieri consa
crate gîndirii și acțiunii conducă
torului destinelor națiunii române,
eminentului om politic al lumii
contemporane, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, au proiectat-o. cu preg
nanță, pe toate meridianele globu
lui. Noul eveniment editorial con
stituie, totodată, o expresie a in
teresului profund .al celor mai largi
cercuri social-politice și culturale,
al opiniei publice indiene față de
opera și activitatea președintelui
Nicolae Ceaușescu, arhitectul poli
ticii promovate de Partidul Comu
nist Român, de România socialistă
— politică plenar consacrată înfăp
tuirii aspirațiilor de pace, indepen
dență și progres ale poporului nos
tru, ale tuturor popoarelor, dez
voltării largi a colaborării și coo
perării internaționale. edificării
unei lumi mai drepte și mai bune.
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Sărbătorind în acest sfirșit de ia
nuarie. cu profunde rezonante istori
ce, aniversarea zilei de naștere și
peste 50 de ani de activitate revo
luționară neîntreruptă a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, poporul nostru
aduce omagiul său fierbinte făuritoruilui celei mai glorioase epoci din
întreaga istorie a patriei, omagiu care
se îmbină cu înalta prețuire pe toate
meridianele față de demersurile și
inițiativele neobosite ale președinte
lui României .in vederea înfăptuirii
aspirațiilor celor mai nobile de pace,
colaborare, progres ale întregii uma
nități.
Sint bine cunoscute și se bucură de
o deosebită, audiență in întreaga
lume acțiunile și inițiativele strălu
cite întreprinse de tovarășul Nicolae
Ceaușescu pe plan internațional, in
care iși găsesc pregnantă expresie
trăsăturile personalității sale excep
ționale : înaltă principialitate, clar
viziune politică, simțul viu al evo
luției și tendințelor din arena mon
dială, capacitatea desăvîrșită de a
analiza și sintetiza fenomenele din
lumea contemporană și a elabora, pe
asemenea baze, idei și teze novatoa
re de însemnătate vitală pentru asi
gurarea mersului înainte al omenirii
pe calea progresului și păcii. Se
poate aprecia că toate aceste trăsă
turi definitorii iși găsesc o elocventă
materializare in concepția si acțiu
nea tovarășului Nicolae Ceaușescu
privind problema nr. 1 a zilelor
noasțre — salvgardarea păcii.

O analiză profund științi
fică a tendințelor din lumea
contemporană. In concepția

1
TURNEUL SECRETARULUI GE
NERAL AL O.N.U. Aflat intr-un
turneu prin mai multe țări afri
cane. secretarul general al O.N.U.,
Javier Perez de Cuellar, și-a incheiat vizita efectuată in Benin. La
Cotonou el a avut convorbiri cu
șeful statului, Mathieu Kerekou, in
cadrul cărora un loc important l-au
avut problemele privitoare la si
tuația din Africa australă. în spe
cial problema Namibiei.
DESCHIDEREA SESIUNII CONGREȘULUI S.U.A. La Washington
au început lucrările celei de-a 98-a
sesiuni a Congresului S.U.A., intr-o
atmosferă dominată de pregătirile
pentru alegerile prezidențiale și le
gislative din noiembrie a.c., informează agențiile U.P.I, și France
Presse. De asemenea — notează
sursele citate — lucrările sesiunii
Congresului ău loc pe fundalul nemulțumirii crescînde asupra politicii Administrației în Liban și Ame
rica Centrală și al îngrijorării provocate de amploarea deficitului
bugetar al S.U.A.
PENTRU
REGLEMENTAREA
CONFLICTULUI DIN CIAD. —
Secretarul general Intermediar al
Organizației Unității Africane, Peter Onu, a declarat la Accra că
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„Nu există problemă mai importantă în momentul de
față decît aceea a dezarmării, a păcii, a asigurării dreptu
lui vital al popoarelor la viață, la libertate și la pace! Sint
multe probleme în viața internațională, dar, pînă la urmă,
toate sint subordonate acestui deziderat vital al lumii, al
fiecărui popor“.
NICOLAE CEAUȘESCU

O.U.A nu iși va precupeți eforturile în direcția reinstaurării păcii
în Ciad, transmite agenția maro
cană de presă M.A.P. El a subliniat că părțile implicate în conflictul din Ciad trebuie să atenue
ze divergențele existente între ele
pentru a 'sprijini organizația panafricană in eforturile sale de re
conciliere.
GUVERNUL NIGERIEI a hotărît
redeschiderea frontierelor țării. în
chise odată cu preluarea puterii de
către forțele militare, la 31 de
cembrie anul trecut.
ARESTAREA UNOR ELEMENTE
NEONAZISTE. în urma unui raid
efectuat de poliția vest-germană in
localitatea Ruesselsheim au fost
arestate 34 de persoane acuzate de
activități desfășurate în cadrul unei
grupări neonaziste, scoasă în afara
legii.
ACCIDENT. Pe șoseaua care leagă orașele mexicane Tuxtla și Juajuapan, în statul mexican Leon, a
avut loc un grav accident de circulație. Un autobuz a derapat și a că
zut intr-o prăpastie de la o înăltime de peste 130 m. 14 persoane
și-au pierdut viața și alte 13 au fost
grav rănite.

secretarului general al partidului,
contemporaneitatea se caracterizea
ză prin . existența unor fenomene
de o deosebită complexitate si pro
funzime. Analizind aceste evoluții și
fenomene, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a formulat concluzia de
deosebită valoare teoretică și practi
că potrivit căreia, în prezent, pe
arena mondială se confruntă două
tendințe diametral opuse : pe de o
parte afirmarea iot mai pregnantă a
voinței popoarelor de a se dezvolta
liber' și a conlucra in condiții de ega
litate, intr-o lume a înțelegerii și
securității, iar. pe de altă parte, ac
centuarea politicii imperialiste de
forță și dictat, de împărțire și reîm
părțire a lumii in sfere și zone ele
influență — pe fundalul crizei eco
nomice mondiale care duce la adin
cirea și mai puternică a decalajelor
dintre țările bogate și cele sărace. în
soluționarea problemelor atit de
complexe ridicate de aceste realități
au sens și valabilitate numai acele
orientări politice izvorite din cu
noașterea și înțelegerea profundă a
legilor obiective ale societății, a fe
nomenelor din cvasiunanimitatea do
meniilor sociale.
Tocmai ca o expresie a unor ase
menea imperative, in ideile și tezele
novatoare. în vasta operă teoretică și
Prodigioasa activitate practică ale
tovarășului Nicolae Ceaușescu. apă
rarea păcii, hunul cel mai de preț al
omenirii, se înscrie ca principala di
recție de acțiune, ca idee-nucleu in
jurul căreia gravitează întreaga po
litică externă a României socialiste.
Străină oricăror considerente conjuncturale. concepția președintelui
țării noastre pornește de la premisa
că pacea reprezintă nu numai un
deziderat — e drept, cel mai înalt
deziderat al tuturor popoarelor — ci
si condiția soluționării tuturor, dar
absolut tuturor problemelor com
plexe ale contemporaneității. Pe
scurt, pacea înseamnă progres și su
praviețuirea omenirii, războiul —
blocarea tuturor problemelor dezvol
tării, și mai ales riscul prăbușirii
în abisul nuclear.

!
•

Opțiune la care nu există
alternativă. Nicicîn<i w istoria
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omenirii nu a existat o atit de pu
ternică dorință din partea tuturor
popoarelor de a beneficia de cuce
ririle civilizației, de a se dezvolta
folosind din plin progresele uriașe,
uluitoare ale științei și tehnicii.
Popoarele țărilor socialiste se află
angajate în mari eforturi pentru edi
ficarea cu succes a noii orinduiri.
Țările in curs de dezvoltare se stră
duiesc să lichideze tarele trecutului,
subdezvoltarea, să-și asigure pro
gresul — așa cum și popoarele sta
telor capitaliste sint dornice să de
pășească problemele social-economice cu care se confruntă. Practic,
intr-un fel sau altul, cu deosebiri
calitative și de o mare varietate, toa
te popoarele, toate statele iși pla
nifică sau iși schițează programe
constructive de amploare, fie că
acestea iau forma unor acte legisla
tive riguroase ori exprimă simple
opțiuni sau deziderate. Or. pentru
împlinirea a tot ceea ce popoarele
din toate țările aspiră, pentru solu
ționarea problemelor vizind dezvol
tarea in perspectivă a umanității,
condiția indispensabilă este pacea,
în concepția secretarului general al
partidului, pacea este supremul bun
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comun, fără de care nici nn proiect
constructiv, nici un program și nici
o speranță nu pot fi împlinite.
în condițiile acumulărilor de ar
mamente. in special de arme nuclea
re. cu atit mai mult in împrejurările
internaționale actuale de o deosebită
gravitate, pacea a devenit o opțiune
fără alternativă — sinonimul supra
viețuirii. însă această opțiune nu iși
poate găsi materializarea efectivă,
nu se poate transforma intr-o rea
litate trainică atîta vreme cit se con
tinuă frenetica și iraționala cursă a
înarmărilor, pentru că armele, indi
ferent de tipul și numărul lor. nu
pot. prin însăși destinația lor. să
apere pacea, să sporească securita
tea. Dimpotrivă, accelerarea cursei
înarmărilor are consecințe din cele
mai profunde și mai negative asu
pra ansamblului vieții politice, eco
nomice și sociale mondiale.
-..Practic, această cursă duce la iro
sirea unor uriașe resurse financiare,
materiale și umane, lipsind omenirea
de mijloacele necesare însănătoșirii
vieții economice, depășirii decalaje
lor. dezvoltării armonioase a tuturor
statelor : contribuie la cronicizarea
și amplificarea crizei ; constituie un
generator permanent de tensiune,
neîncredere și animozități, alimen
tează continuu psihoza de război ;
duce la acumularea unor noi mij
loace de distrugere și creează terenul
prielnic declanșării unei conflagrații.
Iată de ce. așa' cum arăta tovarășul
Nicolae Ceaușescu. lupta pentru pace
nu poate să se rezume la noțiuni
abstracte, golite de conținut, sau de
clarații de bune intenții. ci presu
pune a milita concret, cu înaltă răs
pundere pentru a opri nesăbuita es
caladă a arsenalelor militare, pentru
a înlătura amenințarea care planea
ză asupra tuturor.
Or, în prezent, prin materializarea
proiectelor de amplasare a noilor ra
chete nucleare americane în Europa,
ceea ce a determinat retragerea
U.R.S.S. de la negocierile de la
Geneva și anunțarea unor contramăsuri. popoarele continentului nos
tru. întreaga omenire se află
în fata celei mai mari primejdii
cunoscute vreodată. Fără îndoială,
istoria vremurilor noastre va con
semna Ia locul cel mai de cinste
înalta responsabilitate, demersurile
tenace, neobosite, inițiativele stră
lucite, principiale, și cutezătoare,
realiste și obiective, ale președintelui
Nicolae Ceaușescu pentru înlătura
rea acestei primejdii, pentru salvgar
darea dreptului fundamental al omu
lui — dreptul la pace, la viată.
în concepția președintelui Româ
niei, calea certă pentru asigurarea
păcii nu poate fi alta decît trecerea
la dezarmare, in primul rind la
dezarmare nucleară. Așa cum inte
resele supreme ale omenirii o cer.
vechiul dicton latin „Si vis pacem
para bellum" („de vrei pace, pregătește-te de război") trebuie răsturnat
și înlocuit prin „de vrei pace, tinde
să înlături armele". Ideea că pacea
poate fi întărită, apărată prin conti
nuarea politicii de. înarmări este
profund periculoasă, cum nu o dată
a subliniat șeful statului român,
pentru că — stau mărturie în acest
sens realitățile vieții internaționale
— departe de a spori securitatea,
armele o șubrezesc, fac să crească
gradul de insecuritate, cu riscul per
manent al declanșării unei confla
grații nucleare.

Un program amplu, coe
rent de dezarmare, expresie
o unei înalte responsabili
tăți. Tocmai pornind de la aceste
considerente fundamentale, președin
tele tării noastre a inițiat un larg
evantai de măsuri care se constituie
intr-un program amplu, concret,
mergînd de la simplu Ia complex, de
la ceea ce este posibil imediat și ab
solut necesar în prezent, la ceea ce
trebuie să constituie teluri de viitor,
astfel ca omenirea să fie total și de
finitiv eliberată de coșmarul războiu
lui nuclear, să se întărească încre
derea și să se reducă tensiunea, să
dispară focarele de conflict și să se
spulbere orice argument pentru înar
mare, să se asigure o pace reală, du
rabilă și rodnică pentru toate po
poarele. în opinia României, a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, voința
politică de dezarmare trebuie să se
manifeste permanent, cu atit mai
mult în actuala conjunctură interna
țională.
în acest spirit, demersurile perma
nente, apelurile lucide, inițiativele
multiple întreprinse de secretarul
general al partidului in legătură cu
situația creată prin trecerea la am
plasarea noilor rachete cu rază me
die de acțiune în Europa se consti
tuie într-o expresie pilduitoare a
modului in care tovarășul Nicolae
Ceaușescu acționează pentru promo
varea neabătută a păcii și dezarmă
rii. Din ansamblul acestor preocu
pări responsabile se degajă ca o ne
cesitate de stringentă actualitate
oprirea amplasării noilor rachete,
oprirea contramâsurilor anunțate și

revenirea la masa tratativelor de la
Geneva. Pe asemenea baze s-ar crea
condiții — așa cum popoarele aș
teaptă — spre convenirea unor mă
suri reciproc acceptabile, pentru
crearea unui echilibru al forțelor nu
cleare și clasice, nu la niveluri tot
mai ridicate, ci, dimpotrivă, tot mai
reduse, pentru eliberarea Europei si
a lumii, de pericolul unui război ca
tastrofal.
în evantaiul propunerilor româ
nești privind oprirea cursei înarmă
rilor. reducerea cheltuielilor militare
reprezintă o alta din căile majore
pentru .împlinirea acestui deziderat.
In concepțui României, a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. încetarea spi
ralei alocațiilor militare, trecerea la
diminuarea lor — începind cu state
le care dețin cea mai mare pondere
în totalul mondial al acestor chel
tuieli — vor pregăti condițiile pen
tru o reală lichidare a arsenalelor,
creîndu-se astfel mari disponibili
tăți financiare și materiale atit de
necesare soluționării gravelor dosare
economice și sociale care confrunta,
lumea contemporană.
Soluționarea pe cale pașnică, prin
negocieri a diferendelor dintre state
este o altă direcție fundamentală de
acțiune promovată stăruitor de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, pornind
de la adevărul incontestabil că aricit
de îndelungate ar fi negocierile, ele
sint infinit preferabile conflictelor
care, departe de â soluționa proble
mele in dispută, creează noi si noi
surse de tensiune, punind in pericol
liniștea și pacea generală.
Preocuparea constantă a șefului
statului român pentru înfăptuirea
tuturor acestor mari comandamente
ale vremurilor noastre și-a găsit i o
nouă si elocventă reflectare în
„POZIȚIA ROMÂNIEI, CONCEPȚIA
SI CONSIDERENTELE PREȘEDIN
TELUI NICOLAE CEAUȘESCU PRI
VIND MASURILE DE ÎNCREDERE
ȘI SECURITATE ȘI PENTRU
DEZARMARE ÎN EUROPA", pre
zentate la Conferința de la Stock
holm. Noile propuneri și măsuri,
constituindu-se intr-un plan imitar
de acțiune, țintesc la oprirea am
plasării noilor rachete nucleare cu
rază medie de acțiune, retragerea jși
distrugerea celor existente, și re-'
luarea negocierilor sovieto-americane, desciiizind astfel calea înlătu
rării de pe continentul nostru a
primejdiei atomice. Izvorite din grija
deosebită pentru soarta omenirii, din
dorința de a scoate din impas actuăla
situație politică de o gravitate deose
bită. poziția si inițiativele tării noas
tre.
ale
președintelui
Nicolae
Ceaușescu avansate la reuniunea din
capitala Suediei au suscitat un lar'g
ecou international, deopotrivă in
cercurile politice și cele ale opiniei
publice, au trezit cel mai viu
interes pretutindeni în lume, tocmai
datorită caracterului lor profund ori
ginal. realist și constructiv.

Condiția de bază — unita
tea de acțiune. Elaborind tezele
privind imperativul vital al contem
poraneității — pacea — tovarășul
Nicolae Ceaușescu a dezvăluit tot
odată cu limpezime de cristal rolul
determinant in această privință al
popoarelor, al maselor largi populare
ca adevărate făuritoare ale istoriei.
In noile condiții din lume, cind zeci
și zeci de națiuni s-au descătușat i și
iși revendică dreptul de a-si spune
cuvintul în toate problemele care le
privesc, președintele tării noastre
subliniază ca un postulat cardinal că
popoarele au capacitatea de a im
pune o politică nouă, dc conviețuire
pașnică și rodnică colaborare inter
națională. Cu claritatea proprie re
voluționarului încercat, tovarășul
Nicolae Ceaușescu subliniază. în același timp, că în lupta popoarelor
pentru triumful păcii, destinderii și
dezarmării succesul nu vine de la
sine, nu poate fi un proces spontan,
ci este rezultatul unei mobilizări tot
mai ample și mai energice, al unor
acțiuni tot mai susținute și viguroa
se, în deplină cunoștință de cauză,
strins unite pentru a apăra ceea ce
au mai de preț — pacea, viata dem
nă — popoarele pot impune respec
tarea voinței lor.
Toate aceste teze și idei, rezultat
al unei temeinice gîndiri. răspunzind aspirațiilor de pace și colabo
rare ale poporului român, ale tutu
ror popoarelor lumii, se bucură de
cea mai largă audientă și prețuire
internațională, de cel mai puternic
ecou în conștiința contemporaneită
ții, au devenit concepte de vocație
universală. Ele au contribuit și con
tribuie la sporirea fără precedent a
prestigiului internațional al patr’ ■
tovarășul Nicolae Ceaușescu fiind
astăzi recunoscut ca personalitate
proeminentă a contemporaneității,
„erou al păcii", omul care și-a de
dicat întreaga viată înfăptuirii', 'nă
zuinței vitale a întregii umanități de
a trăi într-o lume mai bună și mai
dreaptă, fără arme și războaie.

Ioan TIMOFTE
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