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LA MULȚI ANI, IUBITE TOVARĂȘE] 
NICOLAE CEA UȘESCU!

LA MULȚI ANI I Este urarea care 
vine din istorie, tradițională pe 
meleagurile străjuite de Carpați, 
Dunăre și Marea Neagră. Ea- s-a 
născut aici, unde strămoșii noștri, 
dacii, daco-romanii, apoi noi, ro
mânii, am dobindit, de-a lungul 
vremurilor, conștiința continuității, a 
identității de origine și cultură, fă- 
cind din unitatea națională supre
mul ideal al multimilenarei noastre 
existențe.

LA MULȚI ANI I Tradiționala, lu
minoasa urare o adresăm azi, din 
adîncul inimii, noi toți, țara întrea
gă, întreg poporul, celui mai iubit 
și stimat dintre fiii patriei, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, în acest 
moment de înălțătoare sărbătoare, 
cu prilejul aniversării a peste o ju
mătate de veac de activitate revo
luționară și al zilei sale de ncștere.

LA MULTI ANI, IUBITE TOVARĂȘE 
NICOLAE ’ CEAUȘESCU I Partidul, 
poporul întreg vă adresează fier
bintea urare, în semn de ales și 
emoționant omagiu pentru nepieri
toarele, exemplarele fapte istorice 
prin care v-ați ilustrat ca un mare 
și strălucit revoluționar, patriot, ca 
un clarvăzător conducător politic.

LA MULȚI ANI, IUBITE TOVARĂȘE 
NICOLAE CEAUȘESCU I I n semn 
de înaltă prețuire și profundă re
cunoștință pentru tot ceea ce se în
făptuiește în România de aproape 
două decenii încoace, de la Con
gresul al IX-lea, de cind vă aflați 
în fruntea partidului și a țării, timp 
în care patria noastră a înscris in 
cronica sa socialistă realizările cele 
mai cutezătoare, dobîndindu-și un 
imens prestigiu internațional.

LA MULȚI ANI! Este urarea fier
binte a întregii țări, urare încărcată 
de o nețărmurită mîndrie patriotică, 
izvorîtă din faptul că eroicul nostru 
popor, cu o istorie eroică, are azi 
un conducător erou I

In galeria marilor personalități ale 
neamului, istoria a înscris pentru 
totdeauna numele dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, conducător încercat și 
înțelept al României libere, suvera
ne, socialiste I

LA MULȚI ANI I - vă urează e- 
roica noastră clasă muncitoare, ță
rănimea, intelectualitatea, tînăra ge
nerație, toți oamenii muncii din 
patria noastră, fără deosebire d'e 
naționalitate.

LA MULȚI ANI I - vă spun, din 
adîncul inimilor, toți fiii țării, făcind 
legămînt solemn ca în strînsă uni
tate în jurul partidului, al dumnea
voastră, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, să vă ur- 
m.eze mereu îndemnul, să mun
cească fără preget pentru a făuri, 
pe pămîntul patriei, viitorul de aur 
pe care l-au visat înaintașii : vii- 

comunist.

O concepție profund științifică —
la baza dezvoltării României socialiste

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit miercuri 
pe Vasil Tanov, secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, care efectuează o vizită 
in tara noastră. Oaspetele a fost in- 
sotit de Aleksandar Petkov. pre
ședintele Uniunii Naționale Agrarin- 
dustriale a R.P. Bulgaria.

La primire au participat tovarășii 
Gheorghe Stoica, secretar al C.C. al 
P.C.R.. și Ion Teșu. ministrul agri
culturii și industriei alimentare.

A-fost de față Todor Stoicev, am
basadorul Bulgariei la București.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cald salut din 
partea tovarășului Todor Jivkov, se
cretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, pre

ședintele Consiliului de Stat al R.P. 
Bulgaria. împreună cu urări de noi 
succese poporului român in edifi
carea societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a adresat, la rindul său. 
tovarășului Todor Jivkov un cald 
salut tovărășesc, iar poporului bulgar 
prieten urări de noi succese in con
strucția socialistă.

In cadrul convorbirii au fost evi
dențiate bunele raporturi de priete
nie și colaborare statornicite între 
partidele, țările și popoarele noastre, 
care se dezvoltă continuu in solritul 
înțelegerilor convenite cu prilejul in- 
tilntrilor și convoi*birilor dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov. A fost exprimată, totodată, 
dorința de a dezvolta și in viitor

colaborarea bilaterală româno-bulga- 
ră prin valorificarea mai largă a po
tențialului economic al celor două 
tari. Au fost evidențiate oosibilită- 
țile'de cooperare in domeniul agri
culturii — sector de bază al econo
miilor celor două țări — exorim.n- 
du-se dorința de a se intensifica 
schimburile de experiență și conlu
crarea româno-bulgară in vederea 
obținerii de producții agricole tot mai 
mari. S-a apreciat că extinderea 
conlucrării româno-bulgare in diver
se domenii de activitate este în in
teresul celor două țări și popoare, 
servește cauzei generale a socialis
mului. colaborării și păcii în Europa 
și in întreaga lume.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

Ministrul coordonator pentru economie, finanțe, industrie 
și supervizarea dezvoltării din Republica Indonezia

Președintele Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, miercuri după- 
amiază. pe prof. dr. Aii Wardhana, 
ministru coordonator pentru econo
mie. finanțe, industrie și superviza
rea dezvoltării din Republica Indo
nezia. președintele pârtii indonezie
ne in Comisia mixtă româno-indone- 
ziană de cooperare economică, teh- 
nico-științifică și schimburi comer
ciale. ale cărei lucrări s-au desfășu
rat la București.

La primire a luat parte tovarășul 
Marin Enache. viceorim-ministru al 
guvernului, președintele părții ro
mâne in comisia mixtă.

A participat, de asemenea, amba
sadorul Indoneziei Ia București. Mo
hamad Isnaeni.

Ministrul indonezian a expri
mat vii mulțumiri pentru primire 
și a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu din partea președintelui 
Indoneziei. Suharto, calde si priete
nești salutări, urări de sănătate și 
fericire personală, de progres și 
prosperitate pentru poporul român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a transmis, la rindul său. 
președintelui Republicii Indonezia 
un cordial salut și cele mai bune 
urări, iar poporului indonezian prie
ten — urări de succes in dezvolta
rea economică și socială a tării sale.

în timpul întrevederii a fost evi
dențiată evoluția pozitivă a relații
lor româno — indoneziene, apreciin- 
du-se că dialogul la nivel înalt cu 
prilejul vizitei efectuate de pre
ședintele României in Indonezia. în 
1982. a constituit un moment de o 
deosebită însemnătate pentru ampli
ficarea raporturilor prietenești dintre 
cele două țări și popoare. S-a apre
ciat că există noi posibilități de 
extindere in continuare a colaborării 
și cooperării pe plan economic, co
mercial, industrial si in alte domenii, 
ceea ce corespunde intereselor țări
lor și popoarelor noastre. în acest 
sens a fost reliefat rolul comisiei 
mixte in valorificarea mai eficientă 
a posibilităților pe care le oferă eco
nomiile celor două țări.

A avut loc. de asemenea, un

schimb de păreri cu privire la ac
tuala situație internațională, apre- 
ciindu-se că trebuie depuse. în con
tinuare. eforturi susținute pentru 
oprirea cursei înarmărilor si trece
rea la măsuri hotărîte de dezarmare, 
și in special de dezarmare nucleară, 
pentru iptărirea securității si cola
borării internaționale, nentru relua
rea și continuarea politicii de des
tindere. pace si respect al indepen
dentei popoarelor, pentru solutiona
rea tuturor diferendelor dintre state 
pe cale pașnică, prin tratative.

S-a subliniat că interesele păcii șl 
securității impun intensificarea efor
turilor țărilor în curs de dezvoltare 
pentru lichidarea subdezvoltării și 
edificarea unei noi ordini economice 
Internationale care să asigure fiecă
rei națiuni, și în special celor răma
se in urmă, condiții propice pentru 
dezvoltarea economico-socială. pen
tru înfăptuirea aspirațiilor de pro
gres și bunăstare ale tuturor popoa
relor.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.
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O notă mult înaltă în marea simfonie 
a păcii și-a dreptății, este voința clară 
a celui ce ne este conducător de țară 
și care e a țării și-a neamului mîndrie.

Aici sintem de veacuri și-aici vom fi mereu, 
aici ne e-n vecie rădăcina,

A ȚĂRII Șl A NEAMULUI MÎNDRIE
Pămîntul e făcut ca să rodească, 
să fie împodobit acest pămint, 
și nu o pulbere zvîrlită-n vînt, 
și nici un ghem de iască.

iar cel ce limpezește și fapta, și lumina, 
cel care pune umărul la greu 
și care nu cunoaște în lupta sa oprire, 
— e-al nostru înțelept cîrmaci năier 
ca-n primăvara lumii întreaga omenire 
să-nalțe ramul păcii către cer.

De ziua sa primească-ne urare : 
să-i fie viața plină de-nfăptuiri mărețe, 
ani mulți să ne conducă, să ne-nvețe, 
în plină sănătate și vigoare I

Virgil TEODORESCU
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Conducătorul omagiat și cinstit 
de întregul popor

Două file de aur din isto- 
-ia neamului nostru sint 
așezate alăturat în calen
darul lui ianuarie. Două 

aniversări îngemănate de adîn
cul adevăr pe care îl cuprind 
în ele — statornica năzuință și 
luotă a românilor pentru uni
tate și independență, nestinsa 
lor sete de dreptate, de liber
tate. de progres social. Dacă la 
24 ianuarie națiunea română a 
cinstit Unirea, evenimentul 
prin care acum 125 de ani s-a 
pus piatră de temelie României 
moderne, azi, la 28 ianuarie, 
aceleași milioane de inimi il 
omagiază, cu aleasă bucurie 
și căldură, pe ilustrul nostru 
conducător, pe marele nos
tru contemporan, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — OMUL 
care, în fruntea partidului și 
statului, a gindit și a luptat cu 
o deosebită fermitate și o 
strălucită conștiință patriotică 
pentru consolidarea unității și 
independenței României so

cialiste. pentru împlinirea aspi
rațiilor de mai bine ale po
porului român.

Inconjurîndu-1 pe tovarășul 
Nicolae , Ceaușescu — cu pri
lejul zilei sale de -naștere — 
cu puternice simțăminte de

ruia se ridicase ; pe eroul care 
a stat neînfricat și demn in 
fața greutăților, pe care nu 
l-au putut încovoia nici un fel 
de represiuni sau amenințări, 
trăind cu întreaga sa ființă 
marile lecții ale istoriei, vre

Gheorghe OPREA,
membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 

prim viceprim-ministru al guvernului

prețuire și adincă recunoștin
ță, națiunea noastră omagiază 
pe revoluționarul care, găsind 
incă de la vîrsta cea mai ti- 
nără drumul drept, răspunsul 
adevărat la întrebările vieții, 
s-a înrolat sub flamurile co
muniste ; pe luptătorul care 
s-a aflat mereu in primele 
rînduri ale înfruntărilor de 
clasă, militind cu neistovită 
energie pentru clădirea unui 
partid puternic, legat strins de 
poporul român, din rindul că

rile și nădejdile acute ale po
porului ; pe marele om de 
stat, cu o largă viziune poli
tică, cu o gindire teoretică și 
acțiune perspicace și novatoa
re — strălucit continuator al 
celor mai mari oameni ai is
toriei noastre — sub condu
cerea căruia România a cu
noscut anii cei mai fertili, cei 
mai fructuoși in progres eco
nomic din întreaga Sj exis
tentă.

Este un adevăr validat de

viață că in momentele impor
tante ale evoluției sociale is
toria însăși iși făurește ma
rile personalități, pentru -a-i 
promova sensurile sale esen
țiale. Viața și opera lor ex
primă conștiința de sine a e- 
pocii. Istoria umanității a în
scris pe frontispiciul său ne
pieritor nenumărați eroi. Unii 
au fost titani ai gîndirii, iar 
alții titani ai acțiunii. Primii 
și-au dăruit toată energia i- 
deilor ; ei au cercetat lumea 
pentru a-i descoperi legile de 
existență, izbutind să contri
buie la progresul adevărului. 
Ceilalți au văzut în faptă mij
locul de realizare a imperati
velor majore ale istoriei, aflîn- 
du-se mereu in viitoarea 
luptei sociale. Istoria cunoaște 
și mari personalități nu doar 
ale gîndirii ori ale faptei, ci 
ale gîndirii și faptei in același 
timp. Acestea cercetează cu 
pasiune adevărul lumii, anga-
(Continuare in pag. a V-a)

0 potrivire fericită a tim- 
oului a așezat alături de 
ziua istorică a unirii din 
24 ianuarie o nouă săr

bătoare scumpă a epocii noas
tre. ziua de naștere a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. întregul 
nostru popor folosește acest 
prilej pentru a-și exprima 
dragostea, atașamentul. încre
derea si stima fată de condu
cătorul său. fată de Dolitica 
partidului nostru. îndrumată 
zi de zi de cîrmaciul său 
neobosit, spre binele si feri
cirea ooporului. pentru pacea 
și gloria tării noastre in lume.

Au trecut aproape două de
cenii de cind in fruntea parti
dului nostru se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. fiu emi
nent al poporului român, care 
și-a dedicat întreaga sa viată 
și activitate revoluționară, de 
peste cinci decenii, slujirii in
tereselor fundamentale ale 
poporului, ale Partidului Co
munist Român. Epoca aceasta

încorporează înfăptuiri atît de 
mari in toate domeniile de ac
tivitate. iar țara noastră ocu
pă un loc atît de prestigios în 
lume, incit pe bună dreptate 
istoricii au numit-o ..Epoca 
Ceaușescu". prin analogie cu

amintire nepieritoare acelor 
conducători ce au apărat pă- 
mîntul tării de pericolele din 
afară, asigurind dezvoltarea 
social-economică si culturală 
a poporului.

La acest ceas aniversar, se

Ion POPESCU-PUȚURI
membru al C.C. al P.C.R., 

directorul Institutului de studii istoride și social-politice

marile perioade de dezvoltare 
si înflorire a ponorului nostru 
din trecut, cum au fost epoca 
lui Burebista. epoca lui Stefan 
cel Mare, eooca lui Matei Ba- 
sarab si Vasile Lupu. epoca 
lui Cuza s.a. Adoptind aseme
nea formule succinte istoricii 
nu fac dealtfel decit să ex
prime conștiința populară a 
timpului respectiv in care s-a 
proiectat o înaltă cinstire si o

cuvine să spunem cu mîndrie 
că Nicolae Ceaușescu este fiul 
poporului român, unul dintre 
milioanele de : i. născut in
tr-un sat. satul Seornicesti din 
Olt. a sa cum sint miile de 
sate ale patriei noastre. Satul 
acesta, in mijlocul căruia a 
petrecut prima parte a copilă
riei sale, este el insusi o scoa
lă. școala primelor simțiri năs
cute In colectivitatea țărăneas

că bogată In experiența de 
viată multimilenară. Școala 
experienței țărănești evocă 
strămoșii, obiceiurile, datinile, 
folclorul. întreaga si inestima
bila bogăție spirituală a unei 
colectivități umane, statornici
tă de milenii pe aceste oă- 
mînturi.

in această ambiantă țără
nească, in care insăsi familia 
sa numeroasă i-a asigurat pri
mele și cele mai apropiate ele
mente de viată, tinărul Nicolae 
Ceausescu r privit si a căutat 
adine in mediu! său social 
imediat si in cartea trecutului 
său străvechi. în cartea de is
torie a poporului. Cunoașterea 
profundă a trecutului — căruia 
revoluționarul patriot Nicolae 
Ceausescu nu a incetat să-i 
adincească sensurile oină as
tăzi — se află, fără îndoială, 
la originea inestimabilelor 
orientări pe care secretarul
(Continuare în pag. a IV-a)
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Vibrantul îndemn al secretarului general al partidului, exprimind nemărginita încredere
în forța de creație a poporului, în capacitatea întregii noastre națiuni de a ridica patria pe cele mai 
înalte culmi ale progresului și civilizației, mobilizează energiile întregului popor la muncă pentru 
progresul multilateral, pentru măreția României socialiste

Sint momente cu totul deosebite 
în viata noastră cind privirea Îmbră
țișează drumul parcurs, cind gîndul 
capătă puteri noi, evaluînd rodnicia 
energiilor dedicate împlinirii înalte
lor idealuri comuniste ale partidu
lui, în aceste momente de meditație 

! asupra istoriei al cărei aluat l-am 
frămîintat cu eforturi, cu sacrificii, 
cu luminoase speranțe, cu încre
derea cimentată de mărețele împli
niri din cuprinsul ultimelor aproape 
două decenii de cind la cirma desti
nelor națiunii se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. se dezvăluie în 
t'—tă măreția lui sentimentul certi
tudinii că resursele noastre de gin- 
dire si acțiune sîn.t nelimitate, că 
numai de noi, de voința noastră re
voluționară depinde posibilitatea ob
ținerii a noi si noi victorii pe calea 
progresului multilateral al patriei, a 
ridicării ei pe o nouă treaptă, supe
rioară de dezvoltare, in rindul ță
rilor avansate pe plan economic. 
Cum s-a născut acest sentiment, 
cum ne-a cucerit el inimile, de unde 
nesecatul izvor de încredere care l-a 
nutrit sl-1 nutrește îmbelșugat, fă- 
cînd din el. de fapt, generatorul pu
ternic ăl marilor înfăptuiri ale cro
nicii noastre contemporane ?

Astăzi, de la înălțimea timpului 
nostru socialist, prin bogata expe
riență a muncii cîștigată pe schelele 
construcției în perioada cea mai fer
tilă în împliniri din întreaga istorie 
a României — „epoca Ceaușescu", 
inaugurată de istoricele hotărîri ale 
celui de-al IX-lea Congres al parti
dului — avem putinta să descifrăm 
limpede drumurile noi pe care vom 
păși în viitor. De Ia înălțimea aces
tui timp pătrundem, totodată, și mai 
profund înțelesul primilor pași pe 
drumul nou care începea în viața 
tării noastre în acea neuitată vară 
a anului 1965 ; se desprind, din- 
tr-o dată, cu o claritate plină de 

I semnificații, cuvintele tovarășului
Nicolae Ceaușescu rostite cu prile
jul primelor sale vizite de lucru in 
uzine și pe ogoare. în mijlocul mun- 
citorik^j țăranilor, intelectualilor : 
.Acum pornim, tovarăși, la un drum 
îndelungat care, trebuie să vă spun, 
nu va fi ușor, va cere muncă inten
să din partea tuturor. De aceea, 
partidul nostru consideră că e bine 
ca înainte de a porni la drum să 
ne sfătuim cu muncitorii, cu țăranii, 
cu intelectualii, cu bărbați și femei, 
eu bătrîns și tineri, într-un cuvint 
cu întregul popor în alegerea celui 
mai bun drum spre țelurile pe care 
le avem de înfăptuit".

Și tocmai pentru că drumul era 
lung și greu, și experiență nu era 
destulă, iar uneori lipsea curajul, se 
faceau auzite întrebări 4 „Oare vom 
putea face noi o industrie modernă, 
de vîrf,. mari combinate și platforme 

I industriale ? Vom avea puterea să 
măturăm periferiile de locuințe insa
lubre si să schimbăm, în multe cazuri, 
fața localităților ? Vom putea să dăm 
viată nouă, ritm și culoare unor zone 
lăsate in uitare, să pregătim sute și 
sute de mii de muncitori în mese
rii moderne, precum și specialiști de 
înaltă clasă în stare să abordeze cu 
îndrăzneală domenii ale științei și 
tehnicii deloc ușor de abordat chiar 
5n țări cu multă experiență ? Vom 
putea să progresăm intr-un asemenea 
ritm incit să micșorăm mari’e deca
laje ce ne despart de țările avansate 
și vom putea găsi drumul nostru pro
priu, pe potriva puterii și tradițiilor 
noastre, vom putea să dăm răspun- 

i suri practice, viabile la întrebări de
loc simple, la întrebări pe care le ri
dică făurirea industriei, agriculturii, 
a economiei socialiste in noua etapă 
de dezvoltare a tării ?“

Era nevoie de competentă, dar și de 
putere, de voință și de îndrăzneală 
pentru a răspunde practic la aceste 
întrebări, pentru a porni cu siguranță 
la noul drum de luptă lung și greu.

Partidul, prin corectarea unor gre
șeli, printr-un efort colectiv, prin a- 
dunarea și concentrarea înțelepciunii 
poporului, a știut să găsească răs
punsurile, căile, metodele necesare 
de rezolvare și, în același timp, prin 
gindirea șl acțiunea revoluționară a 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a știut să dea 
speranță, îndrăzneală. încredere mi
lioanelor și milioanelor de oameni 
angajați în bătălie.

„STÂ ÎN PUTEREA 
NOASTRĂ, TOVARĂȘI!"

De cite ,ori în totl acești ani de după 
Congresul IX nu am auzit aceste cu- 
vinte-îndemn, exorimate în forme 

; diferite, fie in intilnirile cu muncito
rii in marile hale industriale, pe șan
tiere, fie la sfaturile cu țăranii, in 
lanurile de griu și porumb, fie in in
tilnirile cu intelectualii, cu oamenii 
de știință în laboratoare, in amfitea
tre universitare cu tinerii, fie ex
primate la sute de consfătuiri, la con
grese, în timpul vizitelor de lucru.

„STÂ ÎN PUTEREA 
NOASTRĂ, TOVARĂȘI!"

Cuvinte-indemn. exprimind, în 
același timp, o adîncă încrede
re în capacitatea muncitorilor, ță
ranilor, a oamenilor de știință, a 
tuturor celor ce muncesc de a găsi în 
ei mereu noi forțe, de a descoperi 
noi posibilități de rezolvare a tuturor 
dificultăților ivite pe drumul greu și 
lung pe care ne angajasem cu nestră
mutată convingere în victorie.

Da. un drum lung si deloc ușor 
începea atunci... Radu Rîciu, Erou 
al Muncii Socialiste, președintele 
C.A.P. Drăgănești-Vlașca, din ju
dețul Teleorman, iși amintește 
despre acel început de drum dind, 
într-un fel. prin mărturia Iui un 
prim răspuns la întrebările formu
late la începutul acestor rînduri : 
„Cind l-am auzit, la Congresul al 
IX-Iea, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sounînd că baza temeini
că a politicii partidului este „expe
riența. mtelencivnea celor care o 
înfăptuiesc" (n-am să uit vreodată 
aceste cuvinte) și că doar prin larga 
ei valorificare poate prinde viată 
democrația socialistă, am simțit, cu 

rtoată ființa mea, că se deschide in
tr-adevăr un drum nou. revoluțio
nar".

Da. se deschidea larg un drum

care cerea muncă intensă din partea 
tuturor, un drum luminat de pro
funda încredere in forța de creație 
a muncitorilor, țăranilor, intelectua
lilor. Către această inepuizabilă for
ță si-a îndreptat gindul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu din prima clipă 
în care i s-a încredințat înalta răs
pundere a conducerii partidului și 
statului, aplicind cu hotărîre in 
practică principiul ce avea să devi
nă fundamental în noua etană isto
rică — Socialismul se clădește cu 
poporul, pentru popor — realizat 
printr-un amplu și permanent dia
log cu cei ce muncesc și înfăptuiesc 
politica partidului. înțelesul adine 
al acestui principiu al secretarului 

general al partidului bazat pe încre
derea fermă în capacitatea poporu
lui. al cărui cel mai iubit fiu este, 
de a-si făuri un prezent și un viitor 
la înălțimea idealurilor înscrise in 
Programul partidului iși avea sor
gintea incă in anii aspri ai activi
tății sale revoluționare începute cu 
peste cinci decenii in urmă. „încă 
din acești primi ani — preciza to
varășul Nicolae Ceaușescu — am în
țeles că socialismul înseamnă uma
nism. libertate, dreptate socială, în
seamnă o largă participare a po
porului, a maselor la conducerea 
societății". Un vibrant crez politic 
pentru înfăptuirea căruia secretarul 
general al partidului si-a dăruit 
si-si dăruiește generos Întreaga pu
tere de creație, geniul său construc
tiv. întreaga voință de patriot, de 
încercat revoluționar.

Au trecut aproape două decenii de 
la acest început de . istorie nouă, de 
largi deschideri democratice, de în
drăznețe proiecte caracterizate prin- 
tr-o viziune profund revoluționară, 
cuprinzînd in aria lor de prefaceri 
structurale toate compartimentele 
societății. Proiectele de atunci sint 
azi realitate vie, pregnantă. O 
epocă neasemuită, ani eroici în 
care milioanele de oameni ai mun
cii au învătat in iureșul construcției 
să-și cunoască mai bine capacitatea 
de creație, să-și evalueze forțele in 
spirit revoluționar, așa cum le-o 
cere în permanentă secretarul gene
ral al partidului, să acționeze in 
toate domeniile ca stăpîni ai desti

nelor tării, asumîndu-și răspunderea 
de proprietari, producători si bene
ficiari ai tuturor bunurilor materia
le si spirituale — roade ale pro
priului lor efort.

...Povestea unul dintre constructorii 
Canalului Dunăre-Marea Neagră, in
ginerul Mihai Dulică :

— Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
străbătut cu pasul întregul traseu al 
viitorului drum de apă. S-a sfătuit 
cu specialiștii, cu muncitorii care 
veniseră să dea, cum se saune, pri
ma lovitură de cazma. Am avut fe
ricirea să fiu și eu în preajma 
secretarului general al partidului in 
acele momente decisive pentru vii
toarea ctitorie. Cei peste 60 de ki

„SIMȚIM CU NOI O INIMĂ FIERBINTE, 

CU CEA UȘESCU MERGEM ÎNAINTE"

FILE DE ISTORIE
Imagini care fixează pentru istorie o reali

tate definitorie a acestei dinamice și rodnice 
epoci : marele, permanentul dialog al secretaru
lui general al partidului cu poporul. Momente 
emoționante prilejuite de întâlnirea cu oamenii 
muncii din marile uzine ale țării, de pe șantiere, 
cu făuritorii puternicelor cetăți industriale ale 
României socialiste, cu tinerii — viitorul pa
triei, pretutindeni unde tovarășul Nicolae 
Ceaușescu așază piatra de temelie a unei noi 
ctitorii socialiste, unde participă la punerea în 
funcțiune a noi fabrici, mașini și utilaje create 
prin hărnicia, inteligența și spiritul revoluționar 
ale clasei noastre muncitoare, ale întregului 
popor.

Imagini însuflețitoare, demonstrînd prin 
exemplul faptei că stă în puterea noastră să 
realizăm tot ce ne propunem, cu forțe proprii, 
încrezători în aceste forțe, ca oameni liberi ai 
unei țări libere, așa cum neobosit ne cheamă 
să acționăm secretarul general al partidului.

Imagini însuflețitoare, exprimind profunda 
stimă și recunoștință ale întregului nostru popor 
față de cel care, prin gîndirea și acțiunea sa 
creatoare, revoluționară, a dat numele său celei 
mai fertile epoci din întreaga istorie a patriei 
noastre : Epoca Nicolae Ceaușescu.

lometri al canalului mi se păreau 
uriași, dealurile de piatră în care 
urma să tăiem albia căpăta in min
tea mea proporțiile unor munți de 
netrecut. Urmăream dialogul de lu
cru si mă întrebam : vom putea noi 
oare Să învingem piatra, solul arid, 
rîurile subterane, argilele alunecă
toare ? „Stă in puterea noastră să 
realizăm această construcție, avem 
tot ce ne trebuie, avem, mai ales, 
constructori minunați care vor găsi 
soluțiile cele mai potrivite de rezol
vare" — a spus chiar in acel mo
ment secretarul general al partidu
lui. răspunzînd parcă gindurilor 
noastre.

— Acum cînd Canalul se află în 
faza de finalizare, ce înțeles atri
buit! cuvintelor de atunci ale secre
tarului general al partidului ?

— în primul rînd. vreau să măr
turisesc că acele cuvinte mi le-am 
reamintit si eu și tovarășii mei de 
muncă ori de cite ori ne-a fost greu; 
ne-au fost indemn. îmbărbătare, 
ne-au ambiționat să biruim greută
țile. să rezolvăm dificultățile cu 
propriile noastre forțe. Și nu au fost 
puține astfel de cazuri. Trebuia să 
onorăm Încrederea investită de la 
început în forța noastră de creația 
de către tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Și am onorat-o muncind mai bine, 
acumulînd experiență, perfecțio- 
nîndu-ne neîncetat, învătind. la 
propriu, în plină desfășurare a 
activității. Vedeți, cind a spus 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a- 
tunci că vom fi in stare să reali

zăm acest obiectiv, cu siguranță că 
tocmai la aceste resurse ale noastre 
nepuse încă in valoare s-a gindit, 
contind pe ele. stimulîndu-le apoi 
cu prilejul fiecărei vizite de lucru 
pe marele șantier. Și sint convins că 
la fel se petrec lucrurile pe orice 
șantier al tării unde secretarul ge
nerat al partidului pășește de la în
ceput, punînd piatra de fundație. 
După cum prea bine știm cu 
toții, acesta-i stilul de lucru al 
secretarului general al partidului : 
legătura permanentă cu oamenii 
muncii, consultarea cu ei, stabilirea 
împreună cu ei a celor mai bune 
soluții de depășire a dificultăților, 
încrederea nețărmurită in priceperea 

si inteligenta muncitorilor, țăranilor, 
intelectualilor de a da chip celor 
mai îndrăznețe realizări prin pro
priile lor forțe. Eu aș spune, folo
sind limbajul meu de constructor, 
că prin această încredere stimula
toare de noi energii tovarășul 
Nicolae Ceaușescu clădește pur și 
simplu certitudinea reușitei în su
fletul fiecăruia dintre noi. O certi
tudine a spiritului revoluționar in 
acțiune.

DA, STĂ ÎN PUTEREA 
NOASTRĂ!

— A fost o vizită de lucru obișnui
tă — ne evocă una din intilnirile 
secretarului general al partidului cu 
muncitorii de la întreprinderea 
„Timpuri noi" maistrul Justinian 
Oprescu. secretarul comitetului de 
partid. O vizită care, ca de obicei, 
și-a avut însă învățămintele ei nu 
numai pentru întreprinderea noastră, 
ci pentru întreaga ramură a con
strucțiilor de mașini a tării. Pro
blema principală a fost aceea a obți
nerii unei noi calități a produselor, 
iar acest lucru implica importante 
decizii privind promovarea mai pu
ternică a progresului tehnic, perfec
tionarea organizării, impulsionarea 
acțiunii de autodotate, specializarea 
întreprinderii pe anumite tipuri de 
produse și multe altele. „Puteti 6ă 
soluționați toate aceste probleme 
într-un termen foarte scurt — ne-a 

spus secretarul general al partidului 
după ce a analizat în amănunt pro
blemele. împreună cu noi. Aveți oa
meni de nădejde, cu experiență bo
gată. Folosiți această experiență, 
punefi-o in valoare, sinteți în stare 
să faceți mai mult decît v-ați 
propus".

— Și ce a urmat ?
— Cred că nu a rămas muncitor să 

nu-și spună părerea în toate orga
nismele democrației noastre munci
torești. să nu vină cu o propunere, 
să nu pună umărul, să nu participe 
la întregul efort de înnoire hotărit 
împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Realmente, s-a produs o 
cotitură în întreaga activitate a uzi

nei. Așa cum se întimplă oriunde 
secretarul general al partidului ii 
cheamă pe oameni să rezolve cu for
țele lor proprii cele mai dificile pro
bleme. Lucrurile sînt scoase din iner
ție. energii umane, proaspete sint 
puse în valoare, noului i se deschide 
drum larg, încrederea în capacita
tea proprie de creație se întărește. 
Iată, ne-am modernizat produsele șl 
continuăm această modernizare, am 
introdus în fabricație altele noi, de
venim competitivi pe plan extern. 
Secretarul general al partidului ne-a 
dovedit că sintem în stare să ne 
depășim pe noi înșine. Și oare toți 
acești ani de rapidă dezvoltare in
dustrială a tării nu 'au dovedit, la 
rindul lor, prin realități însufleti- 
toare că sintem in stare să creăm 
— potrivit strategiei concepute de 
secretarul general al partidului — 
o industrie modernă, competitivă, cu 
numeroase ramuri de vîrf ? Vedeți, 
însăsi această zestre materială, in 
continuă dezvoltare, acumulată în 
perioada , de după Congresul al 
IX-lea, este rodul inteligentei, al 
muncii noastre.

Da, așa cum spunea interlocutorul 
nostru, este o zestre impresionantă, 
durată cu efort creator românesc, in
dustria tării fiind acum de peste 50 
de ori mai puternică decît era în 
anul de vîrf al dezvoltării capitaliste. 
Este semnificativ că producția indus
trială a anului 1950 se realizează 
acum in numai 10 zile, iar cea a 
anului 1965 în circa 60 de zile. Reali
tăți grăitoare prin ele însele, in care 

se află organic încorporate energia 
revoluționară, clocotitoare a secreta
rului general al partidului. încrede
rea, convingerea sa fermă că po
porul nostru, liber și stăpîn pe șoap
ta lui, este capabil să construiască, 
temeinic și rapid, o țară-socialistă 
înfloritoare, să dea viață mărețului 
Program al partidului.

DA, STĂ ÎN PUTEREA 
NOASTRĂ!

„Sînt doar cîteva dintre nenumă
ratele mărturii posibile ale milioa
nelor de oameni ai muncii care și-au 

pus semnătura la temelia mîndrelor 
ctitorii ale „Epocii Ceaușescu". 
Iar ctitoria cea mai mîndră a aces
tui timp sînt ei inșiși. constructorii 
noului ev pe pămîntul românesc, ei. 
marea, inepuizabila resursă de pro
gres. La ea se referă, mereU 
și mereu, secretarul general al parti
dului atunci cînd spune simplu, dar 
cu acea căldură proprie verbului său 
mobilizator : „Dispunem, dragi tova
răși, de tot cc este necesar pentru 
realizarea programului de înflorire 
continuă a patriei socialiste".

Da, dispunem de tot ce este nece
sar pentru realizarea mărețelor pro
grame ale partidului. Este, în pri
mul rind. omul nou, format si edu
cat în spirit revoluționar, scrutînd 
viitorul încrezător în forțele sale.

Despre acest om nou ne-a vorbit 
și Eroul Muncii Socialiste, Dumitru 
Tudose, președintele C.A.P. din 
Stoicănești — Olt ; despre faptul că 
stă în puterea lui să înfăptuiască 
noua revoluție agrară, organizîndu-și 
științific munca, însușindu*și cele 
mai înaintate cunoștințe științifice 
agricole și aplicîndu-le în practică. 
„Este convingerea adîncă, pe care 
ne-a insuflat-o tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cînd a vizitat cooperativa 
noastră, așa cum o face, cu argu
mente concrete, cu o profundă pă
trundere a viitorului, în toate nu
meroasele vizite de lucru in unități 
agricole din întreaga tară. Noi, ță
ranii, îl simțim alături de noi atunci 
cind discutăm gospodărește cum să 

producem mai mult îa hectar, ce 
soiuri de semințe sint mai bune, 
ce tehnologii să aplicăm pentru a 
spori necontenit potențialul productiv 
al pămîntului. 11 simțim alături de 
noi fiindcă are încredere in price
perea, hărnicia și dorința noastră de 
a pune pe masă țării o pîine tot 
mai mare. Intr-adevăr, stă in pute
rea noastră, a țărănimii cooperatiste, 
să răspundem cu cinste chemării se
cretarului general al partidului de a 
obține in 1984 producții record. Am 
pregătit bine pămîntul și sintem 
gata ca in timpul cel mai apropiat 
să punem sub brazdă sămîntă de 
belșug".

După cum stă în puterea omului 
acestui timp să schimbe înfățișarea 
țării, să-i dea mai multă frumusețe, 
armonie și forță ; să construiască și 
să reconstruiască orașele și satele 
țării. Datorită programelor cuteză
toare ale partidului, inițiate de se
cretarul general și realizate sub 
directa sa indrumare, construcția de 
locuințe a cunoscut in anii de după 
Congresul al IX-lea un ritm de dez
voltare vertiginos : darea în folo
sință a peste 2 milioane de aparta
mente. Dacă ritmul de dezvoltare 
din primul cincinal ar fi rămas 
neschimbat, pentru construcția lor 
ar fi fost necesari circa... 220 de 
ani.

„STĂ ÎN PUTEREA 
NOASTRĂ!“

Da, stă in puterile acestui om nou 
să pună în lucrare alte numeroase 
programe privind continua perfecțio
nare, modernizare a potențialului 
nostru economic, stă în puterea lui 
să asigure drum larg progresului 
multilateral al patriei socialiste. 
Această largă desfășurare de energii 
este urmarea directă a faptului că, 
după cel de-al IX-lea Congres al 
partidului, întregul nostru popor — 
muncitorii, țăranii, intelectualii, ti
nerii și vîrstnicii, bărbații și fe
meile, fără deosebire de naționali
tate, au fost chemați să participe 
activ la marea operă de conducere 
a societății in calitatea lor de pro
prietari, producători și beneficiari a 
tot ce se realizează in numele omu
lui, al creșterii nivelului său de trai 
material și spiritual. în adunările și 
consiliile oamenilor muticii, in adu
nările cetățenești, ca și in înaltele 
forumuri ale democrației noastre 
socialiste, în toate structurile armo
niosului și cuprinzătorului sistem, 
unic în felul său, creat în epoca 
deschisă de Congresul IX, iși gă
sesc cimp nelimitat de afirmare ca
pacitatea creatoare, competenta, spi
ritul revoluționar generator al tutu
ror înnoirilor țării.

Iar în toate aceste profunde pre
faceri regăsim personalitatea dina
mică. spiritul novator, vizionarismul 
secretarului general al partidului, 
personalitate proeminentă care s-a 
impus în conștiința poporului său și 
în conștiința lumii Întregi ca un 
mare om politic al epocii contem
porane. Prin glasul președintelui ei, 
glasul României socialiste este pre
tutindeni ascultat cu respect și ad
mirație ; este glasul păcii și al co
laborării internaționale, unanim a- 
preciat în lume, demonstrînd, prin 
neobosita activitate a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu consacrată salv
gardării civilizației umane, că stă in 
puterea popoarelor ca, prin voința și 
hotărirea lor, Să înfăptuiască o nouă 
ordine . internațională, să impună 
izbînda rațiunii și dreptății în rela
țiile dintre toate statele lumii, să 
înlăture spectrul catastrofei nu
cleare.

„STĂ ÎN PUTEREA 
NOASTRĂ!"

Aceste cuvinte ale secretarului gene
ral al t partidului, exprimind ne
mărginita sa încredere în forța de 
creație a poporului, în capacitatea 
întregii noastre națiuni de a ridica 
patria pe cele mai înalte culmi ale 
progresului și civilizației, repre
zintă un vibrant îndemn la muncă 
pentru progresul multilateral, pentru 
măreția României socialiste. Este 
înaltul crez al unei vieți de patriot 
și revoluționar înflăcărat, al cărui 
exemplu de dăruire de-a lungul a 
peste 50 de ani de luptă neînfricată 
pentru izbinda idealurilor partidului 
însuflețește și mobilizează intreaga 
noastră națiune : „Nu am avut, nu 
am Și nu voi avea nimic mai de 
preț decît interesele poporului in 
rindul căruia m-am născut, am trăit 
și trăiesc ! Nu am avut, nu am și 
nu voi avea nimic mai dc preț de
cît servirea dorințelor sale de bună
stare, fericire, dc libertate și inde
pendență !“.

Către iubitul conducător al parti
dului și statului nostru se îndreaptă, 
în această zi aniversară, vibrantele 
Sentimente de profundă stimă și re
cunoștință ale întregului popor. Chiar 
în clipa cînd plecau la tipar aceste 
rînduri ne-a sosit la redacție acest 
emoționant omagiu din partea unui 
muncitor tipograf, Ieremia Ilcenco, 
din Rimnicu Vilcea : „Sint unul din
tre cei ce dau viată / Acestor litere 
ce ie citiți ,/ Un anonim ce necurmat 
învață / Supremul vis, ca «totul voi 
să fiți-. / Căci voi ați pus prin vot in 
țară ) Stegar un om / Erou printre 
eroi / Un ctitor de tărie legendară / 
Cu răspicat cuvint de pace ce-l vrem 
noi. / Și dacă eu, culegătorul de cu
vinte i Sărbătorindu-l astăzi cer 
cuvint / Las inima din inimă să 
cinte ! Cil doina și cu hora pe pă- 
mint“.

Iar cel mai înalt și mai vibrant 
omagiu adus de întregul nostru popor, 
cu prilejui împlinirii a peste cinci 
decenii de activitate revoluționară 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
cu prilejul aniversării zilei sale de 
naștere, îl constituie însușirea de 
către fiecare om al muncii a Legă- 
mintului Solemn al conducătorului 
partidului și statului nostru, certi
tudine in înfăptuirea prin propriile 
noastre forțe creatoare a visului de 
aur, comunismul, in scumpa noastră 
patrie.

DIonIste ȘINCA.N
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.AZI. FIU IUBIT AL ȚÂRII, TE CINSTIM
ȘI-0 TINEREȚE VEȘNICĂ-ȚI DORIM!"

Omagii de profundă stimă, dragoste și recunoștință izvorîte din inima întregului popor, adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, omul al cărui nume se îngemănează cu epoca cea mai rodnică din istoria patriei

„TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU VORBIND LA TIMIȘOARA" - lucrare de Ion Șulea Gorj „OMAGIU" - lucrare de Elisabeta Dorobăț „SĂRBĂTOARE" - lucrare de Ion Petrovicl

jlfe-a învățat să conducem ta adevărați
gospodari uzinele noastre

AL ȚĂRII FIU Ne-a dat încredere în capacitatea noastră

Colectivul .marii noas
tre întreprinderi măsoa
ră drumul- realizărilor lui 
din acel neuitat an 1967, 
— - cind secretarul., gene-, 
ral al partidului', tova
rășul'Nicolae Ceaușescu; 
a fost pentru prima dată 
in mijlocul nostru — și 
pină in prezent, cu ma
rii pași făcuți in acest 
dinamic răstimp : crește
rea de peste 40 de ori a 
producției.

Firește, este un exem
plu dintre nenumărate 
altele stind mărturie des
pre dezvoltarea economi
că și socială fără prece
dent care definește „Epo
ca Ceaușescu". Ele își 
află izvorul ;in unitatea 
trainică a întregului po
por in jurul partidului, al 
secretarului său general. 
Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ține o perma
nentă legătură cu 
porul, merge peste tot, 
se sfătuiește la fața locu
lui cu muncitorii, cu ță
ranii, cu intelectualii des
pre mersul construcției 
socialiste in România. 
Un asemenea rodnic dia
log de lucru cu conducă
torul, partidulbi și statu
lui nostru a determinat 
și saltul productiv al în
treprinderii noastre. Uzi
na. care in urmă cu mai 
bine de trei decenii pro
ducea roabe și butoaie, 
livrează azi utilaj petro
lier de înaltă tehnicitate 
în zeci de țări ale lumii. 
Din anul primei sale vi
zite și pină 
s-au creat aici 
de noi locuri 
pentru fiii de 
și țărani din 
parte a tării. Porțile afir-

o

po-

in prezent 
citeva mii 
de muncă 
muncitori 

această

mării profesionale și so
ciale sint larg deschise 
pentru toți cei ce mun
cesc. ____ __
-Toate,'; acestea de- condiții - optime de lutru

rnoristreăză concludent 
bă, în Răstimpul care a 
trecut de la Congresul al 
IX-lea al partidului, de
mocrația muncitorească, 
revoluționară a prins ră
dăcini puternice în. viața 
de fiecare zi a țării. Este 
una din marile, istoricele

Constantin OLTEANU 
Erou al Muncii Socialiste, 
maistru la întreprinderea 

de utilaj petrolier - , 
Tîrgoviște

înfăptuiri care i se dato
rează tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. 
partidului 
timpul in 
porului, se 
el, destinele 
conduse împreună cu oo- 
porul. pentru popor. Nici
odată ca astăzi n-a avut 
atita greutate 
muncitorului, 
intelectualului — rostit cu 
tărie și rezonanță in toate 
forumurile democrației 
socialiste.

In această ordine de 
idei aș vrea să evoc dia
logul pe care ' tovarășul 
Nicolae Ceaușescu l-a 
purtat cu noi, la fața lo
cului, în halele uzinei. 
Ne-a impresionat pe toți 
felul său deschis, apro
piat de a aborda cele mai 
complexe probleme' ale 
dezvoltării. Se vădea și 
cu acest prilej grija pe

Conducătorul 
se află tot 
mijlocul po- 
sfătuiește cu 

țării sint

cuvin tul 
țăranului,

care conducerea partidu
lui, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o 
poartă asigurării unor
pentru toți muncitorii. 

' In același timp, căpăta 
relief distinct ideea mo
dernizării producției, a 
punerii in valoare a cu
ceririlor științei și teh
nicii. Numai acționind 
in acest spirit nova
tor. cu profundă răs
pundere față de intere
sele majore ale națiunii, 
a fost posibil ca, in mai 
puțin de două decenii, să 
se pună temeliile indus
triei modeme de care 
dispune astăzi tara. Și 
în această privință me
ritul principal 
ne secretarului 
ral al partidului, care

revi- 
gene- 

a 
dovedit o nemărginită și 
‘.-“«--‘ț încredere în 

a
justificată încredere 
capacitatea creatoare 
clasei muncitoare.

Este firesc deci ca și în 
această zi. cind întreaga 
țară sărbătorește aniver
sarea a peste cinci dece
nii de activitate revolu
ționară și a zilei de naș
tere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, gindul nostru 
să sfe îndrepte cu nesfir- 
șită dragoste și recunoș
tință către conducătorul 
partidului și statului nos
tru. Glasul nostru 
muncitori se unește 
glasul fierbinte, 
urarea unanimă a 
adresată celui mai 
fiu al ei, dorindu-i, 
datină, ani de viață lungă, 
sănătate și multă putere 
de muncă pentru binele 
țării căreia, cu exemplară 
dăruire patriotică, revo
luționară, i-a închinat 
întreaga viață.

de 
cu 
cu 

țării 
iubit 
după

I

Intreabă-ți gîndul ce cutează-n 
piscuri 

Cine i-a dat tărie de ne-nfrînt. 
Și-ți va răspunde simplu:

Ceaușescu, 
Fiu preaiubit acestui scump pămînt.

Intreabă-ți visul luminat de soare 
Cine i-a dat temei înalt de zbor, 
Și-ți va răspunde simplu :

Ceaușescu, 
Fiu mult stimat al bravului popor.

întreabă-ți brațul dăruit Cetății 
Cine i-a dat puterea de-a zidi, 
Și-ți va răspunde simplu :

'■ ■■■■ .•••-r-.-ri- Ceaușescu, '
Fiu respectat al scumpei Românii.

Intreabă-ți inima vibrind aprinsă 
Cine i-a dat imensa bucurie, 
Și-ți va răspunde simplu : 

Ceaușescu, 
țării fiu și om de omenie.Al

Viorel COZMA

DESCHIZĂTOR
Prezent în centrul luptei spre mai bine
Și veghetor la fiecare vis
In tricolor a țării stea El ține
Și-n purpură istoria a scris.

Așa e azi, un ev cutezător
La țărmul viitorului semeț,
Temeiul nou printr-un străvechi popor, 
înflăcărarea gîndului măreț :

Al omului ce-mbracâ straiul țării 
Deschizător de epocă, strateg, 
Ce vede rodul în sclipirea florii 
Și în izvoare steme-ntr-un întreg,

DE EPOCĂ
Al Omului ce face să existe 
Istoria în dreptul ei deplin 
Grăbind zidirea lumii comuniste 
Pe temelii ce-n pace se susțin.

Ca albul pîinii să se împlinească 
Dinspre oceanul muncilor torid 
El a făcut luminile să crească 
Din rădăcini cu fructul în Partid.

El e credința patriei, curată, 
Și verbul său comori dă tuturor 
Exemplu-i este faptă întrupată, 
Bărbatul contopit în Tricolor.

Pavel PEREȘ

De la Dunăre și din 
Țara Crișurilor, de pe mi
nunatele plaiuri , de legen
dă ale Mioriței, ca și din 
cimpia mănoasă'a Bără
ganului. gindunle și sen
timentele tuturor cetățe
nilor ; țării, exprimînd 
dragostea și recunoștința 
întregii națiuni, se înmă
nunchează- ca o cunună 
de alese flori acum, la a- 
niversarea marelui nostru 
conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Mă 
alătur din toată inima a- 
cestor calde manifestări, 
urindu-i, la rîndul meu, 
tinerețe fără bătrinețe >și, 
așa cum in atitea îm
prejurări a spus, adresîn- 
du-se oamenilor muncii — 
multă sănătate și multă 
fericire! Cred că nu este 
urare mai de preț, în a- 
ceastă luminoasă zi, decit 
angajamentul ferm că-1 
vom urma, cu toată în
suflețirea și întreaga con
vingere, cu toată puterea 
noastră, de muncă Si de 
creație,' în ■ ceea ce între
prinde — cutezător și cu 
dragoste de țară — pen
tru binele , nostru.

Am fericirea să trăiesc 
și să muncesc intr-o tară 
care și-a cucerit orin 
luntă revoluționară liber
tatea și demnitatea, tară 
în care egalitatea în dreo- 
turi între toți cetățenii,, 
bărbați și femei, este o 
realitate, strălucit ilustra
tă Si de rolul ce revine 
femeii în întreaga viață 
politică, economică si so
cială. Este rezultatul po
liticii consecvente a con
ducerii partidului, al pre
ocupării permanente a 
secretarului său general, 
de antrenare a oamenilor 
muncii, a tuturor catego

riilor de cetățeni, la con
ducerea societății. în a- 
cest context se înscrie și 
crearea condițiilor ,ma- 

- teriale de pregătire șr ca
lificare, de afirmare' de
plină și multilaterală a 
femeii — atît pe plan 
profesional, cit și social, 
politic, de participare la 
luarea deciziilor și la în
făptuirea lor.

Propriul meu drum în 
viață este caracteristic

Maria NACU
Erou al Muncii Socialiste, 

maistru la Combinatul 
de fibre sintetice — 

Sâvinești

pentru sute și sute de mii 
de femei care lucrează 
in industrie. Am pășit in 
profesie ca muncitoare in 
secția unde astăzi înde
plinesc funcția de mais
tru. Am înțeles să folo
sesc perspectiva perfec
ționării profesionale, asi
gurată oricăreia dintre 
noi, să învăț și să mun
cesc în același timp, să-mi 
și cresc cei doi copii. 
Unul este astăzi student, 
iar celălalt elev de liceu. 
Mă mîndresc cu ei și tot
odată mă bucur de grija 
și atenția cu care parti
dul și statul nostru, per
sonal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. înconjoară fa
milia, cerindu-i pe bună 
dreptate să fie o adevă
rată școală de formare a 
tinerilor pentru muncă și 
viață.

Rezultatele muncii mele, 
strins legate de activita
tea colectivului nostru

fruntaș, au fost răsplăti
te, acum trei ani, cu cea 
mai înaltă distincție — 

, titlul de Erou al Muncii 
Socialiste — primită chiar 
din mina președintelui 
Republicii. Tot ca o dova
dă de recunoaștere con
cretă, de prețuire a con
tribuției femeii munci
toare la înflorirea socie
tății românești, consider 
și faptul că, in atitea 
rinduri, în calitatea pe 
care o am de vicepre
ședinte al Consiliului Na
țional al Oamenilor Mu - 
cii, m-am aflat în preaj
ma secretarului general 
al partidului, am partici
pat la adoptarea unor im
portante decizii pentru 
progresul societății, pen
tru ridicarea calității 
muncii Și vieții. Si tot de 
atitea ori l-am văzut pe 
mult stimatul nostru 
conducător consultîndu- 
se cu noi, membrii aces
tui important for al de
mocrației muncitorești.

Pentru drepturile și în
datoririle egale de care 
ne bucurăm astăzi, pen
tru minunatele perspecti
ve ce ni s-au deschis în 
epoca inaugurată de Con
gresul al IX-lea. de a 
participa, alături de în
tregul popor, la înfăptui
rea activă a politicii par
tidului. la marea operă de 
conducere a societății, noi. 
femeile muncitoare, sîn- 
tem profund recunoscă
toare tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Și-i urăm, din 
adincul sufletelor noastre, 
ani multi și fericiți, multă 
putere de muncă, spre 

■ binele și propășirea 
scumpei noastre patrii — 
România socialistă.

Ne-a insuflat convingerea că unirea face puterea Ne-a ajutat să gindim și să acționăm în spirit revoluționar
Era în 1969... Existau pe 

atunci in Salonta trei coope
rative agricole de producție. 
La drept vorbind, nici una 
nu avea rezultate prea stră
lucite Vizitînd atunci pentru 
prima oară unitatea noastră, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a - sfătuit îndelung cu noi. 
interesindu-se îndeaproape 
de producțiile obținute, de 
felul în care gospodărim 
averea. obștească, de viata 
cooperatorilor. Una dintre 
indicațiile pe care ni le-a 
dat cu acel prilei a fost de 
a ne uni forțele intr-o sin
gură cooperativă agricolă. . 
mare și puternică. Am ur
mat acest sfat si. in anul ur
mător. am înfăptuit unifica
rea celor trei unităti. Roa
dele n-au intirziat să apară. 
Unirea face puterea ! Pă- 
minturile parcă au renăscut. 
Stau mărturie rezultatele 
obținute. Dacă in 1970 va
loarea producției globale a 
cooperativei însuma 50 de 
milioane lei. azi depășește 
171 milioane iar cîstiaul me
diu anual al unui coopera
tor din Salonta se ridică 
acum la 27 300 lei.

Tovarășul Nicnl-e 
Ceausescu avea să revină in 

■mijlocul nostru peste 10 ani. 
in 1979. Parcă s-ar fi petrecut 
ieri... A avut atunci cuvinte 
de laudă desore tot ceea ce 
am infăptuit. „Vedeți — ne-a 

spus conducătorul nostru 
iubit — nimic nu vine de-a 
gata, nimic nu cade din cer. 
nemuncit. Aveți posibilitatea 
de a obține realizări si veni
turi incă si mai mari". Si 
avea dreotate. Indicațiile pe 
care ni le-a dat si de aceas
tă dată au devenit pentru 
noi toti direcții clare de gin-, 
dire si acțiune. Ne-a îndem-

Ing. CZEGE Alexandru
Erou al Muncii Socialiste, președintele cooperativei agricole 

de producție Salonta, județul Bihor

nat bunăoară să dezvoltăm 
sectorul zootehnic. Am urmat 
întocmai acest înțelept sfat. 
Aportul zootehniei depășește 
acum suma de 100 milioane 
lei. ceea ce reprezintă 63 la 
sulă din valoarea producției 
h'obale. Si ne propunem să ob
ținem rezultate și mii bune !

Dar cooperativa noastră nu 
este dc-it imn’ d!n nenumă
ratele exemple care expri
mă atenția cu totul deosebită 
ne care o acordă tovarășul 
Nicolae Ceaușescu moderni
zării si sporirii potențialului 
productiv al agriculturii 
românești. în 'aceste rodni
ce decenii ale „Epocii 
Ceaușescu". agricultura a ur

mat un drum continuu as
cendent. luminat de o con- 
ceotie economică superioară, 
unitară si de amplă perspec
tivă. Aceasta este, în fond, 
substanța noii revoluții agra
re . pe care a ; conceput-o 
partidul, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si care ne 
angajează in prezent toate 
forțele.

La sfirsitul anului trecut, 
după un an secetos, dar în 
care s-a dovedit capacitatea 
agriculturii noastre de a în
vinge vitregiile naturii, to
varășul Nicolae Ceausescu, 
inițiind un amplu program 
de creștere a fertilității pă- 
mintului. ne-a adresat în
demnul însufletitor de a face 
din 1984 un an al Producții
lor agricole record. Si noi. 
aici la Salonta. pregătind 
acum campania de primăva
ră o facem cu convingerea 
deplină că, putem, că trebuie 
să obținem producții recc’d 
în interesul economiei națio
nale, al creșterii bunăstării 
noastre.

Răspunderi de înaltă înda
torire patriotică am desprins 
și din recenta cuvîntare a to
varășului Nicolae' Ceaușescu 
la Consfătuirea de lucru de 
la Sinaia care a elaborat 
Programul unic de creștere 
a producției agricole in gos
podăriile personale ale mem
brilor cooperativelor agricole 
de producție si în gospodă
riile producătorilor particu
lari — program menit să 
fructifice superior vastele 
posibilități de care dispune 
agricultura românească, fie
care dintre producătorii 
agricoli.

Personal, avind fericitul 
prilej să mă aflu de mai 
multe ori în nreaima tova
rășului Nicolae Ceausescu, 
la diferite congrese, plenare, 
consfătuiri de lucru, la se
siuni ale Marii Adunări Na
ționale. mi-am dat seama si 
mai profund cit de mult si 
de fierbinte iubește ’-ămin- 
tul si oamenii acestei țări. 
Exemplu minunat de patriot 
si revoluționar, strălucit cti
tor si conducător. Cu aceste 
simțăminte de adîncă sti’-'ă 
si prețuire aflate in inimile 
tuturor lucrătorilor de oe 
ogoare. în marea inimă a 
ponorului, sărbătorim ani
versarea tovarășului Nicolae 
Ceausescu. urindu-i după 
datină : La multi ani '.

Iunie. 1966... Mal puțin de 
un an de la istoricul Con
gres al IX-lea al Partidului 
Comunist Român. Și iată, 
printre primele detașamente 
muncitorești ale tării in care 
tovarășul Nicolae Ceaușescli, 
secretarul general al parti
dului. inaugura epoca dia
logului permanent cu po
porul. a fost dat să se nume
re și cel de la „Electropu- 
tere" — Craiova. îndemnul 
exprimat atunci de iubitul 
nostru conducător. în cadrul 
vizitei de lucru, suna extrem 
de mobilizator : „Electropu- 
tere" să-și merite pe deplin 
numeie. Mai mult chiar, să 
facă din el un renume. Și 
ne-a indicat cu claritate căi
le pentru atingerea acestui 
obiectiv de onoare cerindu-ne 
să dezvoltăm potențialul 
tehnico-productiv al uzinei 
pentru a putea realiza la un 
înalt nivel calitativ echipa
mentele necesare sistemului 
energetic național, electrifi
cării tracțiunii feroviare, ac
ționărilor electrice de m ire 
putere indispensabile marilor 
obiective cuprinse in progra
mul de dezvoltare accelerată 
a industriei.

Nu erau sarcini ușor de 
îndeplinit. Pentru realizarea 
lor trebuia pus in mișcare 
întregul potential uman și 

tehnic de care dispuneam. 
Și. mai ales, spiritul de an
gajare revoluționară. De cite 
ori a mai revenit in uzina 
noastră — și a revenit de 
multe ori — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a întărit mereu 
încrederea în capacitatea de 
muncă și de creație a clasei 
noastre muncitoare, a stăruit 
pentru continua perfecționa

Nicolae NICOLESCU
secretarul comitetului de partid al întreprinderii 

„Electroputere" — Craiova

re a activității de producție, 
a stimulat ambiția perfor
mantei. a competitivității pro
duselor românești. Este, după 
părerea mea. rodul cel mai 
de preț al suitei dialogurilor 
de lucru purtate de-a lungul 
anilor în halele întreprinde
rii noastre, ca și în alte 
sute de uzine de oe întreg 
cuprinsul tării. Dovada ? în
tre altele, și faotul că. de-a 
lungul acestor rodnici ani de 
muncă, luminați de prețioa
sele orientări primite, am 
fost in măsură să raportăm 
secretarului general al parti
dului numeroase realizări de 
prestigiu : asimilarea in fa

bricație a întregii sisteme de 
aparataie și transformatoare 
electrice pentru tensiunile de 
110. 220 și 400 kV, locomoti
vele electrice cu puteri de 
5 100 kW. echipamentul ne
cesar electrificării liniilor fe
rate magistrale și atitea al
tele.

Urmare directă a preo
cupării statornice manifes

tate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. uzina s-a dezvol
tat necontenit, adăugindu-și 
noi fabrici moderne. înzes
trate cu utilaje perfecționa
te. de înalt randament, pre
cum și o puternică bază de 
cercetare. Se poate deci afir
ma. cu deplin temei, că în
treprinderea noastră — ca 
nenumărate alte unităti din 
toate județele tării — in 
urma repetatelor analize 
făcute la fata locului de 
secretarul general al parti
dului. a consultării cu cei 
ce muncesc, și-a definit pro
filul. a trecut printr-un ra

pid și substanțial proces de 
modernizare si diversificare 
a producției, și-a ridicat 
necontenit parametrii compe
titivi. Datorită acestui pre
țios sprijin, marca întreprin
derii noastre a ajuns să se 
bucure de renume si pe plan 
international : aproape 30 la 
sută din ceea ce producem 
este destinat exportului. în 
această ordine de idei, aș 
mai sublinia și faptul că 
„Electroputere" realizează azi 
o producție anuală a cărei 
valoare este egală cu pro
ducția unităților industriale 
aflate pe teritoriul actualului 
județ Dolj in anul 1965.

Iată tot atitea temeiuri, ale 
stimei, recunoștinței și dra
gostei noastre nețărmurite 
fată de cel care a inaugurat 
cea mai rodnică epocă din 
istoria tării, cel căruia îi 
datorăm dezvoltarea multila
terală a patriei, ridicarea pe 
noi trepte de civilizație. în 
această scumoă zi aniversară, 
puternicul colectiv muncito
resc de la „Electroputere" — 
Craiova îi adresează to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
din adincul inimii, multi ani 
cu sănătate și fericire in 
munca și opera sa, dăruite 
de peste cinci decenii ferici
rii poporului măreției pa
triei.
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Strălucit simbol 

că unttaQ floare n
Aleasă manifestare de dragoste CEA UȘESCU PA CE“

cu preg- 
cabinetul 

Nicolae 
întreaga

. „BIOGRAFIE COMUNISTĂ" — lucrare de Petru Mâluțan

și prețuire fată de conducătorul iubit
VERNISAJUL EXPOZIȚIEI „ANI DE MĂREȚE ÎMPLINIRI

Miercuri dimineața a avut loc, 
Ja Sala Dalles din Capitală, vernisa
jul expoziției „ANI DE MĂREȚE 
ÎMPLINIRI", organizată de Consi
liul Culturii și Educației Socialiste.

La vernisaj au participat tovară
șii Nicolae Constantin, Gheorghe 
Pană, Petru Enache, Ana Mureșan, 
Ion Ursu, Nicu Ceaușescu, Ion Iri- 
mescu, președintele Uniunii artiș
tilor plastici.

Au luat parte, de asemenea, cadre 
cu munci de răspundere pe linie 
de partid și de stat, oameni de știin
ță, artă si cultură, un numeros pu- 
hlic.

Cuvîntul de deschidere a expozi
ției a fost rostit de tovarășa Suzana 
Gâdea, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv 
P.C.R., președintele Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, canea 
spus :

„Expoziția de astăzi, la al cărei 
vernisaj participăm, integrîndu-se 
în cadrul numeroaselor și edifica
toarelor manifestări prilejuite de 
sărbătorirea entuziastă, în întreaga 
țară, a zilei de aniversare a secre
tarului general al partidului, expri
mă în mod grăitor adeziunea de 
suflet și conștiință a artiștilor plas
tici la marcarea unui eveniment cu 
profunde semnificații istorice, poli
tice. spirituale pentru toți cetățenii 
României socialiste.

Omagiind personalitatea excepțio
nală a președintelui tării, omul 
ilustru cu largă viziune revoluțio
nară și umanistă, întruchipînd cele 
mai înalte virtuți și aspirații ale 
întregului nostru popor, cu un rol 
determinant în făurirea noului des
tin al patriei, expoziția „Ani de 
mărețe împliniri* atestă, prin însuși 
acest titlu sintetizator, contopirea 
organică între activitatea neobosită, 
străbătută de suflu novator, de în
țelepciune și cutezanță ale secreta
rului general al partidului si reali
zările esențiale, determinante, defi
nitorii pentru etapa istorică inau
gurată de Congresul al IX-lea al 
partidului și care a intrat în con
știința poporului nostru ca ..Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

Expoziția de față se înscrie astfel 
ca o aleasă manifestare de dragoste 
și prețuire față de conducătorul iu
bit al partidului și statului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, emi
nentă și strălucită personalitate a 
lumii contemporane, la a cărui ani
versare întreaga noastră națiune, în
tr-o singură și vibrantă suflare, îi 
adresează cele mai fierbinți urări de 
viață îndelungată, multă sănătate și 
putere de muncă, pentru a călăuzi, 
cu aceeași fermitate și clarviziune, 
poporul nostru pe calea socialismu
lui și comunismului".

Cele 250 de lucrări prezente în ex
poziție, creații ale unor prestigioși 
pictori, sculptori și graficieni din 
toate generațiile, ilustrează un înalt 
nivel de realizare artistică, o tema
tică largă, demonstrînd atașamentul 
organic la realitățile patriei socialis
te, interesul deosebit pentru viața și 
activitatea oamenilor muncii, care 
constituie izvoare vii, perene de in
spirație pentru artiștii plastici. Ase
menea întregului nostru popor, crea
torii din acest domeniu urmează cu 
încredere și dăruire îndemnurile no
bile ale secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
străduindu-se să realizeze opere 
demne de epoca măreață pe care o 
trăim. Martori și participant! la con
figurarea unei spiritualități proprii 
societății noastre socialiste, asumîn- 
du-și responsabilități civice în pro
cesul elaborării unei arte de majoră 
semnificație, artiștii surprind prin 
lucrările lor evenimente la a căror 
desfășurare și-a adus contribuția 
fundamentală Partidul Comunist Ro
mân, în fruntea căruia se află tova
rășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iu
bit fiu al poporului, conducător al 
unui glorios destin 
tre.

Chipul luminos 
Nicolae Ceaușescu 
numeroase lucrări aflate în expoziție, 
secretarul general al partidului fiind 
prezentat în mijlocul constructorilor 
de pe marile șantiere ale tării, al 
muncitorilor din întreprinderi, al ță
rănimii sau lucrătorilor din institute 
de cercetare și de învătămînt, pre
tutindeni pe întinsul patriei, acolo 
unde cuvîntul său. clarviziunea gîn- 
dirii sale novatoare deschid ori
zonturi și perspective clare drumu-

al C.C. al

al națiunii noas-

al tovarășului 
este înfățișat în

lui pe care-l parcurge România 
azi si de mîine. In acest cadru 
înscriu lucrări precum „Vizită 
șantier" de Ion Jalea. „Șantier"_
Gabor Mitolosy, „Vizită de lucru" de 
Vintilă Mihăescu. „Vizită" de Doru 
Rotaru. „Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
vorbind la un miting la Timisoara" 
de Ion. Sulea Gorj. Se remarcă, de 
asemenea, pictura „Hartă de lucru" 
de Alexandru Iacobovici, înfătișînd 
dialogul secretarului general al 
partidului cu oameni ai muncii din 
județul Brasov. în expoziție se află 
și alte lucrări care atestă 
nanță faptul că de 19 ani 
de lucru al 
Ceaușescu îl 
tară.

Conducătorul 
al tării este înfățișat într-o serie de 
lucrări împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, eminent om politic, mi
litant de frunte al partidului nos
tru. savant de renume mondial. Su
gestive compoziții sint. astfel, cele 
intitulate „Salutul" de Ion Bițan și 
Vladimir Setran. „Primăvară" 
Eugen Palade și „Sărbătoare 
Maria Nemeș.

Expoziția „Ani de mărețe împli
niri" relevă. în spiritul ideilor 
călăuzitoare ale conducătorului parti
dului și statului nostru, marile în
făptuiri ale construcției socialiste, 
realizările deosebite ale „epocii 
Ceaușescu", surprinse în lucrări, cum 
sînt „Canalul Dunăre — Marea Nea
gră" de Gheorghe Ionită. „Piața Uni
rii — stația metroului" de Mihai 
Rusu, „Portul Constanța" de Viorel 
Mărginean, „Șantier" de Spiru Chin- 
tUă.

O altă temă abordată de artiștii 
plastici o constituie dialogul perma
nent al secretarului general al parti
dului cu tineretul, întîlnirile tovară
șului Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu cu cei mai mici ce
tățeni ai României socialiste — pio
nieri. și șoimi ai. patriei. Astfel de 
compoziții, remarcabile prin valorile 
lor artistice, cit și prin cele etice și 
politice, semnează Vasile Celmare. 
Gheorghe Apostu și. Corneliu Vasi- 
lescu.

Pronunțindu-se in modul cel mai 
ferm și mai intransigent împotriva 
războiului, pentru eliminarea acestui 
flagel din viața societății, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, arhitect și con
structor de pace, acționează cu toată 
energia și consecvența pentru pro
movarea unor relații de cooperare si 
înțelegere între popoare, văzind in 
instaurarea unei păci durabile con
diția realizării unei lumi mai bune 
si mai drepte pe planeta noastră. O 
asemenea nobilă idee, îmbrățișată de 
întregul popor, constituie o generoa
să sursă de inspirație pentru creații 
cu valoare de simbol, regăsindu-se 
sugestiv în numeroase lucrări de 
pictură și grafică aflate în expoziție. 
Pe astfel de lucrări își pun semnă
tura Dan Hatmanu, Virgil Almășanu, 
Modîlcă Eftimie, Suzana 
Fappas Tanasis și mulți 
plastici.

Inmănunchlnd cele mai 
zări ale plasticii românești din ulti
mii ani, precum și o serie de lucrări 
inedite, expoziția „Ani de mărețe 
împliniri" reprezintă o veritabilă cro
nică artistică a profundelor transfor
mări petrecute in țara noastră după 
cel de-al IX-lea Congres al parti
dului, precum și cald omagiu adus, 
în acest moment aniversar, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, a cărui via
tă si activitate, de înflăcărat revolu
ționar și patriot constituie un pildui
tor și insuflețitor exemplu de devo
tament pentru interesele fundamen
tale ale celor ce muncesc, pentru li
bertatea, independența și suveranita
tea patriei, pentru triumful socialis
mului și comunismului în România.

în după-amiaza aceleiași zile, ex
poziția „Ani de mărețe împliniri" a 
fost vizitată de numeroși bucureșteni, 
care s-au oprit cu deosebit interes 
in fața lucrărilor prezentate, lucrări 
inspirate din patosul muncii clocoti
toare a acestor ani de mari și pro
funde transformări înfăptuite de 
poporul nostru, sub conducerea parti
dului, a secretarului său general, ex
presie a înaltei cinstiri pe care în
treaga națiune'o aduce, în aceste zile 
de aleasă sărbătoare, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ctitor de tară 
nouă, care și-a dedicat și își dedică 
permanent viața și activitatea slujirii 
cu credință a celor mai înălțătoare 
idealuri ale poporului.

tovarășului 
reprezintă
iubit al partidului și

„Ceaușescu — Pace", 
scandează mii de oameni 
la mitinguri, în adunări 
publice, știind că pre
ședintele României consi
deră pacea un drept al 
poporului român, al po
poarelor lumii, un stin
dard al progresului și sin
gura formă umană de 
dialog între națiuni.

Intr-un sfîrșit de secol 
belicos, cum este secolul 
XX, cu două conflagrații 
mondiale ce l-au îndoliat, 
o altă indoliere a lumii și 
a secolului nostru ar pu
tea pune capăt nu doar 
acestui veac, ci tuturor 
veacurilor de pînă acum, 
timpului. Da, timpului, 
căci fără oameni stelele 
răsar in zadar, zilele se 
succed oarbe, orele nu se 
mai numără, deșertul ne- 
avînd nevoie în deșertă
ciunea sa de nici o cro
nologie. Ieșirea din timp 
a planetei nu este chiar 
o metaforă. încărcătura 
nucleară pe cap de locui
tor este atît de nimicitoa
re îneît imposibilul pare 
ușor realizabil, printr-o 
apăsare a demenței pe un 
buton probabil colorat. 
Trebuie deci s-o luăm 
înainte războiului, și să 
organizăm pacea. Altfel 
viitorul chiar începe să 
devină o utopie. De multe 
ori pacea a venit ca o 
prelungire mută a trage- 

. diei. Războiul a fost tot 
timpul o silnicie produsă 
de oameni. Pacea a fost 
secole la rind memoria 
îngrozită și îngrozitoare a 
istoriei neputincioase a 
lumii.

Este ea, pacea, astăzi 
un drept al omului 7 
România spune da la a- 
ceastă întrebare. Pre
ședintele nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, spune 
da la această întrebare : 
pacea e un drept al oa
menilor, ea trebuie în-

scrisă in carta de căpătîi 
a popoarelor, ea este, 
pacea, un drept și o da
torie, e raza de lumină ce 
trebuie să conducă din 
prezent spre viitor omul, 
continentele, speranțele 
omului și speranțele con
tinentelor in mai bine. 
Ea e singura armă a bi
nelui, singura armă be
nefică, solidară cu pulsul 
vieții și cu neîntinata și 
frageda lumină a dimi
neților.

A fost vreun înțelept, 
în secoli, care să viseze

secolului ce 
lui Miine ? 
de cenușă, 
bolnavă de 
spectru al 
bicisnic, o 
cuvinte ? 
lumea e goală, planeta e 
goală, ca o stea stinsă. 
Fără cuvinte memoria e 
moartă, secolii se rosto
golesc înapoi spre epoci 
revolute, lipsite de ra
țiune.

Zilei de mîine trebuie 
să-i lăsăm în dar încre
derea in cuvinte, în rațiu-

vine, mare- 
Un morman 
o umanitate 
spaime, un 

apocalipsului 
planetă fără

Fără cuvinte

Dumitru RADU POPESCU

de 
a 
și 
a- 
li-

Fîntînaru, 
alți artiști
bune reali-

Mare prieten al artei
Extinderea și inten

sificarea prezenței o- 
perei de artă în viața 
a milioane de oameni 
constituie urmarea fe
ricită a unei înțelepte 
gîndiri politice. Ea a 
militat pentru ca ma
rile nă2uințe, idei, sen
timente ale epocii so
cialiste să fie cele ale 
teatrului și in acest 
spirit a chemat în 
prim planul interesu
lui valori de azi și de 
ieri, de la noi sau din 
lume. Așa se face că 
scrieri și spectacole 
oglindind evenimente 
de răscruce ale con
temporaneității româ
nești, împreună cu cele 
reliefînd ardenta și 
actualitatea literaturii 
înaintașilor și alătu- 
rîndu-se realizărilor 
reprezentative ale cul
turii universale s-au 
integrat in circuitul 
aceluiași generos în
demn la reflecție și 
acțiune, în care vedem 
una din puterile zidi
toare ale societății 
noastre. Accesibilita
tea, caracterul demo
cratic al culturii, po
sibilitatea oricui de a 
lua parte la viața spi
ritului, educația gus
tului estetic și a sa
tisfacției de a crea — 
prin amplificarea fără 
de precedent a rețelei 
mișcării artistice de a- 
matori — sînt la rin-

dul lor elemente cheie 
ale concepției care a 
determinat ca opera 
de artă să devină o 
forță fecundă și activă 
în existenta celor mai 
largi categorii umane. 
Nu încape îndoială că 
rareori a ființat un 
mai larg și mai temei
nic acord între opera 
de artă și cei cărora 
ea le este destinată.

Radu BELIGAN

Efervescența creației 
și apetența pentru cul
tură, și care se nu
mără printre înfăptui
rile de seamă ale a- 
cestor ani, sînt unii 
din indicii cei mai 
semnificativi ai pro
cesului revoluționar de 
natură să adincească 
și să îmbogățească 
orizonturile conștiinței 
naționale.

Vorbind despre a- 
cestea, trebuie să por
nim de la ansamblul 
în care au prins viață 
și de Ia totalitatea 
unde se înscriu și care 
le-a dat aripi. în ade
văr, ele decurg dîntr-o 
viziune clarvăzătoare 
a rosturilor și resurse
lor artei de a colabora 
la cultivarea inteligen
tei și sensibilității în 
folosul a ceea ce poate

deveni mai drept și 
mai omenos in noi. 
Viziunea este a unui 
soirit superior călăuzit 
de dragoste și grijă 
pentru artă. Iar aceas
tă viziune o datorăm 
celui ce a îndrumat 
creația spre finalită
țile ei fundamentale, 
astfel îneît să-și do- 
bindească întreaga i- 

' radiație și nu numai 
odată să-și fru-tifice 
sorții de a lumina la 
depărtări de locul și 
momentul cînd s-a 
zămislit.

Acest mare prieten 
și îndrumător al artei 
se numește Nicolae 
Ceaușescu.

Tînărul revoluționar 
care recita cu înflă
cărare „împărat 
proletar" în i ’ 
muncitorești, 
care știe pe 
nenumărate 
din clasicii 
noastre, care 
masa de lucru — prin
tre documente, cifre 
și statistici — poeziile 
lui Emines-u, omul 
care vibrează in fața 
frumuseții unui tablou 
știe cit cintăresc îm
plinirile artistului în 
cumpăna timpului..

La aniversarea to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, ii aducem 
omagiul nostru de 
prețuire și recunoș
tință.

Și 
cluburile 

omul 
dinafară 

versuri 
poeziei 

: are pe

în visele sale războiul ? 
Atunci cine a aprins me
reu Troia și Roma ? Ura, 
gelozia, neputința, neîn
crederea, nebunia. A 
lupta astăzi pentru pace 
înseamnă nu doar a ple
da împotriva încărcăturii 
de moarte atomică din 
fiecare focos nuclear, ci 
înseamnă, poate în pri
mul rind, a duce o bătă
lie grozavă împotriva ne
încrederii dintre oameni, 
împotriva urii, invidiei, 
nebuniei, împotriva ace
lor germeni nefaști ce au 
fost faști, în evii ce au 
curs, doar fasciilor, fas- 
cismurilor, fanatismului, 
flăcărilor focurilor frătri- . știința oamenilor, în in

staurarea unui , climat in
ternațional de înțelegere 
și pace, 
lizarea 
Nicolae 
pus și .
deosebite. Punctul de 
vedere al președintelui 
Nicolae Ceaușescu la Hel
sinki, la Madrid, la O.N.U. 
— a fost acela de a oferi 
lumii o alternativă de 
pace. Aceasta este o poli
tică umanistă, ce are în

cide, fluviilor de sînge 
ale morții.

Sint civilizații și impe
rii care n-au lăsat moș
tenire lumii decît arta 
războaielor. Sint, de ase
menea, civilizații și po
poare care au ieșit de
mult din scena istoriei, 
dar care supraviețuiesc 
strălucitor prin arta ce 
ne-au lăsat-o drept moș
tenire. Ce trebuie secolul 
nostru să lase moștenire

ne, încrederea într-o lume 
a păcii.

Și dacă-i cerem litera
turii, pe bună dreptate, 
să cuprindă în paginile ei 
caracterul viu și distinct 
al fiecărei conștiințe, și 
în ultimă instanță, foru
mul conștiinței, punînd 
astfel în lumină tainele 
lumii, cuceririle secolilor, 
— atunci e bine să le ce
rem și conștiințelor lumii, 
oamenilor să nu depla
seze spre beznă cuceriri
le secolelor, întinând tai
nele lumii.

Scriitorii români își ex
primă încrederea în con-

climat întru rea- 
căruia tovarășul 
Ceaușescu a de- 
depune eforturi 

Punctul

vedere salvgardarea valo
rilor materiale și spiritua
le ale lumii, salvgardarea 
cuvintului.

„Ceaușescu — Pace", 
scandează mii de oameni 
la mitinguri și in adunări 
publice, exprimindu-și în
crederea că președintele 
României socialiste face 
și va face și în viitor to
tul ca între granițele ina
lienabile ale țării noastre 
să domnească o pace pli
nă de roade. Grija față de 
prezentul și de viitorul 
României înseamnă elabo
rarea unor planuri 
creștere și dezvoltare 
bunăstării, asigurarea 
garantarea înfăptuirii 
devăratelor drepturi și
bertăți fundamentale ale 
ființei umane, arealul la 
muncă, dreptul fiecărui 
cetățean al patriei la pace 
și la existentă liberă, de
plina egalitate între oa
meni, accesul liber la în- 
vățămînt, cultură, știință, 
posibilitatea participării 
directe a oamenilor, fără 
deosebire de naționalitate, 
la conducerea întregii so
cietăți. Se înțelege însă 
din capul locului că toa
te aceste drepturi și în
datoriri trebuie împlini
te fără ca să fim certați 
cu război de către alte 
ginți și state, și fără să 
certăm pe nimeni cu zgo
motul și furia vreunui 
război. Apelul spre rațiu
ne adresat nu o dată- de 
către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu conducătorilor 
popoarelor lumii arată 
necesitatea stringentă' de 
a „organiza pacea", cum 
ar spune Titulescu, de a 
construi pacea, de a stopa 
cursa întreprinsă pe pla
neta noastră de distrugere 
chiar a planetei noastre.

Noi credem, împreună 
cu președintele României, 
în triumful rațiunii.

Conducătorul omagiat și cinstit de întregul popor
(Urmare din pag. I)
general al partidului le-a sugerat 
cercetătorilor din domeniul istoriei 
poporului român, la originea iniția* 
tivei care a pus în mișcare uriașul 
tezaur cultural-artistic pe fond popu
lar „Cîntarea României".

Scrutînd condiția istorică a țărăni
mii române, secretarul general al 
partidului nostru avea să fixeze 'în 
documentul programatic al partidului, 
adoptat la Congresul al XI-lea, din 
1974, locul și rolul istoric pe'care l-a 
avut de-a lungul secolelor și mile
niilor această matcă originară de 
neam și limbă românească. „Țără
nimea — spunea secretarul general 
al partidului — a reprezentat cea 
mai importantă forță a progresului 
social, purtătoarea năzuințelor de 
neatîrnare și a sentimentului de dem
nitate națională... Animată de o 
nețărmurită dragoste pentru glia 
strămoșească și de un înalt spirit de 
sacrificiu, țărănimea s-a ridicat in 
calea năvălitorilor și cotropitorilor, a 
apărat cu propriul ei sînge indepen
dența țării, însăși ființa națională a 
•poporului", Ea, țărănimea, a fost 
păstrătoarea tradițiilor și a artei 
„minunate a poporului", ea este 
„creatoarea comorilor poeziei popu
lare, a Mioriței, a doinelor și bala
delor. în furtunile veacurilor, țără
nimea a rămas neclintită, păstrînd și 
dezvoltînd limba strămoșilor".

Avînd o asemenea concepție des
pre trecutul țărănimii, secretarul 
nostru general a statuat o realitate 
istorică pe care partidul clasei mun
citoare din țara noastră a înțeles-o 
încă de la crearea sa, în urmă cu 91 
de ani. Refiectind condițiile concrete 
ale nașterii proletariatului din 
România — care provenea în cea 
mai mare parte din rîndurile țără
nimii — primul congres national al 
partidului din anul 1893 a fost des
chis de un delegat țăran. Partidul 
nostru muncitoresc își inaugura ast
fel lupta împotriva exploatării ca
pitalisto-moșierești, pentru socialism 
în România, avînd alături, ca aliat 
de nădejde, țărănimea, ea însăși în
setată de dreptate socială, de o via
ță mai bună, de unitatea și libertatea 
patriei. Evenimentele ulterioare din 
țara noastră, cum au fost marea răs
coală din 1907, războiul național din 
1916—1918, făurirea Statului național 
unitar român in 1918, in timpul că
rora țărănimea a adus o uriașă jertfă 
de sînge și eroism, aveau să con
firme acest rol.

Urmînd această tradiție, plecat din 
sat și integrat in mediul muncitoresc 
al Capitalei, din fragedă tinerețe, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a intrat 
în rîndurile mișcării muncitorești, 
ale Uniunii Tineretului Comunist și 
ale Partidului Comunist Român, 
consacrîndu-și întreaga viață luptei 
împotriva asupririi de clasă, pentru 
apărarea intereselor maselor popu
lare, a luptat și luptă pentru cauza 
revoluției socialiste, independenței 
patriei, a bunăstării și fericirii în
tregului nostru popor. în clocotul 
luptei revoluționare s-au dezvoltat 
înaltele sale calități de comunist și 
revoluționar ferm și consecvent, 
afirmate cu strălucire încă din cei 
mai tineri ani ai vieții, în marile 
bătălii purtate de partid, pentru 
apărarea intereselor clasei mun
citoare și ale poporului român, 
împotriva exploatării și asupririi 
sociale și naționale, pentru libertate 
și dreptate socială si națională. îm
potriva fascismului și războiului, 
pentru cauza independentei si suve
ranității patriei. în anii grei ai ile
galității. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a militat cu dîrzenie și neînfricare — 
înfruntînd teroarea dezlănțuită de 
regimul burghezo-moșieresc. închi
sorile. și lagărele antonesciene — 
pentru organizarea și ridicarea la 
Înotă revoluționară a tineretului, a 
clasei muncitoare. însuflețit perma
nent de d nestrămutată credirdă în 
cauza dreaptă a ponorului, a liber
tății și a demnității sale.

în urmă cu un an președintele 
Nicolae Ceaușescu ne emoționa pe 
noi toți atunci cind, la aniversarea 
a cinci, decenii, de activitate revolu
ționară și a 65 ani de viață, spunea : 
„Primele mele ginduri, pline de re
cunoștință și de adincă mulțumire, 
se îndreaptă către părinții mei care 
mi-au dat viață și de la care am în
vățat să cresc și să trăiesc ca fiu 
credincios ai poporului și să-1 ser
vesc neabătut, în toate împrejură
rile... Ca fiu de țăran, ca muncitor 
și ca intelectual... adresez, cele mai 
calde mulțumiri clasei noastre mun
citoare, țărănimii, intelectualității, 
tuturor oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate, întregului 
nostru popor, pentru căldura cu care 
mă înconjoară".

întreaga tinerețe a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost marcată de 
marele imperativ, al. luptei antifas
ciste, antihitleriste, biografia sa în-, 
soțindtî-se cu cel'e mai iri

racterul si orientările sale principia
le privind dezvoltarea poporului ro
mân, orientări pe care avea să le 

  _ .... propună i Congresului' al IX-lea al 
------ --  mai importante ' partidului. în 1965; Congreselor X, 

evenimente din istoria luptei antifăs- XI 'și ' XIÎ, Conferințelor Naționale 
‘ ' din 1967. 1972, 1977 și 1982, orien

tări înscrise în Programul partidu
lui. Datorită acestor orientări, to
varășul Nicolae Ceaușescu, ales din 
1965 in fruntea partidului și a na
țiunii. 6-a înscris ca deschizător al 
unei epoci noi în istoria tării și a 
poporului român, epoca făuririi so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate. epocă 
dreptate, cum 
Ceaușescu".

Adevărata Istorie a partidului 
nostru, mai ales în perioada 
interbelică, este istoria parti
dului aflat în mijlocul po

porului, ai cărui militanți s-au an
gajat direct în confruntările de clasă, 
in bătăliile pentru apărarea interese
lor fundamentale 
mân. Activitatea 
era aceea care se 
firească a luptei 
încă din ultimele 
lui trecut și se desfășura pentru apă
rarea intereselor fundamentale ale 
clasei muncitoare, ale țărănimii, ale 
întregului popor român, într-o per
spectivă clară, fixată cu cinci dece
nii înainte și adaptată permanent 
împrejurărilor concrete care apăreau 
în evoluția societății românești.

O asemenea împrejurare a fost as
censiunea fascismului la putere in 
unele țări europene și mai ales a na- 
țional-socialismului în Germania. 
Partidul nazist, care și-a manifestat 
fățiș și în modul cel mai categoric 
poziția antimuncitorească, a repre
zentat un mare pericol nu numai 

' pentru clasa muncitoare din toate 
țările, ci și pentru existența multor 
state și națiuni europene. Vizată 
direct de planurile expansioniste re
vizioniste ale hitlerismului și acoli- 
ților 
veni 
ceea 
sale 
prin

ale poporului ro- 
reală a partidului 
afla in continuarea 
ce fusese începută 
decenii ale veacu-

săi, România era sortită a de- 
o anexă agrară a Germaniei, 
ce implica sfărîmarea unității 
teritoriale și statale, înfăptuită 

,__  opțiunea fermă a maselor largi,
a întregului popor, la 1 decembrie 
1918.

Partidul clasei muncitoare din 
România, partid cu o îndelungată ex
periență politică, a înțeles gravitatea 
pericolului hitlerist și a inițiat crea
rea unei organizații de masă, care să 
reunească toate forțele politice ale 
țării, indiferent de clasă socială, 
pentru a se opune fascismului, pe
ricolului hitlerist. Această organiza
ție a fost, după cum se știe. Comi
tetul Național Antifascist, creat încă 
în iunie 1933, la 
de la venirea lui 
Germania.

Avea numai
Nicolae Ceaușescu cînd a fost desem
nat de partid să reprezinte tineretul 
în Comitetul Național Antifascist, 
alături de personalități bine cunoscute 
ale vieții publice românești, iar ul
terior s-a aflat în fruntea Comite
tului Național Antifascist al tinere
tului. Pentru a primi o asemenea în
sărcinare de mare autoritate la o 
asemenea vîrstă, este incontestabil că 
revoluționarul Ceaușescu se afirma
se, atrăgînd atenția celor din jur prin 
înaltele sale calități de comunist, pa
triot, antifascist, ferm, de internațio
nalist consecvent. Aflat în capitala 
țării, în timpul confruntărilor de 
clasă din anii 1931—1933, al dezbate
rilor politice ce au avut loc în Româ
nia acelor ani, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a orientat, cu judecata 
sănătoasă moștenită din familie, spre 
acele forțe politice care apărau in
teresele vitale ale poporului, care 
luptau pentru un viitor mai bun al 
tuturor, și aceste forțe se aflau in 
partid și în jurul partidului clasei 
muncitoare, a partidului comunist.

numai cîteva luni 
Hitler la putere în

15 ani tovarășul

ciste a poporului român, a luptei sale 
pentru apărarea păcii, a prieteniei și 
înțelegerii cu alte popoare : procesul 
muncitorilor ceferiști din 1934, pro
cesul antifasciștilor de la Brașov din' 
1936, marea demonstrație antirăzboi
nică, antihitleristă din capitala Româ
niei de la 1 mai 1939.

Epoca acelor lupte antifasciste de 
mare importanță, datorită cărora s-a 
reușit să se frineze pentru o vreme 
ascensiunea legionarilor spre putere 
și împingerea României în orbita 
Germaniei naziste reprezintă o con
tribuție importantă a poporului ro
mân la cauza generală a antifascis
mului. Referindu-se la acei ani, to
varășul Nicolae Ceaușescu, într-o a- 
devărată profesiune de credință, spu
nea : „Am început activitatea revo
luționară in condițiile grele ale ile
galității. Am intrat in mișcare în anii 
luptei împotriva fascismului — care 
se dezvolta și în România — împo
triva războiului ; deci de la început 
am participat activ la lupta împo
triva războiului și a fascismului. 
Din această experiență, din ceea ce 
au însemnat fascismul și cel de-al 
doilea război mondial, trebuie să 
tragem toate învățămintele ! Să fa
cem totul pentru a nu se mai re
peta, în nici o țară, dictatura fas
cistă, pentru a asigura libertățile de
mocratice ale popoarelor, dreptul lor 
la dezvoltarea liberă, independentă, 
așa cum o doresc, fără nici un a- 
mestec din afară !“

Ne este mereu vie în minte ima
ginea tînărului revoluționar care a 
condus, din însărcinarea partidului, 
reorganizarea Uniunii Tineretului 
Comunist, in 1939, iar apoi, după 
23 August 1944. prezenta sa dinami
zatoare în viitoarea participării 
României la războiul antihitlerist, 
chemind tineretul să muncească și 
să lupte împotriva cotropitorilor ță
rii, a armatelor hitleriste și horthyste. 
Au rămas în istorie cuvintele tovară
șului Nicolae Ceaușescu din primul 
număr al „Scînteii" legale : „Tinere
tul este viitorul unui popor. Spre el 
îsi îndreaptă privirea și speranța toți 
oamenii de știință și politici. Cu 
energia și entuziasmul său tineretul 
este o forță creatoare, care pusă in 
serviciul științei și progresului poate 
da un ajutor prețios pentru dezvol
tarea economică, socială, politică și 
științifică a unui popor".

Minunatele sale calități de revo
luționar și patriot înflăcărat au fost 
continuu dezvoltate în condițiile nou 
create în tara noastră ca urmare a 
victoriei revoluției de eliberare na
țională si socială din august 1944, în 
luptele purtate de masele muncitoa
re. conduse de partid, pentru înfrân
gerea forțelor reacțiunii și cucerirea 
puterii politice și economice în stat, 
în întreaga activitate de refacere și 
reconstrucție a economiei naționale, 
de democratizare a tării, de organi
zare a societății românești oe baze 
socialiste. întreaga sa viată s-â îm
pletit în modul cel mai strîns cu 
toate marile momente ale luptei glo
riosului nostru partid pentru victo
ria revoluției și construcției socialis
mului în România.

Prin funcțiile pe care le-â deținut 
în acea perioadă în conducerea 
partidului și a U.T.C. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a aflat în bri- 
mele rînduri ale conducerii revolu
ției de eliberare socială și naționa
lă a tării, acumulînd un uriaș te
zaur de experiență politică. S-a a- 
flat in fruntea unor comitete regio
nale de partid, s-a pregătit ca ofi
țer superior în armata română, a 
făcut, parte din cadrele de conduce
re ale agriculturii, a activat intens 
în conducerea partidului în toată pe
rioada de după eliberare. Toată a- 
ceastă -^experiență de partid și de 
stat, de viață politică, a forjat .ca-

numită, pe bună 
am spus. „Epoca

Tineretului

ăstimpul 
varășul 
secretarul general al partidu
lui. președintele Republicii 

Socialiste România, s-a identificat cu 
ființa Partidului Comunist Român și 
a poporului nostru — opera sa a 
proiectat o imagine nouă nu numai 
asupra prezentului și viitorului, ci 
și asupra trecutului partidului și po
porului român. în această imagine 
nouă — marile probleme ale isto-, 
riei. o istorie unică a întregului po
por. începînd cu originea si vechi
mea poporului român și sfîrșind cu 
epopeea făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate din zilele 
noastre sint definite și apreciate în
tr-o viziune unitară, in concordantă 
cu filozofia materialist-dialectică. cu 
adevărurile fundamentale ale exis
tentei istorice a poporului nostru.

în ultimii 19 ani, poporul român 
a realizat un adevărat. salt in isto
ria sa multimilenară. Tara si-a a- 
firmat independenta pe plan inter
national. în sensul deplin al cuvin- 
tului. iar prestigiul international și 
locul pe care îl ocupă azi in lume 
România socialistă reprezintă pro
iectarea imaginii dezvoltării genera
le a tării, a economiei și culturii ei. 
a potențialului ei general pe ecranul 
mondial.

Ea originea acestei imagini a ță
rii noastre pe o orbită atît de înal
tă se află o serie de factori ai 
realității istoriei poporului român, ai 
experienței sale și a partidului său 
conducător, cu care președintele s-a 
identificat, i-a înțeles și i-a înfăți
șat lumii.

Să luăm, de pildă, idealul inde
pendentei si suveranității naționale. 
Pentru poporul nostru acest concept 
este un însoțitor de sute de ani ai 
istoriei sale, lupta pentru apărarea 
independentei fiind aproape o per
manentă a istoriei poporului român. 
România socialistă nu putea să nu 
acorde acestui principiu locul de 
frunte în politica sa exterioară și. 
după cum este cunoscut, el a întîlnit 
un eCou extraordinar pe toate conti
nentele. unde zeci și zeci de popoare 
tocmai își cucereau independenta na
țională în lupta împotriva colonialis
mului. Cind România socialistă ofe
rea. ca bază a dezvoltării relațiilor cu 
tinerele state independente respectul 
si recunoașterea egalității parteneru
lui. ele au văzut si văd în purtăto
rul de cuvînt al acestei țări. în Pre
ședintele ei. un adevărat prieten. 
Am fost cu toții martori directi. prin 
intermediul televiziunii, ai dragostei 
si căldurii cu care președintele 
României a fost primit în timpul vi
zitelor pe care le-a efectuat in mul
te țări din Africa, din America La- 
tină. din Asia. La fel au fost primiți 
conducătorii acestor țări pe pămîn- 
tul României, cu toată ospitalitatea 
acordată reprezentanților unor țări 
independente, prietene. %

Istoria zilelor noastre ne oferă un 
exemplu grăitor de consecventă și 
atașament ale revoluționarului și pa
triotului Nicolae Ceaușescu față de 
marile aspirații ale poporului 6ău. ale 
umanității contemporane. Demersu
rile și inițiativele de răsunet mon
dial ale președintelui României de 
salvgardare a păcii și viitorului o- 
menirii, pentru oprirea amplasării

acesta, in care to- 
Nicolae Ceaușescu.

și dezvoltării de noi rachete nu
cleare, pentru trecerea la retragerea 
și distrugerea lor, pentru o Europă 
fără nici, un fel de arme nucleare, 
pentru o omenire eliberată de 'coș
marul catastrofei nucleare, își au 
izvorul în bogata experiență politi
că a Partidului Comunist Român, a 
secretarului său general.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
lansat numeroase inițiative concre
te și idei privind problematica vie
ții internaționale, multe dintre a- 
cestea devenind, ca să spunem așa, 
bunuri comune ale epocii noastre. 
Noua ordine economică și politică 
internațională, rolul țărilor mici și 
mijlocii în soluționarea probleme
lor internaționale, reconcilierea is
torică între comuniști și socialiști, 
neamestecul în treburile interne 
etc. au fost obiectul unor mari dez
bateri internaționale, unele organi
zate chiar in capitala țării noastre.

Uriașa popularitate a președintelui 
României socialiste în toate tarile de 
pe planeta noastră, stima de care se 
bucură in fata șefilor de stat ca și 
a simplilor cetățeni, larga audientă 
a ideilor sale scrise sau rostite im
pun. fără îndoială, numele secreta
rului general al partidului nostru 
la loc de cinste, ca o personalitate 
remarcabilă în istoria contemporană. 
Personalitatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu este convingătoare, impu
ne tuturora prin aceea că el vorbește 
în numele poporului său. exprimă 
voința acestuia, oglindește tradiția 
gindirii și culturii acestui popor, 
vasta lui muncă de construcție so
cialistă pe care o conduce si o însu
flețește el însuși. Pentru multi ob
servatori străini, numele țării si al 

. președintelui ei sînt contopite intr-o 
singură imagine. Multi scriitori si 
publicații străine au scris biografii 
ale președintelui român din dorința 
de a surprinde secretele personalită
ții sale. Unul dintre ei a scris aceas
tă frază care ni se pare concludentă: 
„în personalitatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu se contopesc 
convingerile comuniste și tradițiile 
românești, o gîndire materialist-dia- 
lectică de talie mondială, patriotis
mul, cu alte cuvinte omul și pa
tria sa".

Am sărbătorit în ultimele săptă- 
mîni aniversarea actelor unirii po
porului român în epoca modernă. 65 
de api de la făurirea statului națio
nal unitar român și 125 de ani de la 
unirea Moldovei cu Muntenia în 1859. 
Semnul distinctiv sub care s-au fă
cut aceste ample evocări istorice a 
fast unitatea dintotdeauna a poporu
lui român, de fapt cea mai impor
tantă moștenire a trecutului. Asupra 
acestei unități președintele Nicolae 
Ceaușescu a atras atentia în mod 
deosebit, fiind socotită chezășia exis
tenței noastre istorice. Pe acest teren 
este ușor de făcut o comparație intre 
trecut și prezent pentru a realiza su
perioritatea inestimabilă pe care a 
produs-o orinduirea socialistă. în 
iimp ce în trecut, unitatea poporului 
era deseori periclitată de existența 
unor clase sociale cu interese anta
goniste, societatea socialistă, lichi- 
dînd clasele sociale exploatatoare și 
realizînd o omogenizare social-eco- 
nomică a întregului ponor, asigură o 
unitate structurală indestructibilă a 
acestuia.

Este, în aceste momente aniversa
re. un titlu de mîndrie pentru fie
care cetățean al patriei că națiunea 
noastră își are , conducătorul care, 
aparținind. deopotrivă. țărănimii, 
muncitorimii și intelectualității, re
prezintă o strălucită sinteză a însu
șirilor celor mai alese ale poporului.

în aceste momente sărbătorești, 
cînd tara își omagiază președintele, 
gîndurile noastre se unesc cu ale 
tuturor oamenilor muncii pentru a-i 
ura ani multi și fericiți, sănătate și 
puteri sporite de muncă, pentru a 
ne conduce spre noi și noi victorii, 
spre mari și minunate împliniri.
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EL’ OMUL ce iubește omenia 
EROU AL UNEI PATRII DE EROIIndependență, construcție 1

în urmă cu zeci de ani 
dacă mergeam undeva, in 
străinătate, abia dacă gă
seam un necunoscut din 
trei care să știe cu precizie 
numele capitalei României. 
Cele mai la îndemină nu
me de pe aceste meleaguri 
nu erau Enescu, Brâncuși, 
Vuia sau Coandă, ei nume 
de o mai redusă însemnă
tate. Și asta nu se. întîmpla 
numai în America, unae 
multe lucruri europene 
sunt ignorate, se petrecea 
chiar pe continentul nos
tru. Poate nu era vina 
nimănui, poate aveam un 
serviciu de propagandă de
ficitar, dar asta nu scuza 
pe cei în cauză cu nimic.

încercați în zilele noas
tre să pronunțați numele 
țării și o să aveți, imediat, 
asociația : România —
Ceaușescu, devenită emble
matică. Cum se exoiică 
mutația ? Printr-o politică 
consecventă care a depășit 
granițele și nu . datorită 
unor străduințe speciale 
cit, mai ales, prin anvergu
ra și statura morală a Con
ducătorului Statului nos
tru, al cărui nume este po
menit pe meridianele cele 
mai îndepărtate. Prin în
treaga sa Operă, Președin
tele Ceaușescu ' ilustrează 
de minune ceea ce spunea 
un filozof : „Un conducă
tor e mare nu atunci cînd 
face ce vrea, ci atunci cînd 
face ce trebuie".

La o scrutare a progra
mului său, îndeplinit cu o 
tenacitate remarcabilă, se 
pot distinge trei capitole 
fundamentale care ilus
trează timpul pe care l-a 
marcat cu puternica-i per
sonalitate : Pace, Indepen
dență, Construcție. Intr-o 
vreme cînd. iată, războaie 
locale, cum sunt numite de 
către comentatori, au luat 
locul unei înțelegeri mon
diale ce se visa de durată, 
dar s-a dovedit destul de 
labilă, o țară mijlocie, care 
a suferit mult de pe urma 
vicisitudinilor unei istorii 
zbuciumate, se află în a- 
vangarda mișcării pacifiste 
din lume, mediază conflic
te care par de nestins și 
dă speranțe omenirii că 
primejdia majoră care ne 
pîndește pe toți va fi în 
cele din urmă controlată și 
eliminată. Asta se .datorea
ză unei viziuni consecven
te a Președintelui nostru

care a înțeles de multă 
vreme că nu cu amenință
rile și cu dorința de a co
tropi teritorii străine se va 
putea trăi într-o lume și 
așa minată de șomaj, de 
crize economice pe care ie 
resimțim cp toții, cu re
percusiuni grave ce duc la 
înfruntări sociale de care 
suntem scutiți, tocmai pen
tru că știm să ne gospodă
rim chiar lipsurile. Exis
tăm intr-un univers con
troversat în care s-au pe
trecut mari triumfuri știin
țifice, cum ar fi aluniza- 
rea, dar în același timp 
am fost împinși sub um
brela nucleară, norul ato
mic amenințînd planeta cu 
teribile consecințe. Cind 
miliarde de dolari și de 
alte monezi prestigioase 
sunt alocate- înarmărilor, 
cind se stabilește că putem 
fi uciși fiecare dintre noi 
de nenumărate ori de ar
senalele ce deocamdată 
sunt sigilate, dar ale căror 
porți pot fi, deschise intr-o 
secundă.» vocea autoritară
a președintelui Ceaușescu 
a răsunat în cele mai înalte 
foruri internaționale, tră- 
gind semnale de alarmă și 
preconizînd soluții pentru 
stingerea focarelor de con
flict, pentru dezarmare, 
pentru o rodnică colabora
re, pentru consolidarea in
dependenței fiecărui popor. 
Convinși că independența 
fiecăruia este singura cale 
a dezvoltării, ne exprimăm 
voința noastră de indepen
dență, dprința de a ti 
stăpîni la noi acasă, de a 
nu permite nimănui să ne 
silească să gindim cu cre
ierul altcuiva. Pacea este 
un lucru minunat, iar in
dependența — mai necesa
ră decît aerul și apa — se 
consolidează prin munca 
unită a întregului popor. 
Asta am înțeles-o de mult 
și de aceea consimțim cînd 
este nevoie la greutățile 
pe care le mai îiitîmpi- 
năm : e prețul libertății 
noastre.

Construcția e legată de 
pace, de speranța că tot 
ce-am clădit nu va pieri 
sub bombe. Edificăm toc
mai pentru a demonstra 
dorința noastră nestrămu
tată de pace! Asta o spune, 
ori de cite ori are ocazia, 
președintele N icolae 
Ceaușescu, dar Construcția 
costă bani, cere sacrificii 

și noi am înțeles-o mai de
vreme decît alții. Am moș
tenit o țară ruinată de 
război, am plătit datorii de 
război pe care le-au creat 
alții cu neghiobia lor, nu 
revendicăm decît să fim 
lăsați in pace. Sub ochii 
noștri se naște o civiliza
ție socialistă, cum Româ
nia nu a cunoscut de-a lun
gul întregii sale istorii. 
Călătoriți în țară și nu veți 
recunoaște vechile urbe în 
care poeții mureau ae 
ftizie și mizerie într-o ci
vilizație a bordeielor. Dru
muri, canale, metroul, iri
garea agriculturii, iată nu
mai cîteva din reperele gi
gantismului construcției 
noastre în marș. Nu am 
terminat, mai avem multe 
de făcut și înțelegem că

Eugen BARBU

eroismul generației noastre 
va răsplăti pe urmași. Le 
vom lăsa o patrie mîndră, 
modernă, bine echipată și 
nu e puțin ! Poate unii rîv- 
nesc la bunăstarea altora, 
la hedonismul. Parisului ; 
noi am învățat că fără a 
fi puternici nu putem exis
ta și de asta ne trebuie 
Pace, Independentă, pre
cum și un fond material, 
adică Industrie, Electrifi
care, Cultură. Un mare 
Conducător de Stat este 
înainte de toate un mare 
Edil, un Gospodar care se 
gîndește la resursele pe 
care le are la îndemină 
și la modul de a le folosi 
la maximum ; el impune 
tuturor un model și asta 
nu se poate face decît de- 
monstrînd că regimul pe 
care îl patronează e viabil. 
Aceste repere socială, cum 
le-am numit în ce-1 pri
vește pe Conducătorul Sta
tului nostru, pot fi ușor 
observate. Mai întîi a exis
tat o tendință de a nivela 
clasele sociale, distrugînd 
antagonismele și asta prin- 
tr-o egalizare a venituri
lor din care nu sunt exclu
se treptele care formează 
temeiul stimulentelor pen
tru cei harnici, fără de 
care o societate se lene
vește. mai ales cînd ii este 

asigurat un nivel de viață 
convenabil. în materie de 
agricultură lucrurile au 
fost gîndite în așa fel incit 
să fie puse bazele unei re
voluții agrare în care intră 
o dotare puternică, fizică, 
însemnînd mașini, unelte, 
ateliere, irigații și comasări 
de teren și mai în urmă 
cointeresări colective prin 
autoconducere. Nu e decît 
scopul de a face din aceas
tă țară „o grădină înflori
tă", cum scria Strabo, ln 
același timp, în industrie 
investițiile au fost masive, 
lucrul comportînd cheltu
ieli însemnate, cerute de 
refacerea uzinelor distruse 
de război. Nu au lipsit 
prospectările geologice, do
tarea cu unelte de ultimul 
tip, favorizarea invențiilor 
și construirea unor uzine 
moderne. în care confor
tul și securitatea celor ce 
muncesc să fie asigurate, 
în materie culturală se 
poate înregistra revenirea 
la vechile tradiții ce nu 
trebuiau pierdute (moras 
maiorum), lucrul exprt- 
mîndu-6e prin restaurări 
și conservări ale vechilor 
monumente istorice de pe 
întreg teritoriul tării, pen
tru că nimic nu e mai grăi
tor în materie decît aceste 
dovezi palpabile scoase 
din țărînă. oasele sacre de 
piatră ale trecutului, măr
turii irefutabile că aici 
ne-am născut, aici am 
luptat, aici am construit 
civilizația noastră.

Posturi de radio și unele 
publicații din străinătate, 
văzînd numai neghina din 
grîu și uitind greutățile 
prin care am trecut, ne 
acuză că lăudăm realizările 
regimului nostru, ignonnd 
aceste revelatoare monu
mente ale prezentului, fă- 
cîndu-se a nu înțelege că 
tot ce-am semănat pe pă- 
mîntul românesc va fi 
mărturia fără, de moarte a 
socialismului. în ce mă 
privește nu mă simt deloc 
jignit dacă mi se spune că 
sunt un propagandist al re
gimului nostru și un admi
rator al Președintelui nos
tru. Am strămoși iluștri și 
o să-i amintesc celor ce 
i-au uitat, aflați acum între 
alte granițe. Ce era poe
mul lui Horațiu Carmen 
saeculare, ca și Eneida a 
lui Vergiliu. decit tot un 
fel de Cintare a României ?

Ce făceau ei altceva decît 
elogiul administrației ro
mane. al unei epoci la fel 
de zbuciumate si nu mai 
puțin rodnice, de construc
ție. al unei civilizații care a 
dăinuit și mai dăinuie prin 
monumentele sale ? Pro- 
perțiu cînta trecutul Ro
mei și' nu se rușina de 
asta. Același Horațiu nu 
lansa el în unele versuri 
lozinci politice ? Să fi 
uitat detractorii noștri la
tina pe acolo, pe unde au 
mas ? în Bucolicele si 
Georgicele sale, Vergiliu 
dădea sfaturi 'agricole si 
visa chiar o redresare 
economică, ca si Varro. 
autorul lui Res rustica — 
un Tratat de agronomie. 
Fastele lui Ovidiu nu a- 
mintesc ele de elogiile pe 
care poeții noștri le fac 
Președintelui nostru ? Ti
tus Livius, un fel de Iorga 
al romanilor, a 6cris Ab 
urbe condiții. Alți scriitori 
și istorici, precum Sueto
nius. Dio Cassius. Sextus 
Aurelius Victor, au ilustrat 
programul construcțiilor 
din epoca lui Augustus care 
visa nu o Romă de cărămi
dă, ci una de marmură ! 
Dacă scrii undeva că la noi 
șe ridică în momentul de 
fată un Forum augusti. 
„clevetitorii de profesie" 
vor zimbi. Adică, cum ? 
Uite chiar așa, și anume în 
Dealul Spirii, unde va apă
rea curind Centrul Admi
nistrativ al Bucureștilor, 
care va avea, ca și mo
delul roman, după cite 
aflu, o alee cu statui ale 
celor mai reprezentativi 
oameni ai României, o is
torie in piatră a trecutului 
nostru cu domnitorii săi, 
cu cărturarii săi cei mai 
iluștri, pentru că regimul 
nostru a înțeles mai de
grabă decît altele că Artele 
iac propagandă politică, 
cum scria magistral uri cer
cetător al . civilizației 
romane.

La toate aceste lucruri 
mă gîndesc în momentele 
cînd sărbătorim cu toții 
ziua de naștere a Președin
telui Nicolae Ceaușescu 
căruia îi doresc, ca toată 
suflarea românească, ani 
multi, în sănătate, fericire 
și izbindă !

Cu noi, pentru noi ; ală
turi de El, spre zorile unei 
Românii moderne mult 
visate...

PORTRETUL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU — lucrare de Cornelia lonescu
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Cinstit să-i fie numele de-a pururi!
Cinstit să-i fie numele de-a pururi 
Acestui fiu al unui brav popor, 
Bărbat neînfricat și Președinte, 
Stegar neobosit, clarvăzător.

Ce ne-a-nvățat să fim, întîi de toate, 
încrezători in viitor și-n noi !

Ei, Omul ce iubește Omenia,
Erou a! unei patrii de eroi,

El, ager ochi al viselor semețe,
Din trunchiul strămoșesc suprem lăstar, 
Pisc de granit de unde-n zorii zilei 
Se vede Comunismul tot mai clar !

Ioan VAS1U

(Urmare din pag. I)
jîndu-se concomitent, cu toată ființa 
lor, în lupta pentru afirmarea de
plină a adevărului în viață. împle
tirea atît de strînsă în viața tova
rășului Nicolae Ceaușescu a activi
tății revoluționare — desfășurată 
sub semnul profundului devotament 
față de interesele fundamentale ale 
poporului nostru, de cauza socialis
mului — și a creației teoretice de 
generalizare a marilor tendințe și 
procese ale lumii contemporane il 
situează pe secretarul generai al 
partidului nostru in rindul persona
lităților complexe ale istoriei. Intru- 
chipind cele mai scumpe aspirații 
ale poporului român, virtuțile sale 
cele mai alese — omenia, simțul 
dreptății și vocația libertății — vă
dind o receptivitate de excepție față 
de evenimentele și experiențele fun
damentale ale omenirii secolului 
XX, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
creat, pe aceste temeiuri, o viziune 
profund originală și novatoare, care 
reprezintă, în contextul mișcării con
temporane de idei, o contribuție de 
cea mai mare însemnătate la dez
voltarea creatoare a teoriei și prac
ticii revoluționare.

Ales in fruntea partidului intr-un 
moment in care țara trecea la con
solidarea noii orinduiri socialiste, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a adus 
o contribuție remarcabilă în acest 
sens, desfășurind o activitate labori
oasă pentru elaborarea și transpu
nerea eficientă în practică a strate
giei înfăptuirii societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pămintul 
României. Calitățile strălucite de 
conducător revoluționar ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu, spiritul său 
creator, clarviziunea și profunzimea 
gindirii sale dialectice, receptivitatea 
față de tot ceea ce este nou și înain
tat, capacitatea de a previziona 
cursul dezvoltării istorice și de a 
mobiliza energiile creatoare ale în
tregului popor au dat, în ultimii 19 
ani, impulsuri hotăritoare operei re
voluționare de edificare a societății 
socialiste in patria noastră.

Gindirea teoretică prodigioasă a 
secretarului general al partidului 
este puternic incorporată în toate 
documentele esențiale ale partidului 
nostru, începind cu Congresul al IX- 
lea. continuind cu celelalte congre
se, cu cele patru conferințe naționale 
care au avut Ioc in acest interval de 
timp, în numeroasele cuvîntări rosti- 

/te cu diverse prilejuri. Izvorul nese
cat al acestei gindiri vii îl constituie 
practica social-umană. cunoașterea 
cerințelor legilor obiective ale dez
voltării economico-sociale. ale celor 
mai avansate cuceriri ale filozofiei, 
științei și culturii. înțelegerea tre
buințelor majore ale omului și ome
nirii. a aspirațiilor popoarelor de a 
fi libere și independente, de a co
labora pașnic, pe baza respectului 
reciproc, de a-și făuri un viitor fe

ricit. Toate acestea imprimă gindirii 
tovarășului Nicolae Ceaușescu o re
marcabilă originalitate, o înaltă efi
ciență socială, conferă operelor sale 
teoretice o dimensiune nu numai na
țională, dar și universală, bucurin- 
du-se de o largă rezonanță interna
țională. ca o ilustrare exemplară a 
ideologiei revoluționare a tlasei 
muncitoare.

Deosebit de numeroase sint do
meniile, sectoarele, tezele în care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a de
terminat profunde schimbări de vi
ziune, ca urmare a cerințelor legice 
ale dezvoltării". îmbogățind patrimo
niul nostru ideologic și deschizînd 
drum progresului, gindirii și prac
ticii sociale. între acestea, la loc de 
mare prețuire se află definirea con
ceptului de dezvoltare a forțelor de 
producție, de edificare a bazei teh
nico-materiale a socialismului, in 
contextul larg al elaborării strate
giei de industrializare a țării noastre.

Această concepție nouă a fost im
pusă atît de necesitatea fundamen
tării dezvoltării economico-sociale a 
țării, în noile condiții după încheie
rea etapei de generalizare a relațiilor 
de producție socialiste in economia 
națională, cit și de faptul că strategia 
industrializării elaborată inițial, în 
primii ani de făurire a noii orinduiri, 
era in multe privințe depășită ; pe 
de o parte, pentru că o seamă de 
obiective ale vechii strategii fuseseră 
deja realizate, iar pe de altă parte 
pentru că. în raport cu nivelurile de 
dezvoltare atinse în industrie, cit și 
cu noile condiții interne și interna
ționale ale progresului industrial, 
obiectivele și anumite premise ma
teriale și tehnice ale teoriei indus
trializării de pînă atunci deveniseră 
evident nesatisfăcătoare.

Pornind de la analiza științifică 
a realităților naționale specifice, de 
la comensurarea corectă a situației 
de fapt, de la evaluarea exactă a 
progreselor înregistrate, ca și a go
lurilor existente, tovarășul Nicolae 
Cdîftișescu a ajuns la concluzia că, 
pe ansamblu, ritmul înaintării noas
tre era nesatisfăcător, riscînd nu 
numai să nu micșoreze decalajele față 
de țările avansate, dar chiar să le 
adincească. Comparîndu-se lucid ni
velul de dezvoltare a forțelor noas
tre de producție, dotarea tehnolo
gică, pregătirea forței de muncă, ve
nitul național cu cele ale diferitelor 
categorii de state s-a apreciat că 
România aparține țărilor în curs de 
dezvoltare. Această cuprinzătoare 
analiză s-a întemeiat pe esența dia
lectică a determinismului economic 
al lui Marx, potrivit căruia oamenii 
iși schimbă modul de existență și 
relațiile sociale în raport cu forțele 
productive de care dispun și că o 
civilizație mai înaltă nu este o ches
tiune de bune intenții, ci exclusiv de 
mijloace materiale. De aici a rezul
tat concluzia firească, evidențiată de 

secretarul general al partidului nos
tru, că trecerea la socialism nu înlă
tură de la sine răminerile in urmă 
seculare, că soluționarea unor impor
tante probleme sociale este condițio
nată nemijlocit de baza tehnico- 
materială a societății, că socialismul 
in sărăcie este un nonsens. Ținind 
scama de toate aceste adevăruri, to
varășul Nicolae Ceaușescu a for
mulat conceptul programatic ai con
struirii societății socialiste in con
dițiile unei dezvoltări economice 
submedii, avind in centru progresul 
accelerat al forțelor de producție.

în această perspectivă, continuarea 
o perioadă îndelungată de timp a in

concepție profund științifică
-la baza dezvoltării

României socialiste
dustrializării rapide a țării a fost 
statuată, incă de la Congresul al 
IX-lea al partidului, ca verigă prin
cipală a dezvoltării și construcției 
socialiste și a progresului econo- 
mico-social al României. în concep
ția secretarului general al partidului, 
caracterului de lungă durată a in
dustrializării României ii era asociat 
caracterul de proces complex, mul
tilateral. Departe de a aborda in
dustrializarea ca o simplă dezvoltare 
a industriei sau ca o dezvoltare cu 
precădere a industriei producătoare 
de mijloace de producție, această 
concepție nouă o consideră ca un 
factor de restructurare a economiei 
naționale, de integrare și de omoge
nizare a activităților economico-so
ciale. în complexul economic națio
nal, ca un factor determinant pen
tru progresul economico-social ge
neral și, în același timp, ca un pro
ces subordonat nevoilor economiei 
naționale, condiționat de volumul și 
structura resurselor economice ale 
țării, de nivelul și exigentele pro
gresului celorlalte ramuri și activi
tăți economice.

De aici a derivat un nou curs al 
politicii interne, accentul principal 
punindu-se pe efortul economic și de 
inteligență propriu a! poporului nos
tru materializat in promovarea unei 
rate înalte de acumulare, in aloca
rea unei părți importante din venitul 

național — circa o treime — pentru 
fondul de dezvoltare. Această car
dinală orientare a fost pe deplin 
confirmată de viață, de întreaga 
dezvoltare a țării in anii ce au ur
mat Congresului al IX-lea al parti
dului, cind România a devenit o 
țară industrial-agrară, cu o indus
trie puternică, modernă, cu o agri
cultură socialistă in plină dezvoltare 
și cu un nivel de civilizație tot mai 
ridicat. Este semnificativ faptul că 
industria țării noastre produce în 
prezent de circa 53 de ori mai mult 
decît în 1938 ; numărul personalu
lui muncitor a sporit față de 1950 
de peste 3.5 ori, iar venitul național 

pe locuitor de aproape 12 ori. Dis- 
punind de o modernă bază tehnico- 
materială, agricultura și-a sporit de 
peste 3,5 ori nivelul producției com
parativ cu anul 1950. Pe temelia in
dustrializării a fost, de asemenea, 
creat un important potențial de cer
cetare științifică, s-a dezvoltat in
tens, în strînsă legătură cu cerințele 
economiei, invățămîntul de toate 
gradele.

Un imens adevăr «conține subli
nierea pe care o făcea, in urmă cu 
citva timp, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu potrivit căreia dacă nu am 
fi promovat cu consecventă și hotă- 
rîre această politică de industriali
zare ar fi fost greu, dacă nu impo
sibil, să asigurăm în condițiile ac
tuale —• cind fiecare țară, inclusiv 
România, resimte urmările crizei 
economice mondiale — dezvoltarea 
susținută a economiei noastre socia
liste. Indiscutabil, țara noastră ar fi 
rămas, vreme îndelungată, intr-o 
stare de înapoiere economică, cu 
consecințe negative asupra construc
ției socialiste in patria noastră, asu
pra muncii și vieții întregului popor.

Opțiunea dezvoltării promovate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a im
pus o poziție dialectică și față dc 
știință, in sensul orientării hotărîte 
spre promovarea rapidă și pe toate 
planurile a cercetării științifice na

ționale. spre lichidarea grabnică a 
vechilor rămîneri in urmă in acest 
domeniu care, în condițiile, revolu
ției tehnico-științifice contemporane, 
păreau a fi mai grave decît cele din 
domeniul producției industriale. Tot
odată, s-a extins sfera de aplicabili
tate a științei la organizarea și con
ducerea societății, conferindu-i-se, 
alături de rolul de forță de producție, 
acela de temelie modernă a socia
lismului.

în strinsă legătură cu creșterea ro
lului științei în procesul de dezvol
tare a forțelor de producție, de mo
dernizare a bazei tehnico-materiale a 
societății noastre, secretarul general al 

partidului promovează o concepție 
nouă și in ce privește dezvoltarea 
diferitelor ramuri ale economiei, 
conferind prioritate subramurilor 
moderne ale industriei constructoa
re de mașini — mecanica fină, pro
ducția de masini-unelte. aeronauti
ca. electrotehnica și mai ales elec
tronica — cit si unor industrii in
dustrializare sau ramuri genera
toare de progres tehnic.

în concepția tovarășului Nicolae 
Ceausescu această orientare de o 
deosebită valoare practică este co
relată cu trecerea la valorificarea 
superioară a resurselor energetice și 
de materii prime ale tării, ceea ce 
a condus Ia o largă acțiune vizînd 
reducerea sensibilă a consumurilor 
specifice în toate ramurile econo
miei naționale, precum si la restruc
turarea industriei, in sensul dimi
nuării ritmurilor si chiar a dimen
siunilor producției în ramurile ener- 
go-intensive si mari consumatoare 
de materii prime (cu deosebire in 
cele care lucrează cu resurse im
portate) șl dezvoltării accelerate a 
ramurilor care valorifică intens a- 
ceste resurse. Astfel, modelul creș
terii noastre economice a cunoscut, 
în lumina gindirii novatoare a to
varășului Nicolae Ceausescu, o sem
nificativă redimensionare, în sensul 
că factorii calitativi ai dezvoltării 

capătă o importantă hotăritoare, iar 
reproducția de tip intensiv devine 
predominantă.

Implicațiile economico-sociale ale 
concepției secretarului general al 
partidului privind industrializarea 
tării sint deosebit de ample și do 
extremă importantă pentru destinul 
României socialiste. Realizarea unei 
industrii puternice, moderne, multi
lateral dezvoltate, este concepută de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu pe fon
dul atingerii unor cote ridicate de 
eficientă economică, prin reducerea 
substanțială a cheltuielilor materia
le de producție — condiția primor
dială pentru creșterea mai rapidă 
a venitului național decît a produ
sului social — prin mărirea eficien
tei investițiilor, creșterea gradului 
de valorificare a resurselor disponi
bile de muncă ale economiei, prin 
snorirea accelerată a productivității 
muncii sociale. Actionindu-se sta
tornic în aceste direcții se va asi
gura afirmarea puternică a tării 
noastre in diviziunea internațională 
a muncii. înscrierea României în 
rindul statelor dezvoltate din punct 
de vedere economic, menținerea 
unor ritmuri ridicate de creștere a 
nivelului de trai al întregului popor.

Unul dintre elementele definitorii 
ale noii concepții de industrializare 
a României promovat cu neslăbită 
energie de tovarășul Nicolae 
Ceausescu il reprezintă dezvoltarea 
rapidă a județelor, zonelor geogra
fice si localităților rămase in urmă 
din punct de vedere economic in 
ansamblul repartizării rationale a 
forțelor de producție pe intreg teri
toriul tării. în viziunea secretarului 
general, această problemă — ce in 
multe țări dezvoltate ale lumii con
tinuă să rămină incă nerezolvate — 
are multiple motivații : înainte de 
toate una de natură economică, in 
sensul valorificării resurselor dispo
nibile de muncă existente în zonele 
geografice și localitățile puțin in
dustrializate. ca și a resurselor na
turale locale ; o importantă socială 
deosebită în sensul ridicării gene
rale a nivelului de trai al oamenilor 
muncii, printr-o mai bună distribui
re a veniturilor, ceea ce asigură 
manifestarea egalității între toți 
membrii societății. înainte de toate, 
pe planul vie'tii economice : o în
semnată dimensiune politică, avin- 
du-se in vedere asigurarea prezen
tei clasei muncitoare in toate jude
țele. dezvoltarea ne această bază a 
democrației socialiste și a unei in
tense vieți politice în fiecare zonă 
geografică si localitate.

Privind acum spre anii care au tre
cut. rememorînd mărețele înfăptuiri 
ale ponorului obținute în perioada 
celor aproape două decenii de cind 
in fruntea partidului și statului se 
află cel mai iubit fiu al națiunii 
noastre socialiste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, avem toate temeiurile 

să elogiem concepția sg înainta
tă, novatoare și revoluționară, po
trivnică triumfalismului și idilis
mului. despre dezvoltarea bazei 
economice a noii societăți. Aceas
tă concepție clară, profund ști
ințifică. ne-a ajutat să exami
năm realitatea lucid și obiectiv, să 
elaborăm strategiile si tacticile re
voluționare cu adevărat necesare, să 
mobilizăm forțele sociale pentru înăl
țarea României pe orbita progresului 
contemporan.

Din perspectiva acestor mărețe 
realizări, obținute în anii de după 
Congresul al IX-lea al partidului, 
avind la bază creșterea puternică a 
industriei și agriculturii, a întregii 
economii, realizată în viziunea unei 
concepții științifice unitare. înnoi
toare. coerente, care ține seama de 
legitățile dezvoltării economico-so
ciale. cit și de tradițiile noastre, se 
impune să organizăm și mai riguros, 
asa cum ne cheamă secretarul ge
neral al partidului, întreaga activi
tate, să valorificăm cu maximă 
eficientă condițiile tehnico-materiale 
de care dispunem, pentru a face din 
anul 1984 un an al producțiilor 
record, un an al calității și eficienței 
înalte. împliniri cu care să cinstim 
cea de-a 40-a aniversare a revolu
ției de eliberare națională șl socială, 
antifascistă si antiimperialistă si 
Congresul al XIII-lea al partidului.

Muncind cu elan și dăruire 
patriotică pentru dezvolta-ea conti
nuă, a tarii, pentru înfăptuirea in-, 
demnurilor adresate de tovarășul 
Nicolad Ceaușescu muncitorilor, ță
ranilor și intelectualilor, tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, pentru a indeolini 
exemplar sarcinile actualului cinci
nal, urmind fără șovăire orientările 
clarvăzătoare ale celui mai de se.imă 
fiu al poporului român, stimatul 
nostru conducător — secretarul ge
neral al partidului, președintele Re
publicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— îi aducem in fapt omagiul nostru 
fierbinte de nețărmurită prețuire, ii 
exprimăm caldele noastre sentimen
te de devotament si recunoștință, 
hotărî rea nestrămutată de a-1 urma 
neabătut in tot ceea ce gindeste și 
întreprinde pentru înflorirea Româ
niei socialiste.

Dînd expresie vie acestor înălță
toare sentimente, marii prețuiri ce o 
poartă celui ce intruchipea :ă in mod 
strălucit idealurile si aspi-atiile în
tregii națiuni, partidul și ponorul 
omagiază aniversarea zilei de naștere 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
împlinirea a peste 5 decenii dc 
pilduitoare activitate revoluționară, 
exprimindu-și adînca recunoștință 
pentru tot ceea ce a făcut și face 
secretarul general al partidului — 
ctitorul de tară nouă — pentru g’.o-. 
ria si înălțarea patriei noastre, pen
tru triumful socialismului pe pămin
tul românesc.
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Excelenței Sale Domnului ABDOU DIOUF
Secretar general al Partidului Socialist Senegalez, • 

Președintele Republicii Senegal
DAKAR

In numele Partidului Comunist Român și al meu personal vă adresez 
călduroase felicitări cu ocazia realegerii dumneavoastră in funcția de secretar 
general al Partidului Socialist Senegalez.

îmi exprim convingerea că bunele raporturi de prietenie și colaborare 
statornicite intre cele două partide, între România și Senegal, vor continua 
să se dezvolte în interesul reciproc, al cauzei independenței progresului 
31 păcii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII INDIA

Excelenței Sale Domnului GIANI ZAIL SINGH
Președintele Republicii India

NEW DELHI
Cu prilejul sărbătoririi Zilei naționale a Republicii India, am plăcerea 

de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate șl fericire 
personală, de progres, bunăstare și pace poporului indian prieten.

îmi exprim convingerea că raporturile tradiționale de strinsă prietenie 
și cooperare reciproc avantajoasă statornicite intre țările noastre, in con
lucrarea dintre ele pe tărîmul vieții internaționale, vor cunoaște o dezvoltare 
continuă, in interesul popoarelor român și indian, al cauzei păcii, securității, 
dezvoltării independente a tuturor națiunilor și colaborării, pentru instaurarea 
unei noi ordini economice in lume.

\ 35 DE ANI DE LA SEMNAREA PRIMULUI TRATAT

DE PRIETENIE, COLABORARE Șl ASISTENȚĂ MUTUALĂ

DINTRE ROMÂNIA ȘȚ POLONIA

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu mulțumiri și recunoștință am primit felicitările dumneavoastră 
cordiale cu ocazia sărbătoririi Zilei independenței noastre.

Folosim acest prilej pentru a adresa Excelenței Voastre cele mai bune 
urări de sănătate personală, de progres și prosperitate poporului dumnea
voastră.

GAAFAR MOHAMED NIME1RI
Președintele

Republicii Democratice Sudan

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii India, tovarășul Constantin 
Dăscălescu, prim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, a adresat o telegramă de feli
citare primului ministru al Republi
cii India, Indira Gandhi, prin care

transmite, în numele guvernului ro
mân și al său personal, calde feli
citări, cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală, de pro
gres și prosperitate pentru poporul 
indian prieten, împreună cu dorința 
de a conlucra pentru dezvoltarea re
lațiilor româno-indiene.

A apărut volumul :

NICOLAE CEAUSESCU
9

România pe drumul construirii 
societății socialiste multilateral dezvoltate 

Rapoarte, cuvîntări, interviuri, articole
VOLUMUL 25 : decembrie 1982 - mai 1983

Editura Politică

/--------------------------------------------------------------------

Pe întreg cuprinsul țării,

La 26 ianuarie, poporul indian 
aniversează unul dintre cele mai 
importante evenimente ale istoriei 
sale : proclamarea, in urmă cu 34 
de ani, a republicii și intrarea si
multană in vigoare a primei con
stituții a țării, care consfințea in
dependența cucerită în august 1947.

Aniversarea de azi găsește marele 
stat din Asia (suprafața — 3 280 483 
kmp ; populația — 685 200 000 lo
cuitori) angajat intr-un amplu efort 
constructiv, materializat în impor
tante progrese pe linia lichidării 
consecințelor nefaste a’e îndelunga
tei dominații străine. Dacă în mo
mentul proclamării independenței 
industria era ca și inexistentă, re- 
zumîndu-se la unele unități de pre
lucrare a iutei, bumbacului, ceaiu
lui și cauciucului, astăzi în tară 
funcționează ramuri industriale 
moderne, ca siderurgia, construc
țiile de mașini, energetica, indus
tria chimică ș.a. Importante succese 
au fost obținute, de asemenea, in 
dezvoltarea agriculturii, invățămîn- 
tului, științei și culturii.

Animat de sentimente de sinceră 
prietenie față de popoarele care 
au pășit pe calea dezvoltării de 
sine stătătoare, poporul român ur
mărește' cu viu interes succesele 
obținute de poporul indian in direc
ția consolidării independenței și a 
făuririi unei vieți noi. între Repu
blica Socialistă România și Repu
blica India s-au statornicit relații 
de strinsă colaborare, întemeiate pe 
deplina egalitate în drepturi și 
avantajul reciproc, care cunosc o 
evoluție mereu ascendentă. O con
tribuție hotăritoare Ia dezvoltarea 
colaborării româno-indiene au 
adus-o convorbirile la nivel înalt 
prilejuite de vizitele președintelui 
Nicolae Ceaușescu în India, ca și 
de întilnirile sale cu liderii indieni 
la București, intîlniri care, prin 
acordurile convenite, au deschis 
ample perspective dezvoltării rela
țiilor bilaterale, în avantajul celor 
două țări și popoare, al cauzei pă
cii, progresului si înțelegerii inter
naționale.

muncă spornică însuflețită
JUDEfUL VRANCEA A ÎNDEPLINIT PLANUL 

PE LUNA IANUARIE
Oamenii muncii din Industria județului Vrancea raportează că în 

ziua de 25 ianuarie 1984 au îndeplinit sarcinile de plan pe luna ianuarie 
la producția netă, producția pentru export și investiții. Aceasta le va 
permite ca pînă la sfîrșitul lunii să realizeze, suplimentar, însemnate 
cantități de produse de mecanică fină, confecții, tricotaje, produse agro- 
alimentare.

în telegrama adresată cu acest prilej TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, de către Comitetul județean Vrancea 
al P.C.R. se spune, între altele :

Asemenea întregului nostru popor, acum, Ia sărbătorirea a peste 
50 de ani de activitate revoluționară și a zilei dumneavoastră de naștere, 
ne exprimăm din adincul inimii dragostea nețărmurită, stima și respectul 
profund pe care vi le purtăm, adeziunea deplină la întreaga politică 
internă și internațională al cărei strălucit promotor sinteți dumnea
voastră, mult iubite tovarășe secretar general, care slujiți cu înțelepciune 
și eroism interesele supreme ale partidului și țării, idealurile și aspira
țiile cele mai arzătoare de progres și bunăstare, de pace, securitate și 
înțelegere intre toăie națiunile.

Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, și 
in aceste momente de aleasă sărbătoare pentru întregul nostru partid și 
popor, că, urmindu-vă neabătut minunatul exemplu de dăruire și pasiune 
revoluționară, ne vom intensifica și mai mult eforturile pentru înfăp
tuirea sarcinilor și obiectivelor economico-sociale ce ne revin in acest 
an și în întregul cincinal, sporindu-ne astfel contribuția la ridicarea 
scumpei noastre patrii pe noi culmi de progres și civilizație.

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii India, miercuri după-amia- 
ză a avut loc, în Capitală, o mani
festare culturală organizată de In
stitutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea și Asociația de 
prietenie româno-indiană. in cadrul 
căreia au fost prezentate impresii 
de călătorie din această țară. în con
tinuare a fost vizionat un program 
de filme documentare indiene.

Au participat membri ai condu
cerii Asociației de prietenie româ
no-indiană. reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe și ai 
I.R.R.C.S.. un numeros public.

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

(Agerpres)

Tovarășului WOJCIECH JARUZELSKI
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone

Tovarășului HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

VARȘOVIA
Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 

Român, al Consiliului de Stat și Guvernului Republicii 
Socialiste România, al poporului român și al nostru per
sonal, vă adresăm dumneavoastră, Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, Consiliului de 
Stat, guvernului și poporului polonez prieten un cald 
salut tovărășesc și sincere felicitări cu prilejul celei de-a 
35-a aniversări a Tratatului de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală româno-polon.

în cei 35 de ani care au trecut de la semnarea tratatului, 
relațiile de prietenie tradițională și colaborare multilate
rală româno-polonă au cunoscut un curs ascendent.

Noul Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală 
dintre țările noastre, semnat la 12 noiembrie 1970, a mar
cat o etapă superioară in dezvoltarea colaborării politice, 
economice, culturale și tehnico-științifice dintre partidele 
și statele noastre, in lupta pentru pace, securitate și coo
perare internațională.

Ne exprimăm și cu acest prilej convingerea că, acțio- 
nînd ferm pentru realizarea înțelegerilor convenite la ni
vel înalt, relațiile româno-polone se vor dezvolta con
tinuu, in interesul popoarelor român și polonez, al edifi
cării cu succes a socialismului in țările noastre, al cauzei 
generale a socialismului și păcii.

De ziua aniversării acestui eveniment, vă dorim dum
neavoastră, dragi tovarăși, întregului popor polonez suc
ces deplin în edificarea noii societăți, pentru prosperita
tea și înflorirea Poloniei socialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Tovarășului 
CONSTANTIN DĂSCĂLESCU

Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 35-a aniversări a semnării pri

mului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală 
polono-român, transmitem poporului frate român, Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român. Consiliu
lui de Stat, Guvernului Republicii Socialiste România, cit 
și dumneavoastră personal, salutări cordiale și cele mai 
bune urări din partea Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, a Consiliului de Stat și Guver
nului 'Republicii Populare Polone.

Tratatul încheiat acum 35 de ani a creat o bază trai
nică pentru dezvoltarea prieteniei și colaborării multila
terale dintre țările noastre. Viabilitatea principiilor sale 
a fost confirmată în noul Tratat din anul 1970, care ser
vește din plin cauzei construcției socialismului în Polonia 
și România și întăririi continue a unității și conlucrării 
în cadrul comunității statelor socialiste.

Transmițindu-vă, stimați tovarăși, urări de noi succese 
în îndeplinirea planurilor de dezvoltare continuă a Re
publicii Socialiste România, ne exprimăm totodată con
vingerea că prietenia dintre statele noastre se va dezvolta 
și întări continuu, pentru binele ambelor popoare, in in
teresul socialismului și păcii.

WOJCIECH JARUZELSKI
. Prim-secretar al Comitetului Central

’ al Partidului Muncitoresc Unit Polonez,
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone

HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

Întîlnire prieteneasca

GALAȚI : Record 
de producție: 

într-o singură zi — 
peste 25 000 tone oțel

Oțelarii Combinatului side
rurgic de la Galați au înregis
trat în ziua de 25 ianuarie un 
remarcabil record de producție: 
peste 25 000 tone de oțel, adică 
147 șarje. Vechiul record era de 
139 șarje și data din martie 1982. 
Noul record a fost obținut in 
condițiile asimilării de noi 
mărci de oțeluri și cu consu
muri reduse de fontă, produc
tivitatea muncii sporind astfel 
față de anul 1982 cu circa 15 la 
sută. De remarcat că in cele 25 
de zile ale lunii ianuarie oțela
rii Galațiului au realizat supli
mentar o producție de peste 
10 000 tone de oțel. Unul din au
torii acestui record, maistrul o- 
țelar Ion Luncașu, ne-a decla
rat : „Dedicăm acest succes ani
versării zilei de naștere și a peste 

.50 de. ani de activitate revolu
ționară a secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, urîndu-i din adincul 
inimilor ani multi cu sănătate 
în fruntea partidului și statului 
nostru. îl asigurăm pe iubitul 
nostru conducător că oțelarii 
Galațiului. întregul colectiv de 
siderurgiști din cea mai mare 
cetate de metal a României vor 
face totul pentru a-și îndeplini 
cu cinste sarcinile de producție 
din acest an si pe întregul cinci
nal". (Dan P'ăeșu, coresponden
tul „Scînteii").

HUNEDOARA : 
Importante reduceri 

la consumul 
energetic

Județul Hunedoara este un în
semnat producător de energie 
electrică, dar și unul dintre ma
rii consumatori. Iată de ce in 
toate unitățile economice din 
județ se acționează cu fermi
tate pentru reducerea consumu
lui de energie electrică. Aplicind 
cu consecvență măsurile preco
nizate pentru această perioadă. 
Combinatul minier Valea Jiului, 
în condițiile reali-ării olanului, 
a economisit 1 936 000 kWh ener

gie electrică, siderurgiștii hune- 
doreni — 1 910 000 kWh. între
prinderea minieră Hunedoara — 
383 000 kWh, iar Exploatarea 
minieră Deva — 381 000 kWh
energie electrică. De subliniat 
că. pe ansamblul județului Hu
nedoara, s-au economisit, in pe
rioada care a trecut din această 
lună, 6 629 000 kWh energie 
electrică (Sabin Cerbu, cores
pondentul „Scînteii").

BACĂU : In avans 
la export

întreprinderea metalurgică din 
Bacău a expediat către parte
nerii externi aproape 500 tone de 
utilaje tehnologice pentru cocse- 
rii, armături industriale din 
fontă și alte produse în valoare 
de circa 15 milioane de Iei. 
Toate acestea au fost realizate 
de către metalurgiștii băcăuani 
în avans față de prevederile 
contractuale. Acest lucru a fost 
posibil datorită unei mai bune 
organizări a producției și a mun
cii, creșterii indicelui de utili
zare a liniilor de turnare și ma- 
șini-unelte din secțiile de pre
lucrare, sporirii productivității 
muncii. Inginerul-șef al unită
ții, tovarășul Cornel Popa, ne-a 
spus că prin livrarea promptă, 
în avans, a acestor produse, în
treprinderea băcăuană și-a înde
plinit planul la export pe pri
mele două luni ale anului. 
(Ghcorghe Baltă, coresponden
tul „Scînteii").

ROVINARI : 
Energie electrică 

peste prevederi
în baza indicațiilor date de 

secretarul genera’ al partidului, 
cu prilejul vizitei de lucru din 
toamna trecută, la Termocentra
la Rovinari s-au desfășurat 
ample acțiuni in vederea fina
lizării unor importante lucrări 
din orogramul de modernizare. 
Astfel, energeticienii de aici 
au realizat peste prevederi o 
producție de aproape 40 milioa
ne kWh și s-au angajat să de
pună eforturi pentru creșterea 
in continuare a puterit medii și 
disponibilității grupurilor. (Du
mitru Prună, corespondentul 
„Scinteii").

Cronica
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 

vicenrim-ministru al guvernului, a 
primit, miercuri la amiază, pe Aii 
Wardhana. ministru coordonator 
pentru economie, finanțe, industrie 
si supervizarea dezvoltării al Repu
blicii Indonezia, președintele părții 
indoneziene în Comisia mixtă ro- 
mâno-indoneziană de cooperare e- 
conomică. tehnico-științifică și schim

buri comerciale, ale cărei lucrări au 
loc la București.

în timpul întrevederii au fost 
evidențiate progresele Înregistrate 
in extinderea relațiilor economice ro- 
mâno-indoneziene, îndeosebi ca ur
mare a intilnirii la nivel înalt din 
noiembrie 1982 de Ia Jakarta, și s-a 
exprimat dorința de a dezvolta in 
continuare, pornind de la posibili
tățile existente, schimburile comer
ciale dintre cele două țări, coope
rarea in domenii de interes comun.

La intrevedere a participat Marin 
Enache. viceprim-mlnistru al guver
nului. președintele părții române in 
Comisia mixtă.

A fost de față Mohamad Isnaeni, 
ambasadorul Republicii Indonezia la 
București.

La București s-au încheiat, 
miercuri după-afniază, lucrările pri
mei sesiuni a Comisiei mixte româ- 
no-indoneziene de cooperare econo
mică, tehnico-științifică și schimburi 
comerciale.

Pornind de la stadiul actual al re
lațiilor economice româno-indonezie- 
ne, care, in urma convorbirilor la 
nivel înalt din noiembrie 1982, de Ia 
Jakarta, au cunoscut o evoluție con
tinuu ascendentă, cele două delegații 
au examinat posibilitățile pe care le 
oferă economiile celor două țâri pen
tru promovarea unor noi acțiuni de 
interes comun, menite să conducă la 
dezvoltarea colaborării și cooperării 
în sectoare industriale și tehnico- 
științifice, la creșterea și diversifica
rea schimburilor bilaterale de măr
furi pe baze reciproc avantajoase.

La încheierea lucrărilor sesiunii, 
președinții celor două părți in co
misie, Marin Enache, viceprim-mi- 
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, și prof. dr. Aii 
Wardhana, ministru coordonator 
pentru economie, finanțe, industrie 
și supervizarea dezvoltării al Repu
blicii Indonezia, au semnat un Aide- 
memoire în care sînt consemnate re
zultatele sesiunii.

zilei
în timpul șederii în țara noastră, 

conducătorul delegației indoneziene 
a avut o intrevedere cu Ștefan An
drei, ministrul afacerilor externe, în 
cadrul căreia au fost abordate pro
bleme ale relațiilor bilaterale și ale 
colaborării dintre România și Indo
nezia pe plan internațional.

★
Ambasadorul Republicii Socialiste 

Cehoslovace la București, Josef Si
mon. a oferit, miercuri, un cocteil 
cu prilejul încheierii misiunii sale în 
tara noastră.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-ministru al 
guvernului. Alexandru Necula. mi
nistrul industriei de mașini-unelte. 
electrotehnică și electronică. Ion 
Cioară, ministrul silviculturii. Olim
pia Solomonescu. adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.. Constantin 
Oancea. adjunct al ministrului afa
cerilor externe, membri ai conducerii 
altor ministere si instituții centrale, 
generali și ofițeri superiori, oameni 
de cultură șu artă, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați in tara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

★
Miercuri, la Brăila a fost redes

chis^ Secția de istorie a Muzeului 
Brăilei. Fiind reorganizată și îmbo
gățită cu noi și valoroase lucrări, 
secția are în prezent 22 de săli cu un 
spațiu expozitional de 1 200 mp. reu
nind peste 2 000 de exponate.

Un loc central este rezervat ima
ginilor fotodocumentare ilustrind 
momente semnificative din cei peste 
50 de ani de activitate revoluționară 
a secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, care și-a 
închinat întreaga viată luptei parti
dului comunist, a clasei muncitoare, 
pentru fericirea și libertatea poporu
lui român. Numeroase fotografii în
fățișează profundele prefaceri sur
venite în toate domeniile de activi
tate. dramul glorios parcurs de 
poporul român de la Congresul al 
IX-lea și pină în prezent, de cind 
in fruntea partidului și statului se 
află tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
perioadă denumită cu mindrie 
„Epoca Ceaușescu".

La festivitatea de deschidere au 
pariicipat Tamara Dobrin. vicepre
ședinte al Consiliului Culturii și 
Educat'ei Socialiste. Anton Lungu, 
prim-secretar al Comitetului județean 
Brăila al P.C.R., rep-ezentanti ai 
organelor locale de partid și de stat.

Cu prilejul împlinirii a 35 de ani 
de la semnarea Tratatului de prie
tenie. colaborare si asistentă mu
tuală dintre România și Polonia, 
ambasadorul Republicii Populare 
Polone la București. Boguslaw Sta- 
hura. a organizat, miercuri, o întîl
nire prietenească.

Au participat Petru Enache. mem
bru supleant al Comitetului Politic

Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat. Gheorghe Petrescu, viceprim- 
ministru al guvernului, președinte
le părții române in Comisia gu
vernamentală româno-polonă de 
colaborare economică si tehnico-ști- 
intifică. Virgil Teodorescu, vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționa
le. Stefan Bîrlea, președintele Co

mitetului de Stat al Planificării. loan 
Florea.. ministrul industrializării 
lemnului si materialelor de con
strucții. Olimpia Solomonescu. ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.. Constantin Oancea. adjunct 
al ministrului afacerilor externe, re
prezentanți ai conducerii unor mi
nistere. activiști de partid și de 
stat, oameni de cultură și artă, ge
nerali si ofițeri, ziariști.

Conlucrare rodnică, în interesul reciproc, 
al cauzei socialismului și păcii

Popoarele român și polonez ani
versează astăzi împlinirea a 35 de 
ani de la încheierea primului Tra
tat de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală dintre România și 
Polonia. Adoptat la circa patru 
ani de Ia infringerea fascismului și 
la puțin timp după instaurarea 
puterii populare în cele două țări, 
tratatul a deschis un capitol nou in 
relațiile tradiționale de prietenie și 
bună vecinătate dintre popoarele 
noastre și care și-au găsit o 
grăitoare expresie în legăturile de 
solidaritate dintre mișcările revolu
ționare din România și Polonia în 
lupta împotriva asupririi naționale 
și sociale, pentru libertate, indepen
dență și o viață mai bună.

In spiritul tratatului, raporturile 
româno-polone, avînd ca fundament 
trainic comunitatea de orînduire, de 
ideologie și de țeluri, s-au ridicat pe 
o treaptă calitativ superioară, au 
dobindit un conținut tot mai bogat, 
cuprinzînd practic toate domeniile 
de activitate.

In condițiile victoriei definitive a 
socialismului in cele două țări, ale 
marilor schimbări înnoitoare inter
venite în Europa și in lume, în 
1970 a fost încheiat cel de-al doilea 
Tratat româno-polon. ale cărui pre
vederi au fost aprofundate în 1977 
prin Declarația comună — docu
mente care, consacrind în relațiile 
reciproce principiile deplinei egali
tăți, respectului independenței și 
suveranității naționale, neamestecu
lui in treburile interne, sprijinului 
și întrajutorării tovărășești, au tra
sat noi jaloane pentru amplificarea 
conlucrării pe cele mai diverse 
planuri.

întreaga experiență a dezvoltării 
acestor raporturi I a pus în evi
dență cu putere însemnătatea deo
sebită a legăturilor de prietenie din

tre forțele politice conducătoare ale 
celor două țări — Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncitoresc Unit 
Polonez și, in acest cadru, rolul ho- 
tăritor al întilnirilor și convorbirilor 
la nivelul cel mai înalt, care au scos 
în evidență noi domenii și noi po
sibilități de extindere a conlucrării 
multilaterale.

Un moment de mare însemnătate, 
care a imprimat un dinamism spo
rit relațiilor reciproce, le-a deschis 
noi și rodnice perspective, l-au 
constituit convorbirile dintre to-
varășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Wojciech Jaruzelski, prilejuite 
de vizita întreprinsă în țara noas
tră in iunie 1982 de delegația de 
partid și de stat din Polonia, con
dusă de primul secretar al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Polone. Expri- 
mind satisfacția pentru cursul as
cendent al relațiilor româno-polone, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
arăta : „în spiritul și pe baza Trata
tului de prietenie, colaborare și a- 
sistență mutuală dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Polonă, s-au dezvoltat și 
diversificat continuu colaborarea șț 
cooperarea economică, tehnico- 
științifică și culturală, s-au amplifi
cat contactele si schimbul de ex
periență între partidele noastre, in
tre organizațiile politice și obștești 
din cele două țări". La 
tovarășul WOJCIECH 
SKI releva : „Relațiile 
lonia și România se < 
bune condiții, in spiritul prieteniei. 
Ne aflăm pe același mare făgaș al 
istoriei contemporane. Ne unește 
comunitatea principiilor ideologice 
ale marxism-leninismului. Ne apro
pie grija patriotică pentru dezvol

i rîndul său, 
I JARUZEL- 

dintre Po- 
desfășoară in

tarea cu succes, socialistă, a po
poarelor noastre".

Pe baza înțelegerilor la nivel înalt 
au cunoscut o continuă extindere 
și diversificare schimburile econo 
mice, o atenție deosebită acordin- 
du-se cooperării multilaterale in pro
ducție, in vederea satisfacerii cerin
țelor economiilor naționale ale celor 
două țări in ceea ce privește unele 
materii prime, energia, diverse ma
șini și utilaje modeme. în același 
timp, se dezvoltă conlucrarea in do
meniile științei și tehnicii, pe planul 
culturii, invățămintului și in alte do
menii de interes reciproc.

Pe plan internațional, România și 
Polonia acționează hotărit in ve
derea opririi încordării internațio
nale, pentru reluarea politicii de 
destindere, pentru a se pune capăt 
cursei înarmărilor și a se trece la 
măsuri efective de dezarmare, in 
primul rind de dezarmare nuclea
ră, pentru întărirea securității, pă
cii și cooperării pe continentul 
nostru și în intrfeaga lume.

Cu prilejul împlinirii a trei dece
nii și jumătate de la semnarea pri
mului Tratat de prietenie, colabora
re și asistență mutuală dintre 
România și Polonia, poporul român 
adresează poporului prieten polo
nez cele mai calde felicitări, urarea 
ca, in strinsă unitate, sub condu
cerea Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, să dobîndească noi și noi 
realizări in dezvoltarea mai depar
te a Poloniei pe calea socialismului, 
a înfloririi continue a patriei sale, 
exprimând in același timp convin
gerea că relațiile noastre de priete
nie și colaborare multilaterală se 
vor întări și consolida tot mai 
mult, în interesul reciproc, al mă
reței cauze a socialismului, pro
gresului și păcii.

AI. CAMPEANU

A apărut „ERA SOCIALISTĂ" nr. 2/1984
Sub genericul „Omagiu tovarășului 

Nicolae Ceaușescu" sînt publicate 
articolele : „Strălucită contribuție la 
dezvoltarea creatoare a teoriei revo
luționare. la îmbogățirea gindirii so- 
cial-politice contemporane" -de Du
mitru Ghișe ; „Stadiul actual de dez
voltare al tării noastre și perfecțio
narea noului mecanism economico- 
financiar" de Barbu Gh. Petrescu ; 
„Viziune integratoare, profund știin
țifică cu privire la făurirea statului 
național unitar român" de Ștefan 
Ștefănescu : „Spiritul revoluționar in 
acțiune" de Ion Mitran ; documenta
rul „Realizări si perspective in dez

voltarea economico-socială a patriei", 
precum și dezbaterea „Pacea și răz
boiul in concepția partidului nostru, 
a secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu" (I).

Revista mai publică articolele 
„Moment epocal în lupta poporului 
român pentru unitate și independen
tă" de Constantin Căzănișteanu ; 
„Statul democrației muncitorești, re
voluționare și creșterea rolului său 
in conducerea întregii vieți economi
co-sociale" de Nicolae Popa ; „Ro
lul esențial al științei și tehnologiei 
in asigurarea independentei energe
tice a țării" de Mircea Mareș.

cinema
© Mihai Viteazul: PATRIA (11 86 25)
— 9; 12,30: 16; 19.30.
© 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.
® Vis de ianuarie : CENTRAL 
(14 12 241 — 9; 11.15. 13.30; 15.45: 18: 20. 
© AI patriei erou intre eroi : TIM
PURI NOI (15 6110) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45: 18: 20.
® Fcaterina Teodoroiu : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 12.30; 15; 17,30; 20.
@ Program de desene animate — 9;

11; 13; 17,30, Profetul, aurul și ar
delenii — 14,45; 19,15: DOINA
(16 35 38>.
© Artista, dolarii și ardelenii : BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 15.30; 17.30; 19.30
O Povestea călătoriilor: COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17.15; 19.30.
0 Miezul fierbinte al plinii : FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9: 10.30; 14: 16- 
18: 20. M TORIT A (14 27 14) — 10,15;
12,15; 14,15; 16.15: 18.15: 20.15.
© O lebădă iarna: VIITORUL (11 48 03)
— 15.30: 17.30; 19,30.
© 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.
© Călărețul cu calul de aur : LU

CEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
© De dragul tău. Anca : FERENTARI 
(80 49 85) — 15.30; 17.30: 19.30.
@ Dragostea și regina : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15.30: 17.30: 19.30.
© 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
© Capturațl-i la barieră : VICTORIA 
(16 28 79) — 9.30: 11.30: 13.30; 16; 18: 20. 
© îndrăgostit la pronria dorință : 
PACEA (60 30 85) - 15.30: 17.39: 19.30. 
® Rubedeniile: POPUL *R (25 15 17)
— 15,30: 17.30- ’9.30.
© Gară pentru do’r r a pitOT. (16 29 ’7)
— 9: 11.45: 14,30: 17.15: 19.45. MODERN 
(23 71 01) — 9; 11 45: 14.30: 17.15: 20.
© 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; 
16; 18,15; 20,15, GLORIA (47 46 75) — 
8.30; 10.15: 14,15; 16,15; 18,15: 20,15.
0 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)
— 8.15: 12; 14: 16: 18: 20
© Lanțul amintirilor ; LIRA (31 71 71)
— 13,30- 16.30; 19.30.
© o afacere murdară : CIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11.15; 13,30; 15.45; 18: 
20. COSMOS (27 54 95) — 9.30; 11,30; 
13,30; 15,30: 17,30; 19,30. ARTA (21 31 86)
— 9: 11; 13,15: 15.30; 17.30; 19.30.
© Capcană neobișnuită : MUNCA 
(21 50 97) — 15,30; 17.30: 19,30, FLA
CĂRA (20 33 46) — 15; 17; 19.

15,00 Telex
15,05 Anii noștri tineri — muzică și 

poezie
15,25 Viața culturală. Partidului, inima 

și versul
15,50 Studioul tineretului. Colocvii des

pre tinerețe, ideal, muncă și crea
ție. Ediție specială realizată în co
laborare cu C.C. al U.T.C.

16,30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)
20,20 O epocă, un conducător, o țară 

(color). Film de Pantelie Tuțu- 
leasa

20,50 Bărbat viteaz, al unei țări viteze. 
Spectacol literar-muzical

21,40 Telejurnal (parțial color)
22,00 Din toată inima, un cîntec
23,00 închiderea programului

© Pasărea de foc spațială : FLACĂ
RA — 13.
© Șatra : PROGRESUL (23 94 10) — 
16; 18; 20.

teatre
@ Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Ploșnița — 19.30; (sala Ate
lier) : Cartea Iui lovită — 19.
© Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Nicolae Boboc. So
list : Dan Iordăchescu — 19.
© Opera Română (13 18 57) : Bălcescu 
— 18.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins intre 26 ianuarie, ora 20 — 29 ia
nuarie, ora 29. în țară : Vremea va 
continua să se răcească, la începutul 
intervalului, apoi se va’ încălzi ușor. 
Cerul va fi temporar noros. Vor cădea 
precipitații, mai ales sub formă de 
ninsoare, în primele zile, in sud-estul 
țării. îh rest, ninsori izolate. Spre 
sfîrșitul intervalului, în regiunile din 
vestul țării, precipitațiile vor fi mai 
frecvente, atît sub formă de ploaie, cit 
și Sub formă de lapoviță și ninsoare. 
VIntul va sufla slab, pînă la moderat,

cu unele intensificări dip sectorul 
nord-estic, la începutul intervalului, 
apoi din sectorul sudic. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 12 
și minus 2 grade, local mai scăzute, iar 
cele maxime între minus 5 și plus 5 
grade, mai ridicate la începutul inter
valului. Ceață locală și izolat condiții 
de polei. în București : Vremea va fi 
în general umedă, la începutul inter
valului, apoi în ameliorare. Cerul va fi 
temporar noros. Vor cădea precipitații, 
mai ales sub formă de ninsoare, in 
primele zile. Vint slab pînă Ia moderat 
cu intensificări de scurtă durată. Tem
peraturile minime vor oscila între mi
nus 6 și minus 2 grade, iar maximele 
între zero și plus 4 grade. Ceață, mai 
ales în ultimele zile. (Ortansa Jude, 
meteorolog de serviciu).

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 25 IANUARIE

Extragerea I : 24 25 37 31 22 13 Fond de ciștiguri : 1 096 328 lei, din
Extragerea a II-a : 21 2 3 17 34 35 care 19 215 lei report la categoria L

• Teatrul de operetă (14 80 11) : My 
Fair Lady — 19.
® Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) : 
Luna dezmoșteniților — 19: (sala Gră
dina Icoanei, 12 44 16) : Liniște, ne pri
vim în ochi — 19.
© Teatrul Mic (14 70 81) : Fluturi, 
fluturi — 19.
© Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Preșul — 19.
© Teatrul „Nottara" (59 31 03. sala 
Magheru) : Mizerie și noblețe — 
19,30; (sala Studio) : Acești îngeri 
triști — 19.
© Teatrul Giulești (sala Majestic. 
14 72 34) : Arta conversației — 19;
(sala Giulești, 18 04 85) : Pălăria flo
rentină — 18.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, sînt

al dv. — 20; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Revista revistelor — 19,30.
© Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Ghiocei., mărgăritare — i9. 
© Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Se caută un cîntăreț — 19.30.
© Teatru] evreiesc de stat (20 39 70) f 
Efros saga — 18,30.
© Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Trei grăsani — 10; Hoțul de vulturi 
— 19.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Punguța cu doi bani — 10; Anotimpu
rile mînzului — 17.
0 Circul București (11 01 20) : Carna
valul stelelor — 16; 19.30#
Ș Estrada Armatei (13 60 64, sala 
C.C.A.) : Estrada in croazieră — 19,30.
© Studioul I.A.T.C. (15 72 59) : An
gelina Bianchini — 19,30.



„O POLITICĂ STRĂLUCIT PROMOVATĂ DE PREȘEDINTELE 

NICOLAE CEAUȘESCU, IN SPIRITUL UNUI FIERBINTE 

PATRIOTISM, AL UNEI MAXIME RĂSPUNDERI FAȚĂ DE 

DESTINELE LUMII CONTEMPORANE" ;

Expresie a interesului manifestat față de gîndirea politică și activitatea prodigioasă 
a șefului statului român, in Brazilia a apărut volumul: 

„MOMENTE DIN ISTORIA POPORULUI ROMÂN REFLECTATE ÎN OPERA 

PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU"

BRASILIA 25 (Agerpres). - In Brazilia a apărut volumul „MOMENTE 
DIN ISTORIA POPORULUI ROMÂN REFLECTATE IN OPERA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU", dedicat marcării a peste cinci decenii de activi
tate revoluționară și aniversării zilei de naștere a președintelui Republicii 
Socialiste România.

Tipărită de prestigioasa editură „ALFA-OMEGA" din Sao Paulo, car
tea dă expresie interesului manifestat in această țară față de gîndirea 
politică, științifică, față de activitatea prodigioasă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, față de România, de poporul român.

■a

lucrare ce prezintă 
Nicolae 

de limbă 
continentul 
înfățișează

1

1

Este prima 
opera tovarășului 
Ceaușescu cititorilor 
portugheză de 
latino-american. 
opiniei publice 
a lumii, prin 
telor selectate __ .. . .. .
ședintelui Nicolae Ceaușescu, în
soțite de un grupaj relevant de 
fotografii, o amplă și semnificati
vă trecere în revistă a istoriei pa
triei noastre începînd cu perioa
da etnogenezei . . 
Urmînd firul istoriei, 
zentată lupta eroică a . . 
român pentru eliberare socială și 
unitate națională, pentru apărarea 
ființei naționale și statale, străluci
tul act al unirii celor z trei 
țări românești sub Mihai Viteazul, 
în cartea apărută la Sao Paulo 
este oglindită împletirea strînsă 
și permanentă a cauzei unității 
naționale cu lupta socială și revo
luționară a maselor, grăitor evi
dențiată de răscoala populară de 
la 1784, condusă de Horea, Cloșca 
și Crișan, de revoluția de la 1821, 
sub conducerea lui Tudor Vladi- 
mirescu, de revoluția de la 1848, 
de realizarea statului național ro
mân modern prin Unirea de la 24 
Ianuarie 1859, de cucerirea inde
pendenței de stat a României, în 
1877, și făurirea statului unitar 
româ: săvîrșită prin actul de la 1 
Decembrie 1918.

Textele selfecționate din vasta o- 
peră a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ilustrează convingător 
munca și creația pe pămîntul stră
moșesc, faptele înaintașilor, dra
gostea profundă față de glie, per
sistența idealurilor de libertate, 
dreptate socială, unitate și' inde
pendență națională, admirabila ca
pacitate a poporului nostru de a 
depăși momentele” de cumpănă.

Concluziile de fundamentală va
loare teoretică și practică puse în 
lumină în opera tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în legătură cu locul și 
rolul clasei muncitoare și al parti
dului său revoluționar în istoria 
modernă și contemporană a Româ
niei sînt amplu reflectate în vo
lum, oferind cititorilor cheia în
țelegerii marilor transformări în
noitoare din ultimele decenii, a 
proceselor dinamice din societatea 
românească.

Subliniind importanța și semni
ficația publicării în Brazilia a a- 
cestui volum, în prefața lucrării, 
semnată de profesor universitar 
Atico Vilas-Boas da Moța, istoric 
și scriitor, doctor în filologie roma
nică, vicepreședinte al Comisiei 
naționale de folclor a Braziliei, bun 
cunoscător al României, al limbii 
române, se arată : „Istoria con
temporană a României nu poa
te fi înțeleasă fără cunoașterea 
trecutului său și nu va putea fi 
analizată dacă nu se ține seama de 
personalitatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, de activitatea sa pe sce
na politică internă și externă și, 
mai ales, do renumele său de om 
de stat, care face totul pentru re
stabilirea echilibrului mondial pe 
calea dialogului, a destinderii, care 
apără principiile păcii și instaura
rea unei noi ordini economice 
mondiale".

ipe
Ea 

din această parte 
intermediul tex- 
din opera pre-

poporului român, 
este pre- 
poporului

In sprijinul rezolvării 
pe cale pașnică 

a stărilor conflictuale 
din America Centrală

BOGOTA 25 (Agerpres). — Intr-o 
declarație făcută la Bogota, secreta
rul de stat argentinian pentru relații 
latino-americane, Râul Alconada, 
s-a pronunțat pentru continuarea 
eforturilor „Grupului de la Conra- 
dora" consacrate instaurării unui 
climat de pace, securitate și coope
rare în America Centrală v transmi
te agenția Prensa Latina. „Singura 
cale valabilă pentru rezolvarea stării 
conflictuale din regiune este cea 
oferită de «Grupul de la Contado- 
ra„“ _ a spus el. menționînd că 
„Argentina dorește să contribuie 
direct la soluționarea .problemelor 
centroa m ericane".

CIUDAD DE MEXICO 25 (Ager
pres). — 38 de organizații politice 'și 
sindicale din Mexic au hotărit să 
formeze un Front național împotriva 
intervenției străine în America Cen
trală — au informat ziarele din 
Ciudad de Mexico. într-o declarație 
făcută cu acest prilej, Gilberto Lo
pez, coordonatorul Frontului de so
lidaritate cu lupta de eliberare a 
poporului Salvadorian, a respins 
orice încercare de amestec in trebu
rile interne ale popoarelor latino- 
americane și caraibiene și a eviden
țiat necesitatea ca problemele sta
telor respective să fie rezolvate de 
înseși popoarele din regiune.

Făcînd o prezentare a României 
socialiste, a poporului român, a 
luptei eroice desfășurate de-a lun
gul istoriei sale pentru apărarea

Această misiune a poporului ro
mân se împlinește astăzi într-un 
mod fericit, strălucitor, printr-un 
model de diplomație și de origi
nalitate politică, în spiritul unui 
fierbinte patriotism și al unei ma
xime lucidități fată de problemele 
globale ale aoestei lumi, președin
tele Nicolae Ceaușescu ciștigindu-și 
pentru aceasta un Ioc remarcabil 
în paginile istoriei contemporane 
românești".

Cu prilejul apariției acestui vo
lum. adevărat compendiu de isto
rie a poporului român, apreciat în .

A

propriei ființe, autorul prefeței 
scrie : „România ne apare in a- 
ceastă carte ca o soră, luptind pen
tru a-și păstra, îmbogăți și pune 
tot mai mult in valoare identitatea 
națională și specificul său cultural". 
..Grelele bătălii pe care a trebuit 
să le ducă, luptele tragice — e- 
videntiază autorul — au fost nu
mai (lupte de legitimă apărare, 
prin care poporul român, și-a păs
trat limba, cultura si pămîntul lo
cuit de el.... apărînd de fapt va
loarea cea mai de preț : liberta
tea".
...Astăzi, mai mult ca oricînd — 

se arată în prefață — este nece
sar să ’fie apărată independenta, 
respectul tuturor națiunilor lumii, 
unele fată de altele, indiferent de 
situația lor geografică, istorică, po
litică.

Brazilia ca act de cultură de cer
tă valoare, deosebit de important 
pentru cunoașterea adevărului și 
semnificațiilor profund umaniste 
ale istoriei multimilenare a po
porului român, directorul editurii 
..Alfa-Omega" din Sao Paulo. Fer
nando Mangarielo, a adresat pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu o 
scrisoare. în care spune :

„Am tipărit cu deosebită satisfac
ție versiunea braziliană a cărții 
„MOMENTE DIN ISTORIA POPORU
LUI ROMÂN REFLECTATE IN OPE
RA PREȘEDINTELUI NICOLAE 
CEAUȘESCU». Ne-a impresionat 
activitatea desfășurată de Excelența 
Voastră în favoarea păcii între po
poare, pentru independență, suvera
nitate și pentru făurirea unei socie
tăți drepte și cu adevărat demo-

erotice, al cărei destin se află în 
miinile omului care muncește, o so
cietate ce pășește spre un viitor de 
pace, de puternică dezvoltare eco- 
nomico-socială.

După părerea noastră, este vorba 
de o lucrare ■ care va permite ci
titorilor brazilieni o îmbogățire sub
stanțială a cunoștințelor lor despre 
Republica Socialistă România și 
despre poporul său muncitor și, în 
acest sens, ea se cuvine apreciată 
ca un puternic factor de apropiere 
culturală între brazilieni și români".

După ce face cunoscut faptul că 
între proiectele de viitor ale editu
rii figurează și publicarea unei 
cârti de reportaje despre România 
socialistă, autorul scrisorii subli
niază. în încheiere :

„Vrem să folosim prilejul pentru 
a vă felicita cu ocazia zilei dum
neavoastră de naștere, dorindu-vă 
sănătate, fericire personală și mult 
succes în activitatea dumneavoastră 
ca șef al statului român".

La rindul său. prof. Atico Vilas- 
Boas da Mota a adresat președin
telui Nicolae Ceaușescu o scrisoa
re. în care se arată :

„Doresc să exprim, de la început, 
deosebita satisfacție și onoare ce 
mi le-a oferit posibilitatea de a 
prefața culegerea textelor selecțio
nate din opera dumneavoastră, in
titulată „MOMENTE DIN ISTORIA 
POPORULUI ROMÂN REFLECTA
TE IN OPERA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU", în tradu
cerea făcută în Brazilia, carte prin 
care locuitorii acestei țări atît de 
depărtate geografic găsesc încă o 
cale de a cunoaște și reflecta asu
pra istoriei României. Gîndirea 
Excelenței Voastre, exprimată în 
diverse cuvîntări, va lăsa urmașilor 
un patrimoniu imens de izvoare în 
care se găsesc oglindite preocupă
rile epocii noastre, epocă în mod 
paradoxal plină de teamă și ,spe-; 
ranță ”,

Exprimîndu-și admirația față de 
personalitatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu. față de 
multilaterală, 
internațional. 
Boas da Moța 
activitate a 
Ceaușescu confirmă renumele pre
ședintelui României ca om de stat 
care acordă o deosebită atenție im
portantelor probleme ce privesc 
asigurarea păcii pe planeta noas
tră. a dreptului popoarelor la auto
determinare, a înțelegerii și co
laborării între toate națiunile lumii,' 
realizarea unei lumi fără conflicte 
și fără încordare. în care să-și facă 
loc principiile unei noi ordini eco-' 
nomice internaționale. Elogiind 
eforturile președintelui României 
pentru instaurarea acestei noi or
dini. autorul scrie :

„Excelență, vă rog să primiți acest 
exemplar ca semn al recunoștinței 
mele față de atitudinea umană pe 
care Domnia Voastră o manifestă 
față de toate popoarele lumii, ca 
un simbol modest al 
de fericire și viață 
urări pe care vă rog 
cu ocazia marcării a 
decenii de activitate, 
cirea și libertatea poporului român 
și în preajma aniversării zilei de 
naștere.

Doresc Excelenței Voastre cît și 
soției Domniei Voastre, academician 
Elena Ceaușescu, sănătate deplină, 
succese și fericire".

activitatea sa 
neobosită, pe plan 
prof. Atico Vilas- 
relevă că întreaga 
tovarășului Nicolae

urărilor mele 
îndelungată, 
să le primiți 
peste cinci 
pentru feri-
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R.F.G. 50 de localități 
proclamate zone denuclearizate

BONN. — Amplasarea de rachete 
nucleare americane pe teritoriul 
R. F. Germania înseamnă, practic, 
încălcarea suveranității țării, a de
clarat — în cursul unui miting pen
tru pace care a avut loc la Uni
versitatea din Bochum — Martin 
Hirsch, fost judecător la Tribunalul 
constituțional. Aceasta înseamnă 
— a spus el — că o putere străină 
ar putea da o lovitură nucleară de 
pe teritoriul vest-german fără să 
anunțe, în prealabil, nici pe pre
ședinte și nici guvernul R. F. Ger
mania.

In ultimele zile s-au adăugat noi 
nume pe lista localităților din R. F. 
Germania care s-au declarat zone

denuclearizate. Astfel, Consiliul 
municipal al orașului-insulă Nor
derney din Marea Nordului a pro
clamat teritoriul său zonă liberă de 
arma nucleară. Totodată, consiliile 
municipale din Oppenheim, Bad- 
Berleburg, Rekklinghausen, Achim 
și Pforzheim au adoptat hotăriri 
privind declararea simbolică a aces
tor localități zone denuclearizate.

Desfășurată sub deviza „Stradă 
după stradă, oraș după oraș trebuie 
să devină zone denuclearizate", 
campania a luat proporții conside
rabile. Pină acum 50 de localități 
au fost proclamate zone interzise 
pentru amplasarea, depozitarea și 
transportarea armelor nucleare.

\

Pentru o nouă ordine internațională în domeniul

informației
Sesiunea de la Jakarta a Consiliului interguvernamental de 

coordonare a țărilor nealiniate
JAKARTA 25 (Agerpres). — La 

Jakarta au luat sfirșit lucrările ce
lei de-a Vil-a sesiuni a Consiliului 
interguvernamental de coordonare a 
țărilor nealiniate pentru problemele 
informației, in cursul căreia repre
zentanții celor 21 de state membre 
au adoptat recomandările in dome
niul schimbului de informații ce vor 
fi supuse dezbaterii conferinței mi

nisteriale. care va începe joi în ca
pitala indoneziană — informează 
agenția Associated Press.

Reuniunea miniștrilor informații- . 
lor din țările nealiniate are ca o- 
biectiv principal analizarea căilor și 
modalităților concrete de acțiune în 
lUDta pentru instaurarea unei noi 
ordini internaționale in domeniul in
formației și comunicației.

Situația din Liban
BEIRUT 25 (Agerpres). — Miercuri 

s-au produs ciocniri intre forțe ale 
armatei libaneze și miliții șiite pe 
străzile din sudul Beirutului. Postul 
de radio național libanez a precizat 
că luptele, in timpul cărora au fost 
utilizate tancuri, vehicule blindate și 
rachete, s-au concentrat în zona car
tierelor Ain Rummaneh și Chiyah.

în zona muntoasă situată la sud- 
est de capitala libaneză, o încetare 
a focului realizată miercuri la amia
ză, după schimburile de focuri de di
mineață, nu a fost respectată, lupte
le fiind reluate între unități ale ar
matei libaneze și milițiile druze.

Agendă 
valutar-comercială

© Miercuri, la reluarea tranzacții
lor valutare pe piețele de schimb 
monetare, dolarul a înregistrat un 
recul in raport cu celelalte principa
le devize occidentale, după ce în 
ziua precedentă atinsese cote fără 
precedent în raport cu francul fran
cez. După cum informează agenția 
Associated Press, la bursele vest-eu- 
ropene dolarul a fost cotat la 2,2459 
franci elvețieni, 3.1760 guldeni olan
dezi. 8,6330 franci francezi, 1714,74 
lire italiene, ceea ce reprezintă ni
veluri inferioare celor înregistrate 
marți seara, la încheierea tranzac
țiilor. ® în schimb, cursul aurului 
a crescut pe piețele valutare. Ast
fel, la Ziirich' prețul unciei de me
tal galben a sporit cu doi dolari, ur- 
cind la 366,75 dolari, iar la Londra 
creșterea a fost de 90 de cenți.

(Agerpres)

LONDRA

Convorbiri economice 
româno-britanice

LONDRA 25'(Agerpres). — Stadiul 
actual și perspectivele dezvoltării 
relațiilor economice dintre România 
și Marea Britanie au fost examinate 
cu prilejul vizitei la Londra a tova
rășului Vasilc Pungan, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, efectuată la 
invitația guvernului britanic.

în cadrul convorbirilor avute de 
ministrul român cu Norman Tebbit, 
secretarul de stat pentru comerț și 
industrie, și Paul Channon, minis
trul de stat pentru comerț, au 
fost analizate probleme privind 
evoluția schimburilor comerciale, 
extinderea și adîncirea cooperă
rii economice, industriale și teh- 
nico-științifice dintre România și 
Marea Britanie. A fost apreciată e- 
voluția pozitivă a relațiilor econo
mice dintre cele două țări, îndeosebi 

‘ după vizita de stat în 1978 în Marea 
Britanie a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, la invitația 
Reginei Elisabeta a II-a și a Ducelui 
de Edinburgh. A fost exprimată do
rința reciprocă de continuare a apli
cării hotărîrilor convenite cu ocazia 
vizitei la nivel înalt.

Ministrul român s-a întîlnit cu 
membrii conducerii Confederației 
Industriei Britanice și ai Camerei de 
comerț și industrie din Londra, pre
cum și cu cei ai companiilor „British 
Aerospace", „Shell" și „Imperial 
Chemical Industries".

A avut loc un schimb de păreri 
privind dezvoltarea și diversificarea 
relațiilor comerciale dintre România 
și Marea Britanie.»

COPENHAGA

Dificultățile 
economiei daneze 

în dezbaterea sesiunii 
parlamentului

COPENHAGA 25 (Agerpres). — în 
cuvîntul rostit la prima sesiune a 
Folketingului (parlamentul danez) 
în noua sa componență, după alege
rile legislative de la 10 ianuarie, 
premierul Poul Schlueter s-a referit 
Ia măsurile pe care guvernul său in
tenționează să le adopte pentru di
minuarea deficitului bugetar, redu
cerea! șomajului care afectează apro
ximativ 12 la sută din populația țării 
și. în general, ameliorarea situației 
economice. El a subliniat că vor fi 
în continuare necesare economii 
drastice la. capitolul cheltuielilor gu
vernamentale. „Problemele econo
mice ale Danemarcei rămîn uriașe și 
pentru rezolvarea lor vor fi necesari 
mulți ani", a arătat primul ministru. 
..Referindu-se la unele probleme ale 
situației internaționale, șeful guver
nului s-a pronunțat pentru conti
nuarea dialogului Est-Vest și și-a ex
primat speranța în încheierea cu 
succes a Conferinței de la Stockholm 
pentru măsuri de încredere și secu
ritate și pentru dezarmare în Europa.

r
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Schimb de mesaje intre președintele României 
și președintele Republicii Botswana

GABERONES 25 (Agerpres). — 
Un schimb de mesaje a avut loc la 
Gaberones între președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, șp președintele 
Republicii Botswana, Quett K. J. 
Masire.

Din partea președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au fost transmise 
președintelui Republicii Botswana, 
Quett K. J. Masire. un salut cor
dial și cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală, de progres 
și prosperitate poporului botswanez 
prieten.

■Exprimînd calde mulțumiri și a- 
precieri pentru mesaj, președintele 
Republicii Botswana a rugat să se 
transmită președintelui României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. un 
călduros salut, împreună cu urări de 
sănătate și fericire, precum și urări 
de noi succese, prosperitate și pace 
poporului român.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul prezentării scrisorilor de 
acreditare de către Gheorghe Badrus, 
în calitate de ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România în Republica 
Botswana. în cadrul ceremoniei, cit 
și in timpul convorbirii ce a urmat, 
desfășurată într-o atmosferă de caldă 
cordialitate, au fost evocate cu 
multă satisfacție convorbirile rodnice 
avute de cei doi președinți cu pri
lejul vizitei, încununată de succes, 
efectuată de președintele Quett 
Masire, în septembrie 1983, în Româ
nia.

A fost exprimată dorința de a se 
acționa pentru înfăptuirea înțele
gerilor convenite la cel mai înalt 
nivel, a prevederilor documentelor 
de cooperare româno-botswaheze, 
pentru intensificarea conlucrării 
dintre cele două țări pe arena in
ternațională.

Ou interviu al tovarășului luri Andropov acordat 
‘ ziarului „Pravda“

MOSCOVA 25 (Agerpres). — în
tr-un interviu acordat ziarului 
„Pravda", luri Andropov, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., referindu-se la actuala si
tuație internațională, a arătat că 
principalele cauze ale creșterii încor
dării și instabilității în Europa și în 
întreaga lume nu au fost eliminate. 
„Pericolul nuclear a sporit — a spus 
șeful statului soyietic — iar aceasta 
nu este numai aprecierea noastră. 
Acest fapt este demonstrat în mod 
clar de îngrijorarea serioasă a mi
lioanelor de oameni din Europa". 
Rachetele americane de pe continen
tul european nu au întărit nici secu
ritatea Statelor Unite, a spus I. An
dropov, și ne-au obligat pe noi să 
întreprindem măsuri de răspuns.

Răspunzînd apoi la o întrebare 
referitoare la faptul că, recent, pre
ședintele S.U.A. s-a pronunțat în fa
voarea unui dialog sovieto-american, 
luri Andropov a spus : „Nu este ne
voie ca cineva să ne convingă de 
utilitatea unui dialog. Aceasta este 
politica noastră. Dar dialogul trebuie 
dus de pe poziții egale și nu de pe 
poziții de forță. Dialogul nu trebuie 
să aibă loc de dragul dialogului, ci 
trebuie .să urmărească realizarea 
unor înțelegeri concrete".

Referindu-se la convorbirile sovie- 
to-americane de la Geneva, el a 
subliniat : Noi sîntem gata să 
folosim orice șansă reală pentru 
ducerea de tratative în scopul reali
zării unor înțelegeri practice privind 
limitarea și reducerea armamente
lor nucleare pe baza principiului ega
lității și securității egale.

Vreau să subliniez — a menționat 
I. Andropov — că Uniunea Sovie
tică este gata să soluționeze proble
ma armamentelor nucleare din Eu
ropa numai pe o bază constructivă, 
reciproc âcCeptabffă. Pentru aceasta 
este necesar un singur lucru : pină 
nu este încă prea tîrziu, S.U.A. și 
N.A.T.O. trebuie să manifeste hotă- 
rîrea de a reveni la situația existen
tă înainte de începerea amplasării 
rachetelor „Pershing-2“ și de croa
zieră.

Răspunzînd altei întrebări. I. An
dropov a spus :

Conducerea sovietică este convinsă 
că există posibilități pentru exami
narea în mod serios a unei serii de 
probleme a căror rezolvare ar însă-; 
nătoși, fără îndoială, situația din' 
lume, ar îmbunătăți relațiile sovie- 
to-americane.

Dacă, de exemplu — a precizat 
I. Andropov — S.U.A. și-ar asuma 
angajamentul, așa cum a făcut Uniu
nea Sovietică, de a nu folosi primele 
arma nucleară, aceasta ar influența 
in mod substanțial climatul interna
țional, atmosfera din relațiile noastre.

Dacă țările din N.A.T.O. ar fi de 
acord cu propunerea statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia 
de a nu folosi forța militară unul 
împotriva celuilalt, aceasta ar spori, 
de asemenea, în mod serios gradul 
de încredere în Europa și în in-, 
treaga lume.

Nu trebuie să fie amînată Soluțio
narea problemei prevenirii cursei 
înarmărilor în Cosmos — a spus el 
— în caz contrar, omenirea se va 
confrunta cu un nou pericol, a cărui 
amploare este greu de prevăzut în 
prezent. în acest sens, șeful statului 
sovietic a chemat S.U.A. să înceapă 
urgent tratative în această pro
blemă.

Relevînd că se poate trece la so
luționarea practică a proble.melor 
examinate în cadrul tratativelor de 
la Viena privind reducerea forțelor 
armate și a armamentelor în Europa 
centrală, I. Andropov a spus că 
U.R.S.S. a prezentat la tratative pro
puneri concrete în acest sens.

în cadrul complexului de măsuri 
îndreptate spre reducerea pericolului 
militar, noi — a relevat secreta
rul general al C.C. al P.C.U.S. — 
propunem Statelor Unite, pentru în
ceput, un pas simplu și, totodată. ■ 
destul de eficient, anume, de a în- , 
gheța armamentele nucleare ; tre
buie intensificate eforturile îndrep
tate spre realizarea cît mai grabnică 
a unui acord privind limitarea și 
reducerea lor substanțială.

AGENȚIILE DE PRESA

O DELEGAȚIE DE ACTIVIȘTI 
AI P.C.R., condusă de Nicolae 
Mihai, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.. a efectuat o vizită 
in R. D. Germană, la invitația 
C.C. al P.S.U.G. Delegația a fost 
primită de Hermann Axen. mem
bru al Biroului PPlitic, secretar al 
C.C. al P.S.U.G.

ÎN BERLINUL OCCIDENTAL 
s-au desfășurat lucrările unei se
siuni extraordinare a Prezidiului 
Consiliului Mondial al Păcii consa
crate analizării principalelor direc
ții ale luptei pentru pace în actua
lele condiții internaționale. La se
siune au participat reprezentanți 
din peste 80 de state ale lumii, 
printre care și România. Partici- 
panții la sesiune au adoptat în în
cheiere un apel intitulat „Opriți 
pericolul global al războiului nu
clear 1“ Relevînd că mișcarea pen
tru pace constituie un factor im
portant al politicii mondiale, ape
lul cere oprirea amplasării de ra
chete nucleare în Europa și distru
gerea celor existente. In document 
se arată că sarcina preîntîmpinării 
războiului nuclear este, in actualele 
condiții internaționale, de o impor
tanță covîrșitoare și constituie 
prioritatea supremă pentru toate 
popoarele lumii.

CHINO — BRI-CONVORBIRI
TANICE. După cum anunță agen
ția China Nouă, la Beijing a în
ceput o nouă rundă a fazei a doua 
a convorbirilor chino-britanice în 
problema Hong-Kong-ului. Delega
ția guvernamentală chineză este 
condusă de Zhou Nan. adjunct al 
ministrului afacerilor externe, iar 
delegația britanică de Richard 
Evans, ambasadorul Marii Britanii 
la Beijing.

I VIZITĂ LA HAVANA. în comu
nicatul comun semnat la încheie- 

‘ rea vizitei întreprinse la Havana 
de o delegație a P. C. Portughez,

I condusă de secretarul general al 
partidului, Alvaro Cunhal, și a 
convorbirilor avute cu Fidel Câs-

Itro, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cuba, se arată că actuala si
tuație internațională se caracteri
zează prin intensificarea luptei

I pentru înlăturarea pericolului cres- 
I cînd al declanșării unei noi confla

grații mondiale — informează a-
I genția Prensa Latina. Documentul 
I subliniază „necesitatea intensifică

rii eforturilor consacrate edificării 
unui climat real de pace, înțele-

I gere și cooperare în întreaga 
lume".

I____ _ _  _  _  _

pe scurt
I

sinii

ÎN CAPITALA ALGERIEI au 
început lucrările consfătuirii secre
tarilor organizațiilor regionale ale 
partidului Frontul de Eliberare Na
țională din Algeria (F.L.N.). Luînd 
cuvîntul. Chadli Bendjedid. secre
tar general al F.L.N., președintele 
republicii, a subliniat necesitatea 
intensificării coordonării acțiunilor 
organelor de partid și de stat pen
tru înfăptuirea transformărilor eco
nomice și sociale. Principala sarci
nă a conducerii politice a tării in 
actuala etapă — a arătat vorbito
rul — este transpunerea în viață a 
hotărîrilor recentului congres al 
partidului, vizînd dezvoltarea eco
nomiei naționale, ridicarea nivelu
lui de trai al întregului popor. Se
cretarul general a relevat impor
tanta creșterii rîndurilor partidului.

RATA INFLAȚIEI IN FRANȚA 
a fost anul trecut de 9,3 la sută, 
s-a anunțat oficial la Paris, infor
mează agenția France Presse.

în 1982, rata inflației a fost de 
9,7 la sută.

PENTRU UN GUVERN PROVI
ZORIU DE LARGA REPREZEN
TARE ÎN 
ment dat 
de Chile, 
Chile s-a .
rea unui amplu front al forțelor 
democratice chiliene, al cărui o- 
biectiv central să fie lupta hotărîtă 
pentru „revenirea țării la democra
ție" — transmit agențiile Prensa 
Latina și I.P.S. „Singura modali
tate de a se putea soluționa in mod 
democratic problemele interne ale 
țării este constituirea unui guvern 
provizoriu de largă reprezentare 
democratică în care să fie cuprinse 
toate sectoarele social-politice din 
țară" — se spune în document.

CHILE. Intr-un docu- 
publicității la Santiago 
Partidul Comunist din 
pronunțat pentru crea-

MASURI DE REDRESARE ECO
NOMICA. în capitala nigeriană 
s-au anunțat măsuri de reducere a 
alocațiilor in devize destinate im
porturilor. O directivă a Băncii 
centrale a Nigeriei a stabilit chel
tuielile lunare în devize pentru 
importuri de bunuri și servicii la 
niveluri care reprezintă aproape 
jumătate din sumele anticipate. La 
repartizarea fondurilor pe categorii 
de mărfuri au obținut prioritate 
materiile prime necesare industriei, 
urmărindu-se o redresare a acestei 
ramuri economice.

GUVERNELE ECUADORULUI 
ȘI CUBEI au hotărit să ridice la 
rang de ambasadă nivelul misiuni
lor lor diplomatice — transmit a- 
gențiile Prensa Latina și E.F.E., ci-

tînd comunicate oficiale. Acest act 
este apreciat drept o normalizare 
completă a raporturilor dintre cele 
două țări, raporturi menținute din 
1981 la nivel de însărcinați cu afa
ceri, transmit agențiile de presă.

O PETIȚIE SEMNATA DE 15 000 
DE LOCUITORI AI CANADEI, 
prin care se cere oprirea experi
mentării în această țară a rachete
lor americane „Cruise", a fost îna
intată parlamentului canadian.

ALEGERI ÎN ECUADOR. în E- 
cuador se vor desfășura duminică 
alegeri generale. După cum infor
mează agenția Ecuapres, peste 3,5 
milioane de cetățeni cu drept de 
vot sînt chemați în fața urnelor 
pentru a alege președintele și vice
președintele țării, 71 de deputați, 
precum și organele de conducere 
la nivel provincial și municipal.

AJUTOR PENTRU ALFABETI
ZARE. Potrivit unui acord încheiat 
la Lagos, Organizația Națiunilor 
Unita pentru Educație, Știință și 
Cultură (UNESCO) va acorda 
Nigeriei asistență in acțiunea de 
lichidare a analfabetismului și în 
alte domenii ale dezvoltării culturii 
șl științei. UNESCO are în pro
gram realizarea, în 1984, a unui larg 
program de lichidare a neștiinței 
de carte pe continentul african, 
scop în care se vor desfășura o 
serie de acțiuni, în colaborare cu 
guvernele statelor respective, pen
tru mobilizarea tuturor resurselor 
și atingerea obiectivului propus.

FURTUNI ÎN MAREA BRITA
NIE. în zonele din nordul și cen
trul Marii Britanii continuă să se 
înregistreze viscole și furtuni ex
trem de puternice, apreciate a fi 
cele mai dezastruoase din ultimii 
20 de ani, relatează agențiile de 
presă. Din cauza furtunii, o navă 
aflată în apropierea coastelor s-a 
scufundat, 13 marinari pierzîndu-și 
viața, iar trei fiind dispăruți. De 
asemenea, din cauza intemperiilor, 
alte 11 persoane și-au pierdut nig- 
ța, ridicînd astfel numărul total al 
victimelor de la declanșarea noului 
val de viscole, la 11 ianuarie, la 
29 morți.

NINSORI ABUNDENTE ÎN UN
GARIA. La 25 ianuarie, relatează 
agenția M.T.I., în zona de vest a 
țării, din cauza intensificării via
tului s-au produs înzăpeziri pe 
principalele șosele și căi ferate. 
Pentru combaterea înzăpezirilor și 
asigurarea în bune condiții a circu
lației au fost mobilizate forțe uma
ne și tehnice.

I
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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
Erou al României socialiste, Erou al păcii

Prin strălucitele însușiri de patriot înflăcărat și 
militant revoluționar, prin cutezanța și ampla des
chidere a ideilor și concepțiilor novatoare, prin per
manenta îmbinare a slujirii intereselor propriului 
popor cu promovarea idealurilor și năzuințelor tutu
ror popoarelor lumii, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se bucură de un înalt prestigiu pe toate meridia
nele globului terestru.

Dînd glas sentimentelor de respect, considera
ție și aleasă prețuire, personalități din numeroase 
țări de pe glob — șefi de state și de guverne, oa
meni politici de vază, conducători de partide, lideri 
ai unor organizații obștești, reprezentanți ai unor 
prestigioase foruri internaționale, oameni de artă 
și cultură — elogiază personalitatea conducătoru
lui partidului și statului nostru, dinamismul, princi
pialitatea și spiritul său de inițiativă, contribuțiile 
inestimabile la cauza păcii și înțelegerii interna
ționale. Pe bună dreptate, opinia publică mondială 
vede în eroul României socialiste, cel care a ridicat 
prestigiul țării pe culmi neatinse vreodată, un ade
vărat „Erou al păcii".
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Ifhalt omagiu internațional
Activitatea prodigioasă a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu consacrată promo
vării păcii și colaborării internaționale 
se bucură de unanimă considerație, de 
profundă stimă și respect în lumea con
temporană. O grăitoare mărturie în a- 
cest sens o constituie conferirea a peste 
100 DE ÎNALTE ORDINE, MEDALII, TI
TLURI DE DOCTOR HONORIS CAUSA 
Șl ALTE DISTINCȚII din partea a nu
meroase țări, precum și din partea unor 
prestigioase institute și organizații na
ționale și internaționale.
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&saj de pace spre toate 
meridianele lumii

Președintele Nicolae Ceaușescu a în
treprins, în cadrul unor itinerare istorice, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
peste 190 de vizite oficiale în țări din 
Europa, Africa, Asia, America Latină 
și America de Nord.

Cu acest prilej sau cu prilejul vizite
lor întreprinse în România de șefi de stat 
și de guvern din alte țări au fost încheia
te 21 de tratate de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală sau de prietenie și 
cooperare, peste 100 declarații solem
ne și declarații comune și au fost sem
nate sau adoptate 254 comunicate co
mune.
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Strălucite contribuții 

la îmbogățirea tezaurului 

gîndirii înaintate
Expresie a interesului deosebit față 

de gîndirea și ideile novatoare ale șefu
lui statului român, într-un mare număr 
de țări din Europa, America de Nord și 
de Sud, Asia, Africa și Oceania au fost 
editate peste 130 DE LUCRĂRI CONSA
CRATE OPEREI Șl PERSONALITĂȚII 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU. 
Apărute în 21 DE LIMBI, între care toate 
limbile de circulație internațională, a- 
ceste lucrări sînt apreciate pe bună 
dreptate drept contribuții inestimabile la 
îmbogățirea tezaurului mondial al gîn
dirii revoluționare.
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„RENUMIT MILITANT 
AL MIȘCĂRII COMUNISTE 

INTERNAȚIONALE"
„Comuniștii bulgari, poporul bul

gar cunosc bine viața dumneavoas
tră, de fiu credincios al poporului 
român și al Partidului Comunist 
Român. Comuniștii bulgari, oamenii 
muncii bulgari vă cunosc ca pe un 
renumit militant al mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, 
unul din marii prieteni ai țării 
noastre".

Todor JIVKOV
secretar general al C.C. al P.C.B., 
președintele Consiliului de Stat
al R.P. Bulgaria .

„EMINENT CONDUCĂTOR, 
LUPTĂTOR NEOBOSIT 

PENTRU PACEA LUMII"
„Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

eminent conducător al poporului ro
mân, militant de seamă al mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale, desfășoară o amplă activi
tate internațională ca militant pen
tru pacea lumii".

Kim IR SEN
secretar general al C.C.
al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele R.P.D. Coreene

„UNA DIN CELE 
MAI IMPORTANTE 

PERSONALITĂȚI ALE EPOCII 
NOASTRE"

„Importanta contribuție a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu la 
lupta pentru destindere, pentru 
pace, pentru reducerea înarmărilor, 
și în primul rind a înarmărilor nu
cleare, lupta dumneavoastră pe 
toate meridianele lumii, pentru o 
nouă ordine economică — această 
luptă v-a consacrat drept una din 
cele mai importante personalități 
ale

Mărțuri[ ale inaltef știme și unanime[ prețuiri--------------------
„APORT DE SEAMĂ 

LA EDIFICAREA 
NOII ORDINI ECONOMICE"

„Admir foarte mult activitatea 
președintelui Nicolae Ceaușescu pe 
arena internațională. Șeful statului 
român a făcut bine cunoscute lumii 
pozițiile țării sale. A făcut să răsune 
cu autoritate vocea unei națiuni su
verane. Consider ca fiind de mare 
importanță ideile, contribuția per
sonală a președintelui României la 
edificarea unei noi ordini economice 
internaționale".

ca președintele Nicolae Ceaușescu 
pentru contribuția atît de activă, 
constructivă și energică adusă în 
toate sferele de activitate ale 
O.N.U."

Javier PEREZ DE CUELLAR 
secretar general
al Organizației Națiunilor Unite

„GÎNDIRE, VIATĂ, ACȚIUNE 
CONSACRATE PĂCII, 

ÎNȚELEGERII"
„Pacea în locul războiului, rațiu

nea în locul violenței, consensul în 
locul constringerii, binele tuturor în

„APĂRĂTOR FERM 
AL CAUZEI INDEPENDENTEI 

ȘI SUVERANITĂȚII"
„Devotamentul președintelui 

Ceaușescu și zelul de care dă dova
dă în serviciul țării sale, apărînd 
cu fermitate independența și suve
ranitatea ei, sînt unanim apreciate. 
Salut de asemenea pe președintele 
Ceaușescu ca important om de stat 
care luptă pentru cauza păcii inter
naționale, a dezarmării și destinde
rii. Titlurile onorifice, premiile pen-

CÎNTEC PESTE SECOLE
Tu, care duci nestinsa de furtună 
a adevărului peren făclie, 
In patria-mi eternă și străbună 
îngăduie-mi această poezie, 
în care cînt obîrșia comună 
a Romei și-a românei seminție!

Tu, care ții în mîna ta destinul 
unui popor pe-o glorioasă cale, 
prin versul meu primește 

cristalinul 
omagiu ce-l închin Lucrării tale

de-a înălța cutezător seninul 
pe bolta unei păci universale 1

Iar cînd va fi să-și arcuiască 
Timpul 

durata peste vremuri viitoare 
va fi și-atunci să dăinuiască 

nimbul 
sublim al Operei strălucitoare 
semnată : Ceaușescu I Și-al tău 

nume 
trăi-va-n veci, cît lumea 

va fi lume I
Armando MILONIS 
președintele
Academiei Anversane, Italia 

românește de VICTOR TULBUREIn

epocii noastre".
Andreas PAPANDREU 
primul ministru al Republicii Elene

„CONTRIBUȚIE ACTIVĂ, 
CONSTRUCTIVĂ ȘI ENERGICĂ 

ÎN TOATE SFERELE 
DE ACȚIUNE ALE O.N.U."
„Avînd posibilitatea să vorbesc 

cu președintele Nicolae Ceaușescu, 
am constatat în cît de mare măsură 
Domnia Sa personal, guvernul ro
mân sînt atașați Națiunilor Unite. 
Este o satisfacție pentru mine să 
aduc mulțumiri unei personalități

locul egoismului fiecăruia, convie
țuirea în armonie cu noile popoare ■ 
eliberate de exploatare și care se ri
dică pentru eliberarea totală de ori
ce dominație. Aceasta este în esență 
gîndirea, viața și acțiunea unui om, 
a lui Nicolae Ceaușescu, președin
tele poporului român".

Prof. dr. Giovanni BATTISTA BONELLI 
președintele Institutului de Relații 
Internaționale din Roma

„PRESTIGIU 
ÎN ÎNTREAGA LUME"

„Președintele Nicolae Ceaușescu 
este un apreciat om de stat, care se 
bucură, în întreaga lume, de un 
înalt prestigiu, un om politic care 
se pronunță neobosit pentru crearea 
unei atmosfere de încredere și de 
colaborare fructuoasă între națiuni, 
pentru realizarea unei dezvoltări li
bere și suverane a popoarelor, în 
condiții de pace și conlucrare inter
națională".

Gerhard TER1ET
primarul orașului vest-german Arnsberg

tru pace și numeroasele distincții ce 
i-au fost acordate sînt o dovadă cla
ră a stimei înalte, internaționale, 
de care se bucură președintele 
Ceaușescu".

Agatha BARBARA
președintele Republicii Malta

„SPRIJINITOR CONSECVENT 
AL MIȘCĂRILOR

DE ELIBERARE NAȚIONALĂ"
„Poziția adoptată de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, de guvernul și 
poporul român a fost permanent po
zitivă și de aceea cald apreciată de 
mișcările de eliberare din Africa și 
de S.W.A.P.O. îndeosebi. Ajutorul 
material considerabil primit din 
partea României a reprezentat pen
tru noi un important sprijin pentru 
a continua lupta de eliberare națio
nală".

Sam NUiOMA
președintele Organizației Popo'ului 
din Africa de Sud-Vest

Pagină realizată de N. PLOPEANU și V. OROS

Dr. Rafael CALDERA 
senator,
fost președinte al Venezueiei

„UN LIDER STRĂLUCIT,
CU 0 GÎNDIRE CLARVĂZĂTOARE"

„Am constatat cu deosebită satis
facție că dorința cea mai mare a 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
este asigurarea păcii în lume, iniția
tivele sale, politica sa consecventă 
în acest sens fiind de căutare a so
luțiilor pentru înfăptuirea păcii 
mondiale. Cunoscînd înalta clarvi
ziune a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, devotamentul său față 
de popor, marea sa dragoste pentru 
România, sînt convins că țara dum
neavoastră — sub conducerea sa în
țeleaptă — va reuși în eforturile 
sale. E în natura lucrurilor, pentru 
o țară cu un strălucit lider ca pre
ședintele Nicolae Ceaușescu".

Daisaku IKEDA
președintele organizației „Soka Gakkai" 
din Japonia

„ILUSTRU FĂURITOR DE ISTORIE"
„Președintele Nicolae Ceaușescu, 

fiu al României, este un ilustru ex
ponent al țării sale. Numai un 

• popor cu înalte calități, inteligent, 
dîrz, dotat, putea da naștere unui 
astfel de bărbat care-și reprezintă 
în chip glorios patria, fiind eroul 
,său. Președintele Nicolae Ceaușescu 
este un făuritor de istorie, fiind 
înconjurat cu adîncă dragoste de 
întregul popor român, care prin cu
rajul și munca sa constructivă a dus 
la edificarea unei Românii libere, 
independente, prospere".

El
publicist și scriitor egiptean

prospere .
SAYED FARAG FUAD


