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126 DE ANI DE LA FORMAREA STATULUI NAȚIONAL

ROMÂN PRIN UNIREA MOLDOVEI CU MUNTENIA

UNIRE A — un ideal istoric, 
o înfăptuire pentru istorie

Unirea principatelor a avut o uriașă însemnătate pentru evoluția 
social-politică a poporului nostru, ea a deschis noi perspective dezvol
tării forțelor de producție, angajării României pe drumul civilizației mo
deme, constituind un moment epocal în procesul plămădirii statului na
țional unitar român.

NICOLAE CEAUȘESCU
Sînt în viața poporului nostru 

idealuri și năzuințe care, din a- 
dincuri de vreme, asemenea unor 
coloane fără sfirșit, i-au încălzit 
mereu inima, i-au întărit brațul, 
i-au oțelit voința, i-au luminat 
drumul prin istorie — libertatea și 
dreptatea, independența și unita
tea, frăția, omenia și pacea. Aido
ma izvoarelor care, închise multă 
vreme în adîncuri, țîșnesc la su
prafață cu putere de neoprit și, 
unindu-se apoi cu alte și alte iz
voare, se alcătuiesc în rîuri și flu
vii pe care nici un zăgaz nu le 
poate opri și nici o forță nu Ie 
poate întoarce din cale, asemenea 
idealuri, ocrotite de căldura a mi
lioane și milioane de inimi, stăpîne 
pe milioane și milioane de con
științe, nu pot fi biruite, ele îm- 
plinindu-se mai devreme sau mai 
tîrziu. Un asemenea ideal a fost, 
unirea românilor, un asemenea mo
ment de împlinire a fost ziua de 
24 Ianuarie 1859, cînd s-a șters cel 
dinții hotar care, pe hărți, iar nu 
în inimi, despărțea încă pe frați 
de frați.

24 Ianuarie 1859, „ziua de aur a 
veacului", cum au numit-o cei care 
i-au trăit măreția, ziua in care pe 
cuprinsul, românesc s-a întins cea 
mai rnîndră Horă a Unirii de pînă 
atunci, vestea lumii încă un triumf 
al dreptății istoriei, arătînd încă o 
dată că ideile mari și idealurile 
scumpe unui popor nu pot fi trase 
pe roată și nici ucise cu sabia, că 
iubirea pentru glia străbună și se- 
tpa de libertate pot fi la fel de 
mari și de tari precum Carpații.

A biruit o cauză dreaptă, căci la 
24 Ianuarie 1859 s-au îngemănat 
spre a nu se mai despărți zim
brul moldav și vulturul muntean, 
adică două ramuri ale aceluiași 
trunchi de străveche și strălucită 
obirșie, fiii ace
luiași popor din- 
tr-o fîntînă iz- 
vorîți, ocrotind 
în cugete ace
leași speranțe și 
doruri, avînd a- 
celași trecut, un 
unic prezent și 
aceeași menire 
în viitor.

A biruit o 
cauză dreaptă 
pentru că isto
ria românilor se 
centrase stator
nic în jurul 
acestui ideal, 
fiecare genera
ție scriind, prin 
•lupta sa, cum 
inspirat s-a
spus, un vers din marea Horă a 
Unirii.

A biruit o cauză dreaptă pen
tru că unirea era marea, inălță- 
toarea lecție a întregii noastre isto
rii, dovedind că, atunci cînd grele 
primejdii băteau cu aripile lor în 
porțile țării, înmănuncherea forțe
lor, alăturarea inimilor și- brațelor 
românești fuseseră zăgazul tare de 
care se loviseră și se frînseseră 
oștile potrivnicilor neatîrnării noas
tre.

A biruit o cauză dreaptă pentru 
că unirea era, cum s-a spus in 
epocă, „sufletul României", era

dorul înfocat ce încălzea Inimile și 
întărea cugetele tuturor fiilor ță
rii. Ale milioanelor de țărani, meș
teșugari, lucrători, care — deși lat 
și adine ca Dunărea era rîul lacri
milor și sudorilor lor — „cugetau 

cu neclintită în
grijire" la vii
torul țării, „ți
neau cu cea 
mai mare scum- 
pătate la uni
re", in care ve
deau tăria pa
triei. stînd, de 
aceea, dirji, tari 
și netemători in 
jurul stindar
dului unirii. Ale 
oamenilor poli
tici și ale căr
turarilor care 
au înțeles că 
unirea era „in- 
tîia nevoie" 
pentru ca ro
mânii să-și asi
gure neatîrna-

rea, să-și poată consacra întreaga 
lor putere creatoare propășirii 
țării, recuperării rămînerilor în 
urmă la care îi siliseră vitre
giile vremurilor. Astăzi, la 120 
de ani, aducem întreg prinosul re
cunoștinței noastre eroicei genera
ții prin a cărei tărie sufletească și 
fierbinte iubire de țară, prin a că
rei uriașă încordare de energii, în
delungata noastră luptă pentru

unire a fost încununată cu marea 
biruință de la 24 Ianuarie 1859. 
Biruință-temelie, așa cum memo
rabil sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru toate înfăptui
rile pe care le-a obținut de atunci 
poporul român, pentru treptele pe 
care, demn și cutezător, le-a urcat 
spre clipa de azi. Adică pentru 
neatîrnarea dobindită prin luptă la 
1877, pentru Unirea cea Mare în
făptuită la 1918, pentru eroicul Au
gust 1944, pentru opera de înaltă 
vibrație patriotică pe care o înfăp
tuim în acest efervescent și rodnic 
prezent socialist.

La 126 de ani de la făurirea sta
tului național român' modern, po
porul român privește cu mindrie 
înfăptuirile cu adevărat istorice ce 
jalonează drumul pe care l-a 
străbătut, împlinind astăzi cele 
mai cutezătoare aspirații ale înain
tașilor. O patrie liberă și suverană 
a fost visul lor. Trăim astăzi în- 
tr-o țară independentă, demnă, în 
care poporul este cu adevărat 
stăpînul destinelor sale. O Româ
nie puternică, prosperă a fost cre
zul celor ce ne-au premers. Am 
edificat și dezvoltăm în continua
re, în ritmuri dinamice, o econo
mie armonioasă, modernă, în care 
își .află o deplină valorificare toa
te puterile creatoare ale națiunii, 
în care sînt puse în lucrare toate 
en-ergiile țării, . așezîndu-se mereu
(Continuare in pag. a IV-a)

In condițiile acestei ierni grele, la cariera Rovinari- 
Est, din bazinul carbonifer al Gorjului, oamenii sînt 
mereu, la datorie, pentru a folosi cu indici superiori 

utilajele din dotare
Foto : E. Dichiseanu

Dedicăm pagina a Il-a evocării îndelungatei lupte a poporului 
român pentru unitate, reliefării însemnătății strălucitei victorii de 
la 24 ‘Ianuarie 1859 pentru întreaga desfășurare a istoriei românești.

Unire 
și unitate 

de !on Dodu BĂLAN

i LEGĂMÎNTUL ISTORIEI !

Mai mult cărbune energetic, de bună calitate pen
tru termocentrale ! — iată un obiectiv major al aces
tor zile, de înfăptuirea căruia depinde, într-o măsură 
hotăritoare, funcționarea la intreaga capacitate a ter
mocentralelor, desfășurarea normală a activității pro
ductive și sociale. Chemați să răspundă prin fapte 
de muncă exemplară indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, sarcinilor stabilite de Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. pentru depășirea greu
tăților create de iarna neobișnuit de grea, mi
nerii au în această perioadă înalta îndatorire patrio
tică de a acționa neabătut, cu abnegație, cu elan 
revoluționar și înaltă răspundere pentru a spori zi 
de zi producția de cărbune, alit de necesar termo
centralelor.

Din știrile care ne sosesc la redacție reiese că, în 
toate unitățile miniere, se fac în prezent eforturi mari 
pentru soluționarea unor probleme deosebit de com
plexe, pentru creșterea continuă a producției de căr
bune și livrarea operativă a acestuia către termocen
trale. în pofida dificultăților cu care se confruntă in 
această perioadă, numeroase colective de mineri au 
reușit să realizeze și să depășească sarcinile de plan, 
asigurînd cărbunele necesar pentru creșterea produc
ției de energie electrică. Sarcinile ce revin în con
tinuare minerilor, in condițiile speciale ale acestei 
ierni deosebit de grele, sînt insă deosebit de complexe 
și mobilizatoare. Cu atit mai mult cu cit, intr-o se
rie de unități, rezultatele nu se situează incă la ni
velul planului, al cerințelor reale ale economiei na
ționale.

Iată de oe, avind în vedere sarcinile mult sporite 
din aceste zile, organele și organizațiile de partid, 
consiliile oamenilor muncii din combinatele și între
prinderile miniere trebuie să acționeze cu maximă 
răspundere pentru aplicarea neabătută a programu
lui adoptat de Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., să ia toate măsurile necesare pentru funcțio
narea continuă, fără întrerupere, a utilajelor de mare 
complexitate din cariere și subteran, pentru îmbu
nătățirea asistenței tehnice in toate schimburile și pe 
întregul flux de producție, întărirea ordinii și dis
ciplinei Ia fiecare loc de muncă. La reușita acestor 
eforturi sint chemate să contribuie, printr-o intensă 
activitate organizatorică, toate organizațiile județene 
de partid pe teritoriul cărora există mine de cărbune, 
care au datoria să ia măsuri energice de a se lu
cra zi și noapte pentru sporirea producției de căr
bune. de a se asigura încărcarea și descărcarea ope
rativă a vagoanelor, toate celelalte condiții impuse 
de aprovizionarea termocentralelor cu cărbune, in 
cantitățile stabilite și de calitate corespunzătoare.

Relatăm în grupajul din pagina a IV-a 
despre măsurile adoptate în acest scop 
și despre rezultatele obținute de oamenii 
muncii de la Combinatul minier Valea 
Jiului și de la întreprinderea minieră 
Căpeni.

A

La încheierea programe
lor posturilor de radio și 
televiziune, un semnal so
nor care vine prin vreme 
din piepturile multor gene
rații de eroi, aducind cu el 
un ideal și un legâmînt 
sfint, un imperativ nestră
mutat al istoriei noastre 
naționale, ne cheamă atit 
de legitim : „Hai să dăm 
mină cu mînă / Cei cu ini
ma română. / Să-nvîrtim 
hora frăției / Pe pămîntul 
României".

E un sfat omenos și un 
îndemn strămoșesc, o che
mare a rațiunii noastre de 
a fi noi înșine pe pămintu- 
rile străbune și de a rămîne 
noi înșine, „uniți în cuget 
și-n simțiri", stăpini la noi 
acasă pînă la sfîrșitul sfîr- 
șitului.

Unire, conștiință trează a 
.identității naționale, frăție 
cu toți oamenii de omenie 
de pe plaiurile românești.

E o deviză ce ne-a lumi
nat, ca o stea polară, întor
tocheatele cărări ale zbu
ciumatei noastre istorii, din 
care se desprinde logic con
cluzia că : „Unde-i unul, 
nu-i putere la nevoi și la 
durere". Acesta nu e un 
vers singuratic, picurat 
doar din conștiința solitară 
a unui poet, e un adevăr 
axiomatic, nutrit de toți 
marii noștri bărbați de stat 
și de cultură și, odată cu ei, 
de întregul popor, de-a lun
gul unei istorii viforîte, 
maștere și, nu o dată, po
trivnică. Istoria nu ne-a 
fost o poveste idilică ; am 
avut și avem destule nevoi, 
dar unirea ne-a ajutat să le 
biruim, în numele unui 
ideal de fericire și împli
nire.

„Istoria românilor ne a- 
ratâ — scria la 1879 Ion 
Ghica în Convorbiri econo
mice — că unirea a fost 
totdeauna țelul cel mai do
rit al lor ; de la descălică- 
toare și pînă astăzi, ea a 
germinat nu numai în spi
ritul bărbaților acelora care 
au îndrăznit a cugeta glorie 
și mărire pentru poporul 
român, dar chiar în spiri
tele acelora care nu s-au 
suit cu gîndul decît pină la 
conservarea gintei. Ori de 
cite ori viitorul a suris 
României, fiii ei nu au lip
sit de a aspira către unire".

In același spirit scria, la 
jumătatea veacului trecut, 
Nicolae Bălcescu că : „Uni
tatea națională fu visarea 
iubită a voievozilor noștri 
cei viteji, a tuturor bărba
ților noștri cei mari care 
întrupară în sine individua
litatea și cugetarea poporu
lui spre a o manifesta lu
mii. Pentru dînsa ei trăiră, 
munciră, suferiră- și mu
riră".

Un adevăr vital, în jurul 
căruia s-a împletit toată 
povestea eroică și, multă 
vreme, amară a neamului 
nostru, o piatră unghiulară 
pe care s-au plămădit sufle
tul nostru național și în
treaga literatură paremio
logică, a cărei chintesență 
ne spune că : unirea face 
puterea.

E un adevăr pe care, cu 
profundul său patriotism și 
umanism, l-a intuit magis
tral secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, atunci cînd i-a 
descifrat mesajul prin vre
me, redîndu-i toate semni
ficațiile pentru a face din 
el un principiu fundamen
tal al politicii noastre in
terne și cînd ne cheamă 
astăzi, mai mult ca oricînd, 
la unire și unitate naționa
lă, arătînd că : „Relațiile 
sociale de azi ale țării în
truchipează încununarea și 
depășirea celor mai înalte 
năzuințe ale înaintașilor, a 
celor mai profunde idealuri 
ale maselor populare din 
România. Națiunea română 
socialistă — unită prin co
munitatea telurilor și inte
reselor tuturor păturilor 
populației, indiferent de 
naționalitate — înflorește și 
se afirmă tot mai viguros, 
asigurind făurirea unei 
vieți libere și fericite pen
tru toți cei ce muncesc in 
patria noastră". Unitatea de 
idealuri și toate marile cu
ceriri ale socialismului: în
lăturarea exploatării omu
lui de către om, justa re
zolvare a problemei națio
nale, continua intensificare 
a democrației socialiste. în
florirea economică a țării, 
dezvoltarea fără precedent 
a învățămîntului de toate 
gradele, a științei și cul
turii, asigurarea indepen-
(Continuare în pag. a IV-a)

Istoria românească fu din Carpați 
i ivită
i Din dorul de Unire, ți din aceiași

frați 
’ Ea fu visarea 'naltă, visarea mult 
1 iubită
ț A oamenilor liberi ți neînfricoțați.

i Ei îți păziră neamul, ți Oltul, ți 
t ființa
. Și limba, ți Miorița, ți crestătura 
[ porții
’ Ei nu îți lepădară nici portul, nici 
\ credința

Și nu se-ncovoiară sub gerurile 
\ sorții.

*

Istoria este astăzi, aici, in România, 
O unică simbioză trecut-prezent- . 

} viitor .
Istoria este, astăzi, la noi, chiar 

Vețnicia ’
E nemurirea noastră, înscrisă-n ' 

Tricolor.

Și legămintul Țării firesc fu să-l i 
rostească t 

Cîrmaciul luptei noastre, cîrmaciul / 
întru glorie ' 

E| ne-a redat Istoria, mindria ’
românească

El este fiul gliei, născut pentru
Istorie. ț 

Sorin HOLBAN j

Fluviul — prins de 
gheață. Valurile Dunării 
aii fost înlocuite de o în
tindere albă, nemișcată. 
Un peisaj neobișnuit, chiar 
și pentru oamenii Galațiu- 
lui. Curgerea apei se bă
nuiește doar, undeva, sub 
podul de gheață format 
din mal în mal. Forfota de 
pe fluviu a , încetat. Sau 
aproape... în ziarul local 
se dau avertismente repe
tate din partea căpităniei 
portului celor care se în
cumetă să traverseze Du
nărea pe gheață... Dar stag
narea, impusă prin defini
ție de îngheț, nu este to
tuși o realitate. Nu poate 
fi o realitate, atit timp 
cit și prin porturile Gala- 
țiului trebuie să pulseze 
viața. Viața economică a o- 
rașului, a patriei.

Colectivul Administra
ției fluviale a Dunării de 
Jos, cu sediul la Galați, se 
află intr-o permanentă a- 
lertă. Nave spărgătoare 
de gheață, echipaje, piloți, 
comandanți — cu toții se 
preocupă acum de crearea 
condițiilor pentru trecerea 
navelor încărcate cu măr
furi pe Dunărea maritimă.

„O asemenea situație 
n-am mai avut de vreo 20 
de ani, ne spune pe fugă 
ing. Octavian Cristea, di
rectorul A.F.D.J. Galați. 
Mai precis, din iarna lui

’63—’64. în plus, acum apa 
este mică și curentul flu
viului slab — ceea ce per
mite formarea gheții, sta
ționarea și prinderea slo- 
iurilor".

Pe Dunăre trece „Voini
cul" — una dintre navele- 
spârgătoare, cu care se ac
ționează acum pentru crea
rea șenaluluî navigabil.

loare libere către porturi. 
Insă dincolo de asemenea 
operații sau, mai bine zis, 
prin frumoasa lor repe
tare, se creează convinge
rea că viața Dunării, a 
porturilor nu poate fi în
cetinită. Nicidecum oprită, 

împreună cu ing. George 
Georgescu, director tehnic 
și de producție la Intre-

Oameni și fapte în aceste 
zile în portul Galați

Acest vas, comandat de 
Ion Ștefan, alături de alte 
nave ale A.F.D.J. („Galați- 
3", „Zimbrul-l") acționează 
pe Dunărea maritimă. Pe 
brațul Sf. Gheorghe se 
află „Rucărul"; pe canalul 
Sulina — „Farul", „Vi
teazul" și „Zimbrul-2“. Fie
care dintre ele și-a în
scris deja in jurnalele pro
prii de bord, in dreptul a- 
cestor zile de neodihnă și 
continuă luptă cu ghețuri
le, numeroase întîmplări, 
fapte (pentru acești oa
meni, obișnuite) de muncă. 
De regulă, ele au ca nu
mitor comun scoaterea 
unor nave din chinga de 
gheată și crearea de cu

prinderea de navigație flu
vială NAVROM Galați, ne 
îndreptăm către portul mi
neralier, portul Combina
tului siderurgic Galați. A- 
jungem, privim - împreună 
Întinderea de gheață din 
fața portului. Apoi, mane
vrele pe care un cargou, 
„Maramureș", le face — 
ajutat de remorcherul „Ga- 
lați-3“ . — pentru a acosta 
la dană în vederea descăr
cării minereului. „Dacă oa
menii acționează, e bine", 
afirmă însoțitorul nostru. 
Și, cu acest tonic sentiment, 
ne apropiem de munca a- 
cestui colectiv portuar.

Puțină biografie. Portul 
mineralier de la Galați

este cel mai mare port 
maritim de pe Dunăre, do
tat cu trei km de dană, 53 
de macarale și'alte nume
roase utilaje moderne. 
Funcționează din anul 1973, 
iar în luna decembrie 1984 
aici s-au descărcat circa pn 
milion tone materii prime 
pentru combinatul siderur
gic. Un adevărat record. 
In plus, de anul trecut por
tul s-a specializat și în ex
pediția laminatelor. Greu 
găsim citeva momente li
bere pentru a discuta cu 
șeful portului, ing. Mircea 
Blănaru, cu Ionel Iosif, se
cretarul comitetului de 
partid, sau cu ing. Nicolae 
Tudose, șeful secției meca
nizare. Pînă atunci, privim 
manevrele de acostare ale 
„Maramureșului", împins dă 
la pupa de remorcherul 
„Galați-3“. Uriașul de 
12 000 tdw, un colos pe 
lingă micuțul remorcher, 
se apropie metru cu me
tru de dană. Apoi este a- 
marat, si graiferul maca
ralei pătrunde in cel dinții 
hambar al vasului, scoțînd 
prima cantitate de mine
reu.

Doi marinari de pe nava

Dan PLĂEȘU
corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a V-a)

UN MARE FIU AL POPORULUI, UN MARE CONDUCĂTOR 

AL ȚĂRIf PE DRUMUL VIITORULUI NOSTRU COMUNIST

Triumful gîndirii creatoare înalt exemplu
Acești ultimi două

zeci de ani din istoria 
țării, pe care, pe 
drept cuvînt, îi 
denumim „Epoca
Ceaușescu", ar trebui 
să poarte pe înaltul 
frontispiciu emblema : 
„Triumful gindirii 
creatoare", pentru că 
spiritul creator este 
ideea perenă a gîndi
rii și acțiunii secreta
rului general al parti
dului nostru și pre
ședintele țării, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Congresul al IX-lea 
al Partidului Comu
nist Român marchea
ză trezirea la o nouă 
viață, emanciparea și 
punerea în valoare a 
forțelor creatoare ale 
poporului nostru în 
totalitatea lor și la 
capacitatea maximă.

Aceste forțe nu e- 
tau, desigur, inactive 
nici pînă atunci, dar

ele și-au putut da a- 
devărata măsură după 
Congresul al IX-lea. 
E de la sine înțeles 
că acest lucru nu s-ar 
fi putut intimpla dacă 
partidul și cel care 
întruchipează, prin

le : industrie, agricul
tură, știință, invăță- 
mînt, artă și cultură.

Gîndirea creatoare 
are un caracter revo
luționar, ea fiind un 
inamic declarat al au- 
tomulțumirii și al

de Virgil TEODORESCU

gîndul și fapta sa, e- 
talonul gîndirii crea
toare în acțiune, 
tovarășul Nicolae 
Ceăușescu, nu ar fi 
pus la îndemînă po
porului cadrul și te
renul propice pentru 
afirmarea capacității 
creatoare, ceea ce a 
dus la înfăptuiri ad
mirabile, cu totul re
marcabile, în toate 
domeniile vieții socia

inerției. In cuvîntări- 
le, in convorbirile, în 
vizitele sale de lu
cru, pretutindeni in 
multipla, polivalenta, 
neobosita sa activitate, 
conducătorul partidu
lui și statului face a- 
pel la gindirea crea
toare, o stimulează, o 
susține și o elogiază, 
respingind în mod ca
tegoric tot ce este 
vechi, placid, imprac

ticabil, favorizînd a- 
pariția și dezvoltarea 
germenilor noului, 
prin atragerea unor 
pături cit mai largi 
ale poporului la împli
nirea procesului de 
creație. Realitatea 
noastră este, ea însăși, 
încărcată de valențele 
noului, așa incit a- 
ceastă noțiune capătă 
astăzi cu totul alte di
mensiuni decît într-o 
societate care îi este 
refractară.

Secretarul general 
al partidului, pre
ședintele țării n-a în
cetat nicicind de a ne 
arăta că însușindu-ne, 
în mod temeinic, me
toda de investigare a 
materialismului dia
lectic și istoric, mun
ca noastră nu poate fi
(Continuare 
in pag. a V-a)

Istoria poporului ro
mân, popor mult în
cercat de vitregiile și 
valurile istoriei, este 
brăzdată de raza de 
lumină a vieții și 
luptei unor mari băr
bați, eroi care și-au 
pus geniul in slujba, 
idealurilor de libertate 
națională și dreptate 
socială care au însu
flețit întotdeauna exis
tența tumultuoasă a 
națiunii noastre. Nu 
există epocă însemna
tă, de răscruce, în is
toria noastră de nu
mele și înfăptuirile 
căreia să nu fie le
gată viața ’ luptătoare 
a unor eroi naționali 
născuți și formați in 
cultul dragostei de 
țară, lăsind in urma 
lor exemplul nemuri
tor al unei vieți dărui
te poporului, aspirații
lor Iui celor mai inalte. 
Poporul nostru poartă

in memoria sa un viu 
sentiment de recunoș
tință acelora pe care 
i-a simțit suflet în su
fletul său, eroi care 
i-au întruchipat nă
zuințele și au luptat 
fără șovăire pentru

marea sa personalitate 
poporul cinstește peste 
50 de ani de neîn
treruptă activitate re
voluționară pe care 
iubitul și stimatul 
nostru conducător, se
cretarul general al

de Dan HATMANU

împlinirea idealurilor 
sale. Din rîndul aces
tor eroi care, prin 
gîndul și fapta lor, 
dau numele unor în
tregi epoci istorice 
face parte conducăto
rul de azi al Româ
niei, bărbatul cu ale 
cărui gîndire și luptă 
se identifică voința și 
existența națiunii noas
tre întregi, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. In

Partidului Comunist 
Român, i-a dăruit fău
ririi noului destin co
munist al patriei noas
tre. în semn de pre
țuire .și profundă ad
mirație față de marele 
bărbat de stat, față de 
luptătorul și militan
tul comunist care a 
depus și depune o ac
tivitate neobosită în 
slujba prosperității.po
porului român, parti

dul, întreaga noastră 
națiune'vede în perso
nalitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ga
ranția mersului neabă
tut înainte, spre cul
mile cele mai înalte 
ale socialismului și 
comunismului. O ga
ranție izvorîtă din 
identitatea exemplară 
dintre aspirațiile unui 
întreg popor și viața și 
lupta celui ce, în frun
tea partidului și a sta
tului, nu cunoaște țel 
mai înalt decit slujirea 
neobosită a patriei, a 
poporului. Iată de ce 
întregul nostru popor 
înconjoară cu nemăr
ginită admirație pe 
marele său fiu, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
iată de ce și noi, crea
torii, ii dedicăm cele 
mai alese ginduri ale
(Continuare 
în pag. a V-a)
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126 de ani de la formarea statului național român
prin unirea Moldovei cu Muntenia

UNIREA, o pagină eroică, 
dintr-o istorie eroică

„Din cele mai vechi timpuri, idealurile unirii, libertății și independenței 
au însuflețit permanent poporul român, constituind făclia care a luminat, generație 
după generație, drumul spre dreptate, spre progres, spre o viață mai bună, liberă 
și demnă. Milenara noastră istorie este jalonată de nenumărate bătălii, de jertfe 
și sacrificii fără seamăn pentru păstrarea ființei naționale, pentru apărarea 
drepturilor fundamentale ale poporului*.

NICOLAE CEAUȘESCU

„O zi vorbea cu glasul
veacurilor"

Da. 24 Ianuarie 1859 vorbea cu 
glasul și puterea veacurilor, căci 
pentru unire românii se pregă
tiseră cu întreaga lor istorie. 
De-o parte și de alta a Milcovu- 
lui, de-o parte și de . alta a 
Carpaților, moldoveni, munteni 
și transilvani se știau statornici 
din adîncuri de vreme pe aceeași 
vatră în care rîul și ramul le 
era numai lor prieten și ocroti
tor. Trecînd undele pirîului fără 
putere, al Milcovului, ori spină
rile de piatră ale Carpaților fe- 
restruiți de atîtea păsuri și tre
cători, ei se simțeau tot între 
ai lor, tot în țară românească, 
tot între frați, vorbind aceeași 
limbă, avînd același port și 
aceleași obiceiuri de străveche 
obîrșie daco-romană, purtînd în 
inimi aceleași năzuinți. în 
curgerea vremii, domnitori și 
voievozi luminați au înțeles că 
țările române erau într-atît de 
strins legate între ele, încît una 
fără celelalte nu putea fi sau, 
așa scum spunea făuritorul pri
mei uniri politice, Mihai vodă 
Viteazul, păstrîndu-se libertatea! 
uneia se păstrează și neatîrna- 
rea celorlalte, căzînd una sub 
jug străin cad și celelalte. De 
aceea, de nenumărate ori, de-a 
lungul vremii, în calea puhoaie
lor cotropitoare s-au ridicat la
olaltă fiii celor trei țări româ
ne, inimă lingă inimă, braț lingă 
braț, biruințele românești fiind 
cel mai adesea rodul efortului 
comun, sîngele vărsat laolaltă 
legînd și mai puternic pe frați 
de frați, intr-o unitate de sim
țiri care-i făcea să se înfățișeze 
celor ce pătrundeau mai adine 
de pojghița alcătuirilor politice 
ale vremii, ca un întreg, ca un 
unic popor.

„Exemplu de abnegație, 
curaj și simț politic"

Epoca modernă se naște, deci, 
la români cu acest comanda
ment pe buze șt lui ii subsu
mează energia, competența, ta
lentul, puterea de muncă, tot 
ceea ce are mai bun poporul 
român, toți cei cărora le era 
aproape de inima-le caldă vii
torul țării, toți cei ce năzuiau 
cu toată fibra ființei lor la a ei 
înălțare. Și ei erau milioane și 
milioane : țărani și lucrători și 
cărturari. De aceea și ideea era 
de neînvins. De aceea, Bălces- 
cu putea afirma la mijloc de 
veac trecut : România noastră 
va exista, e orb cine n-o vede.

Era aceasta concluzia între
gii istorii a românilor și, cu 
deosebire, a primei jumătăți a 
secolului al XIX-lea, cînd țelul 
unirii românilor este înscris pe 

«frontispiciul tuturor mișcărilor 
politice, în primul rind a revo
luțiilor, în programele societă
ților culturale și științifice, al 
ziarelor și revistelor. Este în
treg acest răstimp o luminoa
să, o înălțătoare pagină de isto
rie, in care stă scrisă statorni
cia exemplară a unui popor sub 
faldul marelui stindard al uni
rii, puterea sa de a nu se 
lăsa îngenuncheat de vitregiile 
timpului, de a crede nestrămu
tat în idealul său. Românii ofe
reau atunci lumii, cum scria un 
ziar belgian de epocă, pilda 
unei „nații care divizată de se
cole... vrea cu hotărire să înlă
ture separația și încearcă, cu o 
minunată abnegație și un in
stinct politic foarte rar, să se 
unească, să fie unul și același 
trup".

Da. Curaj, minunată abnega
ție, clarviziune politică, unire 
în cuget și-n simțiri au dove
dit românii în acel miez de 
secol XIX. Căci potrivnicii 
dinafară ai Unirii erau puter- 

• nici și simțindu-și primejduite, 
prin unirea românilor, politica 
de dominație, proiectele de ex
pansiune în această parte a bă- 
trinului continent, amenințau 
că, așa cum o făcea un înalt 
demnitar habsburg, unirea se 
va înfăptui „numai trecînd 
peste trupul lor".

Stind ca un singur om în 
slujba idealului Unirii, românii 
au știut să treacă însă peste 
orice împotriviri, împlinindu-și 
idealul. Mai întii în anii 1856—

De aceea, firească a fost în
făptuirea lui Mihai Viteazul, cel 
care a îngemănat pe o unică 
pecete pecețile celor trei țări 
române, care a legat într-o 
unică cunună cele trei cununi, 
făcind ca vechea Dacie să re
devină realitate la cumpăna 
veacurilor 16 și 17. Și chiar dacă 
unirea realizată de el a trebuit, 
în urma intervenției armate a 
marilor puteri vecine ostile, să 
se desfacă la suprafață, ea s-a 
întărit în inimi și a dat sens 
înalt muncii și luptei generații
lor viitoare. Sub urmașul mare
lui domn unificator, sub Radu 
Șerbap, neprietenilor din afară 
care știind bine că trupul cel 
falpic ca un stejar al Viteazului 
căzuse sub lănci de mercenari, 
li se părea totuși că mai trăieș
te încă Mihai și-i însuflețește 
în luptă pe români. Matei Ba- 
sarab, ostaș el însuși în slujba 
Viteazului, era socotit de con
temporani „prea luminatul stă- 
pîn al acestor țări dacice". Mih- 
nea al III-lea, năzuind la refa
cerea întregului, reluînd adică 
programul politic al gloriosului 
voievod, avea să-și ia, ca semn 
al continuității de idealuri, nu
mele de Mihai. Două decenii 
mai tîrziu, spuneau potrivnicii 
despre domnul Șerban Cantacu- 
zino că pășea pe urmele lui 
Mihai. An după an, deceniu 
după deceniu, în ciuda vremu
rilor neprielnice, ideea unirii 
românilor devenea tot mai pu
ternică, după cum apărea tot 
mai limpede că neatîrnarea 
țării, dreptul poporului de a se 
ocirmui singur erau chezășuite 
de realizarea unirii tuturor 
românilor.

1857, în perioada pregătirii 
alegerilor pentru Adunărilă 
ad-hoc, chemate să dea glas 
voinței, opțiunilor poporului 
român, atunci cînd în Moldo
va caimacamii aflați în solda 
unor interese străine și spriji
nitorii lor, puțini la număr, dar 
tari prin averile lor, au încer
cat să falsifice voința populară, 
impunînd alegerea în Adunarea 
ad-hoc a celor pe care îi speria 
de moarte lumina viitorului, a 
celor pe care o poezie de epo
că îi portretiza cu dreptate : 
„A pune interesul persoane- 
lor-nainte / De interesul tării; 
a nu simți vreun dor / Cind ju
gul rău apasă aceste locuri 
sinte / Aceasta-i legea lor !“. 
Ca un mare și uriaș val s-a ri
dicat atunci de pe întreg cu
prinsul Moldovei glasul po
porului, protestînd împotriva 
falsului electoral. Țăranii răs
pundeau prin glasul celor mai 
dirji dintre ei că „preferă mai 
bine a li se lua viața decit a 
iscăli" împotriva unirii, cum 
cereau oamenii caimacamilor 
reacționari. La fel de dirji 
se aflau meșteșugarii, lucră
torii, neguțătorii, cărturarii, a- 
deverind prin faptă, prin ati
tudine deschisă ceea ce spusese 
Ion Heliade Râdulescu : „nu e 
un român care să nu arză in 
sufletul său a se realiza odată 
o Românie tare și unită". Sau 
ceea ce spusese Mihail Kogăl- 
niceanu : „Inima poporului nu 
inșală niciodată. Să ascultăm, 
fraților, inima poporului nos
tru ; să ascultăm glasul și in
teresul nației noastre care ne 
strigă neîncetat : Unire și 
Unire !“.

O asemenea limpede voință 
s-a exprimat plenar, prin fapte 
memorabile, încă o dată, in ia
nuarie 1859. La 5 ianuarie a 
fost proclamat ales al Moldo
vei Alexandru Ioan Cuza, țari 
voind să arate lumii, prin 
urcarea sa în slăvitul scaun al 
Mușatinilor ceea ce ea dorea 
cu ardoare : om nou la legi noi, 
la vremuri noi.

în numele aceluiași viitor, ce 
putea fi edificat numai prin 
unire, 19 zile mai tirziu și în 
scaunul Basarabilor avea să 
fie ales domn același vrednic 
bărbat. A fost o strălucită bi
ruință atunci la 24 ianuarie 
1859, una dintre acelea care, 

cum scria un contemporan, sînt 
în măsură, să asigure neatîrna
rea unui popor sau; dacă aceas
ta este pierdută, restaurarea ei. 
Măreața biruință era, înainte de 
toate, a maselor largi ale po
porului. Căci incâ din ziua de 
22 ianuarie, mii și mii de oa
meni din București și din îm
prejurimi s-au îndreptat spre 
Dealul Mitropoliei, acolo unde 
își desfășura lucrările Adunarea 
electivă munteană. Au rămas 
închise în acele zile zeci și 
sute de ateliere și prăvălii, 
și-au lăsat familiile lor împo
vărate de grijă mii și mii de 
săteni, diueîndu-se cu toții să 
vegheze la marea lucrare în 
curs de desfășurare, minați de

„Spre mărirea patriei, 
spre fericirea românilor"

...în urnele Adunării elective 
muntene au fost introduse 64 
de buletine de vot. toate, de- 
semnînd ca domn al Țării Ro
mânești de la sud de Carpați 

Lucrare de Gheorghe Adoc

pe Alexandru Ioan Cuza. Un 
martor ocular, N. T. Orășanu, 
rememora peste timp acea so
lemnă clipă. „Votarea se ter
minase și acum începuse a se 
scoate unul cite unul biletele 
din urnă : Alexandru Ioan I, 
Alexandru Cuza, Alexandru 
Domnul Moldovei, Alecu Cuza, 
colonelul Cuza și alte multe a- 
semenea denumiri/cu care de
putății exprimaseră numele 
înălțimii sale, domnitorul nos
tru, urmate de urări precum : 
spre mărirea patriei, spre feri
cirea românilor".

îndreptățite erau speranțele 
și gîndurile din care porniseră 
asemenea urări. Căci țara cea 
nouă avea să-și proclame cu- 
rînd, la 9 mai 1877, independen
ța sa. Să o proclame și să o 
impună, prin grele jertfe de 
sînge, pe cimpurile de luptă ale 
războiului neatirnării. Cronica 
acelui an eroic avea să con
semneze o realitate impresio
nantă — „cauza ostașului ro
mân era o cauză generală ro
mână", că „despărțit ori depăr
tat, fratele-i tot frate". De la 
un capăt la altul al cuprinsu
lui românesc, așezări mărunte 
ori mari orașe s-au simțit an
gajate, deopotrivă. în lupta pe 
care o purtau dorobanții, că
lărașii ori roșiorii pe fronturi
le sud-diunărene, declanșîn- 
du-se acea amplă mișcare în 
sprijinul înzestrării armatei și 
ai ajutorării răniților români, 
datorită căreia au putut fi de
pășite multele greutăți ale 
războiului. De pe întreg cu
prinsul românesc s-au îndrep
tat spre frontul neatirnării mii 
și mii de voluntari, convinși că 
din sîngele vărsat avea sâ ră
sară soarele libertății români
lor. Și nu numai al libertății. 

grija pentru familia cea mare, 
țara. Trei zile au stat ne
clintiți în jurul adunării elec
tive — o mare de oameni, ale 
cărei talazuri uriașe respirau 
forță, hotărire. o unică voin
ță. De această voință s-au sfă- 
rîmat toate incercările cercu
rilor reacționare de a împiedi
ca fireasca desfășurare a cursu
lui istoriei și Înfăptuirea ' uni
rii. Biruința era, leopotrivâ. a 
oamenilor oolitic! patrioți sare 
au găsit soluția dublei alegeri, 
argumentînd că „a ne uni asu
pra principiului Unirii este și 
a ne uni asupra persoanei care 
reprezintă acest principiu". Iar 
această persoană era alesul 
Moldovei, Alexandru Ioan Cuza.

ci și al unității lor depline. 
Lanțul viu al celor opt mili
oane de inimi românești s-a 
sudat și mai puternic. în cu
gete s-a înstăpînit și mai a- 

dînc credința că unirea tuturor 
românilor nu mai era decit o 
chestiune de timp, că, așa cum 
se „evaporase" Milcovul la 
„căldura puternicului dor na
țional", aveau să se năruie, ca 
spulberate de vint, hotarele 
care mai brăzdau încă trupul 
națiunii romane. Visul avea să 
se împlinească la 1 Decembrie 
1918, cînd Carpații aveau să de
vină și pe harta politică a Euro
pei și a lumii ceea ce fuseseră 
in realitatea vieții de zi cu zi : 
coloana vertebrală a pămîntului 
românesc, briul de susținere a 
neamului românesc. Se confirma 
atunci, încă o dată — prin votul 
unanim al celor 1 228 de depu- 
tați întruniți in solemnă aduna
re națională, al celor peste o 
sută de mii de oameni care ți
neau să se știe, prin prezența lor 
in cetatea istorică a neamului 
românesc, că dorința și voința 
lor una este — însăși justețea 
actului istoric de la 24 ianuarie 
1859, puterea sa de a inriuri ho- 
tărîtor cursul destinelor națiunii. 
Și precum actul istoric de la 
1859 fusese biruința maselor de 
țărani, meșteșugari, lucrători și 
tîrgoveți, de cărturari progresiști 
și patrioți, și strălucita înfăptui
re de la 1 Decembrie 1918 era, 
în întregimea sa, izbinda po
porului român. A milioanelor de 
țărani, care, minați de dorul pe 
care-1 slujiseră cu credință mo
șii și părinții, veniseră la Alba 
Iulia în mîndru strai sărbăto
resc spre a spune că voiesc să 
aibă o țară unită și să fie și ei 
ai țării. A muncitorilor, care, 
precum lucrătorii de la salinele 
și uzina de produse sodice de la 
Ocna Mureș, veniseră la marea 
adunare cu steag roșu, peste care 
legaseră eșarfă tricoloră largă, 
spre a spune și astfel că erau 

adine însetați de dreptate și li
bertate, că năzuiau la rînduieli 
mai drepte și mai bune, dar că 
voiau să le dobîndească numai 
prin unirea cu România. A căr
turarilor și oamenilor politici,

Pentru a întregi unitatea 
și libertatea națională 
prin dreptatea socială

Forțele progresiste, revoluțio
nare ale societății românești 
n-au socotit însă înfăptuirea is
torică de la 1 Decembrie 1918 
numai ca sfirșitul unui drum, cit 
mai ales ca începutul altuia — 
acela al luptei pentru ca în sta
tul național unitar libertatea na
țională să fie întregită prin li
bertatea și dreptatea socială, 
pentru a edifica, în' noua Româ
nie, România socialistă de mîi- 
ne. în frdntea acestei lupte s-a 
situat cu neabătută consecvență 
Partidul Comunist Român, ste

jar cu adinei rădăcini în glia 
străbună, stegar al celor mai 
înalte aspirații ale maselor 
populare. Prin întreaga activi
tate a partidului, au dobîndit o 
nouă strălucire bogatele tradiții 
de luptă revoluționară ale po
porului și s-au înscris în marea 
carte a istoriei naționale pagini 
de înălțător eroism, de slujire 
devotată a cauzei celor mulți și 
asupriți, a intereselor funda
mentale ale națiunii.

Sesizînd încă de Ia primele 
sale manifestări esența antide
mocratică și antinațională a fas
cismului, partidul comunist, a 
desfășurat o susținută activitate 
de demascare a acestuia, de 
dezvăluire a adevăratelor sale 
scopuri. Prin vid grai ori prin 
cuvîntul tipărit in paginile ma
nifestelor, broșurilor ori publi
cațiilor editate sau inriurite de 
partid, comuniștii au arătat că 
fascismul reprezenta o gravă 
amenințare la adresa cuceririlor 
democratice ale poporului, a pă
cii, a integrității și independen
ței țării. în același timp, parti
dul a chemat la acțiune și luptă 
antifascistă, arătînd că singura 
cale de a stăvili ascensiunea 
fascismului la putere era unirea 
tuturor forțelor patriotice in
tr-un larg front popular antifas
cist.

îndemnînd Ia organizare și 
luptă, partidul s-a situat, de
opotrivă, în primele rînduri 
ale luptei, mobilizînd ma
sele muncitoare la ripostă 
antifascistă fermă. Prin nu
meroase organizații legale și ile
gale, partidul a activizat largi 
pături și categorii sociale, co
muniștii au imprimat unor mâ- 
nifestații și mitinguri pentru 
apărarea democrației un puter- 

care, prin cuvînt ori prin scris, 
întețiseră flacăra dorului națio
nal, arătaseră, în complicatul 
context internațional al vremii, 
calea spre împlinirea legitimelor 
aspirații ale poporului nostru.

nic caracter antifascist, antirăz
boinic și antirevizionist.

S-au încrustat astfel adînc în 
memoria contemporanilor marile 
demonstrații antifasciste de Ia 
24 și 31 mai 1936, cind peste o 
jumătate de milion de oameni 
s-au înstăpînit asupra piețelor și 
străzilor din numeroase orașe 
ale țării, arătînd că democrația 
nu poate fi ucisă ca un simplu 
pieton-, că muncitorii și țăranii 
— acea „temelie a casei" despre 
care în vremea Unirii Principa
telor vorbea MihaiJ Kpgălpicea- 

nu — trebuie ca în unire să se 
opună fascismului.

Un amplu ecou a avut în inimi 
și conștiințe marea demonstra
ție antifascistă și antirăzboinică 
de la 1 Mai 1939, cînd peste 
20 000 de oameni ai muncii au 
manifestat in Capitală și alte 
mii au luat parte la mitinguri 
șt adunări in alte 80 de orașe 
ale țârii. S-a desfășurat atunci 
cea mai puternică acțiune 
antifascistă din Europa, in con
dițiile în care, după Munchen, 
practic, Reichul nazist ajunsese 
arbitrul situației pe bătrînul 
continent. Cu dreptate s-a vor
bit atunci de exemplul muncito
rimii române care, în împreju
rările cînd trupele lui Hitler se 
aflau la porțile' de nord ale ță
rii, a arătat adevărata stare de 
spirit a poporului, faptul că lu
crătorii din uzine, fabrici și 
ateliere nu reprezentau numai 
o uriașă armată a muncii, ci și 
un stîlp de apărare a patriei 
primejduite. în același timp, 
muncitorimea română arăta for
ța unității muncitorești, propu- 
nînd istoriei o mare lecție — 
aceea a luptei unite a po
poarelor pentru salvgardarea 
păcii, pentru oprirea cursului 
spre război.

în acea mare demonstrație 
antifascistă s-au ilustrat cu pu
tere calitățile politice, capacita
tea organizatorică a celui ce-i 
este azi cirmaci strălucit Româ
niei socialiste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Respectindu-și legămîntul de 
a se afla mereu in primele 
rînduri ale luptei pentru sal
varea țării, comuniștii au fost 
în anii grei ai dictaturii anto- 
nesciene forța cea mai hotărită 
a rezistenței antihitleriste, des- 
fășurînd o amplă activitate po- 

Lucrare de Constantin Piliuță

litică și organizatorică pentru ca 
energiile sănătoase ale țării să 
se înmănuncheze intr-un unic 
șuvoi, să se unească pe platfor
ma luptei pentru ieșirea Româ
niei din războiul antisovietic, 
pentru restaurarea independen
ței și demnității sale, pentru ca 
partea de nord a Transilvaniei 
să revină, așa cum cereau drep
tatea istoriei și realitățile etno- 
demografice, la România, pa- 
tria-mamă, din trupul căreia fu
sese desprinsă printr-un odios 
rapt_ imperialist. Eroica luptă 
desfășurată în acei ani de partid 
a adus noi și elocvente atestări 
ale patriotismului fierbinte al 
comuniștilor, ale răspunderii lor 
față de soarta țării, ale voinței 
lor neabătute de a-i croi un nou 
destin. Pe drumul deschis la 
23 August 1944, la chemarea co
muniștilor și avîndu-i în frunte 
pe comuniști, poporul nostru 
și-a făurit intr-adevăr destin 
nou și demn, înlăturînd orin- 
duirea întemeiată pe exploa
tare și asuprire, edificînd so
cietatea socialistă.

De la înălțimea zilei de azi, 
scrutind adîncurile istoriei sale 
multimilenare, poporul român 
este adînc pătruns de adevărul

Unitatea - izvorul 
nesecat al tăriei noastre

Unitatea — marea lecție a 
vieții și luptei poporului ro
mân — și-a dovedit o dată mai 
mult în anii socialismului uriașa 
șa forță. Consolidată necontenit 
în perioada construcției socia
liste, prin înlăturarea asupririi 
și inechității sociale, prin edifi
carea unor relații sociale noi, în
temeiate pe deplina egalitate în 
drepturi și datorii a tuturor 
fiilor țării, unitatea națiunii 
noastre socialiste, concentrarea 
tuturor energiilor naționale în- 
tr-un unic și puternic șuvoi au 
fost uriașul izvor de tărie și pu- 
tere care au îngăduit României 
să înainteze cu pași uriași pe 
calea progresului economico-so- 
cial, să înfăptuiască într-un răs
timp scurt la scara istoriei pro
grame grandioase, ce au pro
pulsat țara pe trepte mereu mai 
înalte de dezvoltare, de pro
pășire.

Cu deosebire în perioada 
inaugurată de Congresul al IX- 
lea al partidului, de la a cărui 
desfășurare se vor împlini în 
această vară două decenii, peri
oadă intrată în istorie sub nu
mele de „Epoca Ceaușescu", 
strategia dezvoltării patriei a 
încorporat ca pe un dat funda
mental întărirea continuă a uni
tății națiunii noastre, punerea 
deplină in valoare a uriașelor 
energii și potențe creatoare ale 
poporului. Acesta a fost sensul 
înalt al politicii — promovată cu , 
consecvență în toți acești ani — 
de dezvoltare în ritmuri vii a 
forțelor de producție, de mo
dernizare a bazei tehnico-mate- 
riale prin aplicarea cuceri
rilor revoluției tehnico-știin- 
țifice contemporane, de ampla
sare rațională, armonioasă a 
forțelor de producție pe întreg 
teritoriul țării. Rezultanta aces
tei politici — creșterea puterni
că a avuției naționale, racorda
rea tuturor județelor țării la 
ritmurile înalte ale dezvoltării 
industriale, crearea condițiilor 
propice pentru ca pretutindeni 
pe cuprinsul țării să se poată 
afirma plenar personalitatea 
umană, virtuțile și aptitudinile 
creatoare ale tuturor cetățenilor 
patriei, fără deosebire de na
ționalitate. 

La 126 de ani de la Unirea Principatelor Române, întîia 
mare biruință pe drumul edificării statului național unitar 
român, națiunea română se înfățișează lumii unită, puterni
că, încrezătoare. Unită prin coeziunea și frăția oamenilor 
muncii din țara noastră, fără deosebire de naționalitate, 
prin sudura de aur a inimilor și conștiințelor, prin unitatea 
de neclintit în jurul partidului, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiunii 
noastre socialiste. Puternică - prin forța economiei sale ar
monioase, moderne, prin simțămintele vii de dragoste de 
țară ce însuflețesc pe toți fiii săi, încrezătoare in făria sa 
de a birui greutățile, de a clădi o țară și mai mîndră, și 
mai prosperă, așa cum o prefigurează hotărînle istoricului 
Congres al Xlll-lea. Forța economică a țării, unitatea de 
nestrămutat a fiilor săi în jurul partidului, al secretarului 
său general, încrederea în puterile și capacitățile proprii, 
de atitea ori verificate in furtunile istoriei, hotărîrea de a 
nu precupeți nici un efort spre a asigura mersul neabătut 
înainte al țării reprezintă cea mai înaltă cinstire pe care 
generațiile de azi o aduc, peste timp, tuturor celor care au 
năzuit la o Românie liberă, unită, puternică, demnă.

Silviu ACHIM

că unirea și unitatea sa au fost 
izvorul nesecat din care a sorbit 
mereu tăria de a se ridica dea
supra încercărilor vremurilor, de 
a birui vitregiile pe care împre
jurările istoriei le-au pus în ca
lea mersului său înainte. Acțio- 
nind uniți, românii și-au putut 
păstra de-a lungul întregului ev 
mediu ființa lor statală, dreptul 
de. a se ocirmui potrivit legilor 
și obiceiului străbun. Stind tare 
și dîrz, și unit împotriva dușma
nilor Unirii sale, poporul român 
a reușit să înfăptuiască istoricul 
act al Unirii Principatelor, la 24 
Ianuarie 1859, să dea viață idea
lului independenței de stat, la 9 
Mai 1877, să cuprindă între gra
nițele aceluiași stat național 
unitar toate ramurile care alcă
tuiau marele și vigurosul trunchi 
al neamului românesc. Acțio- 
nind insuflețit de fierbinte iubi
re de țară, acționînd unit, po
porul român a reușit să .înfăp
tuiască glorioasa revoluție de 
eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă, 
declanșată la 23 August 1944, iar 
apoi, biruind nenumărate greu
tăți, să treacă la construirea 
r.oii orînduiri pe pămintul său 
străbun.

Același sens înalt, de conso
lidare a unității națiunii noas
tre socialiste, l-au avut stator
nicele eforturi întreprinse în 
toți acești ani pentru adîn- 
cirea democratismului orînduirii 
noastre, pentru crearea cadru
lui instituțional apt să asigure 
accesul nemijlocit al tuturor 
cetățenilor patriei, fără deose
bire de naționalitate, la elabo
rarea politicii interne și exter
ne a țării, la înfăptuirea ei. 
Toți acești ani au fost marto
rii unui nou stil de conducere 
a treburilor publice, a cărui 
trăsătură fundamentală o con
stituie consultarea directă, sis
tematică cu făuritorii bunuri
lor materiale și spirituale, ana
liza concretă, la fața locului, a 
stadiului îndeplinirii hotărîrilor 
adoptate. Promotorul acestui 
amplu și susținut dialog cu 
tara, cu oamenii ei este tovară
șul Nicolae Ceaușescu. a cărui 
agendă de lucru a inclus in 
acești aproape douăzeci de ani 
606 vizite de lucru in toate ju
dețele țării și în Capitală — 
în cursul cărora a efectuat 2110 
vizite în întreprinderi, pe șan
tiere de construcții, în unități 
agricole, institute de cercetare, 
școli și facultăți etc. — precum 
și participarea la 219 conferin
țe, consfătuiri, congrese și în- 
tîlniri de lucru organizate pe 
plan național.

Perioada care a trecut de la 
Congresul al IX-lea al parti
dului a fost marcată de o sus
ținută preocupare pentru întă
rirea puternică a conștiinței de 
sine a poporului, pentru plămă
direa profilului moral-politic al 
omului nou, constructor con
știent și devotat al societății 
socialiste. Cu pilduitoare stăru
ință, prin promovarea adevăru
lui despre istoria națională, 
prin cunoașterea mărețelor în
făptuiri . ale prezentului, po
porul român a fost îndemnat 
să-și cunoască mai adînc locul 
său în istoria lumii, să înțelea
gă uriașele resurse creatoare, 
marile virtuți ce sălășluiesc in 
sine, să cuteze mereu mai sus, 
înălțind in vatra străbună o 
țară așa cum au dorit-o înain
tașii, așa cum o merită acest 
brav și eroic popor.
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însuflețitorul simbol al unității noastre de nezdruncinat
! -
i Să acționăm, într-o deplină unitate, sub\ 
\ conducerea partidului, pentru a asigura \ 
i mersul tot mai ferm înainte al poporului i 
jnostru, pentru creșterea continuă a forței\ 
j materiale a țării, a bunăstării poporului, i 
! ridicînd România — patria noastră — pe ; 
j noi culmi de progres și civilizație, înaintînd| 
j astfel, cu pași fermi, spre piscurile înalte j 
i ale societății comuniste! j

j NICOLAE CEAUȘESCU i
Lucrare de Vintilă Mihăiescu

„Ne unesc 
marile idealuri 

constructive™
Șantierul metroului bucureș- 

tean freamătă. Oamenii de aici 
sînt mai preocupați ca oricînd. 
Le simți trepidația sufletească, 
încep lucrările cele mai difi
cile. Clipele sînt hotărîtoare. 
Maistrul mecanic Nicolae Pe- 
truțescu e precum comandantul 
unui vas pe furtună : la cîrmă 
în momentele cele mai grele, 
prezent lingă oameni acolo unde 
munca e mai aspră, trăind cu 
patimă confruntarea cu greu
tățile, plăcîndu-i teribil să se 
simtă învingător. Dealtfel o și 
spune :

— Acum va arăta echipa 
noastră tot ce poate. Aceasta e 
marea încercare : săpăm tune
lul pe sub magistrala întîi, 
construită tot de noi și pe sub 
Dîmbovița, pe care o abatem 
din drum. Aici, la aproape 20 
de metri adîncime, în luptă cu 
straturile geologice, cu infil
trațiile puternice de apă, aici 
oamenii își dau adevărata mă
sură a vredniciei, a curajului. 
Aici și acum rodesc din prin în
demnurile înflăcărate ale se
cretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de a realiza cu forțe proprii, cu 
gîndire și acțiune românească, 
și această monumentală operă 
a acestor ani și acestui timp — 
metroul.

— Se pare că tocmai încer
cările acestea vă îmboldesc, vă 
dinamizează.

— N-aș zice că încercările în 
sine, ci, înainte de toate, satis
facția de a le depăși pentru a 
realiza ceva, pentru a atinge 
un țel, pentru a construi.

— Și cheia succesului ?
— Priceperea, devotamentul 

și — mai presus de toate — 
acțiunea unită a întregii echi
pe. Vedeți, înainte de a lucra 
Ia metrou, în subteran, eu am 
construit cele mai înalte coșuri 
de fum din țară la termocen
tralele de la Mintia, de la Ro- 
gojelu. Sînt lucrări complexe, 
extrem de dificile. Acolo, la 220 
metri înălțime, nu numai suc
cesul construcției, dar chiar și 
viața fiecăruia depinde în mo
dul cel mai concret de acțiunea 
unită a echipei. Așa-i și acolo, 
la mare înălțime, așa-i și aici,

Istoria-sub semnul 
. unității

Ropote de aplauze însoțesc 
replicile de sfirșit ale piesei și 
ultima cădere a cortinei Tea
trului Național din Iași. La a- 
cest spectacol de matineu, pu
blicul celei mai vechi scene a 
tării a fost alcătuit mai cu sea
mă din tineri : muncitori în 
noile și modernele întreprinderi 
ale Iașiului, cercetători în mul-' 
te ramuri ale științei, un grup

în subteran. De fapt, așa este 
și cu tara luată în întregul ei.

— Construind pentru țară, gîn- 
dul vi se îndreaptă, firesc și 
frumos, către țară.

— Spuneam mai înainte că 
ceea ce ne dinamizează, ceea 
ce ne unește este atingerea țe
lului, împlinirea scopului. Aș 
adăuga : la nivelul țării, forța 
și unitatea noastră își au izvoa
rele tocmai în faptul că. pen
tru prima oară în istoria Româ
niei, partidul, secretarul său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au propus poporului 
teluri înalte, clare, concrete și 
că acestea corespund pe deplin 
aspirațiilor întregului popor, 
generînd participare și entu
ziasm. •

— Care, toate, se întruchi
pează în fapte.

— în fapte, dar cu deosebi
re în convingeri ferme. în con
știință. Iată. în echipa noastră 
sînt peste 40 de oameni. Eu sînt 
din Transilvania, dintr-un sat 
de lîngă Orăștie ; Crăciun Soa
re e din Teleorman ; Ion Be- 
rariu — de undeva de lîngă 
Iași ; Marian Popescu — de aici, 
din București ; Petre Rotaru — 
din Botoșani ; Costache Marin, 
din Roșiori ; mezinul echipei, 
utecistul Nicolae Barbu, din 
Dobrogea, de la Costinești. Și 
așa mai departe. Ne-a adunat 
la un loc, ne-a unit aici marea 
construcție care face de pe 
acum mîndria țării — metroul 
Bucureștiului. De aceea, cînd 
ne este mai greu parcă simțim 
alături umărul întregii țări. Așa 
cum s-a întîmplat acum, de cu- 
rînd, cînd a trebuit să depășim 
un moment dificil și cînd în
treaga echipă a lucrat două 
zile și două nopți fără întreru
pere. Toți ne-am aflat la dato
rie. Cînd am terminat lucrul, 
eram fericiți. Izbindisem. Și 
odată cu noi parcă izbîndise 
toată țara, întruchipată aici de 
echipa noastră, de oamenii ei.

Are deplin temei gînduT fru
mos pentru tară în exprimarea 
maistrului comunist Nicolae Pe- 
truțescu :

— Ne unesc și ne dau forță 
lupta și munca pentru înfăptui
rea marilor noastre idealuri 
constructive, pentru împlinirea 
visului nostru de aur.

de mecanizatori de la Holboca, 
studenți, numeroși studenți și 
elevi. Le citești în ochi o lumi
nă aprinsă de acolo, din lumi
nile rampei, le deslușești in su
flete acea vibrație cu totul a- 
parte a ideilor nobile. înălță
toare, prin care arta are forța 
de a convinge, de a modela.

împreună cu tinerii care ies 
de la spectacol și cu scriitorul 

Mircea Radu Iacoban, directo
rul Naționalului ieșean, pășim 
pe străzile orașului străjuite de 
emoționante repere ale istoriei, 
de mari înfăptuiri ale prezen
tului. în jurul nostru, tinerii 
încă mai comentează piesa.

— Am putea spune că tine
retul acesta este ca un ogor 
mirific ce-și așteaptă semănă
torii.

— Da, este un tineret sensibil 
la ideile înalte, la valorile ex
primate în cîmpul muncii, ști
inței, moralei, artei, la valorile 
politice, semnificînd idealurile 
și esența devenirii națiunii 
noastre. Este un tineret pe de
plin avizat și profund receptiv 
la marile imbolduri patriotice 
și asta datorită educației, da
torită mediului în care se dez
voltă. Aparține tovarășului 
Nicolae Ceaușescu meritțil ex
cepțional de a fi repus valori
le naționale în dreptul lor fi
resc, de a fi subliniat întrepă
trunderea intre aceste Valori și 
socialism.

— Patrie — socialism — pa
triotism, iată, fără îndoială, un 
teren fertil pentru artă.

— Da, și aceasta pornind de 
la sensul nou, profund pe cate 
socialismul îl dă noțiunii de 
patrie, îmbogățind-o cu dimen
siuni noi, active. Timpul etern 
al patridi eterne se întemeiază 
pe realitatea de astăzi, cînd sînt 
contopite organic valorile tre
cutului și devenirile viitorului.

Temeliile de azi
Oțelul clocotește în cuptoare

le electrice ale Hunedoarei. Cu 
gesturi precise, cu o deplină 
știință a lucrului asupra me
talului încins, zi și noapte, ma
rii meșteri elaborează la foc 
continuu noi șarje de calitate. 
1984 a fost excepțional pentru 
maistrul Florian Giurcă de la 
moderna oțelărie electrică nr. 1 : 
în acest an — aici s-au realizat 
peste treizeci de mărci noi de 
oteluri speciale.

— Sînt oțeluri solicitate de 
economia națională pentru do
menii de vîrf, construcțiile de 
mașini, programul nuclear, fo
rajul marin, industria electro
nică.

— 30 noi mărci de oteluri re
alizate într-un singur an con
stituie, după, cîte știm, un ve
ritabil record. Ce l-a determi
nat ?

— Noi, cei de la Hunedoara 
— vatră de tradiție a siderur
giei românești — avem datoria să 
răspundem înaltelor cerințe ca
litative. Nici nu s-ar putea alt
fel :. sîntem stăpînii și benefi
ciarii a tot ce există în tara 
aceasta și a tot ce se realizea
ză nou, bun, trainic și frumos. 
Țara e una singură, economia 
e una. Cînd ești stâDÎnul' lor, 
nici o problemă a țârii și nici 
o cerință a economiei nu-ți pot 
rămîne indiferente. Și atunci...

— Atunci ?
— Trebuie să acționezi. Ești 

parte a unui întreg. Răspunzi 
și de partea ța, dar și de întreg. 
Asta înseamnă unitate. Este 
adevărul exprimat cu claritate, 
mereu și mereu, de către tova- 
rășul Nicolae Ceaușescu, ade
văr la care ne întoarcem de 
fiecare dată, pe care-1 punem 
Ia temelia tuturor marilor în
făptuiri ale acestui timp eroic.

— Siderurgiștii hunedoreni, 
tovarășii dumneavoastră, v-au 

în această contopire într-un 
întreg unitar a trecutului, pre
zentului și viitorului se află 
una dintre inepuizabilele re
surse morale ale unității și ale 
tăriei noastre. Patria înseamnă 
astăzi progres, înseamnă egali
tate națională și socială. în
seamnă o cultură solidă, con
știință pe măsura epocii, dărui- 
rp, abnegație și spirit de sa
crificiu. Sînt tot atîtea idei-for- 
ță aflate mai mult ca oricînd 
în fața creatorilor de artă.

— Ca scriitor, ca om de .artă, 
cum ați defini momentul de is
torie pe care-1 trăim ?

— Marile momente ale isto
riei țării au fost întotdeauna 
mari momente de afirmare a 
unității noastre. Trăim un ase
menea mare moment, marcat 
puternic de realegerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu în 
funcția supremă de partid la 
cel de-al XIII-lea Congres. A- 
ceastă opțiune fundamentală 
înseamnă unitate.' Efortul uriaș 
pentru înfăptuirea strălucitului 
program al nartidului cheamă 
la unitate. Chipul nou al oame
nilor' tării, dragostea lor supre
mă pentru România înseamnă 
unitate și forță și viitor co
munist.

Ziua de ianuarie este limpe
de. Aerul rece vibrează. De sus, 
din turnul înalt aî Palatului 
Culturii. răsună peste Iași 
„Hora Unirii". Răsună peste 
Iași și peste tară.

acordat înalta încredere de a-î 
reprezenta în Consiliul Națio
nal al Oamenilor Muncii. A- 
ceasta, desigur, v-a onorat.

— Da, m-a onorat, dar mai 
ales mă obligă. Forumul aces
ta fake parte din sistemul de
mocrației noastre muncitorești, 
revoluționare, care este cu atît 
mai profundă cu cît asigurăm 
ca toate angrenajele sale să 
funcționeze ireproșabil. Iată, cu 
cîtva timp în urmă, la noi, la 
Hunedoara, la marea oțelărie 
electrică nr. 2, era tărăgănată 
mereu rezolvarea unei proble
me de investiții, fapt care stîn- 
jenea creșterea producției de 
oțel. Ne-am zbătut noi aici, dar 
n-am reușit să soluționăm ni
mic. Cu emoție și încredere am 
ridicat chestiunea în Consiliul 
National al Oamenilor Muncii. 
De ce cu emoție ? Mă asculta, 
practic, toată țara și în primul 
rînd vorbeam în fata secreta
rului general al partidului, care 
mă asculta cu atenție. Și ce 
să mai spun : Ia scurt timp 
după aceasta, investiția a fost 
realizată.

—Așadar, încă o dată, me
canismul democrației a funcțio
nat.

— Așa este. în orice dezvol
tare se pot ivi și dificultăți. A- 
vantajul nostru, al socialismu
lui, este că putem cunoaște cau
zele, putem dezvălui contradic
țiile și acționa în deplină cu
noștință.

— Și cu depline posibilități.
— Da, aceste posibilități sînt 

excepționale. Proprietatea uni
că, socialistă și democrația 
muncitorească, revoluționară 
sînt temeliile de azi ale marii 
noastre unități, ale forței noas
tre de neînvins. Așa se pot în
făptui atîtea proiecte mărețe 
care altădată țineau de dome
niul visului.

„Ca frați de muncă 
și de idealuri™

— Cu un timp în urmă, a- 
ceste vorbe aveam să le auzim 
de mai multe ori pe marele 
șantier hidroenergetic Rîul 
Mare-Retezat...

— Barajul sîntem noi — cu
vintele vajnicilor constructori 
exprimă mîndrie, încredere, 
forță.

— Unde e barajul ?
— Iată, aici unde sîntem și 

noi, aici unde trei masivi mun- 
toși, Godeanul, Țarcul și Rete
zatul, toți cu înălțimi de peste 
2 000 de metri, se reunesc in
tr-o horă, aici unde nenumăra
te pîraie se contopesc în Rîul 
Mare.

Da, în locul acesta, denumit 
din străvechime Gura Apelor, 
în locul acesta al înălțimilor 
alpine, al viiturilor cumplite, al 
viscolelor de gheață, oamenii 
durează — potrivit strategiei 
vizionare a partidului, a secre
tarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind a- 
sigurarea independenței ener
getice — intr-o înverșunată con
fruntare cu forțele naturii, cel 
mai înalt baraj de anrocamente 
cu sîmbure de argilă din în
treaga Europă.

Aici, pe teritoriul acesta, 
odinioară — atît de sălbatic și 
de nestrăbătut — acum, cu a- 
tîta forfotă de oameni și de 
mașini, pe tărîmul acesta de le
gendă și baladă, unde avem 
senzația concretă că participăm 
la o mare întemeiere, stăm de 
vorbă cu mai multi construc
tori. Cu inginerul Ion Radu, 
care măsoară și verifică în
truna lucrările cu infinită grijă, 
cu excavatoriștii Iepure loan și 
Cseke Andrei, ce mînuiesc cu 
măiestrie cupele mașinilor, cu 
șoferii Aurel Leonte și Cîrcu 
Vasile, care vin de la drumuri 
lungi, primejdioase, întorto
cheate, pe margini de prăpăstii, 
cu minerii Nicolae Danu și 
loan Bîrsan, care cioplesc stîn- 
cile dure pînă la mari înălțimi, 
pregătind contopirea barajului 
cu muntele.

La un moment dat, văzîn- 
du-ne cu aparatul de fotogra
fiat, excavatoristul Cseke An
drei ne roagă să-i facem o fo
tografie. Ne pregătim sâ-i în
deplinim dorința.

— Vă rog, îngăduiți, o clipă, 
ne spune Cseke. Să-1 chem și 
pe Jenică Jitaru. Știți, el e șo

Unirea face puterea. 
Și munca

— Să vă istorisesc o întîm- 
plare din viața mea, ne spune 
Teodor Isăilă, inginerul-șef al 
cooperativei agricole de pro
ducție din Salonta. De fapt este 
vorba de două întîmplări, fiind
că eu am fost promovat de 
două ori. Prima oară ca spe
cialist în cadrul Direcției agri
cole a județului Bihor. Așadar 
m-am dus la Oradea. Atunci 
președintele C.A.P.-ului nostru, 
Czege Alexandru, mi-a spus : 
„Eu îți păstrez postul de ingi- 
ner-șef. Știu că ai să te în
torci în cooperativă". Nu m-am 

fer și tocmai sosește cu o în
cărcătură. împreună înălțăm 
barajul și tot împreună vrem 
să avem această amintire.

— Sînteți prieteni buni ? — 
îi întrebăm după ce declanșăm 
mecanismele aparatului de fo
tografiat.

— Prieteni, desigur ! Dar am 
spune chiar mai mult I Sîntem 
ca niște frați care înalță îm
preună o casă : se bizuie unii 
pe alții, își unesc puterile, se 
dăruiesc cu tot ce au mai 
bun pentru a-și vedea visul 
împlinit. Ca frați de muncă 
și de idealuri. De aceea 
ne place să spunem că barajul 
sîntem noi. El, barajul, ne 
reprezintă cel mai bine. De 
fapt, el va fi așa cum sîn
tem și noi : un monolit uriaș 
în calea tuturor încercărilor, o 
colosală putere cu rădăcini a- 
dînci în pămîntul țării și una 
din mîndriile unei epoci cu 
nume strălucit în istorie, „Epoca 
Ceaușescu".

Cuvintele izvorîte din inimă 
răsunau vibrant pe fundalul 
sonor al șantierului.

— Așa-i peste tot pe marele 
nostru complex hidroenergetic, 
adaugă Silvestru Jeledințan, 
secretarul comitetului de partid. 
La nodul de presiune al cen
tralei hidroelectrice — loc de 
mare importanță al întregului 
sistem — lucrează alături Do- 
rel Manea, Szilâgyi Săndor și 
Jenică Crețu ; de aceeași deo
sebită apreciere se bucură și 
munca unei tinere fete. Maria
na Ștefan, primită de un an în 
partid, ca și cea a experimen
tatului maistru Kollo Adalbert, 
care conduce o formație de be- 
toniști ; cînd uriașa presiune a 
muntelui a amenințat să pră
bușească o galerie, laolaltă au 
gîndit și acționat și Vasile 
Vornicu, și Horvârth Zoltăn. și 
Ion Roman, iar galeria a fost 
dusă mai departe. Prieteni ?... 
Intr-adevăr mai mult decît 
atît...

Barajul sîntem noi... Cuvin
tele dobîndesc semnificația pro
fundă a înfăptuirii prin muncă 
înfrățită a unei mari construc
ții a socialismului, a forței u- 
nite — capabilă să reziste ori
căror încercări, a acestei uni
tăți care este izvorul de pute
re, de lumină, de belșug al 
României socialiste.

întors la acea vreme, deoarece 
am fost chemat să lucrez la 
București, la minister. „Chiar 
dacă lucrezi la minister, eu tot 
îți păstrez postul liber la Sa
lonta. Știu eu ce știu", mi-a zis 
din nou Czege Alexandru. Știa 
el că mă va răzbi dorul de lo
cul acesta pe care l-am înflo
rit prin munca noastră, a tu
turor, prin hărnicia Iulianei 
Vass și a Firandei Casa, prin 
destoinicia lui Mihai Moldovan 
și a lui Măszâros Antal, șl a lui 
Gheorghe Piștrițiu. Și mai 
știa, poate, că-mi va fi dor să 

lucrez alături de el, Czege A- 
lexandru, omul acesta de mare 
suflet și destoinicie, președin
tele C.A.P.-ului, ajuns prin 
muncă și învățătură inginer a- 
gronom, a cărui vrednicie a fost 
răsplătită cu înaltul titlu de 
Erou al Muncii Socialiste.

— Văd că îi purtați o deose
bită stimă, o mare prietenie.

— Sînt sentimente ogre „s-au 
născut și dezvoltat muncind a- 
lături în frăție și deplină uni
tate. Această putere a unității 
o deslușim în fapte, socotin- 
du-ne și noi, cei din cîmpiile

„Into idea u na, 
Tara mai întîi™

Crivățul suflă cumplit. Gerul 
taie respirația, face să lăcri
meze ochii. Zăpada scîrțiie sub 
cizme; Metalul armelor se li
pește de piele. Și totuși, cînd 
se termină instrucția, ostașii 
din subunitatea de cercetare co
mandată de locotenentul major 
Sergiu Modrîngă sînt lac de su
doare. Exercițiile au avut un 
înalt grad de dificultate.

— La noi, în infanterie, mi
siunea subunităților de cerceta
re este cea mai grea. Sîntem 
puși în situațiile cele mai pri
mejdioase. De aceea trebuie să 
ne pregătim foarte bine.

— Am observat că întreaga 
subunitate acționează „la uni
son". Ce importantă are acest 
lucru ?

— Excepțională ! In cadrul 
unei misiuni, viața tuturor, la 
un loc, depinde de fiecare, luat 
în parte. Și asta se intîmplă nu 
numai în timpul misiunilor de 
luptă.

— Adică ?
— Vedeți, în existența unei 

țări, ca și în cea a unui om nu 
pot fi numai momente ferici
te. Cu ani in urmă, împreună 
cu subunitatea mea, în Media
șul inundat de apele Tîrnavei 

- Mari am contribuit la salvarea 
oamenilor și la apărarea de șu
voaie a întreprinderilor. In zi
lele de după cutremur, la Bucu
rești. am participat la dificilele 
lucrări de degajare. în acele 
clipe grele, multe au depins de 
fermitatea, curajul, îndemîna- 

Pretutindeni, în Bărăgan și în Maramureș, în adîncul mi
nelor și pe schelele înalte ale construcțiilor, lîngă cuptoare
le încinse ale oțelului și la sondele de foraj marin, pe 
ogoarele rodniciei și în laboratoarele științei, la grădinița 
de cartier și pe uriașul șantier al centralei atomoelectrice, 
în .fiecare oraș și în fiecare sat, oriunde trăiesc și mun
cesc oamenii acestei țări - un nume e rostit cu mare dra
goste, fiind încălzit de inimi și înălțat de fapte : Nicolae 
Ceaușescu.

Un om și o țară — un unic destin. Vlăstar ivit în luna 
și în preajma zilei în care s-a înfăptuit Unirea Principatelor 
și - printr-o fericită împletire a istoriei - în chiar anul fău
ririi statului național unitar român, stejarul redeșteptării și 
al demnității noastre este stindardul României de azi.

în cununa marilor realizări ale „Epocii Ceaușescu" — și 
la magistralul drum nou peste ape, Canalul Dunăre - Marea 
Neagră, și la monumentalul arc de beton, boltit înalt, pes
te munți, „Transfăgărășanul", și pe impunătoarele platforme 
industriale, embleme socialiste ale dezvoltării, și in imen
sele sisteme de irigații, chip nou al rodniciei, se regăsesc 
împlinite în fapte neostenita muncă și gîndurile îndrăznețe, 
clarvăzătoare ale secretarului general al partidului. Pretu
tindeni se regăsește țara întreagă, cu oamenii ei, cu pu
terea ei economică, cu forța de neînfrînt a unității și a 
cutezanței ei. Pretutindeni se regăsesc, infăptuite in viață, 
marile idealuri ale partidului și ale OMULUI ' care se 
confundă cu aceste idealuri, dind nume unei epoci și stră
lucire unei țări.

Gheorcjhe ATANASIU
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transilvane, niște urmași ai în
țeleptului Moș Ion Roată. Iată, 
acum 15 ani, din trei coopera
tive ceva mai slabe, mai puțin 
dezvoltate am alcătuit, prin 
unificare, una puternică. De 
atunci, prin muncă spornică, to
tul ne-a mers din plin. Un sin
gur exemplu : față de 1970, va
loarea normei convenționale 
esțe appțpiidg.|1.4..<ori mai maxjșfl

— Cum se spune, unirea face 
puterea.

— Unirea și- munca. Și asta 
nu numai lâ noi, ci și în întrea
ga țară.

rea deprinse, formate în orele 
de instrucție. Și aș vrea să mai 
adaug ceva...

— Vă rugăm !
— In acele împrejurări 

extraordinare, țara întreagă s-a 
aflat — ca un singur om — 
acolo unde a fost nevoie : la 
București sau la Tîrnăveni, la 
Mediaș sau la Zimnicea, peste 
tot. De fiecare dată au ieșit în 
evidentă forța economiei noas
tre socialiste, capacitatea sa re
generatoare. Și tot de fiecare 
dată — și asta nu numai in 
asemenea împrejurări — oame
nii țării, cu marea lor forță 
morală, cu neclintita lor coeziu
ne, au fost cei care au izbîndit.

In timpul dialogului cu loco
tenentul major Sergiu Modrîn- 
gă, în jurul nostru s-au adunat 
cîțiva ostasi din subunitate. Fa
cem cunoștință : Pașcanu Ște
fan e muncitor la „Semănătoa
rea" — București ; Stoian Ma
rin — tehnician la Craiova, 
Haupt Gustav — strungar la 
Făgăraș ; Jianu Răzvan — me
canic agricol la Izbiceni — Olt; 
Juverdeanu Ion — șofer la 
Bacău...

— Ne aflăm aici din toată 
țara. Gata în orice clipă să ne 
facem datoria la ordinul Co
mandantului nostru suprem. 
Acasă, la locurile noastre de 
muncă sau aici, în armată, pen
tru noi toți datoria fată de țară 
e mai presus ca orice. Așa cum 
frumos spune versul : „întot
deauna, Țara mai întîi" !
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In spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, o îndatorire de mare răspundere a minerilor:'

TĂRII - CÎT MAI MULT CĂRBUNE!
9

i BAZINELE î 

I MINIERE j

EVOLUȚIA PRODUCȚIEI DE CĂRBUNE’ »
- în tone -

ACȚIUNI • INIȚIATIVE • REZULTATE

Producția 
netă

în perioada
9-15 ianuarie

în perioada
16-22 ianuarie Diferența

Huilă 139462 162095 +22633
Lignit și căr
bune brun 442196 561 243 +119047

TOTAL 581 658 723338 +141680
Media pe zi 83094 103334 +20240

După cum reiese din qraiic, producția de cărbune a crescut in perioada 
16—22 ianuarie, iată de perioada 9—15 ianuarie, cu APROAPE 25 LA SUTA.

• Colectivele minelor MOTRU-VEST și DRA- 
GOTEȘTI, din bazinul carbonifer al Gorjului, 
raportează îndeplinirea cu o decadă mai de
vreme a sarcinilor de plan pe luna ianua
rie, succes ce le va permite să livreze su
plimentar, pînă la sfîrșitul lunii, aproape 20 000 
tone cărbune.

• Minerii din sectorul SÂRMĂȘAG-1, din 
cadrul bazinului carbonifer al Sălajului, au 
reușit ca printr-o modificare făcută combinei 
de tăiere să sporească randamentul zilnic al 
acesteia cu 150 tone. S-au creat astfel con
diții pentru recuperarea restanțelor și depă
șirea planului pe această lună.

• „Calitatea cărbunelui - o problemă de 
demnitate și patriotism" - iată o valoroasă 
inițiativă a minerilor de la mina VERMEȘTI, 
din bazinul carbonifer Comănești. Prin apli
carea unor măsuri tehnice și organizatorice,

formațiile de lucru conduse de maiștrii Gheor- 
ghe Victor, Simion Muscă și Gheorghe Ti- 
mofte au reușit să îmbunătățească în ultima 
vreme calitatea cărbunelui, puterea lui calo
rică crescînd cu 200 de kilocalorii pe kilo
gram. Inițiativa muncitorilor de la Vermești a 
fost preluată și de minerii din celelalte sec
toare.

• Prin buna organizare a muncii și extin
derea mecanizării în abataje, colectivul de la 
mina FILIPEȘTII DE PĂDURE a extras, în ul
timele 24 de ore, o cantitate de cărbune cu 
458 tone mai mare decît sarcina prevăzută.

• O lăudabilă inițiativă la Întreprinderea 
minieră HOREZU : brigada tinerilor mineri 
condusă de Gheorghe Cojanu, din cariera 
Panga, a declarat luna ianuarie drept lupă 
a producțiilor-record. Pînă ieri, 23 ianuarie, 
ei au extras peste plan 4 108 tone lignit. La

inițiativa tinerilor mineri s-au alăturat și cei 
50 șoferi din cadrul coloanei auto nr. 2, con
dusă de tehnicianul Ion Popescu, care, în 
afara celor 35 623 tone de steril transpor
tat în plus din zona de pregătire a noului 
front de cărbune, au reușit să transporte la 
stația de sortare întreaga cantitate de lignit 
extrasă peste plan de ortacii lui Gheorghe 
Cojanu.

• „In fiecare schimb — randamente maxi
me pe post", iată chemarea lansată de or
ganizațiile de partid de la întreprinderea mi
nieră VOIVOZI, județul Bihor, care a găsit un 
larg ecou în toate sectoarele unității. Bilan
țul „la zi" arată că producția suplimentară 
realizată de la începutul anului depășește 
19 000 tone lignit. Și încă un argument: can
titatea de cărbune expediată suplimentar că
tre întreprinderea electrocentrale Oradea se 
ridică, în prezent, la 45 000 tone.

Combinatul minier Valea Jiului

De la o zi la alta — randamente 
superioare de extracție

> i.îTemperaturile deosebit:de scăzu
te din această iarnă au influențat 

i negativ buna desfășurare ,a activi-, 
tății și în unitățile, miniere din 
Valea Jiului, îndeosebi transportul 
cărbunelui și preluarea lui în pre- 
parații. Totuși, prin măsurile în
treprinse în spiritul indicațiilor și 
orientărilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și al programului adoptat 
de Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. s-a reușit să se asi
gure o puternică mobilizare de for
țe pentru ca intreaga activitate pro
ductivă să se desfășoare la nivelul 
cerințelor speciale ale actualei pe
rioade. Astfel, ca urmare a acțiu
nilor întreprinse pentru deszăpezi
rea căilor de acces spre galeriile 
minelor și depozite, a liniilor de 
cale ferată și buna aprovizionare a 
tuturor locurilor de muncă, precum 
și a acțiunilor întreprinse in sub
teran pentru creșterea mai accen
tuată a productivității muncii, pro
ducția de cărbune a sporit de la o 
zi la alta, respectiv, de la 20 077 
tone la 14 ianuarie pînă la 29 754 
tone la 23 ianuarie. Dar pentru a 
se realiza integral, ritmic, in fiecare 
zi, nivelurile de producție planifi
cate, așa cum o fac colectivele de 
muncă de la minele Vulcan, Lonea 
și Bărbăteni, este necesară o și mai 
puternică mobilizare a forțelor.

Tocmai pornind de la această 
cerință, consiliul oamenilor muncii 
din Combinatul minier Valea Jiului 

1 acționează cu stăruință pentru des
chiderea și pregătirea grabnică a 
noilor fronturi de lucru, pentru 
promovarea unor tehnologii și me
tode mai eficiente. Mai exact, în 
aceste zile se desfășoară într-un 
ritm susținut lucrările de echipare 
a 7 noi abataje cu susținere și tăie
re mecanizată a cărbunelui, la mi
nele Paroșeni, Livezeni, Vulcan, 
Uricani și Bărbăteni. In același 

timp, la tot mai multe mine și 
sectoare de producție se extind teh
nologiile de producție cu randa
ment ridicat. Bunăoară, la minele 
Lonea, Petrila, Dîlja și Lupeni se 
extinde și se aplică cu foarte bune 
rezultate metoda de exploatare sub 
tavan artificial de rezistență, cu 
ajutorul căruia se obțin productivi
tăți înalte, de 9 tone cărbune pe 
post, cu 1,5—2 tone mai mult decît 
prin metodele clasice. La întreprin
derea minieră Lonea, prin această 
metodă se va extrage în acest an 
peste 50 la sută din producția 
minei.

— Cu toate rigorile acestei ierni 
deosebit de grele, sînt asigurate 
condițiile necesare pentru realiza
rea planului și chiar pentru depăși
rea lui — ne-a spus tovarășul 
Arpad Crișan, secretarul comitetu
lui de partid de la întreprinderea 
minieră Vulcan. Este hotărîrea 
noastră unanimă, a comuniștilor, a 
tuturor minerilor, de a răspunde 
prin fapte de muncă înflăcăratei 
chemări patriotice adresate de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului, minerul nos
tru de onoare, de a da patriei cit 
mai mult cărbune. Beneficiind de 
sprijinul permanent al cadrelor din 
conducerea combinatului, acționăm 
cu stăruință pentru sporirea pro
ducției de cărbune, prin creșterea 
productivității muncii în .abataje, 
prin organizarea și desfășurarea 
muncii în condițiile unui deplin 
climat de ordine și disciplină.

Cu aceeași înaltă răspundere, cu 
abnegație și dăruire se muncește în 
aceste zile și în celelalte mine cu 
pondere mare în creșterea produc
ției de cărbune a bazinului carbo
nifer al Văii Jiului : Lupeni, Vul
can și Petrila. Mina Lupeni, de 
pildă, are asigurată în întregime 
linia de front necesară realizării în 

bune condiții a prevederilor de 
plan. „Preocupările noastre, sînt în
dreptate în direcția sporirii cît mai 
substanțiale a producției de cărbu
ne — sublinia ing. Gheorghe 
Marchiș, directorul întreprinderii. 
In ultimele zile, cu toate că am in- 
timpinat dificultăți in transportul 
cărbunelui, producția a început să 
crească. în subteran se muncește 
în regim de lucru continuu, iar 
minerii noștri sînt hotă'rîți să^șt* în
deplinească exemplar sarcinile ce 
le revin, adică să extragă și să li
vreze termocentralelor cantități cit 
mai mari de cărbune11.

Prin măsurile tehnico-organiza- 
torice temeinice ce au fost stabilite 
în fiecare unitate, prin eforturile 
neobosite ale minerilor, cu excepția

întreprinderea

Sporuri de producție, prin buna 
folosire a utilajelor

Colectivul întreprinderii miniere 
Căpeni, județul Covasna, se află 
angajat cu toate forțele in bătălia 
pentru obținerea de producții cît 
mai mari de cărbune. Deși s-a con
fruntat cu destule dificultăți create 
de iarna grea din acest an, minerii 
de la Căpeni au realizat și livrat 
termocentralelor, de la începutul 
anului pină in prezent, o cantitate 
suplimentară de peste 5 000 tone 
lignit.

— Rezultatele de pînă acum — 
ne spune inginerul Kiss Dezso, 
șeful sectorului prpducție al între
prinderii — se datoresc muncii 
pline de abnegație a minerilor noș
tri și organizării bune a producției, 
care a fost temeinic pregătită încă 
din anul trecut. Se știe că, în mi
nerit, o primă condiție pentru buna 
desfășurare a activității productive 
o constituie organizarea și asigura
rea fronturilor de lucru. Ca atare, 
s-au luat din timp măsuri ferme 
pentru pregătirea noilor abataje. 
Mai exact, am acționat stăruitor 

cîtorva zile mai geroase, cînd căr
bunele a înghețat în vagoane și a 
creat greutăți mari la descărcare, 
micșorînd numărul vagoanelor în 
rulaj, din Valea Jiului au fost ex
pediate spre termocentralele din 
Mintia—Deva și Paroșeni cantitățile 
de cărbune prevăzute. în prezent, 
este de datoria conducerilor teh
nice ale celor trei preparații din 
Valea Jiului să aplice toate măsu
rile prevăzute 'pentru a mări nu
mărul de vagoane descărcate și a 
asigura preluarea unor cantități .cît 
mai mari de cărbune de la cele 10 
mine din Valea Jiului.

Sabin CERBU
corespondentul „Scînteii"

miniera Căpeni

pentru ca, la începutul acestui an, 
în sectorul Baraolt să fie pregătite 
trei abataje frontale, în sectorul 
Vîrghiș I — apuă' abataje, in mi
nele Bodoș și 'Racoș-puț — cîte un 
abataj frontal, iar mina Racoș-Golf 
— un abataj.

Toate aceste abataje au fost puse 
în exploatare din primele zile ale 
acestui .an, cu excepția abatajului 
frontal din mina Racoș-puț, unde 
condițiile hidrogeologice deosebit 
de grele nu au permis ca lucrările 
să se realizeze in ritmul planificat. 
Dar, ca urmare a măsurilor luate 
în aceste zile și aplicării unor teh
nologii speciale, există certitudinea 
că pină la sfîrșitul primului tri
mestru și acest abataj va intra in 
exploatare. Așa cum aveam să 
constatăm, pentru ca întîrzierea 
punerii in exploatare a acestui aba
taj și condițiile grele din această 
perioadă să nu influențeze negativ 
activitatea productivă a întreprin
derii, s-au luat o serie de măsuri 
pentru sporirea cantității de cărbu

ne extras din celelalte sectoare, 
mine și cariere. Astfel, au fost re-, 
distribuite efectivele de oameni ai 
muncii in așa fel incit la fiecare 
abataj frontal să se asigure efecti
vul optim : la fiecare patru metri 
de front, un miner. Pentru crește
rea productivității muncii și a vi
tezelor de înaintare, la săparea aba
tajelor de pregătire și de deschi
dere a fost mărit numărul persona
lului direct productiv, prin reduce
rea celui din sectoarele auxiliare și 
ați fost, luata măsuri de extindere a 
mecanizării, de utilizare cu randa
mente sporite a combinelor de îna
intare PK-7 și PU-4. Alte măsuri 
vizează mecanizarea abatajelor 
frontale, în acest scop fiind pregă
tită o combină de abataj care va 
fi pusă în funcțiune imediat ce vor 
ti create condiții geologico-miniere 
prielnice pentru folosirea acestui 
utilaj de inaltă productivitate.

Demn de relevat este că or
ganizația de partid, consiliul oa
menilor muncii din întreprindere 
au analizat temeinic situația și, 
in spiritul indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, al programului 
adoptat de Comitetul Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., au întreprins 
măsuri operative pentru asigu
rarea funcționării în condiții 
cît mai bune a excavatoare
lor, a benzilor de transport, 
a mijloacelor auto, a tuturor insta
lațiilor și utilajelor miniere. Co
muniștii, toți oamenii muncii din 
întreprindere au dat dovadă în a- 
ceste zile grele de iarnă de o 
înaltă conștiință muncitorească, ac- 
ționind cu abnegație și spirit re
voluționar pentru înlăturarea greu
tăților, pentru ca activitatea in 
subteran și la suprafață să se des
fășoare normal.

Toate aceste fapte de muncă 
atestă că minerii din Căpeni ac
ționează cu toată hotărîrea și răs
punderea pentru a-și aduce o con
tribuție cît mai mare la sporirea 
producției de cărbune energetic.

PALJANOS Măria
corespondentul „Scînteii"

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

I Q st|Wentă Penlru aprovizionarea |
ritmică a termocentralelor cn cărbune:

J Urgentarea descărcării 
vagoanelor!

Ziua

Imobilizate 
la descăr

care in ter
mocentrale

In așteptare, 
în stațiile 

de cale ferată

In drum 
spre termo

centrale

Va
goane Tone Va

goane Tone Va
goane Tone

18.1. 1 604 44 912 3 865 108 220 1 242 34 776
23.1. 1 484 41 552 4 841 138 348 1 044 29 232

Iată, comparativ, situația vagoanelor destinate transportului de 
cărbune în zilele de 18 și, respectiv, 23 ianuarie :

Din datele puse la dispoziție 
de Ministerul Minelor rezultă că, 
deși producția de cărbune a 
crescut substanțial în ultima 
săptămînă, transportul și. mai 
ales, descărcarea vagoane
lor se desfășoară ' încă ex
trem de anevoios. în stații
le de cale ferată, la termo
centrale, numărul vagoanelor 
care așteaptă să fie descărcate 
este foarte mare. De exemplu, 
la termocentrala Mintia stau ne

Grupaj realizat de Ioana DABU și Ilie ȘTEFAN
Foto : E. Dichiseanu

descărcate 1 836 vagoane, la 
Ișalnița — 976, iar la Doicești 
— 694. Se impune, așadar, lua
rea unor măsuri ferme, imedia
te în vederea descărcării grab
nice a tuturor vagoanelor imo
bilizate. Un argument în plus, 
care pledează pentru intensifi
carea acestei acțiuni : în pre
zent. în unitățile miniere există 
în stoc peste două milioane de 
tone de cărbune extras, care aș
teaptă doar să fie transportat 
la beneficiari.
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UNIREA-UN IDEAL
(Urmare din pag. I)

mai trainice, mai solide temelii, 
prin neîncetata sporire a avuției' 
naționale, independenței și suvera
nității patriei. O Românie unită și 
tare prin unitatea de simțire, de 
voință a cetățenilor săi, o țară în 
care fiii săi să trăiască numai în 
frăție a fost gindul înalt al înain
tașilor. Osmoza sufletească a oa
menilor muncii din țara noastră, 
fără deosebire de naționalitate, ca- 
re-i leagă într-o unică și mare fa
milie, unitatea moral-politică a 
națiunii noastre, întemeiată pe ega
litatea deplină în drepturi și da
torii, pe largile posibilități create 
pentru afirmarea plenară a perso
nalității umane sînt realități defi
nitorii pentru societatea româneas
că de azi.

Privind cu justificată mîndrie 
aceste înfăptuiri, poporul român 
este adine pătruns de adevărul că 
anii în care s-au obținut cele mai 
mari împliniri pe acest drum sînt 
anii care au trecut de la Congresul 
al IX-lea al partidului, două de
cenii ce alcătuiesc o adevărată 
epocă, intrată in conștiința țării 
cu numele marelui ei ctitor „Epoca 
Nicolae Ceaușescu11. Este perioada 
in care în filele marii cărți de 
istorie a patriei s-au înscris reali
zări de o amplitudine fără prece
dent, în care poporul și-a propus 
și a înfăptuit cele mai cutezătoare

obiective din istoria sa, desfășu- 
rindu-și larg forțele și energiile 
creatoare. Este epoca în care, in 
pofida a nu puține greutăți, am 
înaintat cu pașii cei mai mări' și 
cei mai repezi pe calea dezvoltării 
economico-sociale, făurind o bază 
tehnico-materială amplă și moder
nă, conectind la pulsul unei vieți 
industriale dinamice toate zonele 
țării, materializînd în viață gran
dioase programe constructive care 
au schimbat din temelii înfățișarea 
orașelor și satelor țării. Este epoca 
în - care s-a făurit un larg cadru 
democratic, profund original, asi- 
gurindu-se accesul hemijlocit al 
tuturor cetățenilor patriei la con
ducerea vieții social-economice și 
politice, poporul devenind cu ade
vărat stăpinul destinelor sale. Este 
epoca în care s-a întărit conștiin
ța de sine a poporului, acesta cu- 
noseîndu-și uriașa lui putere, ma
rile sale resurse de creativitate. Iar 
acestea toate au cimentat și mai 
puternic unitatea națiunii noastre 
socialiste, adăugîndu-i noi și trai
nice temeiuri.

Expresia cea mai grăitoare a a- 
cestei realități fundamentale a 
epocii noastre o reprezintă încre
derea cu care întreg poporul 
urmează partidul, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, hotărîrea sa 
nestrămutată de a înfăptui măre
țele obiective stabilite de Con
gresul al XIII-lea al partidului, 
încredere șl hotărîre care, în zilele

ISTORIC
acestei ierni grele, s-au exprimat 
în nenumărate fapte de muncă 
eroică, în atitudini exemplare, mi
lioane și milioane de oameni ară- 
tînd, prin gînd și faptă, că sînt 
mai tari decît greutățile ce se pot 
ivi. încredere și hotărîre ce se ex
primă în înalta răspundere cu care 
se acționează pretutindeni pentru 
îndeplinirea sarcinilor de plan pe 
acest an și pe întregul cincinal, 
pentru a se valorifica superior 
resursele materiale, dotarea tehni
că de care dispune economia na
țională.

Dezvoltarea economică dinamică, 
adincirea democrației muncitorești, 
revoluționare, întărirea neconteni
tă a unității și independenței pa
triei — sînt realități fundamenta
le ale acestor ani, strins legate de 
numele și activitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, eroul României 
socialiste, omul care reprezintă 
simbolul unității noastre, chezășia 
independenței patriei, a mersului 
nostru înainte pe calea civilizației 
socialiste și comuniste, revoluțio
narul patriot pe care, printr-o 
semnificativă coincidență, partidul, 
întreg poporul îl sărbătoresc în 
aceste zile. Urmînd îndemnul ini
milor noastre, marile lecții ale 
istoriei naționale, să întărim necon
tenit unitatea națiunii socialiste 
române, împlinind gîndul înalt al 
înaintașilor ca țara să ne fie „din 
flori, floare mai frumoasă și-ntre 
stele, mîndră stea11.

(Urmare dîn pag. I)
denței și suveranității țării, 
creșterea ponderii României 
pe arena internațională, pe 
scurt. justețea politicii 
partidului și statului nos
tru, au contribuit cu pri
sosință . la consolidarea 
Unirii și la întărirea uni
tății întregului partid și 
popor in jurul eminentului 
bărbat de stat, personalita
te politică de talie mondia
lă, secretarul general al 
partidului și președintele 
țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, simbolul împli
nirii visurilor noastre mul
tiseculare.

Visul 'Iui Mihai Viteazul, 
care ne făcu intiia Unire la 
Alba Iulia, cu aproape pa
tru veacuri în urmă, visul 
lui Tudor Vladimirescu, 
care ne spuse că patria este 
norodul și nu tagma jefui
torilor, visul lui Bălcescu, 
al lui Avram Iancu și al Iui 
Kogălniceanu, cel care-i ce
rea domnitorului Unirii de 
la 1859, Alexandru loan 
Cuza, să facă „să mai pu
tem ajunge la acele tim
puri glorioase ale nației 
noastre, cind Alexandru cel 
Bun zicea ambasadorilor 
împăratului din Bizanț că 
-România nu are alt ocroti
tor decît pre Dumnezeu șl 
sabia sa»11, visul eroilor 
Războiului de Independen
tă. al răsculaților de la 1907. 
al militanților mișcării 
muncitorești, al socialiștilor

și comuniștilor români, al 
făuritorilor Marii Uniri de 
la 1 Decembrie 1918 de la 
Alba Iulia, al luptătorilor 
antifasciști, visul marilor 
tribuni ai luptei pentru u- 
nitate și neatîrnare națio
nală, pentru democrație, 
dreptate socială și progres 
de abia acum s-a înfăptuit 
pe deplin, creînd toate con

Ne-am unit nu pentru a ne 
deschilimi de alții care nu
tresc aceleași idealuri de 
democrație și dreptate. Am 
plătit prea scump libertatea 
ca să n-o știm prețui. Res- 
pectîndu-ne pe noi, nici o 
clipă nu ne-am gîndit să-i 
disprețuim pe alții. încă la 
1918, Manifestul Marelui 
Sfat al Națiunii Române

loc al desăvîrșirii ome
nești11.

Astăzi, mai mult ca ori- 
cînd, condițiile de viață e- 
gal'e și unitare pentru toți 
fiii patriei asigură deplina 
unitate a marii noastre fa
milii socialiste. Aceasta o 
asigură, în primul rind, fi
rea umanistă și 'generoasă, 
omenia proverbială a po

UNIRE Șl UNITATE

dițiile pentru unitatea fră
țească a poporului român.

Nu există acum nici un 
motiv obiectiv care să dez
bine unitatea de monolit a 
poporului nostru, care să 
sfarme in noroiul prejude
căților meschine mărețul 
său ideal de Unire și uni
tate. Zadarnic își revarsă 
minciuna și ura asupra 
noastră trădătorii de tot 
soiul, zadarnic se agită spi
ritele revanșarde, ireden
tiste și neofasciste, nimeni 
și nimic nu poate sparge o 
unitate care durează de mi
lenii.

Noi ne-am unit, pentru a 
fi tari, nu împotriva altora, 
ci în ajutorul nostru.

declara : „Națiunea româ
nă din Ungaria și Transil
vania nu dorește să stăpî- 
nească asupra altor nea
muri. Lipsită cu desăvîrșire 
de orice clasă istorică stă- 
pînitoare, națiunea română 
prin ființa sa însăși este 
întruparea democrației ce
lei mai desăvîrșite. Pe te
ritoriul său strămoșesc na
țiunea română este gata a 
asigura fiecărui popor de
plină libertate națională și 
organizarea sa în stat liber 
și independent o va întocmi 
pe temeiurile democrației, 
care va asigura tuturor in
divizilor aflători pe terito
riul său egalitatea condițiu- 
nilor de viață, unicul mij

porului român, politica jus
tă. profund științifică a 
partidului nostru.

j în acest climat ideologic, 
cu această convingere și o- 
menie comunistă. întîmpi- 
năm a 126-a aniversare a 
Unirii Moldovei cu Țara 
Românească, de la 24 ia
nuarie 1859, cu acest senti
ment venerăm idealul sta
tornic al Unirii, nutrit de 
poporul român de-a lungul 
întregii sale istorii, care ne 
îndeamnă să ne respectăm 
Unirea, să fim mereu uniți, 
să muncim și să luptăm 
exemplar pentru fericirea 
poporului și prosperitatea 
patriei. Intîmpinăm uneori 
greutăți obiective și subiec

tive. Depășirea lor ne soli
cită întărirea Unirii și in
tensificarea unității.

în numele acestor înalte 
idealuri umaniste, întreaga 
noastră cultură socialistă, 
scriitorii, artiștii plastici, 
muzicienii și cineaștii, ar
tiști interpret!, toți oamenii 
de cultură și artă sînt che
mați să acționeze, ca și pînă 
acum, pentru menținerea și 
întărirea unității spirituale 
a poporului nostru, pentru 
reflectarea ei în opere de 
artă, de mare valoare, pă
trunse de un viu specific 
național și un puternic sen
timent patriotic, de atitudi
ne militantă și revoluțio
nară, de înaltele idealuri 
•socialiste.

Lupta aceasta pentru u- 
nitate a fost și a rămas o 
vocație de prim ordin a in
telectualilor progresiști și a 
creatorilor de la noi. Crea
torii de frumos de azi, con- 
tinuînd cele mai bune tra
diții . ale înaintașilor, se 
Cade să fie lampadoforii a- 
cestor nobile idealuri de u- 
nire și unitate națională a 
întregului popor.

Sărbătorile naționale în 
pragul cărora ne aflăm, ne 
îndeamnă, o dată în plus, la 
o asemenea atitudine pa
triotică și lucidă, chemîn- 
du-ne cu glasul istoriei „să 
dăm mînă cu mină / cei cu 
inima română / să-nvîrtim 
hora frăției / pe pămîntul 
României11.
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Manifestări consacrate apropiatei aniversări a zilei

Apropiata aniversare a zilei de naștere ți a peste cinci decenii 
de pilduitoare activitate revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, prilejuiește desfășurarea in întreaga țară a 
numeroase manifestări politico-educative și cultural-artistice.

Miercuri, la sala „Dalles" din 
Capitală, s-a deschis expoziția de 
artă plastică intitulată „Omagiu". 
Organizată sub egida Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, 
prin oficiul de expoziții, această 
amplă și semnificativă manifesta
re reunește peste 140 de lucrări 
de pictură, sculptură, grafică și 
artă decorativă, semnate de artiști 
din toate generațiile, care asemeni 
întregii națiuni aduc, la această zi 
aniversară, un fierbinte prinos de 
recunoștință tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, strălucit militant revo
luționar și patriot înflăcărat ce 
și-a dedicat viața slujirii cu ne
țărmurită credință celor mai scum
pe idealuri ale poporului român.

Numeroase lucrări sugestiv inti
tulate „omagiu" înfățișează as
pecte ale vastei activități a tova
rășului Nicolae Ceaușescu consa
crate cu strălucire cauzei liber
tății, prosperității și fericirii po
porului. triumfului socialismului și 
comunismului pe pămîntul Româ
niei.

Intr-o serie de exponate, condu
cătorul partidului și statului este 
prezentat împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, militant de frun
te ai partidului, strălucit om de 
știință, savant de renume mondial.

O temă larg abordată de artiștii 
plastici este reprezentată de mari
le înfăptuiri ale „Epocii Ceaușescu", 
cum sînt Canalul Dunăre — Ma
rea Neagră, portul Constanța, ba
rajul de la Porțile de Fier, me
troul etc. O serie de compoziții îl 
înfățișează pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în mijlocul constructo
rilor. minerilor, oamenilor muncii 
de pe ogoare, militarilor și copii
lor.

Numeroși creatQri oglindesc în 
inspirate lucrări de pictură și gra
fică activitatea pe care conducăto
rul partidului și statului nostru o 
desfășoară cu consecvență pentru 
o largă colaborare și 
tre popoare, pentru 
zei păcii în lume.

Reunind cele mai
realizări ale plasticii 
expoziția se constituie într-o veri
tabilă cronică artistică a marilor 
transformări petrecute pe pămin- 
tul patriei noastre în ultimele

înțelegere în- 
triumful cau-

reprezentative 
românești,

două decenii', intr-un cald omagiu 
adus tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al po
porului.

★
La Cluj-Napoca a avut loc simpo

zionul omagial cu tema „Gindire 
creatoare și cutezanță revoluționa
ră in activitatea teoretică și practică 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu".

Comunicările prezentate au relie
fat rolul hotăritor și contribuția de
terminantă ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea și înfăptui
rea politicii Partidului Comunist 
Român, ă României socialiste, suc
cesele jstorice obținute de poporul 
român in toate domeniile activității 
materiale și spirituale în cea mai 
fertilă perioadă a istoriei sale, in
trată in conștiința contemporaneită
ții drept „Epoca Ceaușescu".

Simpozionul a dat expresie stimei 
profunde pe care toți cei ce trăiesc 
și muncesc pe meleagurile clujene, 
fără deosebire de naționalitate, o 
nutresc, asemenea întregii noastre 
națiuni, față de tovarășul Nicolăe 
Ceaușescu, mîndriei și dorinței fier
binți dă a-1 avea ani mulți în frun
tea partidului și țării, pentru a con
duce destinele națiunii noastre spre 
noi culmi de progres și civilizație.

★
Sub genericul „Opera tovarășului 

Nicolae Ceaușescu — inestimabilă 
contribuție la dezvoltarea gîndirii 
sociai-politice, economice și filozo
fice românești și universale", la 
Vaslui s-a deschis o amplă expozi
ție de carte, care reunește lucrări 
reprezentative din vasta și valoroa
sa operă a conducătorului partidu
lui și statului nostru. Sînt expuse, 
de asemenea, numeroase volume 
privind viața, personalitatea și acti
vitatea strălucită ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. puse in slujba 
intereselor poporului, a înfloririi 
României socialiste, a triumfului 
cauzei generale a socialismului și 
păcii în întreaga lume.

★
Sub genericul „Al patriei erou 

între eroi", la cinematografe din 
localitățile județului Olt se desfă
șoară un ciclu de filme documen
tare dedicat omagierii personalită
ții și activității tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Aceluiași eveniment îi sînt con
sacrate expoziția de artă plastică 
„Cinstim conducătorul iubit'*, găz
duită de sala „Artis", din muni
cipiul Slatina, și care reunește lu
crări de pictură, grafică și sculp
tură realizate de membri ai cena
clurilor și cercurilor de artă plas
tică din județ, precum și expozi
țiile de carte social-politică. ame
najate la bibliotecile și librăriile 
din orașele Caracal. Corabia. Balș 
și din comuna Scornicești. în ca
drul cărora sînt expuse ediții ale 
operelor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

★
La casele de cultură din orașele 

Costești și Topoloveni, la căminele 
culturale din comunele Slobozia și 
Ștefan cei Mare, județul Argeș, 
au avut loc simpozioane cu tema 
„29 de ani de epocale înfăptuiri in 
istoria României socialiste, sub 
conducerea partidului, a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu", în cadrul 
cărora au fost evocate personalita
tea proeminentă și rodnica activi
tate 
iubit 
cum 
nute 
domeniile vieții economico-sociale, 
în decursul celor două decenii, de 
cînd în fruntea partidului și sta
tului se află tovarășul Nicola/ 
Ceaușescu. '

Simpozioanele au fost urmate de 
concerte de muzică patriotică și 
revoluționară, avînd drept generic 
„Glorie partidului, glorie Româ
niei socialiste", precum și de ver
nisajele unor expoziții de 
social-politică intitulate 
tovarășului Nicolae 
tezaur ai gîndirii și 
strucției socialiste in

★
Casa de cultură din Pucioasa a 

găzduit seara de muzică și poezie 
cu genericul „Conducătorului erou, 
omagiul nostru fierbinte" și spec
tacolul muzical-literar-folcloric 
„Țară mindră, să trăiești". Tot în 
această localitate. în cadrul biblio
tecii orășenești, a fost deschisă 
expoziția de carte „Opera tovară
șului Nicolae Ceaușescu — contri
buție de inestimabilă valoare la 
îmbogățirea teoriei și practicii re
voluționare", iar la biblioteca ju
dețeană din Tirgoviște s-a organi
zat expoziția „Epoca Ceaușescu — 
epoca marilor împliniri socialiste".

(Agerpres)

revoluționară ale celui 
fiu al națiunii noastre, 

și remarcabilele succese 
de poporul român, în

mai 
pre- 
obți- 
toate

carte 
„Opera 

Ceaușescu — 
practicii con
tară noastră".

TRIUMFUL GÎNDIRII CREATOARE t
(Urmare din pag. I)

încheierea lucrărilor sesiunii 
Comisiei intergnvernamentale 

consultative in problemele 
relațiilor economice 

și tehnico-științifice dintre 
România și R. P. D. Coreeană
La București s-au încheiat, 

miercuri, lucrările celei de-a Xl-a 
sesiuni a Comisiei interguvernamen- 
tale consultative in problemele rela
țiilor economice și tehnico-științifice 
dintre Republica Socialistă România 
și R.P.D. Coreeană.

Cele două delegații, conduse de 
tovarășii Ion Dincă, prim viceprim- 
ministru al guvernului, președintele' 
părții române in comisie, și Kon Gin 
The, vicepremier al Consiliului Ad
ministrativ al R.P.D. Coreene, pre
ședintele pârtii coreene în comisie, 
au analizat. în spiritul înțelegerilor 
convenite cu prilejul convorbirilor la 
nivel înalt, stadiui relațiilor economi
ce bilaterale și modul cum au fost 
îndeplinite hotărîrile adoptate la 
precedenta sesiune și au stabilit noi 
acțiuni și măsuri pentru amplificarea 
pe mai departe a colaborării econo
mice. tehnico-științifice în domenii 
de interes comun, pentru lărgirea și 
diversificarea schimburilor reciproce 
de mărfuri.

La încheierea lucrărilor, președinții 
celor două părți în comisie au sem
nat protocolul sesiunii, care consem
nează noile măsuri hotărîte în. ve
derea adincirii în continuare a Rela
țiilor economice dintre cele două 
țări.

La semnare au fost prezenți Zo 
Iăng Guk, ambasadorul R.P.D. Co
reene la București, și membri ai am
basadei. , ■

In aceeași zi, delegația economică 
coreeană, condusă de Kon Gin The, 
vicepremier al Consiliului Adminis
trativ al R.P.D. Coreene,- președintele 
părții coreene în Comisia iriterguver- 

• namentală, a părăsit Capitala.
(Agerpres)

Cronica xîlei
Miercuri dimineața a părăsit Capi

tala tovarășa Chen Muhua, consilier 
de stat, ministrul comerțului exte
rior și relațiilor economice al R.P. 
Chineze, care, in fruntea unei dele
gații economice, a făcut o vizită în 
țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
a fost salutată de Vasile Pungan, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
de alte persoane, oficiale.

Au fost de 
însărcinatul cu 
R.P. Chineze lă 
ai ambasadei.

față Kang Jimin, 
afaceri ăd-interim al 
București, și membri

★
Ambasadorul Republicii Zimbabwe 

Ia București, John George Mayowe, 
a oferit, miercuri, o recepție cu pri
lejul încheierii misiunii în țara noas
tră.

Au participat Constantin Oahcea. 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, reprezentanți ai altor minis
tere și instituții centrale, ofițeri su
periori, oameni de cultură și artă, 
ziariști.

Au fost prezenți șefi 
diplomatice acreditați in 
tră, membri ai corpului

de misiuni 
țara noas- 
diplomatic. 
(Agerpres)

ÎN ÎNTÎMPINAREA CONGRESULUI AL lll-LEA AL F.D.U.S
Șl A CELEI DE-A ll-A CONFERINȚE PE ȚARĂ A O.D.U.S

Participare activă la rezolvarea

treburilor
Intreogo evoluție o societății noastre socialiste, îndeo

sebi in ultimii 20 de ani de cind la cirma țării se află 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, exprimă preocuparea con
stantă o partidului nostru pentru perfecționarea forme
lor de participare directă, nemijlocită a oamenilor mun
cii la conducerea treburilor obștești, in acest sens, pe 
un plan central se situează intârirea organizatorică a 
F.D.U.S., ca un moment de referință inscriindu-se crearea,

PORȚI LARG DESCHISE SPRE 
PARTICIPAREA LA REZOLVAREA 
TREBURILOR OBȘTEȘTI. De la în
ceput reținem o cifră : O.D.U.S. din 
sectorul 5 cuprinde in momentul de 
față peste 34 000 de membri, cei nou 
veniți in rîndurile organizației in ul
timii ani depășind 9 000.

— Ca și in întreaga țară, realitățile 
sectorului nostru confirmă cu priso
sință aprecierile secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. cu privire la Organizația 
Democrației și Unității Socialiste — 
ne-a spus președintele comitetului 
O.D.U.S. din sector. George Bratu. A- 
ceastă organizație politică asigură 
participarea unui mare număr de oa
meni ai muncii care nu sînt membri 
ai partidului, sub conducerea orga
nizațiilor ,de partid, la întreaga viață 
economico-socială, la înfăptuirea o- 
biecțivelor stabilite în opera de con
strucție socialistă. Oameni care poate 
ar' fi stat „mai pe margine" — și mă 
gîndesc în primul rînd la femeile cas
nice, la pensionari, la cetățeni care 
nu sînt membri de partid, de vîrste 
și preocupări diferite — sînt astăzi 
prezenți în miezul problemelor so
ciale. sînt antrenați, desigur, după 
puteri, aptitudini și posibilități, la În
făptuirea Programului partidului, la 
mersul generai înainte al țării. Oame
nii simt că „sînt necesari", că „este 
nevoie de ei", că pot să facă ceva 
in plus pentru colectiv — în fabrică, 
in școală sau instituție, in cartier — 
și asta Ie stimulează, gîndirea crea
toare, spiritul de inițiativă, interesul. 
Se consolidează astfel ideea de parti
cipare conștientă.

Afirmațiile interlocutorului nostru 
au acoperire în fapte. De altfel, mulți 
alți cetățeni solicită intrarea in 
O.D.U.S., porțile organizației fiind în 
continuare larg deschise pentru o 
participare angajată și responsabilă 
la soluționarea treburilor ce stau în 
fața tuturor.

obștești
in ianuarie 1980, a organizațiilor proprii ale Frontului - 
organizațiile democrației și unității socialiste. Cum s-au 
implicat aceste organizații — O.D.U.S. - in viața social- 
politică, care este aportul lor Io inlăptuirea marilor sar
cini ce ne stau in față ?

Vom încerca să răspundem acestor întrebări prin- 
tr-o anchetă-sondaj întreprinsă în sectorul 5 al Ca
pitalei.

1»

de terenuri cultivate numai de mem
bri O.D.U.S. Le recunoști de depar
te : sînt toate împrejmuite cu flori 
sau cu gard viu. Și nici nu sint cul
tivate oricum. Un alt membru al or
ganizației, inginerul horticol Teodor 
Negreanu, care a organizat o grădi- 
nă-model (pe str. Ana Davila), ne dă 
mereu sfaturi și indicații cum să obți
nem producții mai mari și mai bune". 
Oameni inimoși și harnici, membrii 
acestei organizații au lansat și o che
mare la întrecere pentru cea mai cu
rată stradă, cea mai îngrijită curte,

însemnări despre activitatea 
organizațiilor democrației și 
unității socialiste din sectorul 5 

al Capitalei

ample prilejuite de adunările gene- , 
rale și conferințele de dare de seamă 
și alegeri desfășurate în ultima pe
rioadă, de criticile formulate de par
ticipant! în spiritul unei înalte răs
punderi civice, se desprind cu cla
ritate citeva direcții in care O.D.U.S. 
trebuie să-și perfecționeze activita
tea, incit contribuția ei la înfăptui
rea îndrăznețului, program pus in fața 
întregului nostru popor de Congresul 
al XilI-lea al partidului să crească 
substanțial. Călăuziți de documentele 
adoptate, vom orienta în primul rînd 
organizațiile și comitetele O.D.U.S., 
spre întărirea muncii organizatorice,’ 
spre atragerea de noi membri și an
trenarea tuturor la o activitate con
cretă, continuă. Acestea sînt condi
ționate. firesc, de intensificarea mun
cii poiitico-ideologice, de ridicarea 
nivelului de cunoaștere și de cultură 
al membrilor O.D.U.S. prin forme 
adecvate, interesante.

Poate și trebuie să crească substan
țial activitatea organizațiilor demo
crației și unității socialiste din 
cartiere. Ele trebuie să se bucure 
însă — și acest lucru s-a conturat 
limpede — de un sprijin mai susținut 
din partea comitetului O.D.U.S., și 
îndeosebi a consiliului F.D.U.S. de 
sector. înțelegînd prin aceasta o în
drumare și urî control sistematice, la 
obiect, astfel ca experiența lor să 
crească și să se afirme mai puternic, 
întărind colaborarea cu celelalte or
ganizații de masă și obștești, bucu- 
rîndu-se de o conducere mai apro
piată din partea organelor și organi
zațiilor de partid, O.D.U.S. vor putea 
aduce o contribuție mai substanțială 
la educarea în spirit patriotic, revo
luționar a cetățenilor, la creșterea . 
răspunderii și angajării civice, la 
respectarea legilor și a normelor de 
conviețuire socială — toate subordo
nate îndeplinirii mărețelor obiective 
stabilite de documentele programati
ce ale Congresului partidului.

cel mai frumos balcon. „Este contri
buția directă a organizației la cu
noașterea și înfăptuirea de către ce
tățeni a prevederilor Legii 10/1982. 
Mai mult — precizează tovarășa Co
ciuban — pentru ca această contri
buție să fie cît mai substanțială, cite 
4 membri ai organizației noastre — 
bineînțeles in afara celor care doresc 
în mod deosebit — participă la adu
nările lunare ale -Tribunei democra
ției» care au loc în sector. Sîntem 
astfel mereu bine informați, și pe a- 
ceastă cale, de dialog direct cu ca
drele de conducere ale sectorului, cu
noaștem direcțiile prioritare spre care 
trebuie să ne indreptăm forțele".

Dar oare aceste forțe, aceste resur
se de interes și dorință de a parti
cipa sînt întotdeauna destul de bine 
folosite ? La recenta conferință de 
dare de seamă și alegeri a comitetu
lui O.D.U.S. din sectorul 5, mai mulți 
vorbitori au evidențiat faptul că 
există încă resurse de activitate mai 
vie, mai diversă, cu mai multă conti
nuitate. Această remarcă privește 
mai ales antrenarea membrilor 
O.D.U.S. din cartiere, între care spe
cialiști cu experiență în cele mai di
ferite domenii, buni cunoscători ai 
realităților locale, la activitatea de 
control al oamenilor muncii asupra 
unităților de interes social.

De altfel, sînt semnificative înseși 
acțiunile întreprinse în timpul din 
urmă, în lujita cu efectele iernii deo
sebit de aspre. Practic, membrii 
O.D.U.S. au fost antrenați pe două 
fronturi de,acțiune : deszăpezirea,, și 
campania de economisire a energiei 
și combustibililor. Pe de o parte au 
pus mina pe, lopată, pe de altă par
te explică, duc muncă de lămurire, 
efectuează controale pentru ca nici 
un strop de energie sau combustibil 
să nu se irosească.

Maria BABOIANMEREU PREZENȚI LA GOSPO
DĂRIREA ȘI ÎNFRUMUSEȚAREA 
CARTIERELOR. Experiența acestor 
ani a ilustrat participarea cetățenilor 
la o cît mai bună gospodărire a car
tierelor, la înfrumusețarea lot, la în
treținerea cu cea mai mare grijă a 
fondului locativ de stat. Ia cultivarea 
fiecărei palme de teren din gospodă
riile personale — adică realizarea in 
fapt a autogospodăririi și autoapro- 
vizionării. In acest efort colectiv, or
ganizațiile democrației și unității 
socialiste s-au încadrat temeinic. „Și 
cum să nu _fie așa 
Anghel 
O.D.U.S. 
torul 5 
noastră.
98 de membri, numără astăzi 320 ? 
Sîntem aici mulți cetățeni trecuți de 
mult de vîrsta primei tinereți, sau 
gospodine cu răspunderi deloc ușoare 
în căminul lor, dar asta nu ne împie
dică să ne ocupăm de problemele 
cartierului. Un exemplu : toate cele 
36 de terenuri existente în zona noas
tră sînt sistematic și cu grijă culti
vate". „Dar oare numai acolo ? — 
adaugă tovarășa Etela Cociuban. pre
zentă la discuția noastră. In cartie
rul 4 A (bd. Eroilor) avem 1 500 mp

spune tovarășul 
Bărbulescu. președintele 

din cartierul 6 A din sec- 
— cînd numai organizația 
care a pornit la drum cu

INFORMAȚII SPORTIVE
UNIVERSIADA ’85

Organizatorii Universiadei de 
vară, ce se va desfășura anul aces
ta în orașul japonez Kobe, au a- 
nunțat că festivitatea de deschide- 
re-a-e rrtaaBrlp'Wrtipiettții polisportive 
studențești va avea loc in ziua de 
24 august 'Ia ora 17.01) (ora locală). 
-Lâ; întrecerile 'ce Vtir dura italie 
vor participa circa 5 000 de sportivi 
si sportive din peste 100 de țări.

GIMNASTICA
In lotul reprezentativ lărgit de 

gimnastică feminină, lot care are în 
fată obiective competiționale deose
bite în acest an. au fost selecțio
nate zece noi tinere sportive care 
se vor pregăti alături de Ecaterina 
Szabo. Simona Păucă. Laura Cutina, 
Cristina 
Agache.

Aceste 
centrele 
gimnastică feminină sint : Camelia 
Voinea, de la Farul Constanța (an
trenori Matei Stânei și Olga Ghi- 
țulescu), Daniela Silivaș, de la Ce
tatea Deva (antrenori Ion Cărpini- 
șan și Marilena Neacșu), Eugenia 
Golea. Lenuța Rus și Augustina Ba
dea. toate trei de la prolifica sec
ție de gimnastică a Clubului sportiv 
nr. 2 București (antrenori Lucia Chi- 
riță. Mihai Demetrescu, Iulia Dra- 
gomirescu și Cornel Bălan), Celes
tina Popa, de la Petrolul 
(antrenori Elena 
Lazăr), Mădălina 
Clubul sportiv 
(antrenor Paul Gâlea).
Tudor, prima sportivă selecționată 
de la C.S.Ș. Focșani (antrenori Ta- . 
tiana și Sergiu Popa), Elena Tiron, 
de la C.S.Ș. Sibiu (antrenoare Ana 
Crihan) și Aurelia Dobre. proveni
tă,. la fel ca și Simona Păucă și 
Laura Cutina. din pepiniera Clubu
lui Dinamo București (antrenor 
Florea Ștefănescu).

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 
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35 40 39.

gîndirea creatoare este 
dependentă, în primul 
rînd, de capacitatea 
de înțelegere a proce
sului social-istoric pe 
care îl trăim, în ve
derea cuprinderii și 
analizării datelor fun
damentale ale exis
tentei noastre in pre
zent și in viitor, (a 
transformării energiei 
umane într-un motor 
al progresului, într-o 
necontenită

Plecînd < 
greșul al 
partidului 
serva că 
forță care ! 
propie toate celelalte 
congrese, inclusiv cel 
de-al XlII-lea Con
gres, rezidă tocmai în 
punerea în valoare a 
creativității întregului 
popor și a fiecărui om 
în parte. Toți am be
neficiat de climatul 
stimulator, receptiv la 
tot ce înseamnă va
loare, instaurat după 
Congresul al IX-lea. 
Tot ce s-H făcut de. 
atunci încoace, în toa
te domeniile, consti
tuie nu numai o ope
ră remarcabilă, ci o 
înfăptuire cu adevă
rat măreață. Iar rea-

decit stimulată în a 
descoperi noi date, noi 
elemente, pentru a șo- 
luționa în mod revo
luționar stările 
fapt determinate 
complexitatea 
sociale, de 
preocupările 
tățile epocii

Trăsătura 
a ideologiei . 
lui nostru și a celui 
care conduce partidul 
și țara, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
decurge din ceea ce 
se poate numi origi
nalitatea marxismului, 
adică posibilitatea de 
a face din fiecare om 
un creator, de a da 
curs inițiativei mase
lor pentru a participa 
efectiv 
lă, nu 
meniul 
nomic, 
ce privește știința și 
cultura nouă a socia
lismului, pe calea u- 
nui neîntrerupt pro
gres. \

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu nu a pier
dut nici un prilej 
spre a ne arăta că, în 
orice domeniu de ac
tivitate s-ar exercita,

ÎNALT EXEMPLU

de 
de 

vieții 
evoluția, 
și reali - 
noastre, 

esențială 
partidu-

i avîntare. 
de la Con- 
IX-lea al 
putem ob- 
liniile de 

leagă și a-

la viața socia- 
numai in do- 
politic și eco- 
dar și în ceea

lizarea acestei mărețe 
înfăptuiri, asemenea 
unui șlefuit poliedru, 
se datorează, în pri
mul rînd omului în
zestrat cu un foarte 
acut simț al realității, 
cu o nesecată putere 
creatoare, dar și cu o 
extraordinară capaci
tate de anticipare : 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

îmi îngădui să spun 
despre dinsul că este 
înzestrat, asemenea 
poeților de geniu, cu 
darul de a vedea de
parte în timp, pină a- 
colo unde oamenii 
vor arăta ceea ce el a 
văzut. Clarvăzătoru
lui, înțeleptului și cu
tezătorului 
conducător, 
deschis larg căile gîn- 
dirii, ale emulației și 
a investit, mai mult 
ca orlcînd, în noțiunea 
de om al unei noi so
cietăți ideea de va
loare umană, îngemă
nată cu datoria nobilă 
de a construi in dura
tă,. pentru! țară, ii 
urăm, în această zi de 
sărbătoare, ceea ce el 
mereu ne urează 
nouă : „La mulți ani, 
multă sănătate și. fe
ricire !“.

nostru 
care a

(Urmare din pag. I)
noastre, prinosul nos- 

’ tru de admirație și 
recunoștință întruchi
pat în strădania de a 
oferi poporului o artă 
izvorîtă din munca și 
aspirațiile sale, din 
eroismul cu care își 
făurește un nou destin 
într-o țară liberă. Re
alegerea sa în înalta 
funcție de secretar ge
neral al partidului ex
primă încrederea una
nimă în cel care, ca 
nimeni altul, a stimu
lat și stimulează zi de 
zi forța creatoare a 
națiunii, oferindu-i, în 
același timp, propriul 
său înalt exemplu de 
energie și putere de 
muncă nutrite de în
crederea nețărmurită 
in geniul creator al 
poporului al cărui fiu 
este.

I-am fost in preajmă 
conducătorului parti
dului și statului nos
tru cu prilejul nu
meroaselor vizite ce

le-a efectuat în jude
țul Iași, unde, la fel ca 
în întreaga țară, de 
fiecare dată, a ctitorit 
mărețe obiective eco
nomice și social-cultu- 
rale, a formulat sar
cini și orientări de 
largă perspectivă pen
tru dezvoltarea învă- 
țămîntului, științei și 
culturii românești. în 
portretul pe care l-am 
realizat la actuala ani
versare m-am străduit 
să redau imaginea 
conducătorului ‘parti
dului și statului nostru 
drept exemplu de 
eroism, bărbăție și 
dirzenie revoluționară, 
de hotărîre și perseve
rență neclintită pentru 
izbinda cauzei socia
lismului și comunis
mului pe pămîntul bi
milenar a! scumpei 
noastre patrii, pentru 
triumful păcii în lume, 
deziderat pentru care 
România socialistă se 
afirmă viguros in con
certul popoarelor ca 
rezultat al politicii

științifice, clarvăzătoa
re a partidului nostru, 
al cărei inițiator și 
promotor neobosit 
este tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Ca un pri
nos de recunoștință 
pentru această prodi
gioasă activitate, pen
tru grija părintească 
cu care 
conjurați 
toți fiii patriei, . . 
din suflet mult stima
tului și iubitului nos
tru conducător :

Să trăiți ani mulți 
și fericiți, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, 
spre folosul și binele 
patriei noastre și al 
păcii în omenire. Asi- 
gurindu-vă de întregul 
nostru devotament și 
de hotărîrea fermă că 
vă vom urma neabătut ’ 
in gind și faptă, pri
miți omagiul de stimă 
și recunoștință al tu
turor artiștilor plas
tici, împreună cu tra
diționala urare „La 
mulți ani !“

sîntem în- 
deopotrivă, 

urez

20,00
20,20

Telejurnal (parțial color) 
Unitatea — o idee-forțâ ce stră
bate Istoria poporului român. Do
cumentar (color)
Cintec pentru unire (color). Spec
tacol muzical-literar-coregrafic de
dicat zilei de 24 ianuarie 
Magistrale ale socialismului (co
lor). Cetățile culturii. Documentar 
artistic. O producție a Studioului 
de film TV

21,50 Telejurnal (parțial color)

20,40

21,20

(Urmare din pag. I)
„Frășinet" (Mircea Beiu, 
șeful mecanic, și Ștefan 
Beșa, ofițer II) îl caută pe 
șeful portului. Sint la Ga
lați dinainte de Anul nou. 
Revelionul l-au făcut in 
radă, apoi au venit visco
lul, înghețul Dunării. Fac 
alimbare — adică aduc mi
nereu de la Constanta, 
descărcat din navele mari, 
de 55 000 tdw, care ne pot 
pătrunde pe Dunăre. După 
toate aparentele și-au cam 
terminat treburile și acum 
se grăbesc să plece acasă, 
la Constanța. Și pentru a 
ciocni, alături de cei dragi, 
cu intirziere de vreo trei 
săptămini, tradiționala cupă 
cu vin, in contul Anului 
nou, și pentru a veni cu 
un nou transport de mi
nereu.

Pe fluviu trece nava ma
ritimă „Filaret". Menține 
liber șenalul în zona por
tului, a Galațiului. Cineva 
afirmă că la- o jumătate de 
oră in urma spargerii slo- 
iurilor acestea se formează 
la loc. Altcineva susține că 
a văzut casindu-se metalul 
unui utilaj portuar mai jos 
de minus 20 de grade. Un 
altul a observat și el oa
meni trecînd Dunărea pe 
gheață. Sint amănunte mai 
neobișnuite, după cum un 
fapt notabil a fost și mîn- 
carea 
neața 
caldă oamenilor din port. 
Care 
program de 10 ore : de Ia 
8 la 18 și de la 20 la 6 di
mineața. Și astfel ne a- 
propiem de munca oameni
lor...

în ziua documentării

noastre se aflau Ia dană 
patru nave maritime cu 
minereu de fier și) cărbune, 
precum și cîteva barje cu 
calcar; iar în radă —alte 
șase nave maritime. Era 
așteptată o navă pentru 
încărcarea laminatelor.

„Se lucrează greu, ne 
spune șeful portului, ing. 
Mircea Blănaru. Marfa 
este înghețată din cauza 
gerului. Trebuie mărunțită

șeful portului, rugindu-ne 
să notăm pe cîțiva dintre 
cei care s-au remarcat în 
„acțiunea Cozia" : forma
ția lui Costacne Grigoraș, 
macaragiii Cornei Ivanov 
și Petru Belea, inginerul 
Gabriel Foamete și alții...

Multe sînt faptele de 
muncă, neobișnuite prin 
temeritatea lor. care se pe
trec în port în aceste zile. 
Lăcătușul Vasile Feldman

gustoasă din dimi- 
acelei zile, servită
acum lucrează în

teatre

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 24 ianuarie, ora 20 — 27 ia
nuarie, ora 20. In țară : Vremea va fi 
relativ caldă pentru această perioadă 
a anului, iar cerul va fi schimbător. 
Vor cădea precipitații slabe locale, 
mai ales sub formă de ploaie, in re
giunile din nordul țării. In rest, ploi 
izolate. Vîntul va sufla moderat, cu

intensificări tn zona de munte. Tem
peraturile minime vor oscila între mi
nus 5 și plus 5 grade, izolat mai 
coborite in depresiuni, iar cele maxi
me între 2 și 12 grade, local mai ri
dicate in sudul tării. Izolat, condiții de 
producere a poleiului, iar pe alocuri 
se va produce ceață slabă 
dimineața. In București : 
fi relativ caldă, cu cerul 
Vîntul va sufla slab pină 
Temperaturile minime vor 
minus 3 și zero grade, iar cele ma
xime între 5 șl 8 grade. Ceață slabă 
seara și dimineața.

seara și 
Vremea va 
schimbător, 
la moderat, 
oscila intre

EDUCAREA OAMENILOR — ÎN 
CENTRUL ATENȚIEI. „Care ar fi 
principalele direcții de perfecționare 
a activității O.D.U.S. ?“ La această 
întrebare ne-a răspuns tovarășa Ele
na Scripcaru, secretar al Comitetului 
de partid al sectorului 5 și președin
te al consiliului F.D.U.S. al secto
rului :

— Din experiența de pină acum a 
acestor organizații, din dezbaterile

Sîntem în port 220 de 
membri de partid, dintr-un 
total de vreo 1 200 de oa
meni ai muncii.
avem chiar atît 
comuniști, dar 
sînt constituie 
exemple pentru 
care reușesc, prin faptele, 
lor, să dovedească un 
lucru ; că simt și muncesc 
ca adevărați comuniști..."

Ni se aduc la cunoștință

Poate nu 
de mulți 

cei care 
adevărate 

ceilalți.

Trec vapoare pe... Dunărea înghețată
— minereul de fier, căr
bunele, calcarul".

Cu o zi în urmă, aproape 
toată suflarea portului a ac
ționat în hambarele navei 
„Cozia" pentru a sparge 
crusta înghețată de mine
reu rămasă pe fundul va
sului. S-a lucrat cu tîrnă- 
coape, lomuri, răngi. O 
„Fadromă", condusă de 
Panait Guzgă. a fost co- 
borîtă în magazia navei, 
utilajul fiind de mare folos 
în realizarea operației. S-a 
lucrat vreo trei ceasuri, 
cei 6(1 de oameni avîfidu-i 
în frunte pe specialiștii din 
conducerea portului și pe 
activiștii de partid de aici. 
„Cu totul altfel se mun
cește atunci cind te afli a- 
lături de oameni, cînd ei 
văd că șefii n-au rămas în 
birouri, ci Sînt acolo unde 
e normal să fie. adică Ia 
punctele fierbinți ale acti
vității noastre", ne spune

și sudorul Vasile Adămiță 
au urcat pe o macara la 
cota 53 m, pe un ger de 
minus 20 de grade, pentru 
a remedia o defecțiune la 
utilaj.

„Dacă nu se înlătura ne
ajunsul, o navă sub pavi
lion străin era amenințată 
să intre în contrastalii. ne 
explică ing. Nicolae Tu- 
dose. Iar asta înseamnă 
bani plătiți de către stat 
pentru intîrzierea operații
lor de descărcare. De ce 
să nu fiu sincer, alții au 
refuzat 
Cei doi s-au oferit singuri. 
Cum să numim gestul lor?"

„Este
pentru noi toți această pri
mă iarnă foarte grea a 
portului, precizează și se
cretarul comitetului de 
partid. Ionel Iosif. Dar am 
bucuria să constat că în 
fruntea oamenilor se află 
comuniștii, activiștii noștri.

să se urce acolo.
numim gestul lor?"
un. examen greu

Foarte Mic (14 09 05) 1

Grigoraș și Lavinia

tinere talente produse de 
renumitei noastre școli de

• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Poveste din Holty wood — 15; 
18.30: (sala Atelier) : Intre cinei și 
șapte — 19; (sala din Piața Cosmo- 
nauților. 11 07 57) : Papa dolar
• Filarmonica „George 
(15 68 75, Ateneul Român) : 
simfonic. Dirijor : Ervin 
list : Cristina Anghelescu — I».
• Opera Română (13 18 57) : Mirul 
coșar — 11: Chopiniana, Rapsodia I, 
Bolero, Carmen — 18.
• Teatrul de operetă 
Lăsați-mă să clnt — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza 
(sala Schitu Mâgureanu.
Mobilă și durere — 18: (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : Intr-un parc pe o 
bancă — 18.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Cetul 
înstelat deasupra noastră

18.
Enescu” 
Concert 

Acel. So-

(14 80 11) :

Bulandtă"
14 75 46) :

• Teatrul 
Mîriiala — 18.30.
• Teatrul 
Pețitoarea — 18.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03. sala 
Studio) : Acești îngeri triști — 17.30.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Anonimul Venetian — 18.30; 
(sala Giuleștl, 18 04 85) : Milionarul 
sărac — 18.30.
• Teatrul satiric-muzlcal ,,C. Tănase" 
(sala Savoy, 13 58 78) : Nimic des
pre elefan(i — 18.30; (sala Victoria, 
50 58 65) : Video-disco — 17—21.
• Ansamblul 
(13 13 00) : ■’
— 18.30.
• Teatrul 
Nota zero
• Teatrul
Punguța cu doi bani — 10.
• Circul București (10 41 95): Parada 
circului — 19.
• Estrada Armatei (13 60 64, sala 
C.C.A.) : Atenție ! Estrada In emisie
— 18,30.

de comedie (16 64 60):

..Rapsodia română"
Ne cunoaștem din vedere

„Ion Creangă" (50 26 55) : 
la purtare — 18.

„Țăndărică" (15 23 77) :

și alte fapte frumoase, ai 
căror autori sint, de pildă, 
macaragiii Nicolae Enache 
și Marin Onceanu. Acesta 
din urmă, de exemplu, a 
cerut permisiunea ca în 
timpul liber să curețe de 
gheață tamburii la benzi, 
pentru a nu se tăia banda 
transportoare. Sau electri
cianul Mihai Spinu, care a 
remediat o întrerupere la 
un cablu subteran de e- 
nergie electrică, avarie ce 
imobiliza dana 
reu. A procedat 
tru a se cîștiga 
prețios.

Fapte, fapte, 
dunate. ele au avut ca fi
nalitate. în zilele deosebite 
de după viscol, operarea a 
5 nave maritime încărcate 
cu minereu dt) fier, căr
bune și cocs, cu un total 
de circa 40 000 tone marfă, 
precum și a 19 barje cu 
calcar. La jumătatea lunii

de mine- 
astfel pen- 
timp, timp

fapte... A-

ianuarie, in pofida vremii 
cu totul neprielnice, portul 
se afla in plan. „Vom găsi 
soluții, ne-au asigurat in- 
tedocutorii noștri, să rea
lizam cele 16 000—17 000 
tone pe zi ce ni le-am pro
pus. Noul program de lucru 
ne oferă, de asemenea, po
sibilitatea de a economisi 
circa 175 MWh energie e- 
lectrică în luna ianuarie. 

■Am cîștigat experiență în 
acest sens, pentru că și 
anul trecut portul minera
lier a înregistrat economii 
importante de energie e- 
lectrică. Ajunge să preci
zăm că aceste economii au 
permis portului să funcțio
neze 11 zile fără alt aport 
de la rețea".

Oamenii portului minera
lier — macaragii, electro
mecanici, lăcătuși, docheri 
ș.a. — au venit doar in 
mică măsură din locuri si
milare de muncă. Cei mai 
mulți, vreo 85 la sută, au 
devenit lucrători de port 
aici, formați și 
procesul viu al 
atit mai pline 
fte apar faptele 
meni, aportul 
lor, al organizației 
partid din portul minera
lier al Combinatului side
rurgic de la Galați, acum, 
în fața greului examen la 
care i-au supus iarna, flu
viul inghețat. gerurile.

Iar în fața unor aseVne- 
nea fapte imaginea fluviu
lui prins de gheată parcă 
își pierde din asprime. 
Vorba însoțitorului nostru: 
dacă oamenii acționează, e 
bine... Faptele lor, fier
binți, de muncă reușesc să 
învingă rigorile iernii.

educați in 
muncii. Cu 
de valoare 
acestor oa- 
specialiști- 

de

Sima și 
Tănase. 

școlar din

Ploiești
Aurel 

de la 
i Galați 
Mariana

ȘAH
Turneul principal al festivalului 

șahist vilcean de la Călimănești-Că- 
ciulala a fost ciștigat de Cicerone 
Spulber (Vulcan București), care a 
totalizat 6 puncte din 7 posibile. Pe 
locurile următoare s-au clasat Ion 
Glodeanu (Metalul), Dan Bondoc 
(Voința Tirgoviște), Ion Crișan 
(Calculatorul București) — cu cite 
5,5 puncte și Mitja Osmasjan (Iugo
slavia) — 5 puncte.

FOTBAL
• In cadrul stagiului de pregătire 

din luna ianuarie, echipa reprezen
tativă va disputa simbătâ un meci 
in compania divizionarei A Spor
tul studențesc, pe terenul acesteia 
din urmă. • Restanța Universitatea 
Craiova — C.S. Tirgoviște din 
„Cupa României" va avea loc la 16 
februarie, fiind primul meci oficial 
al sezonului. • Partidele „optimi
lor" de finală ale „Cupei României" 
sînt programate la 20 februarie, iar 
cele ale etapei a XVIII-a din cam
pionatul național la 24 februarie.

cin a
• Fapt divers : CENTRAL (14 12 24)
— 9; 11: 13; 15; 17; 19, EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11: 13; 15; 17; 19.
• Aventurile lui Tom Sawyer și 
Moartea lui Joe Indianul : LUMINA 
(14 74 16) — 9: 12; 15: 18.
• Raliul : DACIA (59 35 94) — 9: 11 ; 
13; 15: 17; 19, ARTA (213186) — 9; 
11; 13: 15: 17; 19.
• O lumină la etajul zece : DRU
MUL SĂRII (3128 13) — 15; 17: 19.
• Clreșarii : CIULEȘTI (17 55 4G) —
9: 11: 13; 15; 17: 19. FLOREASCA
(33 29 71) — 11 ; 13; 15; 17: 19.
• Mitică Popescu : VOLGA (79 71 26)
— 9: 11; 13; 15: 17; 19, FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17; 19.
• Horea : FLACARA (20 33 40) —
15,30; 18.
• Chemarea mării Înghețate : TIM
PURI NOI (15 6110) — 13; 15; 17; 19.

------------ -----»--------------
• Rug șl flacără — 15. Acordați cir
cumstanțe atenuante 7 — 17; 19 :
VIITORUL (10 67 40).
• Tinerețea patriei, tinerețea noas
tră : TIMPURI NOI — 9: ii.
• Vraciul: PATRIA (11 86 25) — 9; 
11.30; 14; 16,30; 19, FAVORIT (45 31 70)
— 9; 15,30: 18.15.
• Ghețuri pe Înălțimi : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12,15; 15; 17: 19.
• Amintirea unei mari iubiri : GRI- 
VIȚA (17 08 58) — 9; 11: 13; 15: 17: 19.
• Mitul Tedorei : SALA MICA A 
PALATULUI — 17; 19.30.
• Pe urmele șoimului : BUCUREȘTI
(15 61 54) — 8.30: 10,30: 12.30; 14,45;
17; 19.15, GLORIA (47 46 75) — 8,15;
10; 14,45; 17; 19.15, FLAMURA
(85 77 12) — 9: 11.30: 14; 16.30; 19.
• Domn pentru o zi : COTROCENI 
(49 48 48) — 9: 11 : 13; 15: 17; 19.
• Dragele noastre bunicuțe : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17; 19.
• Talisman : PROGRESUL (23 94 10)
— 15; 17; 19.
• Afacerea Pigot : SCALA (11 03 72)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19.

LUCEAFĂRUL 
11,45; 15; 18,15.

: CAPITOL (16 29 17)

• Marele premiu :
(15 87 67) — 8.45 ; "
• Dodes* Karten
— 9: 12; 15; 18.
• Jandarmul si
TIVAL (15 63 84)
19, FEROVIAR (50 51 40) — 9; 
15; 17; 19, MELODIA (11 13 49) 
11; 13; 15; 17; 19.
• Drumul spre victorie : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 12; 15,30; *
• 101 dalmațieni — 9;
14,15; 16; 17,45, Povestea 
19,30: DOINA (16 35 38).
• Omul și fiara : BUZEȘTI (50 43 58)
— 9: 12: 15; 18.
• Rocky II :
11; 13; 15; 17
— 9; u; "
(83 50 13) -
• Iubire I
— 15: 17;
• Febra aurului : PACEA (60 30 85)
— 15; 17;
• Iubirea are multe fețe : AURORA 
(35 04 66) — 9; 12: 15,30; 18.30. COS
MOS (27 54 95) — 9; 12; 15; 18.

extratereștrii : FES-
— 9: 11; 13; 15; 17; 

' 11; 13;
i — 9;

18.30.
10.45; 12,30;
dragostei —

UNION (13 49 04) ■— 9;
19, MIORIȚA (14 27 14) 

13; 15: 17. CULTURAL
9; 11.30: 14; 16,30: 19.

fără soare : LIRA (31 71 71) 
19.

19.

18.
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ÎNCHEIEREA VIZITEI TOVARĂȘULUI

i înlăturarea primejdiei nucleare !
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R. D. GERMANĂCu prilejul Anului 
Internațional 
al Tineretului

O declarație a P.C. Japonez
TOKIO 23 (Agerpres). — Partidul 

Comunist Japonez a dat publicității 
o declarație în care cere guvernului 
să ia măsuri pentru îmbunătățirea 
situației tineretului nipon. Documen
tul, dat publicității cu ocazia Anului 
Internațional al Tineretului, cere ca 
tuturor cetățenilor tineri ai Japoniei 
să li se acorde drepturi egale la învă
țătură, la muncă, la dezvoltare cul
turală, dreptul de a participa la viața 
socială și politică.

Apel la încetarea conflictului 
dintre Iran si Irak

BAGDAD 23 (Agerpres). — La în
cheierea reuniunii Comitetului arab 
al „celor șapte", desfășurată la Bag
dad, a fost lansat un apel pentru in
tensificarea eforturilor în vederea în
cetării conflictului iraniano-irakian, 
care durează de 52 de luni. Partici
panții, reprezentînd țări membre ale 
Ligii Arabe, au subliniat că nume
roase state și-au exprimat sprijinul 
și înțelegerea față de eforturile ce 
se întreprind pentru crearea condi
țiilor de pace și securitate în regiune.

în comunicatul dat publicității la 
încheierea lucrărilor se reamintește 
că în rezoluțiile adoptate de diferite 
organizații internaționale Se cere sta
telor să se abțină de la folosirea for
ței în relațiile dintre ele și să caute 
soluționarea negociată a diferendelor.

Preocupări pentru modernizarea producției 
industriale

BERLIN 23 (Agerpres). — S-a în
cheiat vizita întreprinsă în R.D. Ger
mană de tovarășul Nicu Ceaușescu, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al Comitetului Central 
al Parțidului Comunist Român, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., la invita
ția Consiliului Central al Tineretului 
Liber German.

în cadrul convorbirilor s-a efec
tuat un larg schimb de informații și 
experiență privind preocupările ac
tuale ale celor două organizații pen
tru creșterea contribuției tinerilor la 
dezvoltarea continuă a societății so
cialiste in țările noastre, la aprofun
darea relațiilor tradiționale de pri
etenie și colaborare dintre cele 
două popoare. S-a apreciat că, pe 
baza înțelegerilor convenite la cel 
mai înalt nivel, Uniunea Tineretului 
Comunist și Tineretul Liber German 
vor dezvolta, și în viitor, colaborarea 
pe multiple planuri pentru mai buna 
cunoaștere a activității și preocupă
rilor tinerilor din cele două țări.

Au fost prezentate pe larg preo
cupările tineretului din patria noas
tră pentru transpunerea în viață a 
hotărîrilor celui de-al XIII-Iea Con
gres al Partidului Comunist Român, 
pentru întîmpinarea cu rezultate cit 
mai bune, în toate domeniile de ac
tivitate, a Forumului tineretului, ce 
urmează să se desfășoare în acest an.

în cadrul schimburilor de opinii 
privind activitatea internațională 
desfășurată de cele două organizații 
s-a subliniat că tînăra generație din 
întreaga lume este vital interesată 
în soluționarea gravelor probleme 
cu care se confruntă lumea contem
porană, evidențiindu-se, în acest 
sens, importanța deosebită a marcă
rii corespunzătoare a Anului Inter
național al Tineretului sub deviza 
„Participare, Dezvoltare, Pace".

în timpul vizitei, delegația C.C. 
al U.T.C. s-a intîlnit cu tineri și 
cadre ale Tineretului Liber German 
de la diferitele obiective economice 
și social-culturale din capitala Re
publicii Democrate Germane.

BERLIN 23 (Agerpres). — Con
structorii de mașini grele din Mag
deburg au asimilat în producție un 
nou tip de excavator cu rotor pentru 
carierele de cărbuni. Efortul lor se 
încadrează in cel al întregii industrii 
a R. D. Germane de a spori continuu 
ponderea mașinilor moderne cu ca
racteristici tehnice superioare.

Tot pe linia realizării programului 
de înnoire și modernizare a tuturor 
ramurilor industriei și a producției 
acestora se înscrie ■ și locomotiva 
diesel „EL-20", cu un înalt grad de 
automatizare și cu apărate electro
nice destinate controlului permanent 
asupra consumului de carburant în 
funcție de randament.

în cadrul acelorași eforturi, în 
cursul anului trecut, oamenii muncii 
de la Combinatul de vehicule elec
trice de la Ruhla au avansat peste 
400 de propuneri de invenții și rațio
nalizări, iar cei de la Combinatul 
„Karl Marx" din Jena au trecut la 
modernizarea a 300 de instalații, ceea 
ce va permite creșterea cu 10 la sută 
a productivității muncii.

Pe aceleași coordonate se înscrie 
și începerea producerii unui sorti
ment de sticlă tehnică (Ilmavit-40) 
care poate, fi prelucrată prin perfo
rare sau așchiere.

Din noul material se vor putea rea
liza diferite piese cu rol de izolatori 
în exploatările electrice și pentru fa
bricarea cărora se foloseau, pină în

prezent, numai mase plastice. Pie
sele respective vor putea fi utilizate 
și in sectoare unde se lucrează la 
temperaturi foarte ridicate.

Industria chimică, în ale cărei în
treprinderi lucrează 330 000 muncitori, 
ingineri și tehnicieni și care repre
zintă una dntre cele mai dinamice 
ramuri ale economiei naționale, a 
trecut la fabricarea unui bogat sor
timent de noi materiale sintetice, 
vopsele și lacuri de înaltă calitate, 
precum și diferite produse din ma
teriale plastice. în prezent, industria 
chimică asigură, practic, o cincime 
din totalul producției-marfă a indus
triei R.D. Germane.

Un nou exemplu elocvent pentru 
eforturile oamenilor muncii din 
R.D.G. pentru modernizarea continuă 
a producției. Microelectronica a pă
truns temeinic în producția de echi
pamente pentru industria textilă. 
Peste 50 la sută din mașinile ce vor 
fi produse fn 1985 în acest sector 
industrial vor fi echipate cu elemen
te microelectronice. Un rol de frunte 
revine, în acest sens, întreprinderii 
„Textima Elektronik", din Karl 
Marx Stadt, înființată în 1983, care 
a pus la punct producția de sisteme 
microelectronice pentru dirijarea 
mașinilor destinate industriei textile.

în cursul acestui an va începe pro
ducția a 55 noi tipuri de mașini 
pentru industria textilă, mai ușoare 
și mai economicoase din punct de 
vedere energetic.

\
\ 
\ 

Seri- ț 
că o oprire a 

nu

Demers împotriva staționării de noi mijloace 
de distrugere în masă pe teritoriul R.F.G.

BONN 23 (Agerpres). — Orga
nizația vest-germană „Inițiativa 
de la Krefeld" a adresat fracțiu
nilor parlamentare ale partidelor 
reprezentate în. Bundestag o scri
soare in care se cere deputaților 
să se pronunț^ împotriva staționă
rii de noi mijloace de distrugere

în masă pe teritoriul R.F.G. 
soarea .subliniază 
înarmărilor în Est și în Vest 
ar aduce prejudicii nici uneia din
tre părți și ar reprezenta un prim 
pas important în direcția dezarmă
rii. Oprirea înarmărilor, arată do
cumentul, este premisa dezarmării.

„Cea mai bună apărare față de amenințarea 
nucleară - eliminarea armamentelor"

WASHINGTON 23 (Agerpres). — 
La inițiativa unui număr de 70 de 
organizații obștești care militează 
împotriva cursei înarmărilor și în 
favoarea dezarmării, la New York 
a avut loc o mare demonstrație 
desfășurată în semn de protest 
față de planul autorităților ame
ricane de a 
land — una 
Yorkului — 
Participanții 
rat cu acest 
vernului să renunțe la acest pro-

construi în State Is- 
din zonele New 

o bază aeronavală. 
la mitingul dcsfășu- 
prilej au cerut gu-

ieot, care constituie o nouă ame
nințare pentru milioanele de locui
tori din marea metropolă ameri
cană. „Cea mai bună apărare îm
potriva pericolului unui conflict 
nuclear, a declarat Miriam Frid- 
lander, membră a Consiliului mu
nicipal al New Yorkului, o con
stituie reducerea armamentelor, și 
nu sporirea lor. Din această cau
ză, locuitorii New Yorkului 
buie să se opună cu hotărîre 
nurilor de instalare a armelor 
cleare lingă casele lor“.

trc- 
pla- 
nu-

Comemorarea tragediei de la Hiroshima, 
prilej de intensificare a acțiunilor pacifiste 

planeta noastră, la sensibilizarea și 
mai accentuată a opiniei publice 
mondiale față de pericolul pe care 
îl reprezintă pentru întreaga civili
zație uriașele arsenale militare.

Aceste acțiuni vor avea ca punct 
culminant comemorarea la 6 august, 
în Japonia, a tragediei de la Hi
roshima, orașul care a cunoscut pri
mul ororile armei atomice, se men
ționează, in document.

BRUXELLES 23 (Agerpres). — 
Reprezentanții a 12 mișcări de 
luptă pentru pace din diferite țări 
ale lumii, reuniți la Bruxelles, au 
hotărit să organizeze o nouă campa
nie la nivel mondial împotriva con
tinuării cursei înarmării nucleare. 
In documentul dat publicității se 
arată că este necesară o gamă lar
gă de acțiuni care să ducă la opri
rea acumulării de noi arme pe

Militarizarea Cosmosului ar constitui 
o nouă escaladare a înarmărilor

MADRID 23 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat ziarului spa- 

l niol „El Pais", fostul secretar ge- 
< neral al O.N.U., Kurt Waldheim, a 
> declarat că militarizarea spațiului 
l cosmic ar constitui o nouă etapă in . 
| spirala înarmării, de natură să facă 
I—

și mai dificil procesul dezarmării. 
„S.U.A. au declarat că este vorba 
numai de cercetări. Noi însă vor
bim de înarmare și, in momentul 
în care este creată o nouă armă, 
apare deja un pericol" — a spus 
Kurt Waldheim.
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ORIENTUL MIJLOCIU
• Reuniune consacrată respectării drepturilor poporului 

palestinian
TUNIS — La Tunis s-au desfășurat 

lucrările Conferinței Comitetului 
Ligii Arabe de supraveghere a res
pectării drepturilor poporului pales
tinian, la care au participat repre
zentanți din Iordania, Siria și Liban, 
ai Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, precum și ai consiliilor de 
învățămînt. știință și cultură ale 
Ligii Arabe. în cursul dezbaterilor au 
fost condamnate persecutarea popu

lației palestiniene de către autorită
țile israeliene în teritoriile arabe 
ocupate, precum și politica Israelului 
de creare a noi așezări în aceste te
ritorii. Potrivit agenției tunisiene 
T.A.P., la conferință s-a recomandat 
înființarea în cadrul Ligii Arabe a 
unui comitet special pentru supra
vegherea condițiilor de trai ale popu
lației palestiniene. MAREA BRITANIE

Protest al Greciei pe lingă Statul Major al N.A.T.O.
ATENA 23 (Agerpres). — Grecia 

a protestat pe lîngâ organele de con
ducere ale N.A.T.O. în legătură cu 
un exercițiu dat Spre studiu milita
rilor, printre care unii provenind 
din Grecia, la o școală a N.A.T.O. din 
Roma, a anunțat purtătorul de cuvînt 
al guvernului elen, Dimitris Marudas.

El a declarat că guvernul elen a 
protestat in modul cel mai ferm pe 
lingă Statul Major al N.A.T.O. îm
potriva exercițiului a cărui temă

era : „Forțele armate grecești înfăp
tuiesc, cu sprijinul unor agenți 
străini, o lovitură de stat după o 
victorie în alegeri a stîngii" în Gre
cia. Denunțînd această „provocare 
inacceptabilă care subminează insti
tuțiile democratice ale țării și ofen
sează forțele armate", Marudas a 
spus : „Dacă asemenea situații se 
repetă, aceasta va avea consecințe 
determinante în relațiile Greciei cu 
N.A.T.O.".

^tAGENTIILE DE PRESA
W -pe scurt

OBSTACOL ÎN CALEA DECOLONIZĂRII NAMIBIEI. Activitatea com
paniilor transnaționale în Namibia constituie unul dintre cele mai se
rioase obstacole în calea decolonizării acestui teritoriu, se relevă în- 
tr-un raport al Consiliului O.N.U. pentru Namibia, dat publicității la se
diul Națiunilor Unite, in document se subliniază că aceste companii, ale 
căror Sedii se află în R.S.A., S.U.A., Anglia, R.F.G., Franța sau Canada, 
continuă să exploateze intensiv resursele naturale și umane ale teri
toriului sud-vest african. Aproximativ 400 de diverse companii transna
ționale, se relevă in document, obțin sub formă de venituri peste 60 
la sută din produsul intern brut al Namibiei.

COLABORAREA ECONOMICA 
SOVIETO-VEST-GERMANA. Cu 
prilejul desfășurării lucrărilor Co
misiei de colaborare economică și 
tehnico-științifică sovieto-vest-ger- 
mană, A. Antonov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
și M. Bangemann, ministrul econo
miei din R.F.G., au examinat — 
potrivit agențiilor T.A.S.S. și D.P.A. 
— stadiul realizării proiectelor' de 
amploare și de lungă durată, posi
bilitățile extinderii coqp.erării bila
terale în domeniile chimiei; ener
geticii și construcțiilor de mașini. 
Conducătorul delegației sovietice, 
A. Antonov, a fost primit de cance
larul vest-german, Helmut Kohl.

CONGRES. tn capitala Nigeriei 
se desfășoară lucrările celui de-al 
iV-lea Congres al Organizației Uni
tății Sindicale Africane. Participă 
delegații sindicale din numeroase 
țări ale continentului, precum și 
reprezentanți din alte state, intre 
care și România.

O DELEGAȚIE A MINISTERU
LUI TURISMULUI din țara noastră 
a avut convorbiri cu o delegație a 
Ministerului Comerțului Interior al 
R.P. Ungare privind colaborarea în 
domeniul turismului între cele două 
țări. A fost semnată înțelegerea 
privind colaborarea in domeniul 
turismului intre România și R. P. 
Ungară in perioada 1986—1990.

ADUNAREA NAȚIONALA NI
CARAGUAN A — întrunită în pri
ma sa sesiune de la instalarea nou
lui guvern — a adoptat proiectul 
de lege prezentat de președintele 
țării, Daniel Ortega Saavedra, .pri
vind amnistierea tuturor cetățenilor 
implicați in acțiuni contrarevoluțio
nare, inclusiv de natură armată.

PARTIDUL COMUNIST ITA
LIAN are in prezent 1 619 035 mem
bri. După cum arată organul de 
presă al P.C.I., „L’Unlta", cel mai 
numeros grup reprezentat în partid 
îl. formează muncitorii — 39 la sută.

NOI MANEVRE MILITARE CO
MUNE JAPONO — AMERICANE 
au fost inaugurate acum cîteva 
zile în Insula Hokkaido din nordul i 
Japoniei. La acestea participă 1 500 
militari ' japonezi și 1 000 ameri- 1 
câni, o parte din ei aduși în acest . 
scop din S.U.A. Exercițiile au 
drept scop îmbunătățirea coordo- I 
nării dintre cele două armate, iar 
observatorii consideră că ele sînt I 
o etapă pregătitoare în vederea 
marilor manevre comune japono- 
americane programate în aceeași , 
zonă nordică pentru februarie. 
Partidele de opoziție și mișcarea • 
japoneză pentru pace și-au expri
mat opoziția față de aceste ma
nevre.

NUMĂRUL ȘOMERILOR ÎN i 
PIAȚA COMUNA (fără Grecia) a 
atins un record istoric in luna de- • 
cembrie 1984, depășind, pentru pri
ma dată, pragul de 13 milioane, a 
anunțat miercuri, la Bruxelles, |
Oficiul de statistică al C.E.E. 
— „Eurostat". Cei 13 015 000 șomeri i 
din C.E.E., înregistrați in decem
brie anul trecut, reprezintă, in pro
cente, 11,6 la sută din populația . 
aptă de muncă a celor nouă țări, 
față de 11,1 la sută in decembrie I 
1983 — precizează „Eurostat".

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN i 
SALVADOR. Lupte puternice au 
fost înregistrate la începutul aces- I 
tei săptămîni între insurgenții 
Frontului Farabundo Marti pentru 
Eliberare Națională și militari ai t 
armatei salvadoriene, în departa
mentul San Miguel. Potrivit unor 
surse oficiale citate de agenția | 
France Presse, armata a făcut apel j 
la sprijinul aviației pentru a res
pinge atacul insurgenților. I

Prețul social ridicat al înarmărilor
3

LONDRA 23 (Agerpres). — Guver
nul Marii Britanii și-a reafirmat, în 
„Cartea Albă" asupra problemelor 
bugetare, hotărîrea de a îngheța chel
tuielile publice în următorii trei ani.

Experții financiari londonezi apre
ciază însă, potrivit agehției France 
Presse, că bunele intenții exprimate 
în acest document vor fi greu de 
realizat, date fiind, în primul rînd, 
cheltuielile suplimentare pe care le 
va antrena devalorizarea de facto a 
lirei sterline, îndeosebi în domeniul 
alocațiilor militare (achiziții de arme 
în străinătate). Chestiunea cea mai 
discutată la aqest capitol este cea a 
sistemului de rachete nucleare balis
tice „Trident", planificate a fi cum
părate din S.U.A. ia un preț estimat 
de Reuter la peste 8 miliarde lire

(9,5 miliarde dolari) și de Associated 
Press ia 10 miliarde lire (11,3 mili
arde dolari). Și cum, prin devalori
zarea lirei în raport cu dolarul, cos
tul rachetelor crește continuu, chiar 
și cercuri proguvernamentale se în
treabă dacă țara o să-și mai poată 
permite să le achiziționeze.

O altă implicație a hotărîrii ex
primate în „Cartea Albă" este că 
aceasta stabilizare a cheltuielilor 
se urmărește a fi realizată cu prețul 
menținerii șomajului la cotele actua
le deosebit de ridicate (3,3 milioane 
oameni). Purtătorul de cuvint labu
rist în chestiuni ^ugetare, Roy Hat- 
tersley, a declara't in acest sens: „în 
programele sale de cheltuieli și con
strucții capitale, guvernul a ales din 
nou soluția șomajului ridicat".Capriciile vremii

După două săptă
mâni de ger aprig, 
vremea s-a încălzit 
in Europa occidentală, 
provocind inundații in 
Anglia și Portugalia, 
tncălzirea vremii, în
soțită de ploi, a dus la 
dezghețarea riurilor și 
topirea zăpezii, care 
acoperă continentul. 
Temperaturile au în
ceput să urce peste 
zero grade, atingind la 
Roma plus 16 grade 
Celsius.

Asupra nordului Sco
ției insă, unde vremea 
a fost relativ blinda in 
timpul gerului ce cu
prindea alte regiuni,

s-a abătut un viscol 
care a acoperit cu ză
padă majoritatea șo
selelor importante și 
a lăsat 70 000 persoa
ne,, fără curent elec
tric. Șoselele din su
dul Angliei Sînt aco
perite de un strat de 
apă depășind un me
tru.

Rîurile s-au revăr
sat și au inundat une
le locuințe din centrul 
și sudul Portugaliei, 
blocind principala șo
sea ce leagă capitala 
țării, Lisabona, de lo
calitatea Alcacer do 
Sol, la 100 kilometri 
spre sud.

Autoritățile elveție
ne au avertizat că da
torită viatului căldu
ros din sud există se
rioase pericole de a- 
valanșe la înălțimi de 
peste 1 800 metri.

Ih Danemarca s-a 
anunțat că, in pofida 
temperaturii de plus 4 
grade, strimtorile de 
la intrarea în Marea 
Baltică sînt încă blo
cate de sloiuri de 
gheață avind grosimi 
de 3 metri, astfel in
cit numai navele mari, 
însoțite de spărgătoa
re de gheață, pot trece 
prin aceste strîmtori.

(Agerpres)

DIRECȚII FUNDAMENTALE ÎN GÎNDIREA TEORETICĂ Șl ACTIVITATEA PRACTICĂ A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU^

Lichidarea subdezvoltării și înfăptuirea unei noi ordini 
economice internaționale - cerință de bază
a progresului, stabilității și păcii

„Una din condițiile stabilității și păcii, ale depășirii greutăți
lor economice, a crizei economice este soluționarea intr-un mod nou 
a problemelor subdezvoltării și realizarea noii ordini economice 
mondiale, care să asigure mai multă echitate, mai multă dreptate 
socială și să țină seama de necesitatea de a deschide calea lichidă
rii subdezvoltării și asigurării progresului economic și social mai 
rapid pentru mai bine de două treimi din omenire”.

NICOLAE CEAUȘESCU
O concepție originală, 

realistă și constructivă. Obiec* 
tivul înfăptuirii unei noi ordini eco
nomice internaționale — de natură 
să asigure lichidarea subdezvoltării 
și a marilor decalaje dintre state, 
progresul economiei mondiale și so
luționarea problemelor stabilității ei 
— ocupă un loc central în gindirea 
teoretică și în activitatea practică a 
secretarului general al partidului 
nostru, președintele Republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Este meri
tul deosebit al președintelui Româ
niei acela de a fi elaborat o concep
ție originală, unitară și cuprinzătoa
re, cu o solidă fundamentare științi
fică, materialist-dialectică, și cu un 
profund caracter umanist, de a fi de
finit un program concret de măsuri 
în vederea realizării acestui deziderat 
istoric.

Revoluționarul înflăcărat care și-a 
consacrat viața cauzei libertății, dem
nității și înfloririi patriei a vibrat pu
ternic și la aspirațiile celorlalte po
poare — de libertate națională și so
cială, progres și dezvoltare de sine 
stătătoare. Secretarul general al 
partidului nostru a desfășurat o neo
bosită activitate pentru însăși cris
talizarea conceptului noii ordini eco

nomice, evidențiind necesitatea înlo
cuirii vechiului sistem de raporturi, 
bazate pe inegalitate și asuprire im
perialistă și colonialistă, cu o nouă 
ordine, întemeiată pe egalitate, echi
tate și avantaj reciproc.

într-o viziune cuprinzătoare, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, dezvăluind 
in toată amploarea sa contradicția pe 
plan internațional dintre asupritori și 
asupriți, dintre bogați și săraci, a ela
borai teza de o inestimabilă valoare 
teoretică și practică potrivit căreia 
aceasta devine cea mai puternică 
contradicție a lumii contemporane. 
Este o teză ce își găsește temeinice 
fundamentări în realitățile vieții in
ternaționale, care atestă divizarea 
lumii în țări dezvoltate și țări în curs 
de dezvoltare, divizare generatoare 
de antagonisme tot mai puternice, 
care nu se manifestă doar într-o 
zonă sau alta, ci pe întreaga planetă. 
Și aceasta nu numai — și nu atît — 
sub aspect geografic, ci mai cu seamă 
prin vasta arie de cuprindere a do
meniilor de manifestare, înglobînd 
deopotrivă sfera socială, cea econo
mică și cea politică.

Semnificativ pentru actuala situa
ție critică pe plan economic este 
faptul că țările în curs de dezvoltare, 
în care trăiește peste două treimi din 

omenire, nu beneficiază decît de 
o cincime din produsul mondial ; 
ponderea lor este de 35 la sută din 
producția agricolă, de numai 13 la 
sută din cea industrială și de nici 
5 la sută din activitatea de cercetare 
tehnico-științifică. Ca urmare, veni
tul mediu anual pe locuitor, care se 
ridică la 10 000 dolari în țările dez
voltate, nu este decît de 640 dolari în 
statele în curs de dezvoltare, ceea ce 
înseamnă un raport de circa 16 la 1. 
Iar acestea sînt doar cifre medii, în 
spatele cărora se ascund discrepanțe 
și mai acute, de-a dreptul copleși
toare.

în concepția președintelui Româ
niei, lichidarea stării de subdezvol
tare — stare de lucruri profund 
nedreaptă, consecință directă a poli
ticii imperialiste, colonialiste și neo- 
colonialiste, a vechilor relații de 
inechitate, dominație și asuprire — 
constituie o problemă de care de
pinde insuși viitorul omenirii, repre
zintă o necesitate obiectivă a pro
gresului general. Este un motiv de 
adîncă satisfacție faptul că practica 
istorică confirmă, pas cu pas, juste
țea acestor aprecieri. Consecințele 
subdezvoltării, ale sărăciei, mizeriei 
și foametei de pe întinse zone ale 
globului sînt adine resimțite nu 

numai de țările rămase In urmă ; 
menținerea și adîncirea decalajelor, 
constituind un factor de îngustare a 
pieței mondiale, afectează evoluția 
economică generală, creează — așa 
cum o dovedesc fenomenele actuale 
— dezechilibre, situații de criză eco
nomică și financiară, care blochează 
progresul statelor, inclusiv al celor 
avansate, generează animozități și 
neîncredere, focare de încordare și 
conflicte, cu riscuri imprevizibile 
pentru pacea și securitatea popoare- 
.lor.

Principii noi — la teme
lia unei lumi noi. Avînd în 
vedere gravele și multiplele consecin
țe negative ale subdezvoltării, secre
tarul general al partidului nostru con
sideră că edificarea unei noi ordini 
economice nu ar însemna schimbări 
superficiale, înlocuirea vechiului 
„ambalaj" cu altul nou, ci transfor
mări revoluționare fundamentale in 
insuși sistemul de relații dintre sta
te, abolirea completă și definitivă a 
practicilor imperialiste, de dominație 
și forță, care, pe plan economic, duc 
la adîncirea decalajelor.

în gindirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, noua ordine pe plan eco
nomic se află într-o relație organică, 
indisolubilă, cu o nouă ordine pe 
plan politic, presupune așezarea Ia 
temelia relațiilor internaționale a 
noilor principii ale independenței și 
suveranității naționale, ale deplinei 
egalități In drepturi, neamestecului 
în treburile interne, avantajului re
ciproc, excluderii cu desăvîrșire a 
forței din relațiile internaționale. 
Evoluțiile de pină acum au dovedit 
cu prisosință că numai prin aplicarea 
ansamblului acestor principii, de că
tre toți și față de toți, se pot crea 
condiții în vederea lichidării subdez
voltării — obiectiv esențial al noii 
ordini.

Căi și mijloace de înfăp
tuire a unui deziderat isto
ric Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
are nu numai meritul de a fi rele
vat imperativul înfăptuirii unei noi 
ordini economice și de a-i fi dat 
contururi teoretice dintre cele mai 
clare, ci și de a fi schițat căile și mo
dalitățile de realizare practică a 
acestui deziderat istoric. In abor
darea acestor probleme, președintele 
României pune cu putere în evidență 
adevărul fundamental că lichidarea 
subdezvoltării, ridicarea economică și 
socială a țărilor râmase in urmă tre
buie să se bazeze, in primul rind, pe 
efortul propriu al fiecărui popor, pe 
mobilizarea intensă a potențialului 
material și uman al țârii respective, 
ceea ce include alocarea unei părți 
însemnate din venitul național in 
scopul dezvoltării. Avînd in vedere 
propria experiență — faptul că în 
centrul eforturilor întregului nostru 
popor s-au aflat și se află întărirea 
pozițiilor României de țară socialistă 
mediu dezvoltată și trecerea ei in
tr-un stadiu nou, superior, cel de 
țară socialistă dezvoltată — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a propus elabo
rarea și aplicarea in practică a unui 
program de lungă durată — pină in 
anul 2000, cu o primă etapă pină în 
1990 — care să prevadă măsuri și ac
țiuni eficiente de creștere puternică a 
forțelbr de producție, de accelerare a 
procesului de Industrializare, de mo
dernizare a agriculturii, ca și a ce
lorlalte sectoare de activitate în ță
rile in curs de dezvoltare.

în același timp, secretarul general 
al partidului nostru consideră că un 
rol important revine cooperării in
ternaționale — cooperare chemată să 
se desfășoare în condiții de egalitate, 
echitate și avantaj reciproc, de na
tură șă impulsioneze eforturile 
proprii ale statelor in cauză. In acest 
sens, președintele României apre
ciază că ceea ce se impune cu ma
ximă urgență în momentul de față 
este oprirea procesului de degradare 
a situației economice mondiale, în
deosebi a țărilor in curs de dezvol
tare, prin realizarea de înțelegeri în
tre țările avansate și cele rămase în 
urmă asupra elaborării și transpu
nerii în practică a unui plan de ac
țiune pe termen mai lung și mai 
scurt,

în viziunea de largă cuprindere a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, un loc 
Important intr-un astfel de program 
trebuie să-I ocupe măsurile vizind 
soluționarea globală a problemei da
toriilor externe ale țări|or in curs de 
dezvoltare. în acest sens, președin

tele țării noastre a propus anularea 
datoriilor pentru țările cu un venit 
național pină la 500—600 de dolari pe 
locuitor, o reducere importantă a 
acestor datorii pentru țările cu un 
venit național pină la 1 000—1 200 de 
dolari pe locuitor, o reducere gene- 
nală, de 30 pină la 50 la sută, a da
toriilor pentru toate țările în curs de 
dezvoltare ; stabilirea unor limite 
maxime ale dobinzilor, de 7—8 la 
sută pentru creditele vechi și de 5 la 
sută pentru cele noi; convenirea unui 
plafon pentru plățile anuale în con
tul datoriei externe, care să nu fie 
mai mare de 10—15 la sută din ve
niturile anuale din exporturi ale sta
telor debitoare ; acordarea în conti
nuare de credite cu dobînzi raționale 
țărilor lumii a treia, fără a li se im
pune condiții economice și politice, 
pentru sprijinirea progresului lor e- 
conomico-social ; restructurarea sis
temului monetar și financiar pentru 
a se asigura participarea, cu drepturi 
egale, a tuturor statelor la activita
tea organismelor financiare interna
ționale.

De asemenea, președintele Româ
niei consideră ca imperative esențiale 
ale noii ordini combaterea protecțio- 
nismului și realizarea unui comerț 
liber, fără discriminări și fără nici un 
fel de condiționări politice sau de 
altă natură ; stabilirea unui raport 
just, echitabil intre prețul materiilor 
prime și cel al produselor indus
triale ; asigurarea accesului larg, 
neîngrădit al tuturor stimelor Ia cu
ceririle științei și tehnicii moderne în 
vederea aplicării lor în economie.

Firește, realizarea unor pași con- 
creți in direcția înfăptuirii noii or
dini economice internaționale presu
pune alocarea unor mari fonduri 
materiale și bănești, ceea ce nu se 
poate concepe decît prin intensifi
carea eforturilor pentru dezarmare, 
pentru reducerea uriașelor cheltuieli 
militare, care au devenit o grea po
vară pentru toate statele. De aceea, 
președintele României a propus în
ghețarea cheltuielilor militare și tre
cerea la reducerea lor, fondurile ast
fel eliberate puțind fi canalizate în 
direcția progresului tuturor popoare
lor și, în primul rînd, al celor din 
țările rămase în urmă pe plan eco
nomic. Totodată, avînd in vedere 
persistența fenomenelor de criză din 
economia mondială, agravarea con
tinuă a situației țărilor în curs de 
dezvoltare, precum și imobilismul, 
lipsa rezultatelor concrete la re
uniunile internaționale pe această 
temă, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
evidențiază necesitatea începerii, cit 
mai grabnic posibil, in cadrul O.N.U., 
a negocierilor globale „Nord-Sud“ în 
problemele dezvoltării.

Președintele țării noastre a elabo
rat teza de mare însemnătate potrivit 
căreia orientarea într-o direcție pozi
tivă a proceselor economice interna
ționale actuale depinde, in bună par
te, de capacitatea țărilor in curs de 
dezvoltare de a întări unitatea și co
laborarea lor. în acest sens, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a propus organi
zarea unei întîlniri la nivel înalt a 
țărilor în curs de dezvoltare, care ar 
da posibilitatea statelor respective să 
elaboreze de comun acord o strategie 
asupra activității viitoare, atit în ce 
privește conlucrarea mai strânsă între 
ele în direcția dezvoltării economice 
cu forțe proprii, cit și pentru stabi
lirea unor puncte de vedere unitare 
la negocierile cu țările dezvoltate.

Sprijin efectiv dezvoltării 
independente. ConcePtia teore
tică a președintelui României cu pri
vire la instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale este puter
nic întărită, cum se știe, de acțiunea 
practică. Astfel, România, ea insăși 
țară în curs de dezvoltare, întreține 
relații de colaborare pe toate planu
rile — politic, economic, tehnico-ști- 
ințific, cultural — cu cvasitotalitatea 
statelor în curs de dezvoltare, relații 
puternic stimulate de vizitele în
treprinse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în țări ale Asiei, 
Africii, Americii Latine, de docu
mentele de mare importanță semnate 
cu aceste prilejuri.

Numeroasele obiective economice 
din statele in curs de dezvoltare la 
realizarea cărora participă țara noas-t 
tră, activitatea societăților mixte în 
domeniul industriei, agriculturii, con
strucțiilor, transporturilor și comer
țului, asistența tehnică sub diferite 
forme, sprijinul acordat de România 
pentru pregătirea de cadre naționale 
din aceste țări reliefează pregnant 
solidaritatea în fapte a partidului și 
statului nostru cu lupta popoarelor 
pentru dezvoltare liberă, indepen
dentă.

Pentru remarcabila contribuție la 
elaborarea conceptului de nouă or
dine economică internațională, pen
tru vasta activitate practică desfășu
rată in vederea înfăptuirii acestui 
deziderat vital al omenirii, numele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu este 
astăzi pronunțat cu prețuire, respect 
și stimă pe toate meridianele globu
lui, ca o deplină recunoaștere a efor
turilor depuse pentru cauza comună 
a progresului și păcii în lume.

Gh. CERCELESCU
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