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EXEMPLARA VIATA DE PATRIOT REVOLDTiONAR.
0 ISTORICA OPERA PENTRU PARTID $1 TARA
artidul, întregul popor, cu
dragoste profundă și aleasă
prețuire, aniversează ziua de
naștere a tovarășului
Nicolae Ceaușescu și aduc un
călduros omagiu îndelungatei sale
activități revoluționare, desfășura
te continuu, cu strălucire, de peste
o jumătate de veac, pentru pro
gresul multilateral al patriei, pen
tru socialism, pentru pace. Țara își
sărbătorește eroul, așa cum întot
deauna, de-a lungul unei tumul
tuoase istorii, au fost cinstiți bra
vii înaintași, acei conducători în
cercați ce s-au ridicat la înălțimea
marilor momente ale trecutului și
au luptat cu abnegație și dăruire
exemplară pentru unitatea patriei,
pentru progresul ei, pentru liber
tate și independență. Partidul, po
porul, întru cinstirea proeminentei
sale personalități, de conducător
înțelept al partidului și statului,
simbol măreț al demnității Româ
niei socialiste, al înălțării ei pe
culmi de progres și civilizație,
i-au dedicat cea mai luminoasă
prețuire, situîndu-1 la Ioc de cinste,
alături de iluștrii săi iiiaintașii Poporul, partidul îl omagiază, azi, cu
mindria de a ști că istoria a ridi
cat, din rindurile sale, la înălțimea
noilor vremuri de glorioasă con
strucție a socialismului și comunis
mului pe pămintul străbun al ță
rii, un eminent conducător.
Prin geniala sa gindire social-politică, prin titanica sa activi
tate revoluționară, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, întîiul președinte al Româ
niei. se înscrie pentru totdeauna
in galeria acelor luminați patrioți
care, așa cum scria Nicolae Bălcescu, intrupară voința și cugetarea
poporului, spre a le manifesta
lumii.
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Un Om pentru istorie,
un Om pentru viitor
aptele biografiei tovarășului
Nicolae Ceaușescu sînt' emo
ționante, pilduitoare. La școa
lă, în satul natal, învățase ce
înseamnă iubirea de patrie, ce în
seamnă a fi patriot. Venit în Capi
tală, intrînd în rindurile clasei mun
citoare, a ales, încă la începutul anilor ’30, un drum de luptă, pe care
s-au afirmat marile sale calități
umane și revoluționare. Devine,
din însărcinarea partidului comu
nist, membru al Comitetului Na
țional Antifascist.
Se angajează
cu fermitate in organizarea și mo
bilizarea tineretului la lupta revo
luționară, desfășoară o activitate
tumultuoasă pentru intensificarea
Influenței partidului în rindul ti
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nerei generații, pentru întărirea
unității de acțiune a tinerilor în
marile bătălii antifasciste. Partici
pă activ la lupta întregului popor
pentru apărarea independenței și
integrității patriei, pentru făurirea
unei societăți noi în România,
Partidul, Uniunea Tineretului Co
munist i-au încredințat importante
munci de răspundere. îndeplinește
numeroase sarcini ilegale, însufle
țește lupta tinerilor pentru drep
turi economice și politice, militea
ză pentru ca tot mai mulți tineri
să cunoască și să urmeze cuvîntul
partidului comunist. Arestat, tri
mis in judecată,
a devenit, in ca
drul
procesului
de la Brașov, din
acuzat — acuza
tor. Partidul i-a
încredințat rolul
principal în ori
entarea politică a
procesului.
in
transformarea lui
intr-o tribună de
luptă,, revoluțio
nară si antifas
cistă. Condamna
rea și întemni
țarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu
la Doftana con
tribuie la călirea
sa revoluționară.
La ieșirea din
închisoare. I se
încredințează sar
cini deosebit de complexe și
grele. Este prezent in primele
rînduri ale
unor importante
acțiuni revoluționare, la care
participă împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu. Era momen
tul cîmd se intensificau străda
niile pentru reorganizarea Uniunii
Tineretului Comunist. Tovarășul
Nicolae Ceaușescu, împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu au ac
ționat cu fermitate și consecven
ță pentru ca tinerii revoluționari
să dispună de o organizație înche
gată, puternică, unită sub stindar
dul Partidului Comunist Român.
Un rol hotărîtor a revenit tovară
șului Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu in organi
zarea marii demonstrații din Bucu
rești, de la 1 Mai 1939. Desfă
șurat sub semnul unității clasei
muncitoare, acest important mo
ment istoric, la care au participat
zeci de mii de oameni ai muncii, a
dat expresie voinței ferme a po
porului român de a se ridica îm
potriva exploatării, a fascismului,
a războiului.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, me
reu împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, in primele rînduri ale
luptei revoluționare a clasei mun

citoare, a întregului popor, au ac
ționat cu dăruire patriotică, cu spi
rit .militant activ, în rindurile Parti
dului Comunist Român, ale Uniunii
Tineretului Comunist, in cadrul
sindicatelor și al altor organizații
de masă, pentru inițierea și desfă
șurarea unor puternice manifestări
cu caracter politic, social și cultu
ral, pentru atragerea unor largi
categorii de oameni ai muncii in
Frontul Popular . Antifascist. Prin
tot ceea ce au întreprins, în rindu
rile partidului, ca inflăcărați pa
trioți și revoluționari, in acele
momente dramatice ale istoriei
noastre naționale,
au făcut dovada
unei profunde în
țelegeri a impe
rativelor
aflate
in fața poporu
lui, a devotamen
tului nețărmurit
pentru cauza li
bertății și inde
pendenței Româ
niei, a păcii.
Au urmaț alte
șF 'alte' niomcnte
eroice. Lupta re
voluționară a cla
sei muncitoare, a
întregului popor,
sub conducerea
partidului comu
nist, s-a intensi
ficat, în condi
țiile agravării ac
centuate a situa
ției internaționale, la sfîrșitul dece
niului al patrulea și începutul celui
de-al cincilea deceniu, ale expan
siunii tot mai agresive, războinice
a fascismului. în aceste momente de
mare primejdie pentru țară, po
porul român, înțelegîndu-și misiu
nea istorică, și-a strîns rindurile.
în valul uriaș de forțe ce s-au ri
dicat împotriva războiului, pentru
apărarea patriei, principalul rol, cu
adevărat determinant, a revenit
Partidului Comunist Român. Acest
rol i l-au conferit viața, impreiurările concrete, activitatea''revolu
ționară și politică pe care a desfă
șurat-o cu abnegație, cu patriotică
dăruire. în rindul cadrelor de bază
ale partidului, care au organizat ’și
au condus această luptă, s-a afir
mat printr-o prezență curajoa
să, vizionară, eroică tovarășul
Nicolae Ceaușescu, participînd ac
tiv, intr-o deplină continuitate, la
toate marile momente din această
perioadă, ce au culminat cu actul
istoric de demnitate națională de la
23 August 19-14.
în zorii noii ere a istoriei patriei,
în cei dinții ani ai revoluției și con
strucției socialiste, înscriindu-se in
aceeași semnificativă continuita
te, activitatea politică și orga

Strategie revoluționară
profund novatoare a modernizării
și perfecționării economiei naționale
Aniversarea zilei de naștere și
a peste 50 de ani de activi
tate revoluționară a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretartil ge
neral al partidului Comunist Român,
președintele României socialiste,
constituie o glorioasă sărbătoare în
care întregul popor aduce un vibrant
omagiu fiului său cel mai iubit și
mai stimat, strălucitului' său con
ducător. Unindu-și glasurile, clasa
muncitoare, țărănimea, intelectuali
tatea. intreg poporul îi adresează
cele mai calde urări'de viață iungă,
de sănătate și fericire, de putere de
muncă, de noi și mari succese în
activitatea de supremă răspundere
pe care o desfășoară in fruntea
partidului și statului, pentru ridi
carea țării pe noi culmi de civiliza
ție.
Spiritul nou. primenitor, revoluțio
nar, promovat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu după Congresul al
IX-lea în întreaga viață politică și
economico-socială a determinat afir
marea unui stil dinamic, profund
creator, pătruns de o inaltă .respon
sabilitate față de prezentul și vii
torul patriei, deschizind calea unor
atotcuprinzătoare și strălucite trans
formări care validează expresiv o
legitate a istoriei :' la vremuri noi, un
om nou, cu o viziune nouă.
tn anii. de cind tovarășul

Nicolae Ceaușescu, ctitorul Româ
niei moderne, se află in fruntea
partidului și statului au dobîndit o
puternică vigoare cutezanța și
nețărmurita incredere a națiunii in
viitorul său strălucit, au fost deschise
noi orizonturi mărețe de manifesta
re a capacităților sale creatoare, de

ȘTEFAN ANDREI
membru supleant al Comitetului
Politic Executiv, secretar al C C.
al P.C.R.

afirmare fără precedent a României
pe arena vieții internaționale.
Pe baza unei permanente și labo
rioase studieri a realităților româ
nești, a profundei analize științifice
a vieții social-politice și economice
contemporane, secretarul general al
partidului a asigurat aplicarea crea
toare a adevărurilor generale ale
socialismului științific, ale materia
lismului dialectic și istoric la condi
țiile concrete ale țării, îmbogățind
teoria și practica socială cu o viziu
ne nouă, cu teze originale, curajoa
se, de o inestimabilă valoare, larg
apreciate în gindirea socială con
temporană.

Cu o inegalabilă putere de pătrun
dere a esenței fenomenelor, cu spi
ritul . novator, revoluționar, ce îi
sint caracteristice, printr-o magis
trală interpretare a teoriei marxiste
cu privire la rolul decisiv al forțe
lor productive în procesul transfor
mării modului de existență al oa
menilor și al relațiilor sociale, secre
tarul general al partidului a fun
damentat teoretic și a ilustrat prac
tic interdependența organică și di
namică intre industrializare, crearea
și modernizarea bazei tehnico-materiale, dezvoltarea economiei națio
nale și progresul economico-social
multilateral. „în ultimă instanță —
subliniază secretarul general al
partidului nostru — scopul indus
trializării este acela de a asigura
creșterea accelerată a mijloacelor de
producție pentru utilizarea și dez
voltarea rapidă a tuturor ramurilor
economiei naționale de care depind
satisfacerea cerințelor de consum ale
întregului popor, precum și asigu
rarea mijloacelor pentru reproducția
socialistă lărgită, pentru progresul
continuu al societății”. In această
optică, tovarășul Nicolae Ceaușescu
a conceput strategia dezvoltării
României in actualul stadiu istoric,
strategie revoluționară -profund no-

(Continuare în pag. a U-a)

nizatorică desfășurată de tovarășul
Nicolae Ceaușescu dobindește noi
valențe, noi trăsături fundamentam.
Aflat in fruntea Uniunii Tinerelu
lui Comunist, face înalta dovadă a
aleselor calități afirmate in anii
ilegalității : experiența organizato
rică, deosebita putere de muncă,
înalta competență politică. Eveni
mentele, sarcinile revoluționare
au cerut ca. in anii ce au ar
mat eliberării patriei, tovarășul
Nicolae Ceaușescu să îndeplinească
înalte munci de partid și de stat.
A făcut continuu, intr-un inait
grad, dovada unei inepuizabile
energii revoluționare in lupta pentru
înlăturarea hotărită a urmelor
societății vechi, in activitatea de
ctitorire a unei vieți noi. pentru
victoria socialismului în România.

Ctitor de epocă nouă,
de mărețe înfăptuiri
nouă epocă istorică a început,
cu peste două decenii in
urmă, pe pămintul patriei
noastre. , Era, in Julie 1965.
Congresul' al IX-lea al Partidului
Comunist Român a prezentat, in
fața întregii națiuni, un cutezător
program de prefaceri radicale in
toate domeniile vieții economice și
Sociale. Un program ce izvora din
gindirea originală, profund științifi
că a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
întemeiată pe cunoașterea istorici
noastre milenare, pe tradițiile lumi
noase ale luptelor revoluționare de
eliberare națională și socială, pe
analiza riguroasă a experienței con
strucției socialiste în România și
a realităților lumii contemporane.
Au fost trasate, atunci, direcții ab
solut noi de creștere economică, s-au
stabilit ritmuri de dezvoltare me
nite să asigure deplina valorificare
a resurselor materiale și umane ale
țării. Secretarul general al partidu
lui a adresat întregului popor che
marea însuflețitoare de a se cu
noaște mai bine pe sine, de a-și
evalua în spirit realist forțele, ca
pacitatea de muncă, de a-și mobili
za toate energiile creatoare pentru
progresul multilateral al patriei.
Dezvoltarea
economico-socială
accelerată a țării, impulsionată
de Congresul al IX-lea, a dat
un curs nou evoluției
societății
noastre socialiste. Mărețele înfăp
tuiri din acești ani, înscrise pentru
totdeauna in memoria timpului, se
constituie într-un amplu biianț
constructiv pe care partidul, în
tregul popor ii'prezintă ca su
prem argument al unei epoci
trăite fertil și eficient : „Epoca
Nicolae Ceaușescu”. Munca între
gului popor s-a dovedit a fi po-
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• PENTRU UN TIMP DE GLORII
Poem de gînd ales, urare caldă
acestei zile-nalte de ianuar
cu dragoste ne-ntîmpinăm Eroul
de vremi contemporane făurar
Ca munții
veghindu-i
chezaș cu
la tot ce-i

noștri, dîrz, privind în țară
drumul drept și măreția
fapta sa și cu visarea
viitor în România

Istoria întreagă e acasă
marile imnuri tot acasă sînt

și se rostește liber limba noastră
limba unirii unui vechi pămînt

Cuvînt de bună pace către lume —
chemare la adîncă-nțelepciune —
prin El se împlinește vrerea țării
prîh El trăiește demn o națiune

Un nume — Nicolae Ceaușescu
pentru un timp de glorii, demn, solar
poem de gînd ales, urare caldă
acestei zile-nalte de ianuar I

(Continuare in pag. a lV-a)

Nicolae Dan FRUNTELATA

0 politică activă de pace
și progres pentru toate popoarele,
de largă colaborare internațională
Unul dintre principalele izvoare
ale înaltului prestigiu de care se
bucură pretutindeni in lume Româ
nia socialistă constă in politica sa
statornică de pace și colaborare in
ternațională. Este un adevăr in
dubitabil, ce a devenit cu deo
sebire evident in perioada în
scrisă în lltminosul arc de timp
deschis prin alegerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu in fruntea parti
dului și statului nostru — perioadă
de puternică afirmare a României in
întreaga lume, atît prin rezultatele
obținute în dezvoltarea economicosocială a țării, cit și prin orientările
promovate în sfera relațiilor politice
și economice externe. Astfel, pe baza
realizărilor deosebite în dezvoltarea
forțelor de producție, a succeselor
remarcabile pe calea industrializării
țării și modernizării agriculturii.
România și-a extins și diversificat
continuu, in cele peste două decenii
care au trecut de la Congresul al
IX-lea al Partidului Comunist Ro
mân, schimburile și colaborarea
economică cu toate statele, fără deo
sebire de orinduire socială, de mă
rime, potențial sau grad de dezvol
tare. Este semnificativ, in acest
sens, faptul că România întreține
astăzi relații economice cu mai bine
de 150 de state, față de 98 In 1965.
Asemenea repere ale afirmării tot

mal puternice a țării noastre pe
scena economică mondială reprezintă
o expresie și materializare, pe te
renul practicii revoluționare, a con
cepției teoretice, de largă cuprindere,
a secretarului general al partidului,
președintele Republicii, cu privire la
rolul și importanța extinderii rela-

ILIE VĂDUVA
ministrul comerțului exterior
și cooperării economice internaționale
fiilor economice dintre state în epoca
noastră. Strălucită sinteză a gindirii
creatoare, rezultat al unei profunde
analize, în spiritul materialismului
dialectic șl istoric, a evoluțiilor și
tendințelor fundamentale din lumea
contemporană, această concepție se
înscrie ca o contribuție de mare va
loare la patrimoniul gindirii științi
fice — politice, economice și so
ciale — al umanității.
O trăsătură definitorie a concep
ției președintelui României, despre
colaborarea internațională este uni
tatea dialectică,’ indisolubilă, dintre
politica internă și cea externă, din
tre dezvoltarea economică a țării

noastre și participarea el activă,
tot mai eficientă, Ip circuitul mon
dial de valori materiale și spiritua
le, ia promovarea cauzei dezarmării
și statornicirea unui climat de pace
pe planeta noastră. In viziunea
tovarășului Nicolae Ceaușescu. parti
ciparea tuturor țărilor la diviziunea
internațională a muncii răspunde
unei necesități obiective, datorită
interdependențelor tot mai accen
tuate dintre economiile naționale,
creșterii gradului de complexitate a
producției moderne, rolului tot mai
important al științei și tehnicii ca
factori dinamizatori ai progresului.
Este o realitate de necontestat că
accelerarea dezvoltării economice, a
progresului general al fiecărei țări
depinde, intr-o măsură hotărîtoare,
de efortul propriu și, în același
timp, de intensificarea relațiilor de
colaborare externe, de promovarea
cooperării tehnico-științifice și a
schimburilor comerciale internațio
nale. In această lumină, participarea
tot mai activă la circuitul economic
mondial constituie o componentă
esențială a strategiei edificării so
cietății socialiste multilateral dez
voltate în România.
Pornind de la aceleași premise,

(Continuare in pag. a IV-a)
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EROUL
Tovarășului
Nicolae Ceaușescu, cu
tezătorul erou al patriei
socialiste,
muncitorii,
țăranii și intelectualii,
întreaga
națiune
îi
adresează strămoșeas
ca urare „LA MULȚI
ANI!", cu sentimente de
aleasă cinstire, dragos
te și recunoștință.
PAGINA A III-A

UN MARE
„EROU Al PĂCII”,
0 STRĂLUCITĂ
PERSONALITATE
A VIEȚII
INTERNAȚIONALE
PAGINA A VI-A
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RE PENTRU PROGRESUL NEÎNTRERUPT AL PATRIEI SOCIALISTE

A

înțelept conducător al poporului
în rodnic dialog cu poporul
Simbolic, în anul în care s-a
făurit statul național unitar
român, este înscrisă in cartea
de aur a istoriei noastre ziua
de naștere a celui ce conduce
de peste două decenii destinele
României socialiste. O zi cu
adinei rezonanțe în sufletul fie
căruia dintre noi, o zi în care
se îndreaptă din toate colțurile
țării, spre cel mai iubit fiu al
poporului, simțăminte fierbinți
de dragoste, de admirație, de
recunoștință.
întreaga luptă
revoluționară pentru propășirea
neamului a dat roade, s-a îm
plinit în înfăptuiri fără prece
dent. Și, îndreptățit, această
perioadă înfloritoare, fără egal
în trecut, este denumită cu mîndrie „Epoca Nicolae Ceaușescu".
Alături de făurirea unei eco
nomii prospere, a unei indus
trii moderne, una dintre realiză
rile de seamă ale perioadei
deschise de Congresul al IX-lea
al partidului o constituie schimbările profunde intervenite în
viața socială a țării, făurirea
sistemului democrației muncito
rești revoluționare. în concepția
profund novatoare a secretaru

lui general al partidului, clasa
muncitoare, toți cei ce muncesc
sint chemați să participe direct
la conducerea și buna gospodă
rire a întreprinderilor, la elabo
rarea și înfăptuirea politicii
interne și externe a partidului,
la conducerea întregii vieți
economico-sociale și politice a
țării. Ceea ce ne cere tovarășul
Nicolae Ceaușescu este ca toate
aceste atribuții să se exercite
activ, exigent, în interesul pro
ducției, al oamenilor muncii,
în interesul patriei socialiste.
O expresie concretă, grăitoare
a stilului nou de muncă, legat
de viață, profund democratic și
revoluționar,
promovat
cu
exemplară consecvență de se
cretarul general al partidului
o constituie și vizitele de lucru
desfășurate sistematic pe tot
teritoriul țării. Ele au 6 mare
importanță practică, vin în spri
jinul colectivelor de muncă prin
neprețuite orientări, insuflă în
credere în capacitatea de creație
a tuturor oamenilor muncii.
Cunoscînd direct cerințele și
posibilitățile, analizînd aprofun
dat condițiile, tovarășul

Nicolae Ceaușescu imprimă cu
ocazia fiecărei vizite de lucru
un curs novator în toate dome
niile de activitate.
Comuniștii, oamenii muncii
de la întreprinderea „23 Au
gust" București poartă o nețăr
murită recunoștință conducăto
rului partidului și statului pen
tru repetatele vizite de lucru
care au produs, la fel ca pretu
tindeni, schimbări hotărîtoare
în organizarea și rezultatele
producției. Pe parcursul ultimi
lor douăzeci de ani, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a făcut 15
vizite de lucru în întreprinderea
noastră, participînd și la adunări
generale ale oamenilor muncii.
Realizările obținute ilustrează
impulsul dinamizator dat dez
voltării și modernizării între
prinderii noastre, care în ulti
mele două decenii și-a sporit
producția de peste 10 ori, realizînd în prezent produse de
mare tehnicitate, cum sint : mo
toarele
rapide, locomotivele
magistrale, într-o gamă largă de
tipuri și performanțe, utilajul
tehnologic pentru programele

prioritare ale economiei națio
nale.
în acest ianuarie aniversar,
cea mai convingătoare dovadă
a dragostei și recunoștinței o
constituie angajarea prin care
acționăm pentru înfăptuirea in
dicațiilor secretarului general
al partidului cu privire la mo
dernizarea producției întreprin
derii noastre, îndeosebi a sec
toarelor calde, ridicarea conti
nuă a calității produselor, creș
terea productivității muncii,
sporirea producției fizice și
marfă, a exportului. Cu această
convingere, însoțim prin cununa
faptelor omagiul pe care-1 adu
cem iubitului conducător al
partidului șl țării, adresîndu-i
cele mai calde urări de deplină
sănătate, viață îndelungată și
multă putere de muncă, împre
ună cu tradiționalul „La mulți
ani !“.

Petre RADUCANU
secretar al comitetului de partid
de la întreprinderea „23 August"
- București

La temelia noii vieți
- o gîndire profund vizionară
I

Continuînd și dez
voltând pe o nouă
treaptă
aspirațiile
seculare de dreptate
socială, libertate și
independență ale po
porului nostru, parti
dul a condus și înfăp
tuit toate marile trans
formări revoluționare
care au făcut ca
România să devină o
țară înaintată, cu o
puternică
economie
socialistă, cu o cultu
ră, un învățământ și o
știință înfloritoare, cu
o viață socială demo
cratică și umanist-revoluționară. Succesele
dobindite în toate sfe
rele vieții social-politice și culturale, mai ales
in ultimele două dece
nii, de cînd la condu
cerea partidului și a
țării se află tovarășul
Nicolae Ceaușescu, au
dat înfățișării patriei
noastre socialiste o
nouă și strălucită aură
de progres, de civili
zație și cultură socia
listă. La aceste gran
dioase realizări, scrii
torii, prin cele mai
valoroase creații ale
lor, și-au adus o reală
contribuție.
mobilizînd conștiințele In
lupta pentru înfăp
tuirea
programului
partidului, a nobilelor
idealuri ale societății
noastre.
Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu
ne-a chemat pe toți
scriitorii la făurirea
omului nou, la împli
nirea in viață și artă
a umanismului revo
luționar, a culturii ca
factor de formare și

dezvoltare a conștiin
ței înaintate și la edu
carea poporului in
spirit comunist. In
aceste puncte sensi
bile,
fierbinți,
ale
doctrinei
comuniste
românești,
scriitorii,
alături de ceilalți oa
meni de artă și cultu
ră, sint chemați „să
se angajeze cu o și
mai mare hotărîre
pentru a da noi și noi
opere de mare valoa
re, atit in conținut —
sau in primul rînd în
conținut — cit și in
formă, care să contri
buie la ridicarea cul
turii românești la un
nivel cit mai înalt."

contenită a patriei,
întărirea, independen
ței și suveranității
sale, ridicarea ei pe
trepte tot mai înalte
de progres și civiliza
ție, prin înfăptuirea
neabătută a istoricelor
hotărîri ale Congre
sului al XIII-lea al
partidului. Prin de
votamentul său ne
mărginit și prin fier
bintea sa abnegație
față de partid și
popor, prin spiritul
său revoluționar și
militant,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu în
scrie, cu gîndul și
faptele sale, pagini de
aur în istoria Româ-

tualități, redă dreptul
marilor spirite tutela
re ale noastre de a
reprezenta ființa in
timă a neamului, in
tegrează operele esen
țiale ale culturii ro
mâne în contempora
neitate. Eminescu și
Iorga, Maiorescu și
Călinescu au redeve-'
nit ei înșiși intr-o
epocă a marii con
strucții
a națiunii
române.
Dreptul la tradiție
ca și dreptul la ade
văr au așezat litera
tura in matca ei fi
rească. Cărțile și-au
ciștigat un mare și
meritat prestigiu in

Epoca marii construcții
Îndemnurile conducă
torului rostite de la
înaltele tribune ale
congreselor partidului,
de la Congresul al
IX-lea și pină la cel
de-al XIII-lea, cit și
in întâlnirile de lucru
cu scriitorii, au fost și
sint considerate de
către artiștii cuvîntului drept adevărate
principii călăuzitoare
pentru creația lor,
statuind in același
timp însemnătatea li
teraturii și artelor in
societatea
socialistă
multilateral
dezvol
tată.
Ctitorului strălucit
al României socia
liste, tovarășului
Nicolae Ceaușescu, îi
datorăm înflorirea he-

(Urmare din pag. I)
vatoare ce pune în centrul său cursul
modernizării și perfecționării economiei naționale. Astfel, obiecti
vul realizării unui puternic și mo
dern potențial productiv apare,
principial și practic, drept premisă
esențială și sursa determinantă a
sporirii productivității muncii socia
le și valorificării superioare a re
surselor naturale, a uriașului poten
țial creator al poporului român, a
făuririi unei economii naționale de
înaltă eficiență, competitivă în con
textul diviziunii internaționale a
muncii.
Asemenea fundamentare teoretică
și politică de amplă perspectivă,
rezultat al profundei cunoașteri a
legităților obiective și particularită
ților procesului reproducției lărgite,
a pus în operă semnificativ efortul
creator propriu al poporului român
conjugat cu o largă participare la
fluxul vieții economice mondiale.
Politica economică de acumulare
optimă, prin alocarea a circa o
treime din venitul național pentru
fondul de dezvoltare a asigurat și
asigură resursele necesare pentru
creșterea continuă și în ritmuri înalte
a economiei naționale, pentru am
plificarea și modernizarea po
tențialului
său
tehnico-productiv, pe coordonatele dezvoltării echi
librate și armonioase a forțelor de
producție pe întreg teritoriul țării,
ridicării permanente a bunăstării ma
teriale și spirituale a tuturor oame
nilor muncii, afirmării realei inde
pendențe și suveranității naționale.
Rata înaltă a acumulării a constituit
principala pirghie de creștere a în
tregii avuții naționale a țării, ceea ce,
in strînsă corelație dialectică, a de
terminat o necontenită sporire a în
suși potențialului de dezvoltare și
modernizare a economiei naționale,
a societății românești în ansamblu.
Volumul fondurilor fixe productive
ale țării a ajuns, în anii dezvoltării
planificate a economiei naționale, de
la citeva zeci de miliarde, cit însuma
cu 4 decenii în urmă, la peste
2 800 miliarde ; România dispune în
prezent de un puternic aparat tehnico-productiv, de structuri economi
ce avansate în domeniul construcții
lor de mașini, metalurgiei, industriei
chimice și petrochimice, energeticii,
electronicii și electrotehnicii, indus
triei miniere, transporturilor și în
alte sectoare de bază ale economiei.
O asemenea strategie este mărtu
ria concludentă a superioarei înțe

niei. Opera sa și viața
sa, în întregime dedi
cate idealurilor co
muniste,
constituie
pentru noi, scriitorii,
ca și pentru întregul
nostru popor, un în
demn mobilizator de
a face totul pentru
edificarea cu succes a
societății
socialiste
multilateral dezvoltate
și înaintarea neabătu
tă a patriei spre co
munism.
întoarcerea la izvoa
re, idee esențială pen
tru construirea unei
epopei naționale, a
marcat întreaga de
venire a operelor con
temporane. Legătura
cu tradiția descoperă
profunzimile unei cul
turi și ale unei spiri-

legeri a faptului că în epoca noastră
o civilizație înaintată nu poate fi
edificată decît avînd drept pivot un
aparat tehnico-productiv dezvoltat,
structuri moderne și eficiente de
producție, capabile sâ-i asigure baza
materială, însușirea și promovarea
celor mai noi cuceriri ale progre
sului științific și tehnic.
In acest context apare cu strălu
cire în lumină meritul deosebit al
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului nostru,
care cu capacitatea sa de a pătrunde
în esența fenomenelor, cu inegala
bilă forță de- previziune a racor
dat din timp politica economică a
României la tendințele majore ale
dezvoltării mondiale pe baza cu
ceririlor avansate ale științei, tehni
cii și tehnologiei. în spiritul înaltei
mindrii patriotice, secretarul gene
ral al partidului și-a exprimat de
plina încredere în forțele creatoare
ale poporului nostru, în resursele
cercetării științifice naționale de a
aduce o contribuție decisivă la re
zolvarea problemelor modernizării
bazei tehnico-materiale a economiei
românești. Operei științifice, fără
egal ca putere de a genera progresul
material și spiritual al poporului, i
s-a dat o înaltă cinstire, în temeiul
celor mai bune tradiții, prin consa
crarea de către Academia Republicii
Socialiste România a tovarășului
Nicolae Ceaușescu ca membru titular
și Președinte, de onoare al acestui
inalt forum științific.
Ca urmare a îndrumării perseve
rente a secretarului general al
partidului, in ultimele decenii pro
movarea hotărîtă a cercetării științi
fice și a dezvoltării tehnologice s-a
realizat în directă legătură cu pro
gramele de dezvoltare economico-socială a patriei, racordarea strînsă la
realizarea obiectivelor acestor pro
grame devenind o trăsătură defini
torie a științei românești.
„Programul-directivă de cercetare
științifică, dezvoltare tehnologică și
de introducere a progresului tehnic
pină în anul 2000“ — elaborat sub
directa îndrumare a tovarășei Elena
Ceaușescu, eminent savant, conducă
tor politic de seamă, luptător neobo
sit pentru o știință consacrată păcii
și bunăstării popoarelor, îndrumător
statornic al operei de transpunere
în viață a politicii partidului în do
meniul științei și învățămintului —
aduce o contribuție de cea mai mare
însemnătate la modernizarea econo
miei noastre naționale, in vederea

fața publicului, au
contribuit la formarea
lui prin adevărul lor,
prin vocea lor puter
nic afirmativă.
Președintele
Nicolae Ceaușescu a
eliberat
literatura
română de schematis
mul unei epoci revo
lute. Teza „diversității
de stiluri", cea care
oferă un cîmp liber
de desfășurare indi
vidualității creatoare,
provine din aceeași
înțelegere adîncă a
specificului
muncii
scriitoricești.
Proiectul construc
ției culturii române,
așa cum îl imaginea
ză gindirea Președin
telui țării, oferă scrii
torului un imens cîmp
de acțiune, „A fi ini

mă în inima neamu
lui" — iată un vers
care, repetat de cel
mai de seamă fiu al
poporului, se consti
tuie intr-un program
de acțiune civiliza
toare. Imboldul dat
scriitorilor prin în
demnul de a înfățișa
realitatea „cu lumi
nile și umbrele ei" a
deschis căi noi de
afirmare umanismu
lui românesc.
Pentru scriitorul din
România de azi, perso
nalitatea tovarășului
Nicolae
Ceaușescu
constituie o chezășie a
prețuirii pe care parti
dul o acordă artistului
giilitant,
artistului
care-și iubește po
porul, identificîndu-se
cu năzuințele sale.
Datoria supremă a
scriitorului român este
formulată implicit de
conducătorul nartidulul cînd îl citează pe
Mihai Eminescu, argu
mentând prin el pen
tru prezent. Datoria
supremă a scriitorului
român este deci de a
face ca literatura de
azi să fie citită și
citată ca martor al
ctitoriei socialismului
românesc, pentru a
fi demnă de înaltul
rol pe care partidul
i-l rezervă în lupta
revoluționară.
uma
nistă, spre o lume
mai bună și mai
dreaptă, în România
și în întreaga lume.

Dumitru Radu
POPESCU
președintele
Uniunii scriitorilor

trecerii la o dezvoltare de tip inten
siv, în pas cu tendințele înregistrate
pe plan mondial.
în magistralul Raport la Con
gresul
al
XIII-lea,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu a formulat teza
de excepțională însemnătate teore
tică și practică potrivit căreia, din
punct de vedere economic, obiectivul
strategic al actualei etape îl consti
tuie trecerea României de la stadiul
de țară în curs de dezvoltare la un
stadiu nou, superior, de țară cu un
nivel mediu de dezvoltare economi
că. „în cincinalul 1986—1990, arăta
recent secretarul general al partidu

Am avut în mai multe rinduri
fericitul prilej de a-1 vedea și
asculta direct pe marele ctitor
al României moderne, pe iubitul
nostru conducător, secretarul
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Dar acea
după-amiază din iunie 1986, cind
ne-a vizitat cooperativa agricolă
Colonești, a fost de o semnifi
cație aparte. Revăd și acum
grupul alcătuit din rîndul nos
tru, al gazdelor, ce intonam „Trei
culori cunosc pe lume". Tovară
șul Nicolae Ceaușescu ni s-a
adresat cu emoție, cu profundă
căldură. Am înțeles că, vorbindu-ne nouă, se adresa întregului
popor, preocupat de făurirea
unei Românii prospere, cu o
economie înfloritoare. Am în
țeles încă o dată că o supremă
dovadă a încrederii pe care
secretarul general al partidului
o are în forța de creație, în pu
terea de muncă a țărănimii o
constituie definirea obiectivelor
noii revoluții agrare, chemarea
adresată nouă, celor ce lucrăm

în agricultură, de a îndrăzni me
reu mai mult, în efortul pentru
mari producții. Iar proba cea
mai grăitoare a realismului
obiectivelor noii revoluții agrare
o avem în faptul că un județ
intreg — cel în care trăiesc și
muncesc și eu, județul Olt — ca
și un mare număr de unități din
întreaga țară le-au îndepli
nit. Ascultindu-1 pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu, aveam in
fața ochilor imaginea viitorului
de aur al satului românesc.
Ne-am mobilizat de atunci și
mai bine, am muncit cu și mai
multă sîrguință, am pus mai
multă inimă și dăruire in munca
noastră. Am înțeles și ne-am
convins că trebuie să îndrăz
nești, să vrei mai mult, așa cum
prevăd obiectivele noii revoluții
agrare, iar dacă știi cum să o
faci, se poate. Desigur, nu
ușor, ci cu stăruință, cu muncă
îndîrjită, pătrunsă de chibzuință
și dăruire, de patos revoluțio
nar. Eforturile noastre s-au ma
terializat în peste 20 de tone po

noastre s-a ridicat în 1936 la
aproape 30 milioane lei. Și, ascultînd îndemnurile generoase
ale secretarului general al
partidului, ne străduim să creș
tem eficiența fiecărei palme de
pămînt, spre a o face să rodeas
că mai bine, sporind vatra de
belșug a gliei strămoșești.
Sint gînduri și preocupări
care, în această zi aniversară,
se împletesc cu simțămintele
noastre de profundă recu
noștință și cinstire a glorioa
sei activități a secretarului
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Ii mulțumim
din inimă, cu vie și nețărmurită
considerație.
dorindu-i
din
adîncul ființei noastre viață În
delungată și sănătate spre a ne
conduce, cu marea sa înțelepciu
ne, în edificarea comunismului
în România.

Inq. Natalia CODREANU
șef de fermă, C.A.P. Colonești,
județul Olt

Timpul muncii înfrățite
întreprinderea de aparataj electric și motoare electrice, în
care lucrez, este una dintre cele
mai de seamă unități ale indus
triei constructoare de mașini
din județul Covasna. întreprin
derea. ca și toate celelalte mari
unități economice de pe plat
forma industrială a municipiu
lui Sfîntu Gheorghe, a luat
ființă după Congresul al IX-lea
al partidului — ca expresie a
înțeleptei politici promovate de
secretarul general al partidului
de dezvoltare armonioasă a for
țelor de producție și asigurare
a amplasării lor raționale în
toate zonele țării, de înflorire
a tuturor județelor patriei. Noi,
cei care muncim și trăim în
acest județ și am beneficiat di
rect de această politică — jude
țul Covasna fiind la eliberarea
țării unul dintre cele mai ră
mase în urmă — putem spune
cu îndreptățit temei, cu mîndrie
și satisfacție că, intr-adevăr, nu
mai pe baza acestei politici de

dernizarea bazei tehnico-materiale a
sbcietățli și, concomitent, ridicarea
corespunzătoare a nivelului de cali
ficare al tuturor oamenilor muncii,
folosirea cu eficiență maximă a tu
turor factorilor de producție, creș
terea accentuată a productivității
muncii sociale, utilizarea la un nivel
ridicat a capacităților de producție,
concomitent cu valorificarea superi
oară și reducerea substanțială a tu
turor consumurilor materiale și
energetice. In această concepție, re
producția de tip Intensiv pornește
cu precădere de la criteriul econo
micității și al sporirii randamentelor

repartizare a forțelor de pro
ducție și dezvoltare armonioasă
a tuturor județelor țării s-ău
asigurat condițiile necesare pen
tru ridicarea nivelului general
de pregătire,
de cultură, "de
viață al poporului, de realizare
efectivă a adevăratei egalități
în drepturi între toți cetățenii
țării.
Eu, ca și întreaga mea gene
rație, simțim din plin în propria
viață marile transformări care
au avut Ioc în țara noastră în
anii de după Congresul al IXlea al partidului. După absol
virea facultății am fost ajutat
să mă familiarizez cu dotarea
și nivelul tehnic al întreprin
derii; mi s-au creat toate con
dițiile să-mi dezvolt cunoștințele
practice, în strînsă legătură cu
cerințele progresului tehnic, cu
gradul ridicat de tehnicitate al
utilajelor, să mă specializez în
problemele de automatizare și
calculatoare și, totodată, să mă
implic, să particip efectiv, cot

feră conceptelor de calitate și efi
ciență dimensiuni și semnificații
noi, privind deopotrivă caracte
risticile proceselor de reproducție
de tip intensiv, cit și rezulta
tele economice efective. Astfel, in
acest cincinal va avea loc o spo
rire mai rapidă a valorii nou create,
creșterea venitului național va de
vansa de 1,4 pină la 1,6 ori pe cea
a produsului social. Creșterea efi
cienței proceselor de acumulare, a
investițiilor este exprimată prin
faptul că la fiecare procent din rata
de acumulare se va realiza o can
titate mai mare de venit național

STRATEGIE REVOLUȚIONARĂ

PROFUND NOVATOARE
lui, va trebui să străbatem o nouă
etapă — se poate spune, hotărîtoare
— în înfăptuirea Programului parti
dului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și de
înaintare spre comunism. Trebuie să
înfăptuim obiectivul stabilit privind
trecerea de la starea de țară in curs
de dezvoltare, la o etapă superioară,
de țară socialistă mediu dezvoltată.
Trebuie să pornim de la necesitatea
dezvoltării intensive a industriei,
agriculturii, a celorlalte sectoare".
In acest cadru, accentuarea parame
trilor calitativi, orientarea spre tipul
de reproducție preponderent inten
siv constituie o cerință obiectivă,
exprimată prin creșterea mai rapidă
a indicatorilor care definesc rezulta
tele finale și nete ale activității eco
nomice, față de consumul de resurse
materiale, în toate ramurile econo
miei naționale, focalizarea eforturi
lor spre creșterea productivității
muncii, înglobarea în fiecare produs
a unei valori maxime cu minimum
de cheltuieli materiale. Această
orientare reprezintă in prezent sin
gura cale pentru sporirea mai puter
nică a venitului național, pentru asi
gurarea mijloacelor necesare progre
sului continuu al forțelor de pro
ducție. Accentuarea caracterului in
tensiv al reproducției implică mo

rumb știuleți in medie pe cele
516 hectare cultivate și în aproa
pe 4 000 kg la floarea-soarelui
pe 400 hectare aflate în cultură.
Nivelurile de producție record,
nevisate altădată, ne-au fost
onorate cu titlul de „Erou al
Noii Revoluții Agrare".
Aceste exemple ilustrează
modul în cane noi am învățat de
Ia întîiul „Erou al Noii Revolu
ții Agrare" ; am învățat să gindim și să acționăm pentru bi
nele patriei, pentru dobîndirea
unor recolte tot mai mari.
Fără îndoială, am încheiat cu
rezultate bune anul agricol 1986.
Este suficient să menționez că,
față de un beneficiu planificat
de 918 000 lei, am realizat
2 350 000 lei. Și aceasta în urma
unor recolte dobindite prin mun
că îndîrjită de pe pămînturi
sărace, tip smolniță. fără posi
bilități de irigare, aflate în zona
a IlI-a de fertilitate. Rezultate
bune am obținut și în zootehnie,
dovadă că, de Ia cîtevâ milioane,
producția globală a unității

și competitivității, prin moderniza
rea accelerată a structurilor econo
mice și de producție, a utilajelor și
tehnologiilor, prin înnoirea produ
selor.
In procesul dezvoltării preponde
rent intensive, sistemul programelor
prioritare, aflate în proces de înfăp
tuire în actualul cincinal, constituie
expresia unei viziuni științifice,
unitare asupra modernizării econo
miei. Elaborate din inițiativa to
varășului Nicolae Ceaușescu, aceste
programe cuprind practic toate sec
toarele de activitate, între care
de însemnătate majoră sînt cele pri
vind creșterea mai accentuată a pro
ductivității muncii și perfecționarea
organizării și normării muncii, îm
bunătățirea nivelului tehnic și cali
tativ al produselor, reducerea consu
mului de materii prime, de com
bustibil și energie și valorificarea
superioară a materiilor prime și ma
terialelor, și în mod deosebit pro
gramele privind perfecționarea or
ganizării și modernizarea proceselor
de producție. Armonios corelate în
tre ele, aceste programe permit,
fiecare în domeniul său, identifica
rea, mobilizarea și valorificarea re
zervelor existente în scopul asigu
rării condițiilor înfăptuirii integrale
a planurilor de dezvoltare și creș
terii mai susținute a eficienței eco
nomice.
Actualul stadiu de dezvoltare con

decît cel realizat In cincinalul pre
cedent, asigurîndu-se în acest fel o
dinamică mai rapidă a venitului na
țional decît a volumului investițiilor
și a creșterii fondurilor fixe în eco
nomie, în cele din urmă amplifi
carea, ridicarea pe trepte superioare
a proprietății socialiste.
Caracterul intensiv al dezvoltării,
sporirea eficienței semnifică econo
misirea rațională a muncii sociale,
diminuarea continuă a consumurilor
materiale și energetice, creșterea
accelerată a productivității muncii —
care se va dubla la nivelul anului
1990 față de 1985, pe seama acesteia
urmînd să se realizeze circa 85 la
sută din sporul venitului național.
Pornind de la înțelegerea sensurilor
profunde ale multiplelor conexiuni
cantitative, structurale și calitative
ale factorilor fundamentali ai produc
ției, strategia trecerii la dezvoltarea
intensivă se întemeiază pe o concepție
unitară, integratoare, de perfecțio
nare armonioasă, simultană a forțe
lor și relațiilor de producție. Astfel,
o contribuție deosebită la creșterea
randamentului utilizării resurselor
materiale și de muncă revine apli
cării ferme a mecanismului economico-financiar conceput și perfec
ționat continuu sub înrîurirea gîndirii și orientărilor tovarășului
Nicolae Ceaușescu. Bazat pe princi
piile autoconduceril și autogestiunii,
actualul mecanism economic asigură

la cot cu celelalte cadre teh
nice, cu toți oamenii muncii, la
rezolvarea problemelor între
prinderii, la ampla acțiune de
perfecționare a organizării și
modernizare a producției și a
muncii.
Consider că cea mai convin
gătoare dovadă a atașamentului
nostru profund, al celor ce mun
cim în această nouă și mo
dernă întreprindere, ca și al în
tregului popor, la întreaga po
litică a partidului, a puternicei
noastre unități în jurul parti
dului, al secretarului său gene
ral, este tocmai aceea de a răs
punde prin fapte deosebite de
muncă chemărilor tovarășului
Nicolae Ceaușescu privind în
deplinirea exemplară a sarcini
lor de plan în acest al doilea
an al cincinalului. Sîntem hotăriți ca, pe .baza continuei ac
țiuni de perfecționare a orga
nizării și modernizare a produc
ției, sporindu-ne eforturile pen
tru creșterea gradului de pre

o legătură strînsă intre rezultatele
activității și veniturile obținute, prin
respectarea consecventă a principiu
lui socialist de retribuire în cadrul
stabilit prin aplicarea acordului in
dividual și global. Accentuarea ca
racterului intensiv al creșterii econo
mice este strîns legată de modul în
care sînt orientate toate pirghiile
mecanismului economic, un rol im
portant urmînd să revină întăririi
rolului bugetului de venituri și chel
tuieli, perfecționării sistemului de
credit, măsurilor de creștere a răs
punderii materiale, care trebuie să
asigure realizarea de produse de ca
litate ridicată și cu eficiență sporită,
desfacerea integrală și încasarea va
lorii producției, cointeresarea oame
nilor muncii în gospodărirea efi
cientă a resurselor.
In ansamblul său, viziunea cuprin
zătoare a secretarului general al
partidului cu privire la sensul între
gului proces de modernizare și per
fecționare a economiei naționale, a
celorlalte domenii ale vieții sociale
este pătrunsă de un profund spirit
umanist, de grija și răspunderea
pentru Viitorul. întregii națiuni.
Elaborînd și aplicînd consecvent
principiul socialismului făurit cu po
porul și pentru popor, tovarășul
Nicolae Ceaușescu este făuritorul
armoniosului sistem ai democrației
socialiste, muncitorești, care asi
gură participarea directă a tutu
ror oamenilor muncii la conducerea
societății, de la adunările generale
și consiliile oamenilor muncii pînă
Ia organismele democratice, pe do
menii de activitate, la nivel națio
nal. In cadrul acestui sistem instituționalizat, afirmarea practică a prin
cipiilor autoconducerii muncitorești
oferă posibilitatea valorificării po
tențialului de gîndire colectivă, a
manifestării pe scară largă a inițiati
vei și răspunderii oamenilor muncii
pentru gospodărirea cit mai eficien
tă a părții din avuția națională ce
le-a fost încredințată, a proprietății
socialiste, in general.
în concepția revoluționară a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, procesul
de dezvoltare și modernizare a eco
nomiei trebuie să se desfășoare pe
fondul perfecționării continue a re
lațiilor de producție și sociale, cores
punzător nivelului și dinamismului
forțelor de producție. în acest amplu
proces, un Ioc deosebit este acordat
cerinței obiective a dezvoltării și
perfecționării proprietății socialiste
de stat și cooperatiste, ca bază a
orînduirii noastre.
Punînd accentul pe efortul propriu
al națiunii în dezvoltarea economiei,

gătire profesională, de îmbogă
țire permanentă a cunoștințelor
tehnlco-știlnțifice, să asigurăm
.îndeplinirea riguroasă a pro
ducției destinate exportului,
prin creșterea continuă a ni
velului tehnic și calitativ al tu
turor produselor noastre, al
competitivității lor pe piața ex
ternă.
Cu sentimente de profundă dra
goste, stimă și respect, mă alătur
tuturor oamenilor muncii din în
treprinderea noastră, din întrea
ga țară, adresînd tovarășului
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul
sărbătoririi zilei de naștere,
cele mai calde urări de sănătate,
putere de muncă pentru feri
cirea patriei, împreună cu stră
moșeasca urare „La mulți anii".

Bf-LA Balint
inginer, întreprinderea de
aparataj electric auto și motoare
electrice Sfintu Gheorghe,
județul Covasna

tovarășul Nicolae Ceaușescu acordă,
în același timp, un rol important
colaborării economice internaționale
și cooperării în producție. Această
componentă a politicii economice a
partidului nostru își găsește reflec
tarea în consecvența cu care țara
noastră acționează pentru dezvol
tarea raporturilor economice ale țării
noastre cu țările membre ale
C.A.E.R., cu celelalte state socialiste,
cu țările in curs de dezvoltare, cu
toate statele lumii pe baza egalității
și avantajului reciproc.
Opera de edificare a unei societăți
socialiste puternice, prospere, bazate
pe o economie modernă, complexă,
de înaltă eficiență se îngemănează
cu efortul constant, constructiv
pentru pace, în concepția uma
nistă, clarvăzătoare a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, pacea, colaborarea
internațională reprezentînd unica al
ternativă de dezvoltare a societății
contemporane. Sub înrîurirea gîndirii și acțiunii tovarășului
Nicolae Ceaușescu, țara noastră a
formulat numeroase propuneri me
nite să deschidă drum larg instau
rării păcii pe planeta noastră, cola
borării și cooperării fructuoase, echi
tabile intre toate națiunile lumii.
Gîndirea politică profund științi
fică și novatoare, acțiunea revolu
ționară consecventă a tovarășului
Nicolae Ceaușescu unesc și mobili
zează energiile creatoare ale între
gului nostru popor spre împlinirea
unui țel grandios, a unor înfăptuiri
fără egal în întreaga sa existență
multimilenară. Strîns uniți în jurul
partidului, ăl secretarului său gene
ral — strălucit revoluționar și pa
triot, chemat de istorie să conducă
națiunea spre culmile înalte ale co
munismului — toți oamenii muncii
din patria noastră dau expresie, în
aceste momente sărbătorești, hotărîrii lor nestrămutate de a-1 urma
neabătut pe drumul luminos deschis
patriei, acționînd cu abnegație, com
petentă și dăruire patriotică, pentru
îndeplinirea cu succes a hotărîrilor
Congresului al XIII-lea, pentru în
făptuirea Programului de edificare a
societății socialiste multilateral dez
voltate.
Puternic însuflețit de îndemnurile
mobilizatoare, de indicațiile și orien
tările tovarășului Nicolae Ceaușescu,
de activitatea sa neobosită consacra
tă binelui și propășirii patriei, po
porul nostru — aducindu-i un înăl
țător omagiu — este hotărit să nu
precupețească nici un efort și să ac
ționeze cu toată fermitatea și pu
terea sa de muncă pentru a ridica
patria socialistă pe noi culmi de pro
gres și civilizație.
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Tovarășului Nicolae Ceausescu, cutezătorul erou al patriei socialiste, muncitorii, țăranii si intelectualii, întreaga națiune
îi adresează strămoșeasca urare „LA ULII Aii", cu sentimente de aleasă cinstire, dragoste si recunoștință
int în calendarul nostru zile-catarg, zile-pisc, zile peste' care
flutură mai înalt decît oricînd, îngemănate, flamurile roșii și trico
lore. Sint sărbătorile noastre — ale națiunii și ale revoluției. Intre
ele, înscrisă în chenar de purpură și glorie, cea de astăzi — aniversarea
zilei de naștere și împlinirea a peste cinci decenii de activitate revolu
ționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu — ziua cînd un popor întreg,
unit în cuget și-n simțiri, mai unit decît oricînd, îl omagiază pe marele
bărbat sub a cărui conducere a înscris și înscrie cele mai luminoase
pagini din milenara sa istorie. Este ziua înaltă care condensează în
ceasurile ei peste 20 de ani de istorie, tensiunea faptelor revoluționare,
energiile a aproape 23 de milioane de oameni, ziua în care poporul român,
condus de partidul său comunist, recapitulînd cu mîndrie calea parcursă,
scrutînd cu bărbăție și încredere viitorul, il omagiază pe acela care a
dat numele său timpului istoric în care trăim, epocii de supreme împli
niri, pe marele fiu al patriei, strategul temerar al biruințelor noastre,
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Omagiindu-I, poporul român cinstește o viață dedicată din cea mai
fragedă tinerețe comunismului, cauzei eliberării celor ce muncesc, cauzei
construirii celei mai bune și mai drepte orînduiri din istorie pe pămintul
patriei, cauzei independenței, măreției și gloriei României ; îl cinstim
pe acela a cărui viață s-a contopit cu viața epocii, dîndu-i însemnele
luptei, ale gîndirii cutezătoare, ale faptei fără seamăn, pe omul care, ales
într-un fericit ceas la cîrma destinelor partidului și patriei, a dovedit
că istoria aparține celor ce luptă, că nimic nu poate sta în calea unui
popor hotărît să-și făurească soarta după vrerea sa și ne cere să mergem
neabătut înainte spre înaltul țel pe care ni l-am propus.
Omagiindu-I, poporul român cinstește marea revărsare de energii care,
într-un timp eroic, a schimbat chipul țării, efortul plin de abnegație al
milioanelor de muncitori, țărani și intelectuali care, la chemarea însuflețitoare și urmind pilda supremă a celui ce stă in fruntea lor, au redimensionat istoria, au proclamat, cu adevărurile de neclintit ale marilor
edificări, ale hărniciei și inteligenței, destinul de civilizație și bunăstare
al patriei ; îl cinstim pe acela din a cărui gîndire înțeleaptă s-au născut
marile opțiuni strategice ale dezvoltării țării, sub a cărui conducere au
trecut și trec în faptă cutezătoarele noastre planuri.
Omagiindu-I, poporul român cinstește spațiul generos de libertate și
democrație deschis de Congresul al IX-lea al partidului, sentimentul
participării tuturor la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe
a țării, conștiința că sub ochii noștri se plămădește omul nou, omul
societății socialiste și comuniste de mîine ; îl cinstim pe acela care —
proclamînd că socialismul se clădește cu poporul, pentru popor —
cu pilduitoare consecvență revoluționară a deszăgăzuit energiile creatoare
ale celor ce muncesc, ne-a înflăcărat inimile, ne-a mobilizat voințele,
dmdu-ne sentimentul participării directe la istorie, inculcîndu-ne încre
dere în forțele noastre, întărind supremele noastre certitudini.
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n această zi înscrisă între zilele înalte ale calendarului națiunii
române socialiste, muncitorii, țăranii și intelectualii patriei, întregul
popor dau glas bucuriei de a munci și crea în ,,Epoca
Nicolae Ceaușescu", privilegiului istoric de a fi participant la timpul eroic
al celor mal profunde transformări din istoria patriei ; ei vorbesc despre
temeiurile mîndriei de a fi contemporani cu marele erou al țării și ii
adresează intr-un glas urări de sănătate și fericire, de viață lungă,
spre binele și fericirea poporului român.
Prin glasul lor vorbește țara...

I

Ctitor de țară,

ctitor de istorie
„Pornim Ia un drum lung...“.
Se vor împlini, in vara aceasta,
22 de ani de la ziua cind, in
prima sa vizită de lucru
în calitate de secretar ge
neral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu rostea aceste
cuvinte intrate în istorie. Și
vorbea despre consultarea celor
ce muncesc, despre întemeierea
deciziilor politico-economico-sociale pe cunoașterea profundă
a realităților — adică despre
acele trăsături care vor defini,
de-a lungul anilor, un stil de
lucru și, mai mult decît atit, o
concepție novatoare despre so
cietate, despre democrație.
Sint nenumărate fabricile și
șantierele, fermele și institu
tele de cercetare, școlile și
laboratoarele ale căror colective
au avut cinstea să-l primească
pe secretarul general al parti
dului, să-i asculte indicațiile,
cuvîntul său mobilizator —
uneori, atunci cind a fost cazul,
criticile. Toate urmate de o
muncă și mai dăruită, de o
mobilizare exemplară a resur
selor, de o accelerare a ritmu
rilor.

cinai. Iată de ce fiecare vizită
de lucru din ultimii ani a în
semnat o chemare energică
înainte, spre o etapă superioa
ră, ne-a deschis orizonturi noi,,
ne-a insuflat curaj. Astăzi, tur
nătoria de oțel este, .pur și sim
plu, un alt loc de muncă in
comparație cu anul 1984. Ziua
de 1 noiembrie ne-a rămas
adînc gravată în memorie,
pentru că- atunci tovarășul
Nicolae Ceaușescu, aici, în hală,
ne-a vorbit despre modernizare
și ne-a trasat sarcina revoluțio
nară de a o înfăptui. A fost re
zervorul de energie care ne-a
însuflețit în săptămînile și lu
nile ce au urmat — săptămîni
și luni dificile, întotdeauna solicitindu-ne din plin. Dar sar
cina trasată era — și este, pen
tru că modernizarea turnătoriei
nu s-a terminat — o realitate
care ne mobiliza, ne însuflețea.
Am învins dificultățile și astăzi
sîntem pregătiți să mai urcăm
o treaptă, răspunzind astfel în
crederii pe care tovarășul
Nicolae Ceaușescu o are în co
lectivul muncitoresc de la
„23 August". Ne angajăm, cu
acest prilej sărbătoresc, să răs
pundem prin noi fapte de mun
că acestei Încrederi, să fim
demni de ea. Ii urăm iubitului
nostru conducător ani mulți și
rodnici, pentru binele partidului
și al patriei, sănătate și aceeași
neobosită putere de muncă.

Nicolae Ceaușescu a fost în
mijlocul nostru — ne. spune
ing. loan Josu, președintele
cooperativei agricole de pro
ducție Topolovățu Mare, jude
țul Timiș, unitate care a primit
înaltul titlu de. „Erou al. Noii
Revoluții Agrare". Ca peste tot
in țară unde dialoghează cu cei
ce muncesc, și la noi prezența
sa a fost un factor dinamizator,
a însemnat . înzecirea eforturilor
noastre, o etapă nouă în viața
și în munca noastră. Calea pen
tru atingerea marilor recolte,, ne
spune secretarul general al
partidului, o constituie punerea
în valoare, la niv.el maxim, a
potențialului solului, aplicarea
celor mai avansate tehnologii,
folosirea celor mai bune soiuri
și semințe, ordinea, disciplina,
munca făcută totdeauna bine,
cu răspundere și cu dragoste
pentru pămînt. Ne-am străduit
să muncim așa. Iar răsplata a
fost pe măsura rezultatelor mun
cii, cooperativa fiind distinsă cu
înaltul titlu de „Erou al Noii
Revoluții Agrare". E o mare
onoare, care ne obligă să fim
mereu în frunte — pentru că
ajungi uneori repede susj însă
cinstea e să te menții, deși e
tare greu. Credem că cinstim
sărbătoarea de la 26 ianuarie
în . felul acesta — punîndu-ne
cu maximă responsabilitate co
munistă .o întrebare : cum va fi
recolta acestui an ? Și răspun
dem, în ziua aniversării iubitu
lui nostru conducător, astfel :
va fi un an mai bogat, atît în
ce privește producțiile agricole
cit și veniturile oamenilor, pen
tru că noi, cu toții, cooperatori,
mecanizatori și specialiști, vrem
să ne onorăm in continuare în
mod exemplar angajamentul pe
care ni l-am asumat cu doi ani
în urmă în fața secretarului
general al partidului, chiar aici,
în comună, acela de a ne afla
în primele rinduri ale înfăptui
rii noii revoluții agrare.

onoare pe care ni l-am luat in
acea zi a devenit, prin eroica
dăruire a comuniștilor, a tutu
ror oamenilor șantierului, trai
nica împlinire pe care astăzi o
admirăm în toată măreția ei.
Cu puțin timp în urmă, a fost
conectată la sistemul energetic
național cea de a opta turbină
— ceea ce a marcat atingerea
capacității proiectate în cen
trala românească. Pentru această nouă ctitorie — ce se
așază la loc de frunte in rîndul marilor izbinzi ale „Epocii
Nicolae Ceaușescu" — noi. oa
menii de la Ostrovul Mare,
mulțumim din inimă conducă
torului partidului șl statului
nostru. II încredințăm pe to
varășul Nicolae Ceaușescu că
vom munci cu aceeași înaltă
dăruire comunistă, că vom da
întreaga măsură a capacității
noastre creatoare pentru a fi
naliza la fel de trainic și im
punător celelalte lucrări ce al
cătuiesc marea construcție de
pe Dunăre. Mîine, in anii ce
vor urma vom fi aceiași destoi
nici constructori, pe alte șantie
re, pentru a aprinde în conste
Noua revoluție agrară îna
lația energetică a patriei noi și intează victorioasă in satul
noi
luceferi.
In
această
zi
În
intre nenumărații oameni cu semnată pentru întregul nostru românesc. Se schimbă locu
care a dialogat direct to
rile, se schimbă oamenii, se
varășul Nicolae Ceaușescu, partid și popor — aniversarea schimbă felul lor de a munci și
zilei de naștere și a îndelunga
lată-1 pe secretarul comitetului
revoluționare a to a gindi. Pentru fiecare țăran,
de partid de la Sistemul hi tei activități
Nicolae Ceaușescu — pentru fiecare dintre noi, ea
droenergetic și de navigație varășului
adincul inimilor, marele este organic legată de numele
Porțile de Fier II, Mihai Ta- din
detașament al constructorilor îi tovarășului Nicolae Ceaușescu,
loescu :
adresează conducătorului iubit purtind amprenta de neconfun
— Sistemul exista doar în strămoșeasca urare „La mulți
dat a gîndirii și acțiunii sale
mapele proiectanților și în vi ani 1“
surile noastre — iși începe el
revoluționare.
mărturia. Ne reamintim cu
— S-au împlinit nu de mult
e
spune
cu
mîndrie
subiriadincă emoție ziua de 12 august
ginerul Ion Melinte, de la doi ani de cind tovarășul
1977. cînd conducătorul parti
turnătoria de oțel a între
dului și statului nostru a
prinderii „23 August" din Capi
fost prezent în mijlocul nos
tru, al celor care ne aflam tală :
— De nenumărate ori în mij
la Ostrovul Mare. Tovarășul
Nicolae Ceaușescu s-a interesat locul nostru, cunoscînd bine
îndeaproape despre toate deta uzina și oamenii ei, tovarășul
liile viitorului obiectiv și, în ca Nicolae Ceaușescu este cu
drul dialogului purtat cu -noi, adevărat ctitorul întreprinde
ne-a cerut să ne organizăm în
așa fel activitatea incit, din rii de astăzi și ctitorul ei așa
momentul declanșării lucrărilor, cum va arăta în viitor. Dar
această importantă construcție dacă în alte locuri — într-o lo
„Epoca Nicolae Ceaușescu" a „minerul de onoare al țării".
să fie realizată într-un termen calitate sau la un nou obiectiv marcat decisiv destinul țării, Realitatea ne îndreptățește să
cit mai scurt și cu o eficientă , industrial sau edilitar — cuvîn destinul fiecărei ramuri a eco afirmăm că în ultimele două
economică ridicată. La 3 de tul „ctitor" are înțelesul său nomiei naționale, al fiecărei lo decenii industria carboniferă a
cunoscut transformări înnoi
cembrie 1977 — dată la fel de clasic, aici, la noi, îndrăznesc calități, destinul fiecăruia din toare
la nivelul cuceririlor re
noi. Gîndirea și acțiunea
memorabilă. înscrisă la loc de să spun, el iși adaugă înțelesuri tre
revoluționară
a
strategului voluției tehnico-științifice. Mul
cinste în cronica acestei noi noi : secretarul general al revoluției noastre, a mare te bazine miniere sint creația
cetăți a luminii — in prezența partidului ctitorește o faptă de lui fiu al patriei, tovarășul acestor ani. Materializînd pro
importante, ’elabora
tovarășului Nicolae Ceaușescu seamă — modernizarea uzinei, Nicolae Ceaușescu. încarcă de grame
a avut loc inaugurarea oficială proces amplu, complex și com noi și mereu mai puternice te . din inițiativa tovarășului
a lucrărilor noului sistem hi plicat. care acordă o nouă ca semnificații fiecare nou ano Nicolae Ceaușescu, statul nos
droenergetic. Toți cei care ne litate nu numai utilajelor și timp al devenirii noastre socia tru a alocat mari fonduri de in
aflam aici am înțeles că parti tehnologiilor, ci și oameni liste și comuniste. Ele rodesc la vestiții pentru extinderea meca
nizării, introducerea de mijloa
cipăm la un moment istoric, că lor și muncii lor. Tovarășul fiecare loc de muncă.
ce tehnice și tehnologii moder
la șirul marilor obiective al că Nicolae Ceaușescu a subliniat
ineritul,
se
știe
—
ne
spu

ne, pentru deschiderea de noi
ror ctitor este secretarul gene cu putere că modernizarea mij
ne minerul Nicușor Men- mine și dezvoltarea celor exis
ral al partidului se mai adaugă loacelor de muncă dirt economie
dea, de la întreprinderea
ceea ce a schimbat ra
unul. Prezenta sa in acea clipă este menită să asigure extin
minieră Voivozi-Bihor — .are tente,
la
solemnă ne-a arătat dimensiu derea largă a mecanizării, au noi în țară o biografie milena dical condițiile de muncă ale
nea istorică a efortului nostru tomatizării, cibernetizării șl ro ră, dar demnitatea acestei băr minerilor. Putem spune că și
și a fost un generator de botizării în vederea sporirii bătești profesii aparține, fără vatra cărbunelui bihorean cu
a
productivității îndoială, rodnicului timp de is noaște cea mai viguroasă as
energie în anii care au ur simțitoare
mat. La 3 iulie 1981, tovarășul muncii, valorificării superioare torie nouă inaugurat de Con censiune în ultimele două de
Nicolae Ceaușescu a fost din a materiilor prime, materialelor gresul al IX-lea — epocă du cenii. în acest răstimp, am anou oaspete drag al constructo și energiei, ceea ce va conduce rată cu vrednjcia brațelor și juns aici, la Voivozi, să exploa
rilor hidrocentralei și a exami la făurirea unei economii de ' ascuțimea gîndului, ev ce poar tăm zăcămintele. integral meca
nat pe larg — pe planșe și ma înaltă eficiență — fapt care va tă cu deplină legitimitate nu nizat. Gospodărim o zestre teh
chete și direct pe șantier — sta aduce România în rîndul țări mele marelui erou al națiunii, nică de peste 1,2 miliarde lei.
diul construcției ; ne-a îndem lor mediu dezvoltate din punct tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe Contribuind, la rîndu-ne, prin
nat să grăbim execuția lucră de vedere economic, obiectiv care cu nespusă mîndrie și munca noastră, la sporirea avu
rilor, iar angajamentul de major al actualului plan cin- bucurie îl numim din inimă ției țării, sentimentul autodepă-
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Cutezător^ strateg
al revoluției

M

șiril animă întregul colectiv.
„Țării cit mai mult cărbune !"
— chemarea adresată conștiin
ței și răspunderii noastre mun
citorești — reprezintă aici, la
noi, că și în alte unități .'miniere
ale patriei, hotărir.ea și împli
nirea de fiecare zi. Fiecare bul
găre de cărbune Înseamnă ener
gie. Știm acest lucru. Știm, și-i
respectăm importanța. Dovadă
că, zilnic, întreprinderea iși de
pășește in medie cu 400—500 tone
lignit nivelul de extracție pla
nificat. Nu spunem niciodată că
am făcut totul, doborîndu-ne
mereu propriile recorduri. Fie
care ortac știe, de altminteri, cit
îi cintărește hărnicia. Cum adevărați mineri nu pot fi decit
oamenii care năzuiesc spre mai
mult, și noi avem convingerea
că, muncind mai spornic, mai
eficient, ne consolidăm cu fie
care zi opțiunea pentru un nou
titlu de fruntaș. Acesta este
angajamentul nostru ferm pe
care
il
luăm
cu
prile
jul
aniversării
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, căruia îi adresăm cu profundă dragoste
alese urări de viață îndelunga
tă, in deplină sănătate și salu
tul mineresc tradițional „Noroc
bun 1“

cționăm în numele pre
zentului și acționăm in
numele viitorului. Aceas
tă capacitate de a examina
permanență dimensiunea tem
porală de perspectivă a fapte
lor noastre este încă una din
trăsăturile dobindite în anii
epocii deschise de Co'ngresul al
IX-lea al partidului. Despre
grija pentru viitorul națiunii,
pentru vigoarea și sănătatea ei,
despre veghea permanentă a
conducătorului iubit al partidu
lui și statului nostru ne vor
bește dr. Ilie Fusa, de la Spita
lul orășenesc Rădăuți, județul
Suceava :
— Meleagurile „dulcei Bu
covine" sint orinduite în trepte
ce duc de la cota cimpului la
cea
a
înălțimii
obcinelor.
Timpul, și mai ales transformă
rile economice și sociale aduse
de socialism in acest minunat
colț de țară au dat metaforei
valori de simbol. Pentru că nu
numai natura a făurit aici ase
menea trepte, ci și inteligența,
priceperea locuitorilor aces
tor ținuturi, cărora politica
înțeleaptă a partidului nostru
comunist le-a luminat viața și
le-a prefigurat viitorul. Pe în
treg cuprinsul județului au apărut în anii socialismului, cu
deosebire de două decenii
încoace, ca urmare a vizite
lor de lucru ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu, adevărate
cetăți ale industriei construc
toare de mașini, industriei chi
mice, textile sau de prelucrare
a lemnulpi. Printre aceste
ctitorii, un loc remarcabil îl au
și cele destinate ocrotirii celui
mai de seamă bun al omului —
viața, sănătatea. Noul spital in
trat recent în funcțiune în ora
șul Rădăuți adaugă vechilor pa
vilioane o zestre de 430 paturi
afectate secțiilor de pediatrie,
boli interne, obstetrică-ginecologie, chirurgie și terapie in
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tensivă. O preocupare de bază
a personalului medico-sanitar
din spitalul Rădăuți și terito
riul arondat o constituie creș
terea natalității, a sporului na
tura! și asiguratei sănătății’ și
vigorii poporului. In același
timp, se cuvine subliniat faptul
’Cfi' realizarea exemplară a hotăririi Congresului al XIII-lea al
Partidului Comunist Român, a
sarcinilor și indicațiilor se
cretarului general al partidului
privind necesitatea creșterii de
mografice nu pot fi concepute
fără o angajare de înaltă cali
tate profesională a întregului
personal medico-sanitar. In te
ritoriul arondat Spitalului oră
șenesc Rădăuți, în ultimii ani
natalitatea a fost permanent de
peste 20 la mie, ceea ce, alături
de alți indicatori, a adus spita
lului nostru titlul de unitate
fruntașă pe țară și locul I în
întrecerea socialistă. Aceste re
zultate vin să exprime încă o
dată mindria noastră de a
trăi in luminoasa
„Epocă
Nicolae Ceaușescu", epocă în
care s-au făcut pași mari în
grija față de sănătatea oameni
lor, în creșterea calității vieții.
Sarcinile ce ne revin ne anga
jează și ne onorează. Sîntem
hotărîți să muncim în așa fel
încit să răspundem pe de
plin misiunii încredințate nouă
de
partid,
încrederii
pe
care
ne-o acordă tovarășul
in
Nicolae Ceaușescu. Este angaja
mentul nostru de onoare în această zi aniversară, sărbătoare
Scumpă întregului popor.

ca, strîns uniți în jurul partidu
lui. să realizăm prin muncă
fără preget, visul de aur, edifi
carea celei mai drepte societăți
pe care a cunoscut-o vreodată
omdriirea
societatea cornii-'"
nistă. Iată temeiul omagiului
fierbinte pe care studenții, in-
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înalt exemplu de pal
"....
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...Zi de sărbătoare. Cu nețărmurită ehioție și cu profund
respect, cu alese sentimente de dragoste și recunoștință, mun
citorii, țăranii și intelectualii, bărbații și femeile, tinerii și
virstnicii îi urează tovarășului Nicolae Ceaușescu sănătate, ani
mulți și fericiți, aceeași putere de muncă. Ei știu că — urmind
exemplul marelui conducător al partidului și statului —
supremul omagiu pe care-l aduc activității sale neobosite, gindirii și acțiunii sale revoluționare, vieții sale dedicate binelui și
fericirii poporului sint faptele. Faptele de muncă, faptele de
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și revoluționai'
"-------------------------------------------------

Mărturie vie a grijii se
cretarului general al partidului
pentru dezvoltarea armonioasă
a tuturor zonelor țării, Iașiul
este și o grăitoare dovadă a în
floririi invățămîntului româ
nesc. Ne spune prof. univ. dr.
Viorel Barbu, rectorul Univer
sității „Al. I. Cuza" :
— In anii construcției socialiste,
cu deosebire după Congresul al
IX-lea al partidului, de cînd la
cirma națiunii noastre se află cel
mai iubit și stimat fiu al poporu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
școala românească s-a înscris
temeinic pe coordonatele dez
voltării, făcînd dovada uriașe
lor posibilități de formare a cu
getării și atitudinii creatoare,
de modelare a omului nou, con-,
structor al celei mai înaintate
societăți, societatea socialistă.
La fel ca în întreaga țară, învățămîntul ieșean a parcurs in
„Epoca Nicolae Ceaușescu" o
ot despre viitor, despre importantă etapă din istoria sa
certitudinile
generației — etapa așezării pe o bază
sale ne vorbește Gyorgy nouă, revoluționară, în strinsă
Piroska, vicepreședintă a con

concordanță
cu dezvoltarea ecosiliului U.A.S.C. din centrul nomico'-socială a județului și a
universitar Tîrgu Mureș :
țării, cu prevederile Programa-'
— Am fericirea de a fi tînără Iui de făurire a societății socia
în „Epoca Nicolae Ceaușescu", liste multilateral dezvoltate și
epoca în care tineretului i s-au de înaintare a României spre
creat condiții optime de pregă comunism. In județ a crescut
tire pentru muncă și viață, de numărul unităților școlare de
dezvoltare
multilaterală
a toate gradele, iar în cele cinci
personalității, de afirmare. Prin institute de invățămînt superior
grija secretarului general al ieșene, cu 20 de facultăți, se
partidului, a tovarășei academi pregătesc in prezent aproape
cian doctor inginer Elena 30 000 de studenți, față de 19 500
Ceaușescu, eminent om politic, în 1965. Astfel, alături de tra
savant de largă recunoaștere diționalul centru universitar de
internațională, școala, învăță- pe.Copou, unde tronează bămîntul superior sint adevărate trîna Alma-Mater — Universi
avanposturi ale noului, ale tatea „Al. I. Cuza", cea mai
faptei revoluționare. In acest veche din țară — a luat ființă
moment aniversar, sint stăpini- în ultimii ani un al doilea cen
tă, asemenea tuturor tinerilor tru universitar ieșean, pe BahRomâniei socialiste, de profun lui, lingă zona industrială, bo
de sentimente de gratitudine și gată și modernă, construită și
recunoștință față de tovarășul ea după Congresul al IX-lea al
Nicolae Ceaușescu — care ne-a partidului, încă o expresie
învățat că nu poate exista iz- a grijii față de tînăra ge
bîndă fără efort și cutezanță, nerație. față de viitorul pa
fără curaj, dăruire, credință in triei. îi datorăm tovarășului
puterea de creație a poporului. Nicolae Ceaușescu concepția
Noi — pregătindu-ne, așa cum revoluționară — și traducerea
ne cere secretarul general al ei in viață — despre integrarea
partidului, pentru a fi specia invățămîntului cu știința și pro
liști și revoluționari — avem ducția. Concomitent cu for
deplina conștiință a faptului că marea cadrelor, o largă diversi
strădania noastră trebuie pusă ficare și multiplicare cunoaște
în folosul progresului și bună și cercetarea științifică univer
stării,
pentru
ttnnspunerea sitară, la care își aduc aportul
neabătută în viață a politicii in deopotrivă cadrele didactice și
terne și externe a Partidului studenții. Amploarea pe care
Comunist Român. Acesta este aceasta a luat-o în ultimele
răspunsul nostru la chemările două decenii este deosebit
tovarășului Nicolae Ceaușescu de grăitoare pentru concepr
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tregul tineret al patriei îl
aduc cu profundă recunoștință cu prilejul aniversării
zilei de naștere a tovarășului
Nicolae Ceaușespj, făuritor d<‘
ojj<ieă’ și
-ăr”''
urăm, cu-foată căldur;
n<r "
„La mulți ani

ția revoluționară a .
Nicolae Ceaușescu des,
revoluție științificodespre rolul școlii în pr<
cerea revoluționară a societăți.
Alături de toți oamenii muncii
de întregul popor, cei ce iși de
dică cei mai frumoși ani ai vie
ții pregătirii pentru a fi spe
cialiștii de miine, împreună cu
dascălii lor, cu toți oamenii
școlii îi adresează iubitului
cirmaci al destinelor României
socialiste urări de viață înde
lungată și sănătate, de fericire,
pentru binele și fericirea po
porului român.

edicați trup șl suflet înde
plinirii marilor sarcini ce
ic stau în față, ^^sienii „
muncîț ne vorbesc despre inap
tul exeipplu pe -eare il repre
zintă pfeiii?tș, i fiecare dintre noi
personalitatea strălucită a tojvarășului Nicolae Ceaușescu.
Unul
dintre' ei,
Romulus
Fornoga, secretarul comitetului
de partid de la întreprinderea
„Metroul" :
— Pentru noi, constructorii
metroului — ne spune el
— prezența tovarășului
Nicolae Ceaușescu in mijlocul
nostru este un fapt obișnuit.
Nu exagerez cu nimic dacă spun
că nu există metru de cale pe
care să nu-1 fi străbătut cu pi
ciorul, nu există detaliu de con
strucție pe care să nu-1 fi ana
lizat cu amănunțime. Am spus
„detaliu" — pentru că altfel, se
știe, de la idee și pînă la tra
sarea magistralelor, la adop
tarea soluțiilor constructive, ca
lea subterană a Capitalei pa
triei este opera tovarășului
Nicolae Ceaușescu. Vlăstar al
Congresului al XI-lea, metroul
bucureștean ii datorează totul
secretarului general al partidu
lui. La fel, și constructorii săi; în
rind cu tțți cei ce muncesc, am
învățat și învățăm de la tovară
șul Nicolae ’Ceaușescu că pentru
comuniști, pentru revoluționari
nimic nu este imposibil, că nici
un obstacol nu este, prea mare
atunci cînd ești animat de dra
goste pentru patrie, de voința
de a-ți face datoria. Am învă
țat și învățăm de la tovarășul
Nicolae Ceaușescu că uniți pu
tem învinge, că sîntem datori
să punem întreaga noastră pu
tere de muncă, întreaga noas
tră capacitate tehnică și uman;
în slujba patriei socialiste,
eroicului popor român, a viitr
rului său de măreție și glori
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creație care dau un spor de putere și de frumusețe zestr
materiale și spirituale a patriei, generate in proporții de ma
sint dovada cea mai vie a atașamentului nețărmurit față
politica partidului, față de secretarul său general, tovară
Nicolae Ceaușescu.
Omagiindu-I pe ctitorul noii Românii, pe cutezătorul strai
inconjurîndu-l cu iubirea și stima sa, poporul român îi ac
sează din adincul a 23 de milioane de inimi urarea strămoșec
LA MULTI ANI !
Pagină realizată de reporterii și corespondenții „Scinteii**
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EXEMPLARĂ VIAȚĂ DE PATRIOT REVOLUȚIONAR
(Urmare din pag. I)
tențată de un curent de gîndire
proaspăt, curajos, profund științi
fic, care a făcut să fie înfrînte
inerțiile, prejudecățile, să se întro
neze o atitudine nouă, de înaltă
responsabilitate față de resursele
materiale și umane ale țării. A în
ceput lupta pentru dinamizarea rit
murilor creșterii economice, pentru
dezvoltarea științei, invățămîntului
și culturii, pentru progresul multi
lateral al patriei. în același timp, a
crescut preocuparea pentru îmbo
gățirea socialismului științific, a
teoriei revoluționare cu noi con
cepte despre partid și societate,
despre stat și democrație, despre
rolul și locul națiunii în procesul
construcției socialismului și comu
nismului. In acest cadru de
profunde prefaceri înnoitoare s-a
trecut, practic, la măsuri energice
pentru asigurarea unor forme tot
mai eficiente de participare a în
tregului popor la conducerea so
cietății.
în societatea românească s-au
produs transformări revoluționare
radicale, de ordin politic, social șt
economic. Au fost redimensionate
pe temelii noi, realiste și mobiliza
toare, in deplină concordanță cu
legitățile dezvoltării sociale, cu evoluția lumii contemporane, căile
de acțiune pentru înscrierea fermă
a României pe coordonatele pro
gresului economico-social. Secreta
rul general al partidului și-a afir
mat capacitatea excepțională de
a-și înțelege vremea, de a defini
teze, concluzii care să lumineze ca
lea țării spre progres. în viața pa
triei, in viața întregului popor s-a
produs o cotitură radicală. Mărețe
le innoiri socialiste și-au aflat ca
viu izvor concepția revoluționară a
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a
cărui gîndire originală, profund
științifică reprezintă filonul de aur
al continuității marilor valori ce
au fost făurite, de-a lungul unei
tumultuoase istorii, in vatra noas
tră strămoșească ; ale căror teme
rare fapte sînt temelia trainică a
marilor noastre cuceriri în cea mai
glorioasă epocă din întreaga exis
tență a patriei, deschisă acum peste
două decenii de Congresul al IXlea. Ele au fundamentat o veri
tabilă doctrină nouă — Doctrina
Ceaușescu.
Caracterul unitar al acestei doc
trine social-politice, prin care sînt
abordate cu forță de pătrundere
fenomene si probleme ale vieții in
terne a țării și ale lumii contem
porane, ilustrează concepția superi

oară despre lume, societate și oa
meni a secretarului
general al
partidului nostru, știința sa de a
raporta în permanență tezele gene
rale la realitățile sociale, concrete,
de a defini, printr-o armonioasă
îmbinare a teoriei cu practica, un
program
cuprinzător de acțiune
creatoare, în deplină concordanță
cu tot ce a adus nou știința mo
dernă, cu toate progresele cunoaș
terii, cu dinamica realității însăși.
Doctrina Ceaușescu se întemeiază
pe o filozofie politică activă, nova
toare, care — în spiritul materia
lismului dialectic și istoric, al uma
nismului revoluționar, al gîndirii
progresiste social-politice românești
— a înarmat
partidul, întregul
popor cu un veritabil program de
construcție în plan material și spi
ritual, program ce și-a găsit o stră
lucită materializare în CARTA
NOASTRĂ FUNDAMENTALA —
Programul Partidului Comunist Ro
mân de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și îna
intare a patriei spre comunism.

onstrucția cea mai impună
toare ridicată în anii „Epocii
Nicolae Ceaușescu" o con
stituie omul nou. Fără o
nouă construcție umană nu ar fi
fost posibile marile înfăptuiri din
toți acești ani. Țara s-a ridicat pen
tru oameni — omul fiind țelul su
prem al politicii partidului nostru.
Țara s-a ridicat prin oameni — omul
fiind factorul hotăritor al progre
sului, al dezvoltării economico-sociale. Oamenii s-au schimbat de la
o etapă la alta. S-au schimbat
muncind. S-au schimbat invățind.
S-au schimbat printr-o activă inte
grare in procesul marilor transfor
mări revoluționare ce s-au produs
in anii de după cel de-al IX-lea
Congres al partidului. A făuri, prin
oameni, o societate pentru oameni
— iată o fundamentală idee de esență revoluționară proprie gîndi
rii novatoare, profund științifice a
secretarului general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu : o
idee ce relevă cu pregnanță rolul
și locul de mare însemnătate ce
revine omului, dezvoltării conștiin
ței revoluționare în procesul edi
ficării societății socialiste multila
teral dezvoltate în România.
Desigur, obiectivele stabilite de
Congresul al XIII-lea al partidu
lui pentru actualul cincinal și, în
perspectivă, pînă în anul 2000 im
plică acțiunea a numeroși factori
economici, politici și sociali. De o
importanță majoră, in această pri
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vință, se dovedesc a fi programele
elaborate de partid — și care au
început deja să fie aplicate — pen
tru modernizarea producției și or
ganizarea* științifică a muncii, pen
tru introducerea pe scară largă, în
unitățile economice, a mecanizării,
automatizării, cibernetizării si ro
botizării, pentru creșterea produc
tivității muncii, pentru o nouă ca
litate. Dar, în actuala etapă, așa
cum a subliniat recent tovarășul
Nicolae Ceaușescu, progresul mul
tilateral al țării depinde într-o tot
mai mare măsură de educația re
voluționară și patriotică a oameni
lor. în concepția secretarului ge
neral al partidului — a cărei esen
ță izvorăște din cerințele vieții,
din realitățile proprii societății
noastre — pentru revoluționarul acestei etape este definitorie preo
cuparea „de a-și însuși cele mai
noi cuceriri ale științei și tehnicii,
ale cunoașterii umane, de a învăța
și munci".
Azi, în societatea noastră socialis
tă, educația revoluționară asimilea
ză tot ceea ce a creat mai bun omenirea în toate sferele cunoaște
rii, atît în științele tehnice, cit și
în cele umaniste. Pentru că numai
revoluționarul cu o temeinică pre
gătire științifică și culturală se va
putea situa pe poziții înaintate în
toate împrejurările vieții, va dobîndi clarviziune în întreaga sa ac
tivitate. Numai un astfel de revo
luționar, numai un astfel de comu
nist va dobindi o atitudine înain
tată, se va afirma în toate împre
jurările ca un om de acțiune, ca un
înflăcărat patriot, ca un veritabil
constructor de viață nouă. Iar în
drumul spre o asemenea devenire
umană superioară, toți cetățenii
patriei au mărețul exemplu de
viață și luptă eroică, revoluționară
al tovarășului Nicolae Ceaușescu.

E?on al națiunii române,
Erou al păcii
n conștiința națiunii româ
ne, personalitatea proemi
nentă a tovarășului
Nicolae Ceaușescu — ilustru
conducător politic și de stat, luminat
patriot — se împletește în mod
dialectic cu magistrala sa activitate
pentru împlinirea idealurilor su
preme ale întregului popor de in
dependență și suveranitate, de pro
gres și civilizație socialistă.
Președintele
României,
prin
demersurile sale de larg ecou mon
dial, prin participarea activă la
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soluționarea marilor probleme ale
vieții internaționale, a intrat in
conștiința umanității ca promotor
consecvent al înțelegerii, colaboră
rii și cooperării între popoare, al
cauzei nobile a păcii.
Cu deplin temei se poate afirma
că, în tot ceea ce a întreprins și
întreprinde România în sfera vieții
internaționale, își găsesc manifes
tare plenară trăsăturile definitorii
ale modului de gîndire și acțiune
al tovarășului Nicolae Ceaușescu :
spiritul revoluționar, umanismul și
înalta principialitate, clarviziunea
politică, capacitatea profundă de a
investiga și sintetiza evoluțiile și
tendințele noi ale lumii contempo
rane, de a surprinde contradicțiile
ei și de a desprinde concluziile
practice ce se impun, perseverența
în atingerea scopurilor propuse,
abnegația și pasiunea cu care
slujește aspirațiile fundamentale
ale poporului nostru, de pace, prie
tenie și colaborare între popoare,
aspirații comune în esența lor cu
ale tuturor popoarelor lumii.
Poporul român dă o înaltă apre
ciere și acordă sprijinul cel mai
deplin concepției atotcuprinzătoare
a tovarășului Nicolae Ceaușescu
asupra evenimentelor vieții in
ternaționale,
demersurilor sale
deosebite pentru edificarea unei
lumi mai bune și mai drepte, fără
arme și războaie, pentru apărarea
păcii și întărirea colaborării între
popoare.

u

n om pentru istorie : tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Un eminent
revoluționar.
Un înflăcărat patriot.
Un strălucit conducător ce a unit
în jurul său întregul partid, în
tregul popor, în opera măreață de
edificare a societății socialiste
multilateral dezvoltate pe pămintul
străbun al
patriei, de înaintare
fermă a României spre comunism.
De ziua nașterii sale, drept
omagiu suprem pentru îndelungata
sa activitate revoluționară, națiu
nea întreagă dă expresie hotăririi
ferme de a-i urma cuvîntul
însuflețitor și fapta cutezătoare.
De a înălța patria sub soarele
strălucitor al comunismului.
De ziua nașterii sale, într-o una
nimă simțire, cu aleasă prețuire și
profundă
recunoștință,
Patria,
Partidul, Poporul adresează stră
lucitului conducător, marelui Erou
al României, Eroului Păcii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, urarea fierbinte
de ani mulți șl fericiți, spre gloria
Patriei, Partidului și Poporului.
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IAȘI : Mașină

de înalt randament
La întreprinderea de utilaje,
piese de schimb și reparații din
Iași a fost omologată și introdusă
in fabricația de serie o moder
nă mașină de frezat și șlefuit,
solicitată in industria prelucrării
lemnului, produs de mare comple
xitate tehnică și înalt randament în
exploatare. Finalizată în totalitate
cu componente din țară, după un
proiect aparținind specialiștilor de
la filiala din Iași a Institutului de
cercetare și proiectare pentru uti
laje și piese de schimb, noua ma
șină prezintă un avansat grad de
automatizare a operațiilor pe care
le execută, contribuind la creșterea
productivității muncii la benefi
ciari. Supusă unor îndelungate pro
be de testare în unități de prelu
crare a lemnului, mașina a pus in
evidență însușiri tehnițo-funcționale superioare, la nivelul perfor
manțelor similare pe plan mondial.
(Manole Corcaci).

GALAȚI :

Trafic portuar intens
Conștienți de importanța deose
bită a sarcinilor pe care le au de
îndeplinit pentru asigurarea fluxu
rilor de producție ale Combinatului
siderurgic Galați cu materiile pri
me necesare, precum și pentru pre
luarea și expedierea în cele mai
bune condiții a produselor finite
realizate aici, oamenii muncii din
cadrul portului mineralier Galați
au reușit, și în acest început de an.
să facă dovada priceperii, și răs
punderii in muncă prin rezultatele
bune obținute. Activitatea a fost
organizată in așa fel incit au fost
îndeplinite exemplar sarcinile de
plan la principalul indicator — trafi
cul portuar. Astfel, in ultimele zile,
au fost încărcate Și descărcate,
peste prevederile de plan, mari
cantități de minereu de fier, cocs,
cărbune și laminate finite pline.
(Ștefan Dimitriu).

0 POLITICĂ DE LARGĂ COLABORARE INTERNAȚIONALĂ
(Urmare din pag. I)
președintele țârii noastre a subliniat
și pus in evidență marea contribu
ție pe care o poate aduce colabo
rarea economică dintre state la so
luționarea unor probleme globale,
care se pun cu atîta acuitate la scară
mondială, cum sint cele legate de
criza economică, comercială și financiar-valutară, de criza energetică,
a materiilor prime și alimentară,
do lichidarea subdezvoltării, a decai'intre -ițale ijKgdificarea unei
nomice ni'oridiale.
ția profund st’,nțită a tovarășului
îușescu,
dezvoltarea
ii cooperării are nu
importanță economică,
Sită însemnătate polifaptul că extinderea
contribuie Ia întărirea
state, „țese" legături
snică, apropie între
' A gîndirea tova^aușescu. intre
,_.u„dere. între lărjrilor economice dinecuritatea internațională
euație strînsă, o condlțiojiprocă : destinderea și secui creează condiții pentru lărcolaborării — și, invers, prin
orare și cooperare se adîncește
.nderea, se consolidează baza
■ terială a păcii. „O colaborare
ivâ și largă între toate statele
>..<nil, in spiritul echității, avan
tajului reciproc — sublinia tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU — constituie
un factor de importantă fundamen
tală pentru
progresul general al
popoarelor, pentru securitate și
pace".
Pornind tocmai de la aceste cerințe
obiective, tovarășul Nicolae Ceaușescu
a regindit și elaborat intreaga poli
tice ecendnîjfâ externă a partidului
și statului. sitUir.d problematica dez
voltării economico-sociale . multilate
rale a României în contextul reali
tăților lumii de astăzi, punind bazele
principiale ale relațiilor economice
ale tării,noastre, stabilind obiectivele
lor in consens cu interesele naționa
le, acționind cu tenacitate și exem
plară consecvență pentru extinderea
și diversificarea lor. A rezultat ast
fel o politică economică externă
profund patriotică, avind in același
timp o dimensiune universală prin
principiile noi, democratice, pe care
le afirmă și aplică.
în concordanță cu aceste orientări
de principiu ale politicii sale. Româ
nia și-a extins continuu — in pofida
unor condiții grele din economia
mondială — sfera relațiilor sale eco
nomice externe, fapt care s-a re
flectat în dezvoltarea continuă și di
versificarea fără precedent — ca
structură și parteneri — a comerțu
lui exterior al tării noastre. în
îltimele două decenii, comerțul
sxterior al României a sporit
ntr-un ritm rapid, mult superior
■itmului de .creștere a venitului naional, astfel incit la sfirșitul anului
986 volumul schimburilor economie externe ale țării a fost de peste
) ori mai mare decît nivelul reazat in 1965.
Concomitent cu creșterea aprecială a schimburilor economice, s-a
■.registrat o îmbunătățire substanală a laturilor calitative ale acti’lății de comerț exterior a țării
stre. Este vorba, îndeosebi, de
tațiile care au avut loc in struci exportului românesc, materiali■. pe de o parte, in lărgirea con
tabilă a gamei de . mărfuri și
■eii oferite partenerilor externi,
ie de altă parte, in modificările
mdere intervenite in favoarea
selor cu grad ridicat de valoe a resurselor naturale și a
de muncă. Aceste evoluții
găsit expresia în faptul că mași utilajele, produsele chimice
utile industriale de larg conîprezintă, în prezent, peste 60
din totalul exportului româață de numai 36 la sută in
lemenea. sub impulsul hotărîorientărilor
tovarășului
Ceaușescu,
o evoluție
vă deosebit de importanconstit uit-o trecerea la
ități moderne, superioare de
■ am-cooperare economică, megure stabilitate și perspec

tivă schimburilor României cu alte
state. Au cunoscut, astfel, o largă
dezvoltare diferite forme de coope
rare — cum sînt construirea în co
mun de obiective economice, acor
darea de asistență tehnică, crearea
de societăți mixte de producție sau
desfacere, cooperarea pe terțe piețe,
în ansamblu, activitatea de coopera
re asigură realizarea a peste un sfert
din totalul exportului, contribuind,
în același timp, într-o măsură crescîndă, la aprovizionarea economiei
naționale cu materii prime și mate
riale de bază.
Asemenea îmbunătățiri radicale
ale activității de comerț exterior au
fost posibile datorită măsurilor luate
de partidul și statul nostru, din ini
țiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu,
în vederea desfășurării neîntrerupte
a procesului de industrializare socia
listă, dezvoltării accelerate a forțe
lor de producție și modernizării in
dustriei, agriculturii, a întregii eco
nomii naționale.
Totodată, un rol deosebit de im
portant l-a avut aplicarea progra
melor privind cercetarea științifică,
dezvoltarea tehnologică și introduce
rea progresului tehnic, elaborate sub
conducerea tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceaușescu. re
marcabil om politic și de stat, sa
vant de largă recunoaștere interna
țională, care desfășoară cu abnegație
și dăruire o laborioasă activitate in
slujba propășirii patriei noastre so
cialiste, precum și în domeniul co
laborării cu oameni de știință de
pretutindeni, pentru folosirea știin
ței și tehnicii în scopul dezvoltării
pașnice a popoarelor.
în centrul acestei activități inter
naționale, România a situat și si
tuează permanent adincirea relații
lor de colaborare și cooperare cu ță
rile socialiste vecine, cu celelalte țări
membre ale C.A.E.R.. cu toate sta
tele socialiste, care dețin In prezent
ponderea principală în ansamblul
relațiilor noastre economice interna
ționale. Acționind ferm în această
direcție, partidul nostru pornește de
la rolul hotăritor, obiectiv al dezvol
tării multilaterale, pe toate planuri
le, a relațiilor dintre țările socialis
te în vederea progresului lor rapid,
apropierii nivelurilor lor de dezvolta
re, întăririi pozițiilor socialismului
în lume, creșterii influenței sale asupra vieții internaționale.
Un aspect deosebit de pregnant al
activității internaționale a României
în perioada care a trecut de la Con
gresul al IX-lea îl constituie extin
derea largă a relațiilor economice cu
țările în curs de dezvoltare. Practic,
în ultimele două decenii, ponderea acestor relații in comerțul nostru exte
rior a sporit de 4 ori, ceea ce repre
zintă o elocventă expresie a efortu
rilor comune pentru afirmarea cau
zei dezvoltării independente a sta
telor, a luptei pentru o lume mai
dreaptă și mai bună.
O componentă organică a relații
lor externe ale României o consti
tuie, totodată, promovarea colaboră
rii, în spiritul coexistenței pașnice,
cu țările capitaliste dezvoltate, că
rora le revine aproape un sfert din
volumul general al schimburilor
noastre economice.
La baza relațiilor sale economice
cu toate statele lumii, România așază statornic principiile independen
ței și suveranității naționale, depli
nei egalități in drepturi, neameste
cului in treburile interne, avantaju
lui reciproc, renunțării la forță și la
amenințarea cu forța. Garantarea
respectării integrale a acestor prin
cipii, ca un ansamblu unitar și
indivizibil, constituie, in concepția
președintelui Nicolae Ceaușescu,
condiția „sine qua non" a afirmării
și valorificării virtuților esențiale
ale colaborării economice internațio
nale, asigurării unui progres mai
rapid al fiecărei țări, a unui climat
de pace și înțelegere între popoare.
Congresul al XIII-lea al partidu
lui, făcind bilanțul realizărilor obți
nute in dezvoltarea economiei națio
nale, a stabilit noi obiective de im
portanță majoră în domeniul schim
burilor economice externe, al dez
voltării relațiilor economice interna
ționale și participării României la
circuitul economic mondial. Sporirea
eficienței comerțului exterior — la
tură deosebit de importantă a noului
mecanism economic, bazat pe autoconducere muncitorească și autoges-

tiune economică și financiar-valutară — reprezintă un obiectiv primor
dial al actualului cincinal. Parti
dul nostru, secretarul său ge
neral au pus cu toată tăria sarci
na de a se ridica mai rapid nivelul
calitativ al tuturor produselor desti
nate piețelor externe. în acest sens,
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
arăta : „Trebuie să facem totul să ne
prezentăm cu produse mai bune, cu
un grad tehnic și calitativ mai inalt
decit alte produse pe plan interna
țional. Numai așa produsele româ
nești vor putea să se afirme pe plan
ipondial, vor putea fi cerute de parte
nerii noștri străini. Numai ast
fel vom putea să lărgim și mai
mult colaborarea internațională, să
participăm tot mai activ la diviziu
nea internațională a muncii, in toate
domeniile."
Deosebit de valoroasă pentru per
fecționarea continuă a activității de
comerț exterior se dovedește orien
tarea secretarului general al partidu
lui privitoare la încheierea de acor
duri și contracte de lungă durată
care să permită așezarea pe baze
stabile, de perspectivă, a exporturi
lor și importurilor. Este o cerință
izvorită din realitățile prezente și
tendințele previzibile ale piețelor in
ternaționale, cit și din necesitățile
aprovizionării constante și ritmice a
economiei naționale, precum și ale
organizării eficiente a producției de
export.
La
inițiativa
tovarășului
Nicolae Ceaușescu au fost adoptate
permanent măsuri organizatorice și
legislative pentru asigurarea unei
legături mai strînse între producăto
rii interni și piața externă, pentru
stimularea producției destinate ex
portului, pentru creșterea nivelului
tehnic, calitativ și, implicit, a com
petitivității mărfurilor românești,
pentru mărirea încasărilor valutare
pe unitatea de produs exportat. Pro
movarea fermă a exporturilor, cu
precădere la produse cu grad ridicat
de prelucrare, concomitent cu _ di
mensionarea importurilor la_ strictul
necesar vor permite României să
obțină excedente substanțiale în
balanța comercială, ceea ce va contri
bui la consolidarea rezervelor valu
tare ale țării, a resurselor necesare
dezvoltării în continuare a economiei
naționale intr-un ritm rapid.
Se poate afirma cu deplin temei
că, prin grija conducerii de partid și
de stat, personal a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, comerțul exterior
românesc dispune de tot ce este nece
sar pentru a-și îndeplini, în condiții
exemplare, importantele sarcini ce-i
revin. Totodată, avind permanent
drept călăuză orientările și indicațiile
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu
la Consfătuirea cu activul de bază
din comerțul exterior, precum și cu
prilejul suitei de analize din ultimul
timp asupra activității din acest do
meniu, sintem conștienți că pentru
îndeplinirea sarcinilor ce revin aces
tui sector de importanță deosebită al
economiei naționale sînt necesare
sporirea exigenței și răspunderii,
perfecționarea pregătirii profesionale
și politice, în spirit revoluționar,
patriotic a tuturor oamenilor muncii,
astfel incit intreaga noastră activitate
să cunoască. în cel mai scurt timp,
o schimbare radicală.
în condițiile în care situația pe plan
politic internațional a ajuns să cu
noască o încordare deosebit de gravă,
președintele Nicolae Ceaușescu a
subliniat necesitatea de a se acționa
astfel incit actuala tensiune să nu
se răsfringă și asupra schimburilor
economice, să nu ducă la limitarea
sau restrîngerea acestor schimburi,
la crearea sau perpetuarea unor
obstacole artificiale în calea lor.
Dimpotrivă, este necesar ca circuitul
de bunuri materiale și spirituale să
se amplifice, pentru a contribui la
însănătoșirea situației internaționale,
la dezvoltarea legăturilor pașnice
dintre popoare, la restabilirea încre
derii și înțelegerii în relațiile in
ternaționale, la destindere și pace.
în acest spirit se înscrie și acti
vitatea României în cadrul organi
zațiilor economice internaționale, ac
tivitate călăuzită de concepția pre
ședintelui țării noastre cu privire la
promovarea colaborării dintre state,
ca o componentă de bază a procesu
lui de edificare a unei noi ordini
econoraice mondiale. Analizînd cu

excepțională clarviziune științifică
trăsăturile, contradicțiile și proble
mele fundamentale ale lumii contem
porane, tovarășul Nicolae Ceaușescu
a adus o contribuție originală, de
mare însemnătate la fundamentarea,
cristalizarea și promovarea concep
tului de nouă ordine economică in
ternațională, ca și la identificarea
căilor de înfăptuire a acestui dezi
derat istoric.
în concepția președintelui Româ
niei, o importanță deosebită ar avea
in prezent organizarea unei confe
rințe internaționale în cadrul O.N.U.,
cu participarea statelor în curs de
dezvoltare, precum și a celor dez
voltate. care să adopte, de comun
acord, o serie de măsuri capabile
să ducă la soluționarea globală a
problemelor subdezvoltării, inclusiv
a problemei datoriilor externe, la o
diviziune a muncii mai dreaptă și
echitabilă, la o largă cooperare in
interesul dezvoltării mai rapide a
tuturor statelor, și în primul rind a
celor rămase în urmă.
Evident, un asemenea obiectiv
poate fi realizat numai prin elimi
narea măsurilor protecționiste, a
barierelor artificiale, a oricăror dis
criminări și obstacole comerciale —
inclusiv in domeniul creditului, cum
sînt dobînzile înalte — prin renun
țarea la politica sancțiunilor econo
mice a unor țâri sau grupuri de
țări, prin înlăturarea definitivă a
presiunilor de orice natură, a prac
ticilor de legare a relațiilor comer
ciale de felurite condiționări, de na
tură să constrîngă alte state să-și
subordoneze exercitarea unor drep
turi proprii suverane. Se impune,
totodată, lărgirea sistemului genera
lizat de preferințe, adoptarea de noi
măsuri care să faciliteze creșterea
exporturilor țărilor în curs de dez
voltare pe piețele statelor dezvoltate,
să asigure un raport just intre pre
țul materiilor prime și cel al pro
duselor industriale, precum și acce
sul tuturor statelor la tehnologia
modernă,
în gîndirea secretarului general al
partidului, realizarea unor pași concreți în direcția depășirii dificultă
ților din economia mondială și în
făptuirii noii ordini economice in
ternaționale presupune alocarea unor
mari resurse materiale și financia
re, ceea ce nu se poate concepe decît
prin Intensificarea eforturilor pentru
dezarmare, pentru reducerea uria
șelor cheltuieli militare, care au
devenit o grea povară pentru un
foarte mare număr de state ale lumii
și canalizarea fondurilor eliberate în
direcția progresului economico-social
al tuturor popoarelor. Tovarășul
Nicolae Ceaușescu a subliniat cu
neobosită stăruință că între politica
de dezvoltare economică și trecerea
la dezarmare există o strinsă inter
dependență, că pentru soluționarea
în mod corespunzător a problemelor
dezvoltării, pentru depășirea unor
greutăți economice se impune ca o
necesitate oprirea cursei înarmărilor
și reducerea cheltuielilor militare,
înfăptuirea dezarmării.
însoțind vorba cu fapta, trăsătură
definitorie a politicii sale externe,
România — din inițiativa președin
telui Nicolae Ceaușescu — și-a redus
cu 5 la sută efectivele, armamen
tele și cheltuielile militare, fiind
prima țară care, în anul proclamat
de Națiunile Unite drept „An In
ternațional al Păcii", a trecut efectiv
la dezarmare și la folosirea fondu
rilor astfel obținute în scopul dez
voltării economice și sociale, ceea
ce a avut un puternic ecou pe plan
internațional.
Omagiul pe care întreaga noas
tră națiune il aduce, cu dragoste
și recunoștință, celui mal stimat
și iubit fiu al său, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, in această zi
aniversară, de sărbătoare, oglin
dește pregnant sentimentele de
satisfacție și legitimă mîndrie de a
avea în fruntea partidului și statului
un conducător a cărui vastă și
neobosită activitate revoluționară
răspunde în cel mai înalt grad celor
mai importante interese și mai
scumpe năzuințe ale poporului ro
mân, identice în substanța lor cu
ale tuturor popoarelor, cu aspirațiile
generale de a trăi într-o lume a
dreptății și echității, a progresului
și păcii.

Domnului GIANI ZAIL SINGH

PARTIDUL, PATRIA, POPORUL
OMAGIIND CONDUCĂTORUL

Președintele Republicii India

Domnului RAJIV GANDHI
Prim-ministru al Republicii India

Cu prilejul zilei naționale a Republicii India, aniversarea proclamării
republicii, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, in numele Consiliului
de Stat, al guvernului și poporului român, precum și al meu personal,
cordiale felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire
personală, iar poporului indian prieten de pace și prosperitate.
Sint încredințat că raporturile tradiționale de strînsă prietenie și coope
rare fructuoasă statornicite intre țările noastre vor cunoaște o dezvoltare
continuă, atît pe plan bilateral, cît și în viața internațională, in interesul
popoarelor român și indian, al cauzei păcii și colaborării în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România
Astăzi, poporul indian marchează
aniversarea proclamării republicii
— prilej de trecere in revistă a
preocupărilor și realizărilor Indiei
contemporane.
Stabilindu-și ca obiectiv pri
mordial lichidarea înapoierii eco
nomice, urmare a îndelungatei do
minații coloniale, înfăptuirea unor
ample reforme în industrie, agri
cultură, învățămînt, viața socială,
tînăra republică a trecut la con
cretizarea unor programe care au
schimbat înfățișarea vechii Indii.
Marile bogății ale solului și subso
lului au început să fie valorificate
în interesul propriu al indienilor,
au fost create ramuri industriale
moderne, ca siderurgia, construc
țiile de mașini, energetica, electro
tehnica, industria chimică, con
strucțiile navale. O atenție deose
bită s-a acordat agriculturii, căreia
i-aU fost alocate importante fon
duri de investiții. Planul cincinal
actual — pe durata căruia se pre
conizează o creștere industrială
de 8 la sută anual — are in vedere
accelerarea dezvoltării unor ra
muri fundamentale pentru asigu
rarea dezvoltării în continuare eco

nomice șt sociale, un loc prioritar
ocupindu-1 industria petrolului și
cărbunelui, a transporturilor fero
viare, energetica. Descoperirea
unor zăcăminte de lignit în Ra
jasthan și Gujarat a deschis noi
posibilități în această direcție.
în spiritul tradiționalelor sale
sentimente de prietenie și colabo
rare cu toate popoarele care au
pășit pe calea dezvoltării de sine
stătătoare, poporul român urmă
rește cu interes și simpatie efor
turile și realizările poporului in
dian în direcția consolidării inde
pendenței economice și politice, a
făuririi unei vieți noi. între Româ
nia și India s-au stabilit relații de
strînsă colaborare, în a căror evo
luție ascendentă un rol hotăritor
l-au avut convorbirile la nivel
înalt prilejuite de vizitele pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în
India, ca și întîlnirile sale cu li
derii indieni la București. Coope
rarea româno-indiană pe plan bi
lateral, ca și în viața internațio
nală, corespunde intereselor celor
două țări și popoare, ale cauzei
generale a păcii, securității și pro
gresului.

ZIUA NAȚIONALĂ A AUSTRALIEI
Domnului NINIAN STEPHEN
Guvernatorul general al Australiei
Cu ocazia zilei naționale a Australiei, am plăcerea să vă adresez calde
felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală,
de progres și prosperitate pentru poporul australian.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

TELEGRAMA
gramă primului ministru al acestei
țări, Robert Hawke, prin care îl
adresează calde felicitări șl succes
deplin în activitate.

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, Constan
tin Dăscălescu, a adresat, cu prilejul
Zilei naționale a Australiei, o tele-

vremea
Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică, timpul probabil pentru
intervalul 26 ianuarie, ora 20 — 29
ianuarie, ora 20. In țară : Vremea va
fi în general
închisă, cu cerul mai
mult noros în vestul, centrul și* nordul
țării și schimbător, cu cerul variabil,
în celelalte regiuni. Vor cădea precipi
tații locale sub formă de ninsoare în
vestul, centrul șl nordul țării și izola
te, mai ales sub formă de lapoviță și
ninsoare, în celelalte regiuni, unde,
izolat, se va produce polei. Vîntul va
sufla slab pînă la moderat, cu inten
sificări locale în estul țării și în zona
de munte, unde, trecător, zăpada va
fi spulberată sau viscolită. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între
minus 12 și minus 2 grade, local mai
scăzute în depresiunile intramontane
și în nordul țării. Temperaturile ma
xime vor oscila între minus 8 și plus
2 grade. Local se va produce ceață
asociată și cu depunere de chiciură,
în București : Vremea va fi schim
bătoare, cu cerul temporar noros. Vor
cădea precipitații slabe sub formă de
ninsoare, cu tendință de transformare
în lapoviță, favorizînd trecător pro
ducerea poleiului. Vîntul va sufla slab
pînă la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între minus 10 și
minus 7 grade, cele maxime între
minus 4 grade șl minus un grad. Ceață
slabă în cursul dimineții.

în fiecare an. Ta 26 ianuarie, po
porul australian aniversează ziua
sa națională. La această dată, în
urmă cu aproape două secole, a
avut loc debarcarea celor dintîi
coloni britanici pe continentul
australian și fondarea, pe vatra
actualului oraș Sydney, a primei
așezări stabile din „țara de la
antipozi".
Ramura tradițională a economiei
a fost și continuă să fie agricul
tura, practicată în mod intensiv,
care, împreună cu creșterea anima
lelor, joacă un rol hotăritor în crea
rea venitului național. Dar desco
perirea unor importante zăcăminte
de fier, cărbune, bauxită, plumb,
zinc, nichel, titan, petrol, mine
reuri de uraniu a permis Austra
liei, în special în perioada care a
urmat celui de-al doilea război
mondial, să realizeze o accelerare
puternică a industrializării.
Necesitatea dezvoltării schimbu
rilor cu toate țările, a creării unor
condiții propice desfășurării acti
vității în acest sens, la adăpost de
răbufnirile crizei economice mon
diale, au determinat guvernul de
la Canberra să-și extindă și di
versifice contactele și colaborarea

TELEGRAME EXTERNE
Manifestări consacrate aniversării
Unirii
HAGA 25 (Agerpres) — La Haga
a avut loc o manifestare culturală
românească dedicată aniversării
Unirii Principatelor. A fost prezen
tată semnificația istorică a acestui
eveniment pentru făurirea statului
român modern. Expunerea a prile
juit totodată înfățișarea realizărilor
obținute de poporul nostru in dez
voltarea multilaterală a patriei, fi
ind subliniat rolul determinant al
tovarășului Nicolae Ceaușescu in
elaborarea și înfăptuirea întregii po
litici interne și externe românești.
A fost prezentată o expoziție de
carte, în cadrul căreia la loc de frun
te s-au aflat lucrări din opera tova
rășului Nicolae Ceaușescu, volume
privind istoria și cultura poporului
român. Cei prezenți au urmărit fil
mul documentar „Unirea — perma
nență a istoriei românești". La ma
nifestare au participat personali
tăți ale vieții științifice și culturale
olandeze, reprezentanți ai asocia
țiilor de prietenie cu țara noastră.

OTTAWA 25 (Agerpres). — In
cadrul acțiunilor de peste hotare
consacrate aniversării Unirii Prin
cipatelor, la Ottawa a avut loc o
manifestare care a prilejuit evo
carea acestui eveniment de seamă
din istoria poporului român, a
luptei pentru făurirea statului
național român. A avut loc, de
asemenea, vernisajul unei expo
ziții de carte social-politică ro
mânească, in cadrul căreia la loc
de frunte au fost prezentate opere
le tovarășului Nicolae Ceaușescu.
Expoziția reflectă momente semni
ficative din existența poporului
român, realizările remarcabile ob
ținute în anii socialismului, îndeo
sebi în perioada inaugurată de
Congresul al IX-lea al Partidului
Comunist Român, politica activă a
României socialiste, a președintelui
Nicolae Ceaușescu de dezarmare,
pace, înțelegere și colaborare cu
toate națiunile, de edificare a unei
lumi mal bune și mai drepte pe
planeta noastră.

Situația de la frontiera dintre India și Pakistan
DELHI 25 (Agerpres). — In cadrul
unei ședințe a guvernului indian,
premierul Rajiv Gandhi a informat
despre situația creată prin masarea
de trupe pakistaneze la granița cu
India și despre măsurile de răspuns
adoptate, relatează agenția United
News of India. Membrii guvernului
au fost informați că situația de-a
lungul frontierei indo-pakistaneze
„este alarmantă și provoacă îngri
jorare gravă".
Un reprezentant oficial al guver
nului a declarat că India a cerut
Pakistanului să-și retragă imediat
trupele de la frontieră, subliniind că
țara sa este dispusă să discute mă
suri vizînd diminuarea încordării în
această zonă.

ISLAMABAD 25 (Agerpres). — Pa
kistanul a propus organizarea de
consultări de urgență pentru redu
cerea încordării dintre India și Pa
kistan, ca urmare a desfășurării —
la frontieră — de arme pe scară lar
gă de către India, a anunțat un pur
tător de cuvînt al guvernului pakis
tanez, citat de agenția INA. El a
făcut această precizare după o reu
niune a Comitetului pentru apărare
al guvernului, sub conducerea pri
mului ministru, Mohammad Rhan
Junejo. „Nu există nici un motiv
sau cauză pentru un conflict", a pre
cizat purtătorul de cuvînt ; și nici să
se pună sub semnul îndoielii „dorin
ța Pakistanului de pace și relații
lipsite de încordare cu India".

pe plan internațional, inclusiv cu
țările socialiste. în același timp,
Australia se pronunță pentru opri
rea cursei înarmărilor, în primul
rind nucleare, numărîndu-se prin
tre statele semnatare ale Tratatu
lui de la Rarotonga, care a procla
mat denuclearizarea Pacificului de
sud.
întemeiate pe stimă șl respect
reciproc, relațiile dintre România
și Australia au cunoscut în ultimii
ani un curs ascendent. Potențialul
economic în creștere al celor două
țări creează condiții favorabile
pentru amplificarea în continuare
a conlucrării reciproc avantajoase.
Nu de mult, la București s-au des
fășurat lucrările celei de-a VIII-a
sesiuni a Comisiei mixte guverna
mentale româno-australiene de co
laborare economică, fiind discutate
posibilitățile pentru promovarea de
noi acțiuni și căi în vederea dez
voltării pe mai departe a cooperă
rii în domenii de interes comun.
Corespunzînd intereselor recipro
ce, extinderea raporturilor pe mul
tiple planuri româno-australiene
contribuie, totodată, la consolidarea
cursului spre destindere, înțelegere
și pace în lume.

I AGENȚIILE DE PRESĂ^
i

TRANSMIT:

i

COMUNICAT. în localitatea tan-i
zaniană Arusha s-au incheiat lu1 crările celei de-a 47-a sesiuni a*
1
Comitetului de Eliberare al OrgaI nizației Unității Africane, în ca- I
| drul căreia au fost prezentate și I
dezbătute rapoartele subcomitetelor
I pe probleme specifice. Comunicatul I
final al reuniunii subliniază, intre I
* altele, că, in prezent, se impune o1
I intensificare a acțiunilor menite să.
ducă la abolirea sistemului de a-1
partheid din Republica Sud-Afri-1
cană, un rol important in cadrul
I acestora avîndu-1 instituirea de I
I sancțiuni economice obligatorii îm- |
potriva guvernului minoritar rasist
. de la Pretoria.
.
I AUTORITĂȚILE DIN COREEA*
DE SUD au ordonat simbătă, din
nou, punerea sub stare de arest la I
domiciliu a lui Kim Dae Jung, cu- |
noscută personalitate democrată,
• care se pronunță ferm împotriva i
regimului de dictatură de la Seul,
1 pentru democratizarea vieții poli-1
tice și sociale sud-coreene. Kim i
Dae Jung urma să ia parte la o
| adunare organizată în memoria
studentului Park Chong Chui, in.
I vîrstă de 21 de ani, de la Univer
sitatea din Seul, ucis in urma tor- '
turilor poliției, la 20 ianuarie.
CONGRES. La Cairo s-a incheiat |
I cel de-al IV-lea congres al Parti
dului Socialist al Muncii din Egipt, i
I Delegații au dezbătut planul.de ac| tivitate pe acest an și au examinat •
probleme privind sistemul electo■ ral. Congresul a ales membrii Co- I
I mitetului Executiv al P.S.M. în |
• funcția de președinte al partidului
a fost reales Ibrahim Shukry.
i
| DECLARAȚIE. Necesitatea ca '
I

I

S.U.A. să înceteze experiențele nuIcleare și să încheie un acord cu U- I
niunea Sovietică privind interzice- I
rea tuturor armelor nucleare a fost
subliniată într-o declarație a Co- I
I mitetului Central Executiv al P.C. I
| din Canada.

I ACORD. Japonia și Statele UniI 'e au perfectat un acord pe termen
1 'ung în domeniul energiei nucleare.
Iîn baza acestuia. S.U.A. vor fur
niza Japoniei combustibil nuclear
și tehnologie pentru centralele sale
atomo-electrice.

.
I
I

I
I
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„PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU NE CONVINGE
DIN NOU CĂ O ȚARĂ MICĂ POATE FACE O POLITICĂ MARE"
ARTICOLE SI STUDII, NUMERE SPECIALE ALE UNOR REVISTE DEDICATE PERSONALITĂȚII PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI
9

9

'

„MUNDO INTERNACIONAL'':

„COHȘtiîilța

OPOCÎÎ

contemporane situează la loc de frunte numele României,
țară care joacă unul dintre cele mai active
și originale roluri in viața internațională"
„Opinia României este ascultată cu interes mai ales acum cînd omejtirea
se confruntă cu puternice divergențe, pozițiile sale se bucură de profundă con
siderație”.
Cunoscuta revistă „Mundo
Internacional" din Mexic a con
sacrat o ediție specială' prezen
tării personalității președintelui
Nicolae Ceaușescu, concepției
sale strălucite de politică in
ternă și externă, marilor reali
zări ale poporului român in anii
socialismului, in special succe
selor remarcabile obținute în
perioada care a trecut de la
Congresul al IX-lea al P.C.R.,
in toate domeniile de activitate.

Ediția — realizată de Miguel
Angel Otero Tamayo, editor și
director general al publicației,
căruia șeful statului român i-a
acordat recent un interviu —
reproduce pe copertă portretul
tovarășului Nicolae Ceaușescu.
este bogat ilustrată cu fotografii
Infățlșînd momente semnificati
ve din activitatea președintelui
României, prezintă obiective im
portante ale dezvoltării econo
mice și sociale a țării noastre.
în partea introductivă, în
revistă sînt înfățișate motiva
țiile care au determinat alcă
tuirea acestei ediții speciale,
și anume trezirea interesului
unui public cit mai larg față de
„această fascinantă țară“, care
este România.
Reproducînd textul interviu
lui ce i-a fost acordat de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu,
publicația mexicană prezintă pe
larg dezvoltarea, de un dina
mism fără precedent, a econo
miei, științei și culturii româ
nești în perioada care a trecut
de la actul istoric din august
1944, Sînt reliefate în mod deo
sebit înfăptuirile impresionante
ale poporului nostru în „Epoca
Nicolae Ceaușescu", activitatea
neobosită a conducătorului parti
dului și statului nostru pentru
dezvoltarea multilaterală a ță
rii, pentru înflorirea personali
tății umane, pentru crearea și
dezvoltarea unei democrații au
tentice, de care se bucură toți
locuitorii țării, pentru înainta
rea fermă a României pe trep
tele progresului și civilizației
moderne.
Interviul înfățișează concepția
profund științifică, realistă și
originală de politică externă a
președintelui României, anali
zele sale clarvăzătoare privind
evoluția situației internaționale,
pozițiile principiale promovate
consecvent de șeful statului ro
mân vizind soluționarea mari
lor probleme ce confruntă lu
mea contemporană — oprirea
cursei înarmărilor, realizarea
dezarmării, in primul rind a
dezarmării nucleare, întărirea
păcii și securității europene și
internaționale, respectarea prin
cipiilor de drept, reglementarea
pe calea tratativelor a conflic
telor și diferendelor, lichidarea
subdezvoltării și instaurarea
noii ordini economice interna
ționale. precum și contribuția
determinantă a tovarășului
Nicolae Ceaușescu la dezvolta
rea largă a relațiilor de colabo,rare ale României cu țările din
America Latină și de pe cele
lalte continente.
în articolul intitulat „GÎNDIREA PREȘEDINTELUI
CEAUȘESCU", revista înfăți
șează viața și activitatea exem
plară de patriot și revoluționar,
de conducător politic a tovară
șului Nicolae Ceaușescu. care
se identifică cu momentele
cruciale din istoria contem
porană a tării noastre.
Se evidențiază că o idee cen
trală in gindirea politică a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu o
constituie afirmarea și apărarea
principiilor independenței și su
veranității naționale, a celor
lalte principii ale dreptului in
ternațional, a dreptului sacru
al popoarelor la o viată liberă
și demnă, fără nici un amestec
din afară. Este evidențiată, tot
odată, însemnătatea deosebită
atribuită în gîndirea politică și
activitatea practică ale pre
ședintelui României probleme
lor opririi cursei înarmărilor și
înfăptuirii dezarmării, în pri
mul rind a dezarmării nuclea
re, menținerii și întăririi păcii
mondiale, considerate pe bună
dreptate de șeful statului român
drept sarcini prioritare ale tu
turor guvernelor, ale tuturor
popoarelor, ale omenirii în an
samblul ei. în acest context,
sint prezentate luările de pozi
ție, demersurile și inițiativele
președintelui Nicolae Ceaușescu
vizind eliminarea pericolului
unui război nuclear, edificarea
unui sistem trainic de coope
rare și securitate în Europa,
transformarea Balcanilor intr-o
zonă liberă de arme nucleari*
și chimice, de trupe și baze mi
litare străine, întărirea rolului
O.N.U. în soluționarea demo
cratică și eficientă a probleme
lor lumii contemporane.
în continuare sint expuse
principalele coordonate ale po

liticii externe românești, care
poartă amprenta gindirii crea
toare a președintelui
Nicolae Ceaușescu, arătîndu-se
că, pe baza principiilor nobi
le ale dreptului internațional,
România își dezvoltă continuu
relațiile Cu toate statele lumii,
indiferent de orînduirea lor so
cială, participă activ la activi
tățile O.N.U. și ale altor orga
nizații internaționale, aducîndu-și o contribuție importantă
la dezbaterea și solutionarea
marilor probleme ale contem
poraneității.
Revista remarcă faptul că sub
conducerea președintelui
Nicolae Ceaușescu politica ex
ternă a României și-a dobîndit
pe bună dreptate un prestigiu
internațional fără precedent,
care își are originea în promo
varea fermă și așezarea la baza
relațiilor cu toate statele lumii
a marilor principii ale indepen
denței și suveranității naționale,
egalității în drepturi, neames
tecului în treburile interne,
avantajului reciproc, nerecur'gerii la forță și Ia amenințarea cu
forța, precum și respectarea
dreptului inalienabil al oricărui
popor de a hotărî singur asupra
destinului său.
Conștiința epocii contempora
ne situează la loc de frunte
numele României, țară care
joacă unul din cele mai active
și originale roluri în viata in
ternațională — arată „Mundo
Internacional". Opinia Româ
niei este ascultată cu interes
mai ales acum cind omenirea
se confruntă cu puternice di
vergențe, pozițiile sale se
bucură de profundă considerație.
S-a vorbit și se vorbește de
multe ori despre originalitatea
poziției României pe scena
mondială, ea avînd relații bune
cu toate statele, indiferent de
orînduire sau poziții geografice.
Explicația este simplă, la fel ca
și marile adevăruri. în această
epocă, atît de complexă și con
tradictorie, se vorbește foarte
des despre relațiile dintre state
și despre faptul că România
și-a construit și și-a consolidat
asemenea relații. Puternica vo
cație constructivă, proprie di
plomației românești, însoțită de
clarvăzătoarea concepție de lar
gă deschidere internațională
a politicii externe, funda
mentată de președintele
Nicolae
Ceaușescu,
explică
„miracolul" impresionantului edificiu al relațiilor externe ale
României de azi.
România situează la loc de
frunte problema asigurării pă
cii — scrie publicația mexicană.
Fundamentînd această opțiune
primordială, președintele
Nicolae Ceaușescu a subliniat
în mod
constant
legătura
intrinsecă dintre politica in
ternă și externă, dintre mari
le obiective stabilite și construi
te pentru creșterea continuă a
nivelului de trai și civilizație al
poporului român și asigurarea
cadrului extern de liniște și
securitate atît de necesare pen
tru ele. Plecînd de la realitatea
de necontestat că existența ar
melor nucleare implică o schim

bare radicală a modului în care
se pune astăzi problema războ
iului, și că un conflict mondial
este de neacceptat, întrucît el
ar însemna distrugerea totală
a civilizației create de-a lun
gul mileniilor — subliniază re
vista —- România consideră că
acum nu este problemă mai
importantă și mai urgentă că
aceea de a lupta cu abnegație
pentru oprirea cursului pericu
los al acțiunilor care conduc la
confruntări și războaie și că, in
diferent de sistemul lor social,
de concepțiile filozofice sau po
litice diferite, statele trebuie
să-și rezolve neînțelegerile și
diferendele dintre ele numai
prin mijloace pașnice. Avînd în
vedere această mare răspunde
re, România desfășoară o inten
să activitate internațională ma
terializată în inițiative și propu
neri de mate ecou prezentate la
O.N.U. și în alte foruri inter
naționale.
în toate acțiunile sale pe plan
internațional, subliniază „Mundo
Internacional", România este
convinsă de faptul că solu
ționarea marilor și comple
xelor probleme care preocupă
omenirea în ajunul viitorului
mileniu impune cu acuitate uni
rea eforturilor tuturor statelor,
ale tuturor popoarelor.
Date statistice elocvente inse
rate de revista mexicană ilus
trează, în continuare, dezvolta
rea impetuoasă a economiei ro
mânești, potențialul important
al industriei și agriculturii so
cialiste din țara noastră. Sînt
prezentate pe larg participarea
activă a României la schimbu
rile economice internaționale,
dinamica pe care o cunoaște
comerțul exterior românesc.
Se relevă, în context, for
mele superioare de cooperare
economică promovate de Româ
nia, pe baza principiilor avan
tajului reciproc, programele cu
tezătoare pentru extinderea și
diversificarea schimburilor eco
nomice ale țării noastre.
în capitole distincte se în
fățișează concepția președintelui
Nicolae Ceaușescu privind in
dustrializarea țării ca factor de
seamă al independenței politice
și făurirea unei agriculturi mo
derne, ceea ce a permis ca, într-o perioadă de timp istoriceș
te scurtă, România să se trans
forme dintr-o țară agrară cu o
economie înapoiată într-o țară
du industrie puternică, cu o
agricultură modernizată, cu ști
ința și cultura în plină dezvol
tare și un nivel de viață ma
terial și spiritual tot mai ridicat.
Revista ilustrează cu puterea
de netăgăduit a cifrelor că pe
rioada cea mai bogată în reali
zări pe toate planurile o con
stituie cea de după 1965, de cînd
la cîrma destinelor poporu
lui român se află tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Aceasta —
se relevă — a reprezentat în
ceputul unei evoluții socialeconomice dinamice, al făuririi
societății socialiste multilateral
dezvoltate, care a dus Ia forma
rea unui om nou în gîndire și
comportare. Cu toate realizările

obținute, președintele a formu
lat teza realistă conform căreia
România este o țară în curs de
dezvoltare, ceea ce a contribuit
în mod decisiv la stabilirea
strategiei creșterii economice pe
baza realităților existente, la
evaluarea realistă a sarcinilor,
la realizarea obiectivelor stabi
lite pentru eliminarea decalaje
lor ce o despart de țările dez
voltate.
Două capitole distincte pre
zintă o sinteză a istoriei Româ
niei, relevîndu-se că aceasta
este străbătută ca un fir roșu
de lupta necurmată a poporu
lui român pentru neatîrnare,
pentru libertate și indepen
dență, pentru dreptate socială,
pentru cucerirea unui loc demn
intre celelalte națiuni ale lumii.
într-un capitol amplu este
expusă concepția președintelui
Nicolae Ceaușescu referitoare
la democrația muncitorească re
voluționară, la făurirea unui
cadru larg democratic care să
permită participarea întregului
popor la rezolvarea și condu
cerea treburilor societății. Teza
promovării active a unui sis
tem de conducere împreună cu
poporul și pentru popor, pro
prie președintelui României,
Nicolae Ceaușescu, își află o
largă aplicare în viața politică,
economică și socială a _ țării,
scrie publicația mexicană.
A fost creat un sistem unic
și unitar al democrației socialiste, care asigură prezența vie în viața economică
și politică a țării a tuturor cla
selor și categoriilor sociale, a
tuturor generațiilor, a intregului popor român.
Alte articole sînt consacrate
prezentării sistemului de ocro
tire a sănătății din țara noas
tră, științei, culturii și artelor,
care cunosc o înflorire perma
nentă prin grija partidului și
statului nostru. Autorul conchi
de că grija pentru sănătatea
oamenilor, pentru educație și
cultură
reflectă
umanismul
profund și autentic al gindi
rii politice a președintelui
Nicolae Ceaușescu, care situ
ează omul, bunăstarea sa spiri
tuală și materială, capacitatea
sa creatoare și drepturile sale
largi în centrul întregii activi
tăți a P.C.R.
Revista „Mundo Internacional"
se referă, de asemenea, pe larg
la dezvoltarea ascendentă pe
care au cunoscut-o relațiile româno-mexicane.
Sub
titlul
„ROMANIA — MEXIC. DIS
TANȚE CARE APROPIE", re
vista evidențiază rolul determi
nant al dialogului la cel mai
înalt nivel româno-mexican care
a contribuit la întărirea priete
niei dintre cele două țări și po
poare și a imprimat un curs as
cendent schimburilor economice,
științifice și culturale.
„Respectul reciproc, dorința de
înțelegere, aspirațiile spre o
dezvoltare liberă și dorința de
asigurare a prosperității po
poarelor lor — se relevă — sînt
factori determinanți pentru o
bună prietenie. Acest fapt a fost
pe deplin demonstrat în iunie
1975, cînd președintele
Nicolae Ceaușescu a vizitat Me
xicul și a fost primit călduros,
atît de fostul președinte Luis
Echeveria, cit și de poporul me
xican, care prin modul priete
nesc de primire și-a demon
strat ospitalitatea sa caracte
ristică. Dialogul fructuos care
a avut loc între cei doi șefi de
stat s-a concretizat în Declara
ția comună și în cele 11 acorduri
semnate, care au impulsionat
dezvoltarea raporturilor dintre
cele două națiuni.
In cadrul relațiilor științifice
— continuă „Mundo Internacio
nal" — trebuie menționat rolul
deosebit al academicianului
doctor inginer Elena Ceaușescu,
personalitate de frunte în do
meniul cercetărilor științifice,
care a fost oaspetele de seamă
al diferitelor centre de studii,
între care Universitatea Națio
nală Autonomă din Mexic, unde
i s-a conferit titlul de Profesor
Emerit, Universitatea Autonomă
din Yukatan, unde i-a fost
conferit, titlul de Doctor Honoris
Causa și Societatea de Chimie
Mexicană, care a ales-o Mem
bru de onoare.
România și Mexicul, situate
la extremitățile lumii latine,
s-au întîlnit pe coordonatele
comune ale stimei și respectului
reciproc. Ambele națiuni coope
rează în cadrul O.N.U. și în alte
organizații internaționale, își
sprijină reciproc propunerile și
acțiunile în favoarea noii or
dini economice internaționale, a
dezarmării, a soluționării mari
lor probleme care confruntă
umanitatea și amîndouă mili
tează. în favoarea păcii și ințe-:
legerii internaționale".
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; „România - o (ară nu numai liberă
și suverană, ci și una dintre cele mai dinamice
societăți contemporane4*

„Greece's

weekly"

„Pe președintele Nicolae Ceaușescu aniversarea zilei sale de naștere îl gă
sește în ipostaza cea mai nobilă la care poate aspira un bărbat politic pe scena
lumii contemporane: ctitor al unei țări moderne, cu mare viitor, reputat apă
rător al valorilor civilizației, păcii și libertății popoarelor. Numai asemenea
bărbați de stat își cuceresc dreptul la recunoștința națiunilor, una din formele
nemuririi”.
Sub titlul generic „ROMÂNIA
- PREZENT Șl PERSPECTIVE",
săptămînalul politico-economic
„Greece’s Weekly" din Atena a
publicat un număr special dedi
cat in întregime personalității
de excepție a președintelui
Nicolae Ceaușescu, marilor rea
lizări obținute de țara noastră
în toate domeniile de activitate.

Intr-un cuvînt introductiv,
semnat de Michael D. Pahis,
editorul revistei, se relevă că
numărul special al săptămînalului a fost alcătuit pentru a
ilustra dezvoltarea politică, eco
nomică. socială și culturală a
unei țări prietene cu o îndelun
gată luptă pentru independență
și care are multe legături co
mune cu Grecia.
Cînd ne referim la poporul
român — scrie editorul — ți
nem seama că în fruntea sa se
află un conducător printre cei
mai capabili, de larg presti
giu internațional, președintele
Nicolae Ceaușescu. Conducăto
rul statului român — se subli
niază — este un adevărat fiu
al poporului său. Luptător
neînfricat, încă din fragedă ti
nerețe, el nu a ezitat niciodată
să lupte împotriva exploatato
rilor aflați la putere în țara sa,
fapt soldat cu numeroase în
temnițări pentru asemenea ac
țiuni.
Și nu a ezitat nici mai tîrziu
să lupte împotriva cotropitori
lor fasciști. Preocuparea de bază
a președintelui Nicolae Ceaușescu
o constituie progresul poporului
român și dezvoltarea relațiilor
internaționale . prietenești . pen
tru consolidarea păcii. Un to
varăș dîrz, prin viziunea sa,
este Elena Ceaușescu, o perșonalitate distinsă în
"
domeniul
politicii și științei.
Numărul special se deschide cu portretul în culori, pe
o întreagă pagină, al președin.
telui Nicolae Ceaușescu, a cărui
deosebită personalitate este am
plu prezentată în articolul in
titulat sugestiv „CTITORUL
ROMÂNIEI MODERNE"„Dacă e adevărat că, in clipe
decisive, popoarele dovedesc
știința absolută de a descoperi,
dintre bărbații lor, pe cel capa
bil să imagineze și să determi
ne mișcarea poziiivă a istoriei
— relevă publicația elenă —
arunci românii nu puteau face
o alegere mai bună. Aflat la
cîrma țării de peste două de
cenii, președintele
Nicolae Ceaușescu a demonstrat
nu numai că știe să valorifice,
dar și personifică resursele ac
tive ale încercatei sale națiuni,
oferind, printre liderii politici
ai lumii postbelice, o imagine
de unică expresivitate."
„Nicolae Ceaușescu — conti
nuă revista — a făcut din
România nu numai o țară libe
ră și suverană, ci și una din
cele mai dinamice societăți
contemporane. Un strateg de ta
lia sa nu putea să nu distingă
conexiunea dintre aceste două
dimensiuni ale devenirii isto
rice. Bărbat luminat, el a înțe
les din capul locului că poporul
său poate să aspire la o adevă
rată libertate numai printr-o
independență cîștigată pe toate
planurile existenței sale.
Președintele Nicolae Ceaușescu
a demonstrat națiunii sale, cu
patosul unui om al cărui prin
cipiu îl constituie responsabili
tatea față de istorie, necesitatea
pentru România a unei rate
înalte do acumulare, ca opțiune
politică de durată, ca premisă
esențială pentru asigurarea re
surselor implicate de înfăptuirea
obiectivelor complexe ale unei
creșteri economice multilaterale.
Parametrii dezvoltării au fost
gîndiți în viziunea efortului pro
priu. Sub raportul progresului
economic, ultimele două decenii
pot fi socotite pe drept cuvînt
„Ora României", căci e greu
de găsit în lume o asemenea
ambiție de a comprima timpul.
Istoria va trebui să consemneze
formidabila combustie morală
ce a alimentat acest proces fără
precedent, materlalizînd aspira
țiile de veacuri ale unui popor.
Marele merit al președintelui
Ceaușescu este de a fi înțeles
spiritul poporului său și de a-1
fi ridicat ia rangul de politică
națională. Printr-un program de
investiții nemaiîntîlnit. România
a fost împinzită cu platforme
industriale ârmonios distribuite
în teritoriu, pe baza unei
concepții de ansamblu. Con
strucțiile de mașini asigură
aproape totalitatea nevoilor de
utilaje ale economiei și majo
ritatea mărfurilor pentru ex
port. Industria aviatică, indus
tria de automobile, chimia, elec
tronica, electrotehnica, industria
navală și energetică reprezintă
creații de vîrf ale ultimelor
două decenii. Expansiunea in
dustrială a permis dotarea teh
nică a agriculturii, a cărei pro-

NICOLAE CEAUSESCU
President of the Socialist Republic of Romania

ducție a crescut de 3 ori numai nală și constructivă ia masa
negocierilor. Și se poate spune
după 1970.
La toate acestea se adaugă că nu există dezbatere interna
construcții de proporții giganti țională majoră în care pre
ce, cum sint CanaluLDpjtjăre -eu. ședintelp ■oNicolae. Ceaușescu să.
--- nu se jj remarcat prjntr-o con
Marea Neagră, șoseaua' it'ansfăgărășeană, metroul din Bucu tribuție de substanță la găsirea
rești sau lucrările ce se desfă de soluții constructive, că nu
șoară acum pentru a da Capi există cauză dreaptă căreia să
talei României chipul unei me nu-i fi acordat un sprijin sus
ținut".
tropole moderne.
Galvanizați de o tensiune fe
„Numeroși șefi de stat și de
cundă, devotați ideii generoase guvern, conducători de partide
de a lăsa ceva durabil în urmă, politice și organizații internațio
românii și-au suflecat mînecile nale — subliniază revista — au
și făuresc „Epoca Ceaușescu". remarcat și elogiat de nenumă
Liderul României este un om rate ori curajul și talentul
care nu cunoaște cruțarea de președintelui României, intui
sine ; pentru el, a conduce în țiile, analizele și judecățile sale
seamnă a munci mai mult de- excepționale privind evoluția
cit alții. Cu o agendă de lucru fenomenelor atît de complicate
permanent supraaglomerată, dar ale lumii de azi și intervențiile
neobosit, azi îl vezi aterizînd, sale de atîtea ori binefăcătoare.
cu treburi de stat, pe cine știe O antologie semnificativă ar pu
ce continent, pentru ca mîine tea fi alcătuită din aceste texte,
să descindă în reședința unui
în peisajul mobil al con
județ, lîngă planșetele proiec-, temporaneității,
președintele
fanților. Căci, asemenea mari Nicolae Ceaușescu este un
lor conducători dintotdeauna, el neclintit punct de sprijin al
este omul amănuntului practic păcii. Autor al unui program
---și, totodată, un vizionar al pro coerent de dezarmare, cunoscut
porțiilor grandioase.
pe întregul mapamond, el a
Nicolae Ceaușescu simte ne demonstrat recent că înțelege să
voia. permanentă a comunicării și acționeze, resuscitînd o dată
nemijlocite cu poporul său. Do- in plus elementul de atracție al
. vadă sint nenumăratele vizite politicii sale — principialitatea
de lucru pe care le întreprinde nedezmințită și concordanța
—■ adevărate acte de cunoaște dintre vorbe și fapte — cînd, în
re. ce-1 țin necontenit în con noiembrie anul trecut, România
tact cu pulsul țării, permițîn- a hotărit, printr-un referendum
du-i totodată să transmită in național, să-și reducă unilateral
terlocutorilor spiritul său de cu 5 la sută armamentele, efec
performanță, de inventivitate, tivele și cheltuielile militare.
de muncă. Președintele Valoarea politică și morală a
Ceaușescu a formulat și aplicat acestui gest într-o lume în care
importanta teză că independen armele proliferează este inesti
ța reală își are corolarul natu mabilă. O chemare patetică, un
ral in democrația adevărată, memento al istoriei.
care presupune participarea
Președintele Nicolae Ceaușescu
nemijlocită a națiunii la decizii ne convinge din nou că o țară
le ce alcătuiesc complicatul me mică poate face politică mare".
canism al unui stat modern.
„Faptele conducătorilor — se
Alături de ideea de libertate evidențiază
în încheierea artico
și ideea de neatîrnare, ideea de lului — se judecă după felul
democrație constituie o a treia cum au valorificat timpul, atît
dimensiune capitală a gindirii de prețios și ireversibil, spre
liderului comunist român".
țării lor și al umanității.
Activitatea prodigioasă pe binele
Pe președintele
plan internațional a președin Nicolae Ceaușescu aniversarea
telui României, campion al zilei sale de naștere îl găsește
păcii și democratizării raportu în ipostaza cea mai nobilă la
rilor interstatale, este inega care poate aspira un bărbat po
labilă — continuă „Greece's litic pe scena lumii contempo
Weekly". „Conștiință planetară, rane : ctitor al unei țări mo
Nicolae Ceaușescu' are meritul derne, cu mare viitor, reputat
de a-și fi rostit răspicat crezul apărător al valorilor civilizației,
politic — încrederea în posibi păcii și libertății popoarelor.
litatea statornicirii unor norme Numai asemenea bărbați de stat
de conduită morală în viața in își cuceresc dreptul la recunoșternațională, a unor principii tința națiunilor, una din forcare să salveze popoarele de mele nemuririi".
umilințe și nedreptăți — întru
Un spațiu larg din numărul
chipare cu cea mai mare forța
al revistei este rezervat
de propagare a noului spirit al special
politicii externe românești di
veacului. Concepția liderului namice și constructive, la baza
român, potrivit căreia chezășia căreia se află orientările și ini
legăturilor de colaborare și în țiativele
președintelui
țelegere între statele’ lumii o Nicolae Ceaușescu.
constituie stricta respectare a
Relerindu-se la poziția țării
principiilor independenței, și su noastre in problema dezarmării
veranității naționale, egalității nucleare. revista subliniază :
in drepturi, neamestecului în „Președintele Nicolae Ceaușescu
treburile interne, avantajului a afirmat că problema funda
reciproc, renunțării la forță și mentală a epocii contemporane
la amenințarea cu forța, repre este de a face totul pentru a
zintă un adevărat cod al demo salva omenirea de pericolul
crației internaționale. Tocmai unui război nuclear, că toate
din aceste principii de etică statele și popoarele trebuie să-și
decurge corolarul folosirii tra concentreze atenția asupra re
tativelor, a discuțiilor directe, alizării dezarmării, și în special
ca unică metodă rațională de a dezarmării nucleare. România
soluționare a diferendelor din socialistă, președintele ei con
tre state. Conducătorii națiu cep dezarmarea nucleară ca un
nilor, consideră președintele proces permanent. în etape,
României, trebuie să-și- dove- care ar putea fi inițiat prin
dească adevărata capacitate. măsuri simple, întru totul reali
forța personalității, umanismul zabile". Obiectivul final al' ini
tocmai in confruntarea rațio țiativelor României, al de

mersurilor președintelui
Nicolae Ceaușescu în domeniul
dezarmării nucleare este opri
rea producerii, a experiențelor
și, Instalării de noi arme nu
cleare, lichidarea armelor deja
instalate — notează publicația,
menționînd, totodată, că Româ
nia condamnă energic proiecte
le de militarizare a spațiului
cosmic și dorește să vadă dom
nind în spațiu o colaborare fer
tilă, și nu confruntarea militară.
Revista prezintă, de ase
menea,
cititorilor
hotărîrea
României privind reducerea unilaterală, cu 5 la sută, a arma
mentelor, trupelor și cheltuieli
lor militare, arătînd că această
măsură ilustrează voința tării
noastre, a președintelui
Nicolae Ceaușescu de a se trece
de la declarații la fapte în acest domeniu,
în două articole distincte,’
publicația scoate in relief poli
tica constructivă a României în
Balcani, de pace și colaborare
în vederea transformării acestei
regiuni într-o zonă a păcii, li
beră de arme nucleare și chi
mice.
România leagă nemijlocit dez
voltarea cooperării bilaterale și
multilaterale în Balcani de pro
cesul inaugurat la Conferința
de la Helsinki. Pacea, secu
ritatea și cooperarea in Balcani
pot, de aceea, să fie considerate
ca o parte integrantă a unui
proces mai larg de fortificare a
securității și extindere a coope
rării în Europa.'
Revista înfățișează, în con
tinuare, cititorilor tabloul dez
voltării societății românești in
perioada inaugurată de Con
gresul al IX-lea al Partidu
lui Comunist Român inserind
un grupaj de articole publi
cate sub titluri sugestive —
„ROMANIA — O CREȘTERE
DINAMICA", „1965—1986 — PE
RIOADA DE MARI ÎNFĂP
TUIRI ÎN ECONOMIA ROMA
NEASCA", „ROMANIA — O
HARTA ECONOMICA NOUA",
„ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA —
AFIRMĂREA LOR ÎN VIAȚA
ECONOMICA ȘI SOCIALA",
„DEZVOLTAREA CREATIVI
TĂȚII ȘTIINȚIFICE", „REPE
RE ÎN DEZVOLTAREA EDU
CAȚIEI", „CONDIȚII OPTIME
— FORMARII ȘI AFIRMĂ
RII TINEREI GENERAȚII ÎN
ROMANIA", „O SOCIETATE A
EGALITĂȚII ÎN DREPTURI".
In cuprinsul articolelor se sub
liniază că România se prezintă
astăzi cu o serie de remarcabile
realizări în toate domeniile de
activitate, ca urmare a trans
punerii neabătute in viață a
programelor aprobate de Con
gresul P.C.R. din iulie 1965, a
celorlalte congrese ale partidu
lui, a politicii de propășire a
țării, inițiată și promovată de
președintele Nicolae Ceaușescu.
Sub titlul „ROMANIA —
ORIZONT 1990", publicația ele
nă
înfățișează
convingător
perspectivele luminoase asupra
cărora sînt concentrate efortu
rile întregului nostru popor,
evidențiind, în încheiere, că.
în conformitate cu prevederile
celui de-al XIII-lea Congres al
P.C.R., la sfîrșitul secolului
România va fi o țară socialistă
multilateral dezvoltată atit din
punct de vedere industrial, agri
col, al învățămîntului, științei și
culturii, cit șl al nivelului gene
ral de trai și civilizație al po
porului.
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UN MARE „EROU AL PĂCII", O STRĂLUCITĂ
PERSONALITA TE A VIEȚII INTERNA ȚIONALE
iiitintiiwr

întreaga noastră națiune socialistă, strîns unită în
jurul partidului, aduce omagiul său fierbinte tovară
șului Nicolae Ceaușescu cu prilejul aniversării zilei
sale de naștere și a îndelungatei activități revo
luționare, dind glas convingerii nestrămutate că,
sub conducerea sa înțeleaptă, marile țeluri ale înflori
rii patriei, însuflețitoarele obiective stabilite de Con
gresul al XIII-lea, înscriind România pe traiectoria ci
vilizației socialiste și comuniste, vor fi îndeplinite cu
succes. Aceste sentimente sînt expresia profundei satis
facții și îndreptățitei mîndrii de a avea un asemenea
strălucit conducător, erou între eroii neamului, ctitor
al României moderne, personalitate proeminentă a
lumii contemporane, militant strălucit pentru cauza
socialismului, progresului și păcii.
Vasta operă teoretică a președintelui
Nicolae Ceaușescu și activitatea sa practică laborioasă,
rolul său de inestimabilă valoare în elaborarea și pro
movarea politicii externe românești, prezența activă
în permanent dialog cu personalități de prim rang ale
lumii contemporane, multiplele sale inițiative și demer
suri de pace au conferit conducătorului partidului și
statului nostru un înalt prestigiu internațional, au adus
României mai mulți prieteni decit a avut oricînd de-a
lungul întregii sale istorii.
Stau mărturie, în această privință, gîndurile și cu
vintele exprimate de personalități de vază, reprezen
tanți de seamă ai vieții polâtice, sociale și obștești de
pe toate meridianele, care oglindesc prețuirea și
admirația pentru neobosita activitate a tovarășului
Nicolae Ceaușescu consacrată păcii, înțelegerii și co
laborării internaționale, făuririi unui ' viitor pașnic
pentru toate națiunile Terrei. Ele se constituie în cea
mai elocventă confirmare a justeței politicii interne și
externe
a partidului și statului nostru, al că
rei inițiator și promotor glorios este tovarășul
Nicolae Ceaușescu.

PRESTIGIOASE ÎNSEMNE fllE UNUI ÎNALT OMAGIU
Mărturie a recunoașterii prestigioase a dimensiunii universale a operei teoretice și activității practice a tovarășului Nicolae Ceaușescu, prezent în conștiința
omenirii ca unul din cei mai proeminenți oameni politici ai timpului, gîqditor și teoretician revoluționar de uriașă cuprindere, rigoare și profunzime, luptător ferm pentru
dreptate, libertate și socialism, înflăcărat „Erou al păcii", sînt și cele circa 130
înalte ordine și medalii conferite de numeroase țări, institute și organizații naționale
și internaționale.
Totodată, tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit titlul de „Doctor Hpnoris Causa
al unui important număr de prestigioase universități din întreaga lume.

PENTRU ELIMINAREA POLITICII UE FORȚA $1
REGLEMENTAREA LITIGIILOR PRIN TRATATIVE
Pornind de la teza potrivit căreia problema fundamentală a lumii contemporane
o reprezintă salvgardarea păcii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat ca imperios
necesare :

• Trecerea la înfăptuirea, pe etape, a
unui larg și cuprinzător program de dezar
mare, in centrul căreia se află dezarmarea
nucleară ;
• Reducerea radicală, cu cel puțin 50 la
sută, pi.nă in anul 2000, a armamentelor
clasice, a afectivelor și bugetelor militare ;
• Eliminarea, pe baza unor înțelegeri cu
prinzătoare, a tuturor armelor chimice, ince-

tarea producerii acestor arme de nimicire in
masă ;
• Folosirea spațiului cosmic exclusiv In
scopuri pașnice, oprirea proiectelor de milita
rizare a Cosmosului ;
• Activizarea tuturor formelor de ne
gocieri, pentru Convenirea unor acorduri larg
cuprinzătoare de dezarmare.

Imbinînd armonios vorba cu fapta, în urma referendumului organizat
____ din inițiativa
tovarășului Nicolae Ceaușescu, România a redus in mod unilateral "cu 5 la sută arma
mentele, efectivele si cheltuielile militare, adresînd totodată apelul ca toate statele
europene, S.U.A. și Canada să procedeze în mod similar.

0 PRIORITATE ABSOLUTA
ELIMINAREA PRIMEJDIEI NUCLEARE
■

In opinia președintelui României, înlăturarea
„prioritatea priorităților", propunîndu-se in acest scop :

• Oprirea producerii, experimentării și
amplasării de noi arme atomice ;
• Oprirea neintirziatâ a amplasării noi
lor rachete nucleare in Europa și retragerea
celor existente ; după opinia președintelui
Republicii, la actualele tratative de la Ge
neva in această problemă se poate realiza
cel mai ușor un acord, pozițiile exprimate
la intilnirea din Islanda fiind foarte apropiate;

primejdiei

• Adunarea Generală a O.N.U. a adop
tat, prin consens, Apelul solemn propus de
România, din inițiativa președintelui țării,
adresat statelor aflate în conflict pentru a
pune neintirziat capăt ostilităților militare și
a trece la reglementarea pașnică a diferen
delor lor, concomitent cu Angajamentui
solemn al tuturor statelor de a se abține
de la folosirea forței si amenințării cu forța
și de a reglementa problemele litigioase
numai prin mijloace pașnice.
• Secretarul general al partidului a avan
sat propuneri concrete și a depus eforturi
susținute pentru soluționarea pe cale pașnică
a problemelor din Orientul Mijlociu și orga
nizarea, în acest scop,’ a unei conferințe in-

ternaționole, in cadrul O.N.U., cu participa
rea tuturor țărilor interesate, inclusiv a
O.E.P.
e Președintele Republicii s-a pronunțat si
se pronunță cu consecvență pentru soluțio
narea la masa tratativelor a celorlalte con
flicte din zona Golfului, din Asia, Africa,
America Centrală.
• Din inițiativa secretarului general al
partidului, țara noastră a propus crearea,
în Cadrul O.N.U., a unei Comisii de bune
oficii, mediere și conciliere. Tot în cadrul
O.N.U. a inceput, din inițiativa României,
procesul de elaborare a unui document in
ternațional asupra bunei vecinătăți.

SPRIJIN FERM CAUZEI INDEPENDENTEI

nucleare

• Lichidarea și scoaterea in afara legii a
întregului arsenal nuclear ;
• Realizarea unui acord prin care toate
statele posesoare de arme nucleare să în
ceteze imediat orice experiență cu arma
mentul atomic - ca prim și esențial pas pe
calea dezarmării nucleare ;
• Crearea de zone libere de arme nucleare in Balcani, in centrul și nordul Europei, in alte regiuni ale lumii.

EURUPA - CONTINENT
PĂCII,
DESTINDERII $l ÎNȚELEGERII!
Una din direcțiile fundamentale în care s-a concentrat activitatea internațională
a României socialiste, a președintelui Nicolae Ceaușescu o constituie edificarea secu
rității trainice și dezvoltarea colaborării rodnice în Europa.

• Din inițiativa secretarului general al
partidului, România a adus o contribuție de
osebită la pregătirea, desfășurarea și în
cheierea cu succes a Conferinței de la
Helsinki pentru securitate și cooperare în
Europa.
• In baza orientărilor președintelui Repu
blicii, țara noastră a jucat un rol important
in adoptarea, la Conferința de la Stockholm,
a unui complex de măsuri de ordin politic
și tehnico-militar destinate să reducă riscul
unui război, să întărească securitatea ți în
crederea pe continent.
• La actuala reuniune general-europeană
de la Viena au fost prezentate „Poziția

In bogata activitate desfășurată pe plan internațional' de președintele
Nicolae Ceaușescu, un loc de frunte îl ocupă eliminarea politicii de forță și soluționarea
pe cale pașnică, prin tratative a tuturor problemelor litigioase între state.

României, aprecierile și considerentele pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu cu privire la
realizarea dezarmării, securității și colabo
rării în Europa", in spiritul acestui document,
țara noastră susține necesitatea organizării
unei reuniuni de experți care să examineze
și să stabilească măsuri și forme noi de
cooperare pentru dezvoltarea schimburilor
tehnico-științifice, sprijinind, in același timp,
convocarea unei conferințe a statelor parti
cipante consacrată problemelor «economice de
pe continent. In același timp, România res
pinge cu fermitate orice încercări de a se
abate discuțiile spre aspecte colaterale, mar
ginale, de a reedita practici naționaliste,
șovine, condamnate de istorie.

Cu deosebită tenacitate, țora noastră s-a pronunțat în sprijinul dreptului, la in
dependență și libertate al tuturor popoarelor. Se poate afirma că nu a existat popor
angajat în lupta pentru cucerirea libertății, pentru exercitarea suverană a dreptului
său la autodeterminare care să nu se fi bucurat de sprijinul activ și multilateral al
României socialiste, al președintelui Nicolae Ceaușescu.
• Dind curs orientărilor stabilite de to
varășul Nicolae Ceaușescu, țara noastră a
fost coautoare la toate rezoluțiile O.N.U.
privind eliminarea colonialismului și neocolonialismului.
• Documentele încheiate cu prilejul
contactelor și intilnirilor tovarășului
Nicolae Ceaușescu cu lideri ai mișcărilor
de eliberare națională au marcat primele

recunoașteri
internaționale ale acestor
mișcări, ca reprezentante legitime ale po*
poarelor respective.
O Momente de cea mai mare insemnătate în stimularea colaborării cu tinerele
state independente le-au constituit istoricele
itinerare ale președintelui Nicolae Ceaușescu,
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în
țări ale Africii, Asiei și Americii Latine.

IN NUMELE RREPTULUI TUTURUR NATIUNILUR
LUMII LA DEZVOLTARE $1 PROGRES
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat și acordă o deosebită atenție înfăptuirii
noii ordini economice internaționale, care să asigure lichidarea subdezvoltării și a ma
rilor decalaje dintre state, progresul economico-social al tuturor națiunilor, in acest
sens, țara noastră a avansat un program de măsuri care înscrie ca principale repere :

• Realizarea unor transformări radicale, de
structură, in economia mondială și in rela
țiile economice mondiale ;
• Soluționarea globală a problemei da
toriilor externe ale țărilor în curs de dez
voltare ;
• Eliminarea tendințelor protecționiste,
desfășurarea unor schimburi economice libe
re de orice îngrădiri și discriminări ;

• Stabilirea unor raporturi echitabile
între prețurile materiilor prime și cele ale
produselor industrializate ;
® Convocarea unei conferințe internațio
nale, în cadrul O.N.U., cu participarea sta
telor dezvoltate și a țărilor în curs de dez
voltare, în vederea elaborării principiilor și
măsurilor pentru soluționarea problemelor
subdezvoltării și instaurarea noii ordini eco
nomice internaționale.

Expresie elocventă a înaltei prețuiri
opera
tovarășului Nicolae Ceaușescu se bucură
con
stituie apariția, în circa 30 de țâri din Europa, America de Nord
și de Sud, Asia, Africa și Oceania a aproape 160 de volume
conținînd lucrări ale secretarului general al partidului nostru,
președintele României socialiste, ori dedicate activității sale.
Această amplă paletă de lucrări prezintă gîndirea și activitatea
prodigioasă a conducătorului partidului și statului nostru pentru
edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămintul
patriei și înaintarea României spre comunism, pentru făurirea
unei lumi mai bune și mai drepte, a păcii, colaborării și înțele
gerii. Totodată, sînt înfățișate personalitatea secretarului general
al partidului, președintele Republicii, viața sa de militant revo
luționar, consacrată din fragedă tinerețe progresului multilateral
al patriei, împlinirii idealurilor de libertate, pace, colaborare ale
poporului român.
întrunind o vastă audientă internațională, opera teoretică a
președintelui Nicolae Ceaușescu se bucura de un înalt prestigiu
pe toate meridianele.

V
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P£ TOATE MERIDIANELE, ELOCVENTE MĂRTURII DE STIMĂ, ADMIRAȚIE, PREȚUIRE
Renumit militant
ai mișcării comuniste
și muncitorești
internaționale
Comuniștii bulgari, poporul bul
gar cunosc bine viața dumneavoas
tră de fiu credincios al poporului
român și al Partidului Comunist
Român, comuniștii bulgari, oame
nii muncii bulgari Vă cunosc ca pe
un renumit militant al mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale, unul din marii prieteni ai
țării noastre.
TODOR JIVKOV
secretar general al C.C.
al P.C. Bulgar,
președintele Consiliului de Stat
al R.P. Bulgaria

Eforturi neobosite
pentru apărarea păcii
Noi dăm o înaltă apreciere efor
turilor active pe care partidul și
guvernul României, in frunte cu
tovarășul Nicolae Ceaușescu, le de
pun pentru apărarea păcii și secu
rității in Europa, pentru destin
derea încordării internaționale, re
ducerea armamentelor și lichidarea
armelor moderne.
KIM IR SEN
secretar general al C.C.
al Partidului Muncii din Coreea,
președintele R.P.D. Coreene

Importantă contribuție
la cauza destinderii
Importanta contribuție a pre
ședintelui - Nicolae Ceaușescu la

lupta pentru destindere și pace,
pentru reducerea înarmărilor, și in
primul rind a 'înarmărilor nuclea
re, l-a consacrat drept una din cele
mai importante personalități ale
epocii noastre.

ANDREAS PAPANDREU
primul-ministru al Republicii Elene

Bogată experiență
internațională
Președintele Ceaușescu se numă
ră printre personalitățile politice
internaționale care dețin o bogată
experiență nu numai in ceea ce
privește propria țară, regiunea în
care aceasta este situată, ci și în
treaga lume. Președintele Româ
niei este angajat de ani de zile in
realizarea unei colaborări pe bază
de egalitate in drepturi intre na-

țiuni, pentru a asigura securitatea
și pacea.
WILLY BRANDT
președintele Internaționalei
, Socialiste

O

viziune universală
a problemelor
contemporaneității

Guvernul și poporul român,
România se bucură de mult res
pect la Națiunile Unite, ca țară,
care acordă o enormă importanță
păcii, securității și ințelegerii. Poli
tica promovată de președintele
Nicolae Ceaușescu este foarte bine
cunoscută și apreciată. Acțiunile
Excelenței Sale, eforturile sale la
scară planetară, relațiile pe care
le întreține cu conducătorii altor

țări i-au permis o viziune cu adevărat universală a problemelor internaționale. ■
JAVIER PEREZ DE CUELLAR
secretar general ai O.N.U.

Gîndire politică
strălucitoare
Unii din noi — printre care mă
număr și eu — au avut ocazia să
îl întîlnească pe președintele
Nicolae Ceaușescu și să aprecieze
ampla sa viziune și strălucirea
gindirii sale politice. Îmi reamin
tesc cu plăcere de convorbirile pe
care .le-am avut. în cadrul cărora
mi-am dat seama de autoritatea sa
de om politic de talie internațio
nală.
Sir HAROLD WILSON
fost prim-ministru al Marii Britanii

Pentru o Europă
fără arme nucleare,
a colaborării pașnice
Prețuim în cel mai înalt grad
politica de pace și numeroasele ini
țiative ale României socialiste, ale
președintelui Nicolae Ceaușescu în
favoarea destinderii, opririi nesă
buitei curse a înarmărilor, creării
in Balcani a unei zone denuclearizate, desființării bazelor militare
străine, pentru o Europă fără arme
nucleare, pentru asigurarea păcii și
colaborării intre popoare.
DOLORES IBARRURI
președintele Partidului Comunist
din Spania

Rol deosebit
în promovarea
legăturilor de prietenie
între națiuni!!© lumii •
Apreciem cu multă stimă rolul
deosebit pe care îl aveți în reali
zarea unor adevărate legături de
prietenie intre popoare, pentru des
tindere. Dumneavoastră, stimate
prieten, ați făcut ceea ce v-a dictat
. conștiința, manifestindu-vă convin
gerile in necesitatea slujirii omu
lui ; de aceea sinteți iubit de oa
meni ti ați cîștigat stima și pre
țuirea istoriei. Iată de ce omenirea
vă rămîrie mill îndatorată.
HUSSEIN IBN TALAL
regele Regatului Hașemit.
al Iordaniei

