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ANI DE NOU DESTIN REVOLUȚIONAR,

DE MĂREȚE ÎNFĂPTUIRI SOCIALISTE

Făcînd bilanțul mărețelor succese pe care 
partidul și poporul nostru le-au obținut 
în acești 15 ani, subliniind rolul uriaș pe care 
l-ați avut și îl aveți în desfășurarea măreței 
ctitorii socialiste și comuniste în patria 
noastră, vă dorim cu toții, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ani mulți și fericiți, multă 
sănătate și putere de muncă, pentru ca, 
în fruntea partidului și statului, să conduceți 
întregul nostru popor pe culmi tot mai mărețe 
de civilizație și progres, de bunăstare și pace!

Din Mesajul adresat tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU de Comitetul 
Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român

Reuniunea solemnă consacrată împlinirii a 15 ani
de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român

In prezenta tovarășului Nicolae 
Ceâr ' secretai1 general ăl Parti- 
dulți Comunist Român, președin
tele republicii Socialiste România, 
QoHi setul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. Consiliul de Stat și gu
vernul au aniversat. în cadrul unei 
reuniuni solemne, care a avut loc 
simbătă, 19 iulie, în stațiunea Nep- 
tun, împlinirea a 15 ani de la Con
gresul al IX-lea al P.C.R.

Aniversind acest glorios jubileu 
al Congresului al IX-lea. moment 
crucial în viața partidului și a po
porului. care a marcat o noua etapă 
în istoria construirii societății so
cialiste în România. Comitetul Po
litic Executiv. Consiliul de Stat și 
guvernul au adus un profund 
omagiu poporului nostru, făuritorul 
măreței opere din acești 15 ani, 
Partidului Comunist Român, care își 
îndeplinește cu cinste misiunea sa 
istorică, conducînd cu succes oa
menii muncii, fără deosebire de 
naționalitate, strins uniți in jurul 
său. pe calea luminoasă a făuririi 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintării spre comunism, 
secretarului general al partidului, 
operei și activității șale revoluțio
nare închinate fericirii națiunii 
noastre. înfloririi patriei, cauzei so
cialismului și păcii în lume.

La reuniunea solemnă au parti
cipat tovarășa Elena Ceaușescu. to
varășii Ilie Verdeț. Cornel Burtică, 
Virgil Cazacu. Lina Ciobanu. Ni
colae Constantin. Constantin Dăscă- 

lescu. Janos Fazekas. Ludovic Fa- 
zekas, Cor^felia Filipaș. Alexandri
na Găinușe. Paul. Niculescu. Gheor- 
ghe Oprea. Ion Pățan. Gheorghe 
Rădulescu. Leonte Răutu. Ancta 
Spornic. Virgil Trofin. Ștefan An
drei. Petre Dănică. Miu Dobres- 
cu, Gheorghe Dumitrache, Petru 
Enache. Nicolae Giosan, Suzana 
Gâdea, Ion Ioniță, Ștefan Mocuța, 
Ana Mureșan, Elena Nae, Marin 
Rădoi, Ion Stoian, , Iosif Szasz, 
Ioan Ursu, Richard Winter, Ilie 
Rădulescu, Marin Vasile. Au luat 
parte, de asemenea, membri ai 
Consiliului de Stat și ai guvernului.

Tovarășul Ilie Verdeț, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-ministru al gu
vernului. a dat citire Mesajului Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul aniversării 
a 15 ani de la Congresul al IX-lea 
al Partidului Comunist Român.

Mulțumind Comitetului Politic 
Executiv pentru inițiativa de a face 
o retrospectivă a drumului parcurs 
de la Congresul al IX-lea al P.C.R., 
pentru mesajul, felicitările și urări
le adresate, a luat cuvîntul tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU.

Puternică reafirmare a ideilor și 
conceptelor profund științifice, re
voluționare care au călăuzit și 
călăuzesc înaintarea României pe 
drumul glorios al socialismului și 

comunismului, amplă șl strălucită 
analiză a celor 15 ani de activitate 
care s-au scurs de la Congresul al 
IX-lea, a căilor de acțiune în ve
derea înfăptuirii cu succes a obiec
tivelor stabilite de Congresul al 
XII-lea, a Programului partidului, 
cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost urmărită cu deo
sebită atenție .și aprobare de toți 
cei prezenți, fiind subliniată cu în
delungi și puternice aplauze.

Cu sentimente de aleasă stimă 
și prețuire față de secretarul ge
neral al partidului, membrii Comi
tetului Politic Executiv, toți ceilalți 
tovarăși prezenți la reuniune l-au 
felicitat cu căldură pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru activita
tea și contribuția inestimabilă la 
elaborarea politicii interne și ex
terne a partidului și statului, la 
făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate. Ei l-au îmbrăți
șat cu respect și dragoste, urîndu-i 
din inimă ani mulți fericiți, multă 
putere de muncă, exprimîndu-și 
convingerea că, sub conducerea 
gloriosului nostru partid, a secreta
rului său general, poporul nostru 
va transpune în viață cu succes 
hotăririle istorice ale Congresului 
al XII-lea, obiectivele pe care Pro
gramul partidului le-a pus în fața 
comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii, spre binele și prosperitatea 
întregului nostru popor, spre gloria 
patriei noastre socialiste.

MESAJUL
adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România, * 
de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
La if “liQirea a 15 ani de la Congresul*  

al IX. al Partidului Comunist Român, 
întregul ' nostru partid și popor apreciază, 
cu deplină îndreptățire, că acest Congres 
a constituit un moment de însemnătate 
crucială în viața social-politică a țării noas
tre, a inaugurat o perioadă de dinamism 
fără precedent în dezvoltarea societății so
cialiste românești, de uriaș avînt creator al 
maselor populare, înscriindu-se drept epo
ca cea mai fertilă și mai rodnica în împli
niri din întreaga istorie a patriei. Cu prile
jul jubileului acestui glorios Congres - care 
poartă inconfundabila. pecete a gîndirii și 
acțiunii dumneavoastră revoluționare, a spi
ritului profund înnoitor pe care l-ați intro
dus în viața partidului și a întregii noastre 
societăți - dorim să vă exprimăm, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, înalta 

noastră cinstire și prețuire, stima și recu
noștința întregului partid și popor.

Astăzi, cînd faqpm, cu legitimă mîndrie, 
bilanțul marilor realizări dobindite în ulti
mii 15 ani de poporul nostru sub condu
cerea încercată a partidului, apare mai evi
dent ca oricînd că, prin hotăririle și orien
tările sale cutezătoare, cu adevărat științi
fice - la elaborarea cărora ați avut un rol 
hotărîtor — cel de-al IX-lea Congres al 
partidului, ca și celelalte congrese care i-au 
urmat, a determinat schimbări radicale atît 
în baza materială, în nivelul și calitatea 
forțelor de producție, cît și în structura so
cială, în caracterul relațiilor de producție, 

COMITETUL POLITIC EXECUTIV 
AL COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

asigurînd consolidarea modului de produc
ție socialist, ridicarea substanțială a gradu
lui de civilizație materială și spirituală al 
întregului popor.

Făcînd o profundă analiză critică și auto
critică a unor stări de lucruri necorespun
zătoare din trecut, partidul nostru, în frun
te cu dumneavoastră, a elaborat obiectivele 
și sarcinile accelerării procesului de edifi
care socialistă, în deplină concordanță cu 
cerințele și legitățile obiective ale progre
sului istoric, cu realitățile concrete din 
România, asigurînd punerea deplină în(Continuare în pag. a IlI-a)

Dragi tovarăși,Aș dori, în primul rînd, să mulțumesc Comitetului Politic Executiv pentru această inițiativă de a face o retrospectivă a drumului parcurs de la Congresul al IX-lea pînă în prezent, precum și pentru felicitările și urările pe care mi le-ați adresat.Doresc să adresez calde mulțumiri partidului, întregului nostru popor pentru încrederea ce mi-au acordat-o, pentru felul în care partidul își îndeplinește rolul de forță politică conducătoare în societatea noastră, precum și pentru modul în care întregul nostru popor, strîns unit în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste, în jurul partidului, al Programului său, înfăptuiește neabătut politica internă și externă a partidului și statului nostru.Intr-adevăr, Congresul al IX-lea a marcat trecerea la o etapă nouă de dezvoltare a societății socialiste românești, de consolidare a cuceririlor socialiste și, apoi, de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.în toți anii construcției socialiste partidul nostru și-a îndeplinit cu cinste misiunea istorică pe care și-a asumat-o în fața poporului — de a lichida cu desă- vîrșire orînduirea burghezo-moșierească, exploatarea și asuprirea socială și națională, de a făuri o societate socialistă care să asigure oamenilor muncii, poporului, deplina egalitate în drepturi, deplina libertate, condiții de viață și de muncă tot mai bune, creșterea continuă a forței economice, dezvoltarea științei și culturii, întărirea independenței și suveranității patriei noastre socialiste.în anii care au trecut de la Congresul al IX-lea, prin munca plină de abnegație a întregului nostru popor, am obținut rezultate minunate în dezvoltarea forțelor de producție, în perfecționarea relațiilor sociale, în creșterea avuției naționale, a nivelului de trai material și spiritual al poporului. Realitățile, viața demonstrează cu putere justețea politicii partidului nostru, a hotărîrilor Congreselor al IX-lea, al X-Iea, al XI-lea și, fără îndoială, vor demonstra și justețea hotărîrilor recente ale Congresului al XII-lea al partidului.Pot afirma că — dacă vremea și istoria s-ar putea întoarce înapoi și am fi astăzi în ziua deschiderii Congresului al IX-lea — aș face totul pentru a înfăptui aceeași politică ț problemele dezbătute la Congresul al IX-lea — și la congresele următoare — ar sta, la fel ca și atunci, în fata partidului și aș face totul ca, în același spirit, să acționăm pentru înfăptuirea lor.Prin aceasta nu vreau să spun că totul 

a fost perfect, că tn realizarea hotărîrilor Congresului al IX-lea și ale congreselor următoare nu s-au comis și o serie de greșeli, nu au existat și lipsuri. Dar linia generală, atît în politica internă, cît și în politica internațională a fost justă și nu i-aș aduce — cu experiența de acum, dacă am fi în fața Congresului al IX-lea — nici o modificare. Dacă am fi avut experiența de astăzi — din punct de vedere organizatoric, al activității practice — am fi pus poate un accent mai mare pe unele aspecte și am fi lucrat, cred, mai bine ca să evităm unele din greșelile care s-au făcut. Dar am adopta aceeași linie politică bazată pe concepția revoluționară a socialismului științific, pe materialismul dialectic și istoric, pentru că această concepție revoluționară a corespuns pe deplin realităților României. Am făcut în așa fel incit să asigurăm permanent aplicarea principiilor și legităților generale la condițiile României.Nu doresc să mă refer acum la cifre, în această perioadă s-au dezvoltat industria, agricultura, știința, cultura, a crescut puternic nivelul de trai al poporului. Țara noastră s-a transformat radical atît din punct de vedere material, cît și social. Cred că printre realizările de importanță deosebită trebuie să subliniem justețea măsurilor de reorganizare ad- ministrativ-teritorială și de dezvoltare economică a tuturor regiunilor și județelor țării. Din acest punct de vedere putem spune că am acționat în așa fel incit repartizarea forțelor de producție pe teritoriu să asigure condițiile necesare ridicării la o viață nouă a tuturor oamenilor muncii, ca toate județele, toate localitățile patriei noastre să cunoască o înflorire fără precedent. Ți- nînd seama de moștenirea pe care am avut-o — precum și de faptul că pînă și în țările cele mai dezvoltate există în prezent regiuni foarte înapoiate — putem spune că ceea ce am realizat noi în acest domeniu demonstrează cu putere că nțamai în condițiile aplicării concepției revoluționare, socialiste se poate asigura lichidarea stării de înapoiere a regiunilor, ridicarea generală a țării. Amplifi- cînd aceasta la scară internațională, putem spune că pe această cale se poate asigura lichidarea subdezvoltării și ridicarea la o viață demnă, liberă a tuturor națiunilor și popoarelor.Am făcut totul pentru a asigura participarea activă a clasei noastre muncitoare, țărănimii, Intelectualității, a maselor largi populare Ia conducerea tuturor domeniilor de activitate. Sistemul democrației noastre socialiste, unic în felul său, demonstrează cu putere posibilitățile largi pe care orînduirea socialistă le oferă pentru participarea directă a 

maselor populare la conducerea societății, la realizarea în mod conștient a destinului comunist, la asigurarea ridicării continue a nivelului de viață materială și spirituală a poporului.Merită să subliniem faptul că — apll- cînd concepția revoluționară a deplinei egalități în drepturi între toți cetățenii patriei noastre, fără deosebire de naționalitate — partidul nostru a știut să. rezolve în mod just și să asigure deplina egalitate în drepturi pentru toți oamenii muncii, să creeze condiții ca aceasta să nu fie declarativă, ci reală — atît în domeniul forțelor de producție, al relațiilor sociale, cît și în ce privește participarea la activitatea de conducere a tuturor domeniilor, posibilitatea asigurării condițiilor de folosire a limbii proprii în învățămînt, în activitatea culturală șl în alte sectoare. Putem spune că și aceasta este una din realizările cu care societatea noastră socialistă, partidul nostru comunist se pot mîndrl. Și — așa cum am spus și în alte împrejurări — doresc să repet și acum : am fi mulțumiți dacă naționalitățile de pretutindeni s-ar bucura de aceleași drepturi, ar trăi în aceleași condiții în care trăiesc naționalitățile din România. Noi considerăm, de fapt, că sîntem un popor în care oamenii, indiferent de naționalitate sau de limbă, acționează strîns uniți, au un singur țel — făurirea socialismului și comunismului, ridicarea patriei lor pe culmi tot mai înalte de civilizație, asigurarea independentei și suveranității naționale. (Aplauze).Coincidența face ca, la această aniversare, partidul nostru să ajungă să aibă un număr impresionant de membri, care depășește cifra de 3 milioane. Aceasta reprezintă un factor de importantă deosebită, ce demonstrează forța și capacitatea organizatorică a partidului nostru, care, prin organizațiile sale, prin membrii săi, este prezent în toate sectoarele economico- sociale, în toate localitățile, asigurînd în fapt exercitarea rolului de forță politică conducătoare, de unire a tuturor forțelor națiunii noastre, a poporului într-o direcție unică — a făuririi neabătute a societății socialiste multilateral dezvoltate în România, a înaintării spre comunism, a promovării unei politici Internationale de pace și de colaborare cu toate țările lumii, fără deosebire de orânduire socială.Dacă ne-am referi la problemele internaționale — și, dacă, vremea s-ar întoarce în urmă cu 15 ani — aș declara, de asemenea, cu conștiința împăcată, că partidul nostru și-a făcut datoria, că politica externă pe care am promovat-o în acești ani a corespuns pe deplin interese-(Continuare in pag. a IlI-a)
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Cu profundă mîndrie patriotică pentru mărețele realizări socialiste, făurite în anii de după 
cel de-al IX-lea Congres, anii cei mai rodnici din istoria țării

COMUNIȘTII, ÎNTREGUL POPOR ADUC UN VIBRANT OMAGIU 
SECRETARULUI GENERAL AL PARTIDULUI, PATRIOTUL ÎNFLĂCĂRAT, 

CONDUCĂTORUL ÎNȚELEPT, SIMBOLUL LUMINAT AL VOINȚEI 
Șl ASPIRAȚIILOR NAȚIUNII NOASTRE SOCIALISTE

TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
» »

în Istoria multimilenară a patriei, 
ultimul deceniu și jumătate — de 
cînd, prin voința unanimă a înaltu
lui forum al comuniștilor români, 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, ați fost alea 
in suprema funcție de secretar ge
neral al partidului — marchează 
cea mai fertilă și glorioasă etapă în 
grandiosul proces de făurire a lu
minosului său destin comunist, în 
ridicarea ei pe cele mal înalte culmi 
ale progresului și civilizației — se 
arată în telegrama adresată de CO
MITETUL MUNICIPAL BUCU
REȘTI AL P.C.R.

Aduclndu-vă cel mai cald omagiu 
pentru tot ceea ce ați făcut și faceți 
spre binele și fericirea poporului 
nostru, comuniștii, toți oamenii mun
cii din Capitală dau glas dragostei 
și recunoștinței lor nețărmurite față 
de dumneavoastră, ctitor al noului 
București, a cărui înflorire în perioa
da ultimului deceniu și jumătate se 
Înscrie în minunatul tablou al pro
pășirii generale a patriei.

Sintem mîndri că, in conștiința în
tregii umanități, au dobîndit o largă 
rezonantă contribuțiile dumnea
voastră de excepțională importantă 
teoretică si practică privind instau
rarea unei noi ordini economi
ce internaționale, căile și mo
dalitățile de realizare a dezarmării 
generale și securității europene, de 
întărire a climatului de colaborare, 
de așezare a relațiilor între state pe 
principiile respectării independenței 
șl suveranității naționale, neameste
cului in treburile interne și avan
tajului reciproc, ale renunțării la 
forță șl la amenințarea cu forța.

în aceste momente sărbătorești, cu 
profund respect șl fierbinte recu
noștință, vă rugăm să primiți, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
angajamentul solemn al comuniști
lor. ăl tuturor oamenilor muncii din 
Capitală, de a face totul pentru În
făptuirea orientărilor și indicațiilor 
dumneavoastră, a politicii partidului 
de continuă Înflorire a patriei.

Conștiința noastră de comuniști șl 
revoluționari, care avem fericirea su
premă de a ne afla cu cinste în 
rîndurile celor ce poartă cu bărbăție 
și justificare răspunderea acestei 
grandioase ctitorii, ne îndeamnă în 
semn de binemeritat omagiu să dăm 
glas mîndriei și recunoștinței, senti
mentelor alese ce le nutrim în acești 
15 ani, știindu-vă ales al partidului 
și națiunii, de veghe la cîrma pre
zentului și viitorului, conducător în
țelept și clarvăzător, pildă strălucită 
de devotament față de nobila cauză 
a progresului socialist al patriei, zi
ditor de țară nouă, demnă și inde
pendentă, personalitate de vază a 
contemporaneității — se arată în 
telegrama adresată de COMITETUL 
JUDEȚEAN ALBA AL P.C.R.

Cinstind acești ani glorioși de mun
că, locuitorii Albei poartă în inimi 
satisfacția de a fi împreună cu între
gul popor sub conducerea partidului, 
a dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. autori și be
neficiari ai marilor succese înregis
trate in industrie și agricultură. în 
știință, învățămînt șî cultură, în viata 
lor tot mal prosperă.

Avem convingerea de neînfrfnt că 
ștafeta muncii, a elanului revoluțio
nar, a creației libere, preluată pe o 
nouă treaptă de Congresul al XII-lea 
prin obiectivele pe care le-a stabilit, 
avlndu-vă pe dumneavoastră mereu 
în fruntea partidului și statului nos
tru, va aBigura și In continuare pro
gresul multilateral economic și social 
al patriei.

Congresul al IX-lea, alegindu-vă 
în fruntea partidului și la cîrma 
tării, a demonstrat cu tăria înțe
lepciunea și forța partidului și po
porului ca in momentele de răscruce 
ale istoriei să-și aleagă în frunte 
bărbații cei mal înțelepți, mințile 
cele mai limpezi si brațele cele mai 
tari, fiii săi cei mai reprezentativi, 
mal harnici, mai drepți, mai cuteză
tori și mai viteji — se relevă in te
legrama trimisă de COMITETUL 
JUDEȚEAN ARGEȘ AL P.C.R.

Forța ideilor și gîndiril Înnoitoare 
exprimate la cel de-al IX-lea Congres 
a inaugurat o generoasă și penetrantă 
lumină In adincimea căreia au prins 

' contur, de-a lungul anilor, realități ce 
poartă amprenta gindirii creatoare, 
științifice, revoluționare, al cărei pro
motor sînteți dumneavoastră, cel mal 
iubit și stimat conducător al Româ
niei dintotdeauna. De aceea, aces
tei perioade ii corespund cele mai 
înalte ritmuri de dezvoltare, cele 
mai mari realizări tn industrie, a- 
gricultură, știință, cultură, cea mal 
echilibrată și armonioasă dezvoltare 
a tării, cele mai prestigioase succese 
în afirmarea independenței și suve
ranității țării, tn promovarea unei 
politici a păcii, destinderii și oolabo- 
rării internaționale de care poporul 
nostru se bucură din plin datorită 
înțelepciunii și activității dumnea
voastră prodigioase.

La împlinirea a 15 ani de la Con
gresul al IX-lea al Partidului Comu
nist Român, eveniment de însemnă
tate epocală in viata partidului, a în
tregului popor, moment istoric în 
care marele forum al comuniștilor 
din țara noastră, consacrînd voința 
întregii națiuni, v-a ales In suprema 
funcție de secretar general al parti
dului. COMITETUL JUDEȚEAN 
BACĂU AL P.C.R., exprimînd senti
mentele de tnaltă cinstire și prețui
re, stima și recunoștința comuniști
lor, ale tuturor oamenilor muncii de 
pe aceste meleaguri, vă aduce, mult 

iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, un emoționant și vibrant 
omagiu, împreună cu cele mai alese 
urări de sănătate și fericire, ani multi 
de viață și putere de muncă pentru 
ca, în fruntea partidului și statului, 
să conduceți întreaga națiune pe 
culmi tot mai mărețe de civilizație și 
progres, de bunăstare și pace.

Purtînd pregnant inconfundabila 
pecete a gîndirii și acțiunii dumnea
voastră revoluționare, a spiritului 
profund Înnoitor pe care l-ați intro
dus in viața partidului șl a Întregii 
societăți, „Epoca Ceaușescu" — așa 
cum a intrat această etapă în istoria 
contemporaneității — a inaugurat o 
perioadă de dinamism fără precedent 
în dezvoltarea societății socialiste 
românești, de uriaș avînt creator al 
maselor populare, inscrlindu-se drept 
cea mai fertilă și mai rodnică in îm
pliniri din întreaga Istorie a patriei.

Prezenta dumneavoastră, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, in mijlocul nostru, vizite
le de lucru făcute pe meleagurile Ba
căului au constituit pentru noi mo
mente remarcabile, clipe pline de în
vățăminte, imbold în muncă pentru a 
ne înfăptui în condiții tot mai bune 
sarcinile izvorite din documentele de 

partld, din prețioasele dumneavoastră 
indicații.

Ne aducem aminte cu bucurie că 
una din primele vizite de lucru pe 
care le-ați întreprins după istoricul 
Congres al IX-lea al partidului s-a 
desfășurat pe plaiul Crișanei, tra- 
sîndu-se atunci jaloanele principale 
ale dezvoltării multilaterale în toate 
domeniile de activitate economică, 
socială și spirituală în care ne-am 
angajat cu toată dăruirea și răspun
derea toți, oamenii muncii, români, 
maghiari și de alte naționalități — 
se spune în telegrama trimisă de 
COMITETUL JUDEȚEAN BIHOR 
AL P.C.R. Celelalte vizite de lucru, 
pe care am avut cinstea să le in- 
tîmpinăm cu dragoste și luare aminte, 
ne-au deschis noi orizonturi în ridi
carea civilizației socialiste, prin ex
periența bogată și gîndirea înnoitoa
re care vă caracterizează. Rezul
tatul curajului și hărniciei cu care, 
la sfatul dumneavoastră, am pornit 
la drum 11 constituie masiva și di
versificata platformă Industrială din 
zona de vest a Oradei, platformele 
existente astăzi în încă șase orașe 
odinioară practic lipsite de viață 
industrială, precum și prezenta in
dustriei în 15 localități rurale.

Sărbătorind cei 15 ani de rodnicie 
de la Congresul al IX-lea al parti
dului, adresăm conducerii partidului, 
dumneavoastră, stimate șl Iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, mulțumi
rea tuturor locuitorilor Bihorului 
pentru condițiile pe care le-ați 
creat dezvoltării tării, oamenilor și 
personalității umane, pentru sfatu
rile și indicațiile prețioase cu care 
ați călăuzit acest proces înnoitor.

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN BOTOȘANI AL 
P.C.R. se subliniază : Pentru ju
dețul Botoșani, ca și pentru cele
lalte județe iile țării, cei 15 ani 
ce au trecut de la Congresul 
al IX-lea al partidului s-au consti
tuit în cea mai fertilă perioadă ne 
calea dezvoltării sale economico-so- 
ciale. Este perioada celor mal reve
latoare izbînzi în industrie, produc
ția industrială crescînd în acești ani 
de peste 8 ori este perioada celor 
mai de seamă realizări ale agricultu
rii. care a Înregistrat un scor de pro
ducție de aproaoe două ori. în acești 
ani. orașele si satele noastre au cu
noscut transformări fundamentale, 
viata materială si solrituală a oa
menilor îmbunătătindu-se continuu.

Fiindu-vă profund recunoscători 
pentru toate aceste împliniri, pentru 

sfaturile si îndemnurile ne care ni 
le-ati dat în cadrul atîtor dialoguri 
purtate cu noi. la acest moment ani
versar din viata partidului si a po
porului nostru, comuniștii, toti oa
menii muncii botoșăneni vă asigură, 
mult iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceausescu, că vor fi mereu 
ostasi de nădejde ai gloriosului nos
tru partid, actionind cu hotărîre. 
fermitate si elan revoluționar pen
tru înfăptuirea sarcinilor reieșite din 
documentele celui de-al XII-lea 
Congres al partidiilui.

Prin amploarea prefacerilor revo
luționare si mărețele rezultate dobîn- 
dlte sub înteleaota dumneavoastră 
conducere in dezvoltarea materială si 
spirituală a societății românești, acest 
deceniu si lumătate se înscrie în 
glorioasa istorie a partidului si a pa
triei ca o epocă de afirmare plenară 
a geniului creator al națiunii noas
tre. epocă asupra căreia sl-au dus cu 
putere amprenta gîndirea pătrunză
toare si activitatea dumneavoastră de 
o neasemuită energie si pasiune re
voluționară — se menționează in 
telegrama trimisă de COMITETUL 
JUDEȚEAN BRAȘOV AL P.C.R.

în perioada care a trecut de la

Congresul al IX-lea al partidului, ju
dețul Brașov, asemeni tuturor jude
țelor tării, a cunoscut o Duternică 
dezvoltare economico-socială. marile 
realizări obținute fiind nemijlocit le
gate de îndrumarea si sprijinul pre- 
țios primite din partea dumnea
voastră, de care s-au bucurat, 
an de an, oamenii muncii de 
pe aceste străvechi și minuna
te meleaguri românești. Datorăm a- 
cestui permanent și rodnic dia
log pe care dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceausescu. 
1-ati avut cu muncitorii, tehnicienii 
si inginerii, cu activul de Dartid si 
de stat din acest puternic iudet in
dustrial. concepția modernă, de largă 
perspectivă, privind înscrierea indus
triei brașovene pe coordonatele re
voluției tehnico-stiintifice. ale cali
tății. eficientei si competitivității 
produselor noastre pe Diata mondia
lă. perfecționarea întregii activități 
politice, organizatorice si educative.

în fiecare localitate a județului 
nostru s-au făcut simtite nemijlocit 
numeroasele măsuri initiate de 
Dartid. de dumneavoastră personal, 
pentru creșterea veniturilor oameni
lor muncii, extinderea construcțiilor 
de locuințe, ocrotirea sănătății, ridi
carea gradului de cultură si bună
stare al celor ce muncesc, fapt pen
tru care locuitorii județului nostru, 
alături de întregul popor. vă poartă 
o fierbinte recunoștință.

în perioada ultimilor 15 ani de 
cînd dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
vă aflați, prin voința unanimă a în
tregii națiuni, la conducerea destine
lor țării, poporul nostru a obținut 
realizări istorice în dezvoltarea si 
modernizarea economiei naționale, 
înflorirea puternică a științei. învă- 
țămîntului și culturii, a întregii vieți 
materiale și spirituale a societății — 
se arată în telegrama adresată de 
COMITETUL JUDEȚEAN CON
STANȚA AL P.C.R.

Toate aceste mari prefaceri revo
luționare poartă puternic ampren
ta personalității dumneavoastră, fiu 
iubit, stimat si urmat cu încredere 
de întregul popor, creator al unui 
sistem politico-social nou. românesc, 
personalitate politică proeminentă a 
lumii contemporane, militant de sea
mă al mișcării comuniste si munci
torești internaționale, care spre glo
ria si mîndria întregii noastre națiuni 
v-ati identificat întreaga activitate, 
încă din fragedă tinerețe, cu aspi
rațiile si năzuințele celor ce muncesc.

Vă urăm cu toată căldura inimilor 

noastre multă sănătate și putere de 
muncă pentru a conduce tara spre 
tot mai înaltele culmi ale progresu
lui și civilizației, ale bunăstării și 
fericirii.

Sub conduoerea dumneavoastră cu
tezătoare si înțeleaptă, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. partidul si poporul român 
au înscris cele mai glorioase pagini 
de istorie, au dobîndit izbînzi epo
peice pe calea edificării societății 
socialiste multilateral dezvoltate si un 
strălucit prestigiu pe plan interna
tional — se subliniază in telegrama 
adresată de COMITETUL JUDEȚEAN 
DÎMBOVIȚA AL P.C.R. Perioada de 
după Congresul al IX-lea al parti
dului. care poartă pecetea gîndirii 
dumneavoastră revoluționare, clarvi- 
ziunli, realismului si înaltei răspun
deri cu care conduceți națiunea noas
tră socialistă, a deschis o epocă nouă 
în viata social-politlcă a României, 
a înscris societatea românească De 
traiectoria unor adinei si minunate 
prefaceri înnoitoare.

Transounînd neabătut în viată ho- 
tărîrile partidului, indicațiile dum
neavoastră. oamenii muncii din ju
dețul Dîmbovița au transformat din 

temelie. Intr-o perioadă istorică 
scurtă. înfățișarea orașelor si sate
lor. In acești 15 ani de Istorie nouă, 
producția industriala a județului a 
crescut de la circa 3 miliarde lei în 
1965 Ia peste 22 miliarde în 1980.

Procesul adine revoluționar, struc
tural. declanșat de Congresul al 
IX-lea. este rodul unei geniale gîn- 
dirl programatice care a răscolit cu 
luciditate ardentă si a orînduit oină 
departe viitorul, cu conștiința nece
sității unui nou drum pentru între
gul mers al societății românești — se 
relevă în telegrama trimisă, de CO
MITETUL JUDEȚEAN DOLJ AL 
P.C.R.

Numeroasele vizite de lucru pe 
care le-ati efectuat în județul Dolj, 
consecvent stilului de muncă di
namic. exemplar ce vă caracterizea
ză. au însemnat pentru olteni si pen
tru aceste pitorești meleaguri, de fie
care dată, etape distincte de con
strucție. de analiză exigentă, de ner-- 
fectionare. Ca urmare a onerei dum
neavoastră de ctitorie îndrăzneață si 
științifică, prin munca oamenilor. In 
frunte cu comuniștii, au fost durate 
în iudet. în acești 15 ani de istorie 
revoluționară, de avînt creator, mari 
cetăti industriale, a luat o dezvoltare 
fără precedent agricultura.

Vă rugăm să ne permiteți să folo
sim acest orilei pentru a vă mul
țumi din inimă pentru tot ceea ce 
ati făcut si faceți pentru județul Dolj 
și pentru tară.

în perioada scurtă dintre Congre
sele al IX-lea și al XII-lea ale parti
dului. simbolic denumită „Epoca 
Ceaușescu". a fost elaborată sl a ro
dit cea mai cuprinzătoare strategie 
de dezvoltare economico-socială a 
României. în cadrul căreia chinul 
patriei â căpătat o minunată stră
lucire. iar viata oamenilor a deve
nit tot mal prosperă, tot mai demnă 
— se relevă în telegrama trimisă de 
COMITETUL JUDEȚEAN GORJ AL 
P.C.R.

Noi, cel ce trăim si muncim în 
Gorj, știm si nu vom uita niciodată 
că renașterea economică si spiritua
lă a acestei vetre de legendă si isto
rie. treptele ce le adăugăm coloanei 
fără sfîrșit a marilor izbînzi socia
liste se leagă în mod organic 'de 
prodigioasa dumneavoastră activitate, 
scumpe tovarășe Nicolae Ceausescu. 
Odinioară ținut al sărăciei. Goriul 
este astăzi un iudet în olin avînt 
economico-social. cu o structură eco
nomică modernă, cu o personalitate 
distinctă în tabloul înfloritor al tă- 

ril. făurită, practic, în acest ultim 
deceniu și jumătate, de cînd dum
neavoastră vă aflati în fruntea parti
dului și a patriei.

Cu cele mai alese sentimente de 
dragoste, prețuire si respect, vă urăm 
multă sănătate, ani îndelungați si fe
riciți de viată, spre gloria si măreția 
partidului și a harnicului nostru po
por 1

în aceste zile, de adevărată sărbă
toare, cînd întregul nostru partid și 
popor aniversează împlinirea unui 
deceniu și jumătate de la Congresul 
al IX-lea al Partidului Comunist 
Român, gîndurlle noastre se îndreap
tă cu recunoștință spre dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al 
poporului român care, de 15 ani, 
conduceți cu hotărîre, clarviziune și 
pasiune revoluționară destinele pa
triei spre noi culmi de progres și ci
vilizație — se spune in telegrama 
adresată de COMITETUL JUDE
ȚEAN IAȘI AL P.C.R.

Beneficiind .in permanență de grija 
și sprijinul conducerii partidului, al 
dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, județul Iași con
semnează în ultimii 15 ani prefaceri 

fundamentale in viața economică si 
socială, in dezvoltarea și moderniza
rea tuturor ramurilor și sectoarelor 
de activitate.

Edificînd noua societate, în cadrul 
viziunii revoluționare a partidului 
nostru, aureolată de patriotismul 
fierbinte ce definește întreaga dum
neavoastră activitate, noi identificăm 
istoria ultimilor 15 ani cu munca 
neobosită, înnobilată de nestinsă dra
goste față de popor, pe care ați de
dicat-o afirmării și dezvoltării per
sonalității umane, fericirii și bună
stării omului nou.

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN SATU MARE 
AL P.C.R. se arată : Alegerea dum
neavoastră. cu 15 ani în urmă. în 
fruntea partidului si statului a con
stituit momentul crucial în desfășu
rarea fermă, accelerată a operei de 
construcție socialistă în România, a 
inaugurat o etană eroică si re
voluționară. caracterizată nrintr-un 
profund spirit științific, rational si 
înnoitor în conducerea societății, crin 
afirmarea puternică a legăturii de 
monolit cu masele largi de oameni ai 
muncii de la orașe si sate, stimu
larea si mobilizarea Intr-un unic si 
nestăvilit șuvoi a tuturor energiilor 
națiunii.

Neșterse vor rămîne tn Inimile sl 
conștiințele noastre vizitele dumnea
voastră de lucru ne meleagurile ju
dețului Satu Mare, prilejuri unice de 
analiză profundă, la fata locului, a 
căilor celor mai potrivite de acce
lerare a dezvoltării județului, de mo
bilizare a energiilor creatoare ale 
tuturor celor ce trăiesc si muncesc 
într-o frățească unitate în această 
înfloritoare vatră de tară.

în aceste momente de înălțător 
bilanț cînd partidul, ponorul, tara 
întreagă îsi îndreaptă către dum
neavoastră adinca recunoștință, ne 
reînnoim legămîntul de a sluil cu 
credință si devotament cauza parti
dului. a întregului ponor, adresîn- 
du-vă. mult iubite sl stimate tovarășe 
Nicolae Ceausescu, ctitor de tară si 
de viată nouă, bărbat viteaz între vi
tejii neamului, urarea de ani multi, 
în sănătate si Dutere de muncă. în
tru gloria si măreția României.

în centrul activității din acești ani 
de mare si rodnic avînt revoluționar, 
sub conducerea dumneavoastră clar
văzătoare. Partidul Comunist Român 
s-a afirmat ca un adevărat centru vi
tal al întregii națiuni socialiste, care 
a urmat cu fidelitate chemarea dum

neavoastră fierbinte din 1965 la un 
drum îndelungat, nelipsit de greutăți 
și obstacole, dar minunat prin am
plitudinea onerei ne care o înscrie în 
istorie — se subliniază în telegrama 
trimisă de COMITETUL JUDEȚEAN 
SIBIU AL P.C.R.

Treptele ne care le-au reprezen
tat în viata ponorului nostru Con
gresele al IX-lea. al X-lea. al Xl-lea 
si al XII-lea ale partidului consti
tuie tot atîțea etaoe în care ponorul 
nostru a urmat înflăcăratele dum
neavoastră îndemnuri, actionind în 
strinsă unitate pentru făurirea unei 
economii si a unei vieți sociale me
reu mal bogate in împliniri, pentru 
a face din localitățile Datriei oglinda 
vredniciei unui popor stănîn De des
tinele sale.

Vă dorim din adîncul sl cu toată 
dragostea inimilor noastre, mult 
stimate si iubite tovarășe secretar 
general, sănătate deplină si putere 
de muncă, să ne conduceți ani multi 
și rodnici, sore binele si fericirea 
minunatului nostru ponor.

COMITETUL JUDEȚEAN SU
CEAVA al P.C.R. a trimis o telegra
mă în care se spune : In anii lumi
noși de istorie nouă, puternic mar

cati de proeminenta dumneavoastră 
personalitate de eminent conducător 
revoluționar, de gîndirea si acțiu
nea dumneavoastră cutezătoare, pare 
se reflectă cu o mare strălucire în 
toate documentele partidului nostru 
din perioada de continuu avînt con
structiv inaugurată de Congresul al 
IX-lea al partidului, odată cu tara, 
devenită tot mai cunoscută si apre
ciată în lume datorită politicii știin
țifice. interne si externe, ne care o 
promovați cu consecventă si realiză
rilor remarcabile obținute prin în
făptuirea ei neabătută, s-a dezvoltat 
impetuos, conectindu-se la pulsul na
tional. cu întregul său potential si 
județul nostru.

Vă asigurăm că sucevenii, aseme
nea întregului nostru popor, urmînd 
cu însuflețire pilduitorul dumnea
voastră exemplu de dăruire, abnega
ție si luminos patriotism, vor acțio
na cu o înaltă răspundere pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce le revin din 
Programul partidului, din hotărîrile 
Congresului al XII-lea. din celelalte 
documente de partid și de stat.

în telegrama adresată de MINIS
TERUL INDUSTRIEI CONSTRUC
ȚIILOR DE MAȘINI se menționea
ză : Cei 15 ani care s-au scurs de la 
Congresul al IX-lea al partidului au 
confirmat pe deplin capacitatea parti
dului nostru, a dumneavoastră to
varășe Nicolae Ceaușescu. de a sta
bili cu clarviziune obiectivele poli
tice și economice ale dezvoltării ar
monioase a societății românești, de 
a înfăptui un grandios program de 
dezvoltare cantitativă și calitativă, 
menit să ridice țara noastră pe noi 
culmi de progres și civilizație.

Prin grija dumneavoastră per
manentă, în această perioadă un 
rol important a fost atribuit indus
triei constructoare de mașini, care 
realizează în numai două zile pro
ducția construcțiilor de mașini a 
anului 1938 și care azi se prezintă ca 
o ramură modernă, cu o pondere de 
34 la sută in industria țării. Acum, 
la împlinirea a 15 ani de la alegerea 
dumneavoastră tn fruntea partidului, 
cei peste un milion de constructori 
de mașini se angajează ferm să mo
dernizeze radical structura acestei 
ramuri, în ritmul stabilit, prin dez
voltarea industriei de vîrf. să folo
sească întreaga energie si capacitate 
creatoare pentru traducerea în viată 
a politicii intelecte a partidului nos
tru comunist.

Cu prilejul împlinirii unul deceniu 
și jumătate de cînd vă aflati la con
ducerea partidului, comuniștii, toti 

oamenii muncii din industria chimi
că vă adresează cele mal calde fe
licitări. urări de ani multi și fericiți, 
de multă sănătate si putere de mun
că pentru ca scumpa noastră patrie 
să prospere, să cunoască și pe mai 
departe un viitor măreț — se subli
niază in telegrama adresată de MI
NISTERUL INDUSTRIEI CHIMICE.

Prin întreaga dumneavoastră acti
vitate ati făcut ca poporul nostru să 
fie un detașament activ al luptei 
pentru pace si progres în întreaga 
lume, să dobîndească pgotuirea si 
prietenia tuturor popoaraT ’ A

Vă sintem recunoscător, -ipentru 
sprijinul permanent acorda dezvol
tării accelerate a industriei Chimice 
românești. Prezenta dumneavoastră 
pe marile șantiere ale chimiei. în 
întreprinderi și unități de cercetare, 
indicațiile deosebit de valoroase pe 
care ni le dati reprezintă un prețios 
îndrumar în munca de zi cu zi. un 
exemplu viu de urmat. Vă asigurăm, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de hotărîrea noas
tră neabătută de a urma înaltul 
exemplu pe care cu neasemuită dă
ruire îl dati în permanentă nouă, 
comuniștilor, tuturor oamenilor mun
cii, țării întregi.

In cuget și simțire cu întregul 
partid, cu întregul popor, vă aducem, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, omagiul nostru 
fierbinte pentru neasemuita dăruire 
și abnegație revoluționară cu care 
slujiți interesele vitale ale poporu
lui, cauza făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pămintul 
românesc — se arată în telegrama 
adresată de CONSILIUL DE CONDU
CERE AL MINISTERULUI APĂRĂ
RII NAȚIONALE. Fiii țării care-și 
fac datoria sub faldurile tricolorului 
văd în cei 15 ani de lumină și glo
rie, de cind vă aflați la cîrma noi
lor noastre destine, perioada celor 
mai bogate și strălucite Împliniri. In 
această perioadă, armata țării a cu
noscut profunde înnoiri. Adine re
cunoscători pentru tot ceea ce ati 
făcut și faceți în scopul întăririi ar
matei și a puterii ei combative, vă 
adresăm dumneavoastră, întîiul ostaș 
al țării, aleasa noastră gratitudine.

Vă raportăm, tovarășe comandant 
suprem, că militarii de toate gradele 
se află angajați plenar în activitatea 
consacrată îndeplinirii exemplare a 
misiunilor ce Ie revin din istoricele 
documente ale Congresului al XII- 
lea al partidului, a indicațiilor și or
dinelor dumneavoastră privind do- 
bîndirea unei calități noi, superioare 
în pregătirea de luptă și politică, 
precum și a sarcinilor încredințate în 
economia națională.

Comuniștii. întregul personal mun
citor din centrala ministerului si de 
la misiunile diplomatice ale Republi
cii Socialiste România, vă adresează 
cele mai calde felicitări, urări de să
nătate. viată lungă si succes declin 
în înfăptuirea înaltelor responsabili
tăți ce vă revin în fruntea partidului 
și statului, cu prilejul împlinirii a 15 
ani de la Congresul al IX-lea al 
partidului — se arată în telegrama 
adresată de MINISTERUL AFACE
RILOR EXTERNE.

Pretutindeni cuvîntul djv'- <'hvoas- 
tră de militant patriot jsi -Snentă 
personalitate a istoriei contemporane 
este ascultat si respectat, fiind cu
noscut si nretuit în întreaga lume 
pentru atașamentul la cauza socialis
mului si Păcii, pentru înfăptuirea 
dezarmării, a unei noi ordini econo
mice. rezolvarea De cale politică a 
tuturor stărilor de încordare dintre 
state, abolirea politicii imperialiste 
de dictat, agresiune si dominație, 
pentru triumful luptei de eliberare 
națională si socială. Numeroasele vi
zite în străinătate si intîlnirile de la 
București cu importante personalități 
ale vieții publice internaționale con
stituie de fiecare dată prilejuri de 
dezvoltare a relațiilor României cu 
celelalte state, de puternică afirmare 
în lume a profundului atașament al 
României socialiste la cauza păcii, 
colaborării, destinderii si indepen
dentei.

De numele și personalitatea dum
neavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. este 
nemijlocit legat tot ce a înfăptuit 
poporul nostru în ultimul deceniu și 
jumătate, progresul și prosperitatea 
patriei, elaborarea și înfăptuirea stra
tegiei și tacticii politicii gene
rale ale partidului și statului nos
tru, spiritul novator, dinamic im
primat politicii externe românești, 
pentru apărarea independenței și 
suveranității, pentru prietenie, cola
borare șl pace cu toate popoarele 
lumii, ceea ce a asigurat României 
un prestigiu binemeritat în lume — 
se arată In telegrama adresată de 
MINISTERUL FINANȚELOR.

întreaga dumneavoastră viață și 
activitate, consacrate permanent slu
jirii poporului și partidului, consti
tuie pentru noi un exemplu strălucit 
de dăruire, de muncă neobosită pen
tru realizarea nobilului ideal de 
făurire a socialismului și comunis
mului pe pămîntul României. Vă asi
gurăm, mult stimate și iubite to
varășe secretar general, că ne vom 
consacra întreaga capacitate de 
muncă pentru traducerea în viață a 
politicii financiare a partidului și 
statului, a prețioaselor dumnea
voastră indicații de care beneficiem 
în permanență.

I
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15 ANI DE LA CONGRESUL AL IX-LEA AL P. C. R.
CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
MESAJUL 

adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu(Urmare din pag. I)lor poporului nostru, cauzei socialismului, a colaborării și păcii în lume. Poate am acționa mai bine într-un domeniu sau altul, dar nu am putea aduce nici o modificare hotărîrilor congreselor noastre — începînd cu Congresul al IX-lea și apoi al X-lea, al XI-lea și al XII-lea — cu privire la linia noastră politică în domeniul relațiilor internaționale. Ea s-a dovedit pe deplin justă — și aceasta a făcut ca România să aducă o contribuție importantă la soluționarea problemelor complexe ale vieții internaționale, să se bucure de prestigiu pe plan mondial, să aibă prieteni pe toate meridianele lumii.Desigur, nu este suficient doar să privim retrospectiv drumul pe care l-am parcurs. Avem, intr-adevăr, temei să fim mulțumiți, să apreciem că tot ceea ce am făcut, felul în care partidul nostru, Comitetul său Central, Comitetul' Politic Executiv au acționat a corespuns pe deplin năzuințelor poporului nostru, cauzei socialismului și comunismului. Dar, fiind comuniști "svoluționari, trebuie să nu i mulțumim doar să privim C-umul pe care l-am parcurs, ci trebuie să privim înainte. Și, după cum știm cu toții, avem încă multe de făcut pentru realizarea Programului partidului adoptat de Congresul al XI-lea. Primul cincinal pe care îl încheim în acest an asigură, în linii generale, înfăptuirea prevederilor pentru această perioadă. 'Mai avem încă în fața noastră o perioadă lungă —* de două cincinale. Deci, ca să mă exprim în procente, mai sînt două treimi din această perioadă în care trebuie să acționăm pentru a realiza, în linii generale, prevederile Programului partidului— prevederi care au în vedere perioada pînă în 1990 și unele chiar după 1990.Congresul al XII-lea a elaborat o linie politică clară, oblec- . tive precise în vederea înfăptuirii neabătute a Programului, în ședința de ieri am discutat prevederile primului an al cincinalului viitor, urmînd ca în toamnă să venim cu întregul plan cincinal și să-1 supunem dezbaterii plenarei Comitetului Central și apoi Marii Adunări Naționale. Prevederile sînt clare, pe măsura forțelor poporului și partidului nostru. Avem convingerea fermă că vom realiza în condiții bune hotărîrile Congresului al XII-lea al partidului, prevederile următorului plan cincinal— a doua etapă a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră. Aceasta ne cere însă să tragem o serie de învățăminte cu privire la perfecționarea activității practice, organizatorice, pentru înfăptuirea în condiții mai bune a sarcinilor de mare răspundere pe care le avem de realizat, pentru realizarea prevederilor Programului. Este necesar să facem totul pentru ca cincinalul viitor să fie cu adevărat cincinalul științei și tehnicii, al afirmării noului, al urel noi calități în toate domeniile.,! <te nevoie să fim ceva mai fertil mai hotărîți în îndepărtarea veinlului, a acelor lucruri care și-au trăit traiul — cum se spune — și nu mai corespund etapei noi și trebuie date la o parte. Să înlăturăm hotărit acele lucruri vechi, care s-au strecurat și au rămas în activitatea noastră — șl care nici în trecut nu aveau ce căuta în această activitate — să facem totul pentru a promova un stil revoluționar, nou în toate sectoarele.Linia generală, Programul elaborat de Congresul al XII-lea sînt juste ; dar trebuie să facem totul pentru a asigura înfăptuirea complexului de măsuri necesare realizării neabătute a acestui Program, a liniei generale.Sînt încă multe de făcut în ce privește perfecționarea în continuare a conducerii societății. Avem un cadru bun, democratic, larg ; trebuie însă să acționăm cu mai multă inițiativă, cu mai mult spirit de răspundere șl disciplină pentru înfăptuirea sarcinilor ce revin fiecăruia în cadrul diviziunii muncii — începînd cu Comitetul Central, Comitetul Politic Executiv, Consiliul de Stat, Guvernul, și pînă jos. Principiul de bază al muncii noastre este principiul muncii colective; avem organe deliberative — de jos pînă sus și de sus pînă jos. Dar nu este mai puțin adevărat că principiul muncii colective nu poate — și nu trebuie — să scutească de răspundere pe nici unul din cei cărora li s-a încredințat un sector sau altul de activitate. Trebuie să dezbatem și să hotărîm în comun măsurile, linia generală; dar, apoi, fiecare trebuie să lucreze direct în sectorul său de activitate pentru a îndeplini această linie și aceste măsuri, Nu putem spune că trebuie să ne apucăm să facem toți același lucru. Diviziunea muncii nu 

este numai de ordin general, social, ci ea există și în cadrul organelor noastre de conducere colectivă de partid șl de stat, unde fiecare are atribuții precise și trebuie să acționeze cu toată răspunderea și fermitatea pentru îndeplinirea lor. Dacă undeva nu se lucrează cum trebuie, nici conducerea colectivă, nici organul colectiv nu pot să-și desfășoare în mod corespunzător activitatea. Iată de ce, acționînd pentru creșterea răspunderii organelor noastre colective, pentru participarea largă, organizată, a maselor populare, a comuniștilor, a cadrelor noastre la conducerea și luarea deciziilor, trebuie să subliniem, în același timp, necesitatea activității practice și a răspunderii ce revine fiecăruia, de sus și pînă jos, pînă la comunistul și muncitorul care lucrează la strung, sau pe tractor, pînă la omul de știință din laborator și așa mai departe. Fiecare are o răspundere proprie și nimeni nu se poate ascunde în spatele conducerii colective și să spună — dacă treburile nu merg cum trebuie — că răspunderea revine numai organului colectiv. Design', poate fi și organul colectiv de vină, fie că nu a știut să repartizeze bine forțele, fie că nu intervine la timp, acolo unde lucrurile nu merg, pentru a lua măsuri și a asigura forțe și oameni în stare să soluționeze cum trebuie problemele.Deci, trăgînd învățăminte din felul cum am muncit, trebuie să ne gîndim cum să lucrăm mai bine, cu mai multă răspundere, în spirit revoluționar, pentru a asigura îndeplinirea în condiții optime a îndatoririlor ce revin fiecărui colectiv și fiecărui om în sectorul său de activitate.Consider că este bine să subliniez, și cu acest prilej, necesitatea de a acorda mal multă atenție ridicării nivelului politic și ideologic al cadrelor noastre, pregătirii lor profesionale, tehnice șl științifice. în condițiile de astăzi, cînd punem pe primul plan afirmarea cu putere a științei, a noului, a unei calități superioare în toate domeniile, nu se poate concepe înfăptuirea acestor deziderate fără ridicarea continuă a nivelului de cunoștințe politice și profesionale, a nivelului ideologic. Aceasta este valabil pentru toate cadrele noastre de partid și de stat, pentru întregul nostru partid, care, așa cum am spus mai înainte, numără în prezent 3 milioane de membri — ceea ce reprezintă un lucru deosebit de Important — și ne exprimăm satisfacția pentru această forță uriașă a partidului. Trebuie însă să înțelegem că acum este necesar să punem pe primul plan ridicarea nivelului politico-ideologic al comuniștilor, al membrilor de partid. De asemenea, trebuie să acționăm pentru intensificarea activității politico-educative și culturale, pentru ridicarea generală a conștiinței socialiste a oamenilor muncii. Făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate presupune nu numai dezvoltarea forțelor de producție șl a bazei materiale — care au, desigur, o importanță hotărîtoare -r dar și ridicarea conștiinței socialiste, a nivelului general de conștiință al poporului. Fără aceasta nu putem realiza socialismul și comunismul ! Participarea conștientă a poporului la conducere, la făurirea propriilor sale destine presupune o înțelegere deplină, cit mai largă a problemelor dezvoltării societății, înarmarea maselor, a intregu- lui popor, cu concepția revoluționară despre lume, pentru a da posibilitatea de a judeca evenimentele în cunoștință de cauză.Noi sîntem, într-adevăr, în drept să fim mulțumiți că întregul popor urmează politica partidului nostru. Am obținut rezultate bune în dezvoltarea conștiinței socialiste, dar trebuie să punem un accent și mai mare pe munca politico-educativă. Trebuie să înțelegem că și conștiința, și pregătirea profesională, științifică, tehnică, și pregătirea politico-ideologică, constituie factori de importanță deosebită, inseparabili, care se condiționează reciproc cu dezvoltarea forțelor de producție. Numai acționînd în ambele sensuri și ținînd seama de dezvoltarea concomitentă a tuturor laturilor — atît materiale, cit și spirituale — vom reuși să mergem ferm înainte, să înfăptuim Programul, să asigurăm înaintarea neabătută spre societatea comunistă !Nu doresc să mă refer la problemele economice, le-am discutat de multe ori în ultimele luni, am vorbit foarte mult despre ele.în mesajul Comitetului Politic Executiv s-a vorbit de politica internațională. într-adevăr, așa cum am menționat, am avut și avem o politică internațională justă ; orientările congreselor noastre s-au dovedit juste. 

Trăim însă într-o perioadă cînd în viața internațională au apărut probleme noi, deosebit de grave. în prima parte a acestui an s-a ajuns la o încordare extremă. Au fost momente în care se putea aștepta izbucnirea unor complicații ce ar fi dus la o catastrofă, la un război general. Am discutat cauzele acestora și nu doresc acum să mă refer la ele.Consider că poziția pe care partidul, țara noastră au adoptat-o s-a dovedit pe deplin justă. De la început, față de diferitele evenipien- te care au apărut, ne-am pronunțat ferm pentru oprirea încordării, pentru găsirea soluțiilor politice în vederea rezolvării acestora.Merită să subliniem faptul că, în această perioadă, opinia publică internațională, o serie de state de pe toate continentele au dat dovadă de multă răspundere și luciditate, au acționat în direcția opririi încordării, pentru continuarea politicii de destindere. în mod deosebit trebuie subliniat că multe state care au fost solicitate să primească baze militare sau sprijin militar au refuzat acest lucru. O serie de alte state au acționat pentru temperarea diferitelor măsuri de încordare, pentru a descuraja o serie de acțiuni ce puteau duce la ascuțirea tensiunii, pronunțîn- du-se pentru soluții politice, care să pornească de la respectul independenței naționale a popoarelor, de la renunțarea la forță și la amenințarea cu forța, de la necesitatea ca problemele să fie soluționate pe calea tratativelor. Cred că tocmai această poziție activă a opiniei publice internaționale și a diferitelor state de pe toate continentele a avut un rol hotărîtor în oprirea agravării încordării, în realizarea unei oarecari diminuări a acesteia. Desigur, trebuie să fim pe deplin conștiențl că se mențin încă pericole destul de grave, că trebuie să facem totul pentru a acționa în continuare, cu toate forțele, în vederea soluționării pe cale politică a problemelor complicate, pentru a asigura reluarea și promovarea politicii de destindere, colaborare șl pace, care trebuie să se bazeze neapărat pe respectul independenței fiecărui popor.Sînt probleme Importante de soluționat în Europa — și trebuie să facem totul pentru a înfăptui neabătut linia trasată de Congresul al XII-lea al partidului, pentru a contribui la realizarea unei lumi mai drepte și mai bune, bazate pe deplină egalitate în drepturi, pe respectul independenței și suveranității naționale, pe neamestec în treburile interne, în care fiecare popor să se poată dezvolta corespunzător voinței sale șl în care să se asigure o colaborare reciproc avantajoasă.Noi am acționat întotdeauna pentru întărirea relațiilor cu țările socialiste, pentru depășirea divergențelor dintre ele. Consider că am procedat just și că trebuie să facem și în viitor totul pentru a extinde relațiile cu toate țările socialiste, pentru a contribui la depășirea divergențelor existente, la întărirea unității și colaborării. Este incontestabil că, dacă țările socialiste ar acționa unite, în spiritul principiilor revoluționare ale socialismului științific, ele ar exercita o Influență uriașă în direcția progresului social, a păcii și destinderii, a independenței popoarelor. De aceea, trebuie să facem totul pentru a aplica politica de întărire și de refacere — ca să mă exprim așa — a unității tuturor țărilor socialiste.Un loc important au ocupat în politica noastră relațiile cu țările în curs de dezvoltare, cu țările nealiniate, cu țările mici și mijlocii. Viața a demonstrat pe deplin justețea acestei politici, necesitatea întăririi solidarității și colaborării tuturor acestor țări în vederea lichidării depline a politicii imperialiste, a asupririi coloniale, a consolidării independenței naționale și dezvoltării economico-sociale proprii. Și în viitor vom face totul pentru a dezvolta această colaborare și a întări solidaritatea, consi- derînd aceasta ca o parte inseparabilă a politicii noastre revoluționare, a luptei pentru o lume mai dreaptă și mai bună, a luptei împotriva imperialismului și colonialismului, a politicii de forță și de amenințare cu forța.Am extins, de asemenea, relațiile cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială. Consider că am procedat just și dacă ar trebui să reluăm de la început am merge pe același drum, pentru’că, în condițiile existenței în lume a țărilor cu orînduiri sociale diferite, este necesar să asigurăm o largă colaborare, pornind de la respectul reciproc al dreptului fiecărui popor de a-și alege orînduirea în mod liber, fără amestec din afară, și, în același timp, de la necesitatea co

laborării active în realizarea unei politici de pace și securitate, de participare largă la diviziunea internațională a muncii.Avem deci datoria să facem totul pentru a fi și mai activi pe plan internațional, pentru a aduce o contribuție tot mai însemnată la înfăptuirea Programului partidului, a hotărîrilor Congresului al XII-lea, la realizarea unei politici internaționale democratice, de deplină egalitate între toate națiunile lumii.Deoarece vorbim de Congresul al IX-lea, trebuie să subliniem neapărat faptul că am reușit să obținem o puternică dezvoltare a colaborării cu partidele comuniste și muncitorești, cu partidele socialiste și șocial-democrate, cu mișcările de eliberare națională, cu alte forțe democratice și progresiste. însăși prezența la Congresul al XII-lea a 162 de delegații ale acestor partide, precum și primirea a încă zeci și zeci de mesaje demonstrează amploarea acestor legături, contribuția partidului nostru la întărirea solidarității internaționale a partidelor comuniste pe baza principiilor noi, de egalitate și respect a independenței fiecărui partid, a unității și colaborării cu toate partidele jji forțele progresiste, antiimperialiste. Aceasta este una din laturile pozitive foarte importante ale activității internaționale a partidului nostru. Va trebui să facem și în viitor totul pentru a contribui la întărirea unității de tip nou a partidelor comuniste și muncitorești, a colaborării cu socialiștii, cu mișcările de eliberare, cu alte partide și forțe democratice, cu masele largi de pretutindeni, conștienți că garanția asigurării unei politici de destindere și pace, de independență națională constă tocmai în întărirea unității și solidarității în lupta comună a acestor forțe.V-ați referit în mesaj la contribuția mea la realizarea, în a- ceastă perioadă, a politicii partidului și statului nostru, atît pe plan intern, cit și pe plan internațional. Mulțumindu-vă pentru aceasta, doresc să subliniez că am încercat să fac totul pentru a justifica încrederea partidului, încrederea colectivă a Comitetului Central, a Comitetului Politic Executiv, încrederea maselor populare, a poporului însuși, acționînd In spiritul năzuințelor sale de dreptate socială și națională, de înfăptuire a unei societăți socialiste avansate, care să asigure națiunii noastre, omului deplina libertate, manifestarea deplină a personalității umane. Dacă ar trebui, tot așa, să încep de la Congresul al IX-lea sau de cînd am intrat în mișcarea revoluționară, aș merge pe același drum, aș acționa în același spirit. Voi face totul și în viitor pentru a răspunde încrederii partidului, a poporului, pornind de la faptul că, fiind comunist, fiind revoluționar, pentru mine nimic nu este mai presus de- cît interesele poporului, cauza libertății sale, a progresului său, a realizării socialismului și comunismului, a asigurării unui nivel de viață, material șl spiritual, tot mai înalt, a dezvoltării continue a patriei, a întăririi Independenței și suveranității României socialiste. (Aplauze puternice).Vă asigur pe voi, toți, asigur Comitetul Central că voi căuta să promovez neabătut principiile partidului nostru de muncă colectivă, dar și de întărire a răspunderii fiecăruia. Asigur întregul nostru partid și popor că nu voi precupeți nimic pentru cauza socialismului, pentru libertatea poporului și independența sa, pentru cauza păcii și colaborării internaționale. (Aplauze puternice).Am mâi menționat, de fapt, dar doresc să subliniez și în încheiere, că tot ceea ce noi am realizat se datorește partidului, poporului nostru, clasei muncitoare. Desigur, oamenii au fiecare un rol în îndeplinirea atribuțiilor lor ; dar trebuie să avem permanent în vedere — și să nu uităm niciodată — că numai întărind partidul, unitatea și forța sa, numai asigurînd unirea întregului popor în jurul partidului avem garanția îndeplinirii Programului de construcție socialistă și comunistă. Forța noastră a constat și constă în unitatea partidului, în munca colectivă, în felul în care poporul a urmat partidul. Viitorul înfăptuirii Programului constă în unitatea partidului, în creșterea rolului său de forță politică conducătoare, în realizarea neabătută a principiilor conducerii democratice, a participării maselor la conducere, pentru că numai cu poporul, strîns unit în jurul partidului, avem garanția unei politici juste. Oamenii au un rol important în măsura în care slujesc poporul, sînt revoluționari și servesc cauza partidului, a socialismului și comunismului. (Aplauze puternice).

(Urmare din pag. I)
valoare a resurselor materiale și 
umane ale țării, a superiorității noii 
orînduiri sociale. In această perioadă 
a fost elaborat și adoptat, sub condu
cerea nemijlocită și cu aportul dum
neavoastră hotărîtor, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, Progra
mul partidului - document de însem
nătate istorică în viațg partidului și 
poporului nostru - care a stabilit 
obiectivele fundamentale ale edificării 
societății socialiste multilateral dez
voltate și a conturat orizonturile îna
intării, in perspectivă, a României spre 
comunism.

Un rol hotărîtor în ridicarea eco- 
nomico-socială a patriei, în această 
perioadă, a avut accelerarea procesu
lui de industrializare socialistă a țării. 
Atît la Congresul al IX-lea, cit și la 
congresele ulterioare, in strălucitele 
Rapoarte pe care le-ați prezen
tat, ați fundamentat teoretic și prac
tic, într-un spirit profund științific, 
realist, necesitatea alocării unei părți 
însemnate din venitul național pentru 
dezvoltarea unei puternice și moder
ne baze tehnico-materiale - factor 
hotărîtor al progresului multilateral, 
al țării și creșterii nivelului de trai al 
poporului, al întăririi independenței 
și suveranității naționale. Această 
Orientare a fost pe deplin însușită de 
întregul partid și popor. Ca urmare, 
în această perioadă, producția in
dustrială a sporit de peste 5 ori, în
tr-un ritm anual mediu de peste 11 
la sută, ajungînd să dețină, în pre
zent, o pondere de peste 60 la sută 
din venitul național. Au fost create șl 
s-au dezvoltat ramurile industriale de 
vîrf, de înaltă tehnicitate, care valo
rifică în mod superior resursele ma
teriale și forța de muncă a poporu
lui. Progresul impetuos al industriei 
a determinat creșterea puternică a 
numărului clasei muncitoare și ridi
carea nivelului ei științific, tehnic și 
profesional, afirmarea ei tot mai 
viguroasă drept clasa conducătoare 
a societății noastre socialiste. A fost 
promovată o politică fermă de dez
voltare și amplasare rațională a for
țelor de producție pe întreg teritoriul 
țării, ceea ce a ridicat la o viață 
nouă, înfloritoare județele și locali
tățile rămase în urmă, a făcut să 
pulseze în zone, în trecut complet 
lipsite de industrie, ritmul activității 
economice moderne. Aceasta a asi
gurat ridicarea nivelului de trai al 
maselor populare, crearea, într-o 
măsură tot mai mare, a unor condi
ții egale de muncă și de viață pen
tru toți cetățenii patriei.

Congresul al IX-lea a marcat, de 
asemenea, o cotitură în politica agra
ră a partidului și statului nostru, în 
dezvoltarea și modernizarea agricul
turii, redînd acestei importante ra
muri de producție locul ce i se cu
vine In ansamblul economiei româ
nești. A fost creată o bază tehnico- 
materială puternică, s-a înfăptuit o 
profundă reorganizare a agriculturii, 
s-a extins aplicarea în producție a 
cunoștințelor agrozootehnicii moder
ne. Este deosebit de ilustrativ pentru 
progresele obținute în agricultură 
faptul că în această perioadă pro
ducția agricolă a României a crescut 
de mai bine de două ori.

O caracteristică de bază a întregii 
activități desfășurate in toți acești 15 
ani o constituie preocuparea susținu
tă a partidului, a dumneavoastră 
personal, pentru dezvoltarea puterni
că a gîndirii științifice românești, 
pentru afirmarea tot mai largă a re
voluției tehnico-științifice în țara 
noastră. încă de la Congresul al 
IX-lea ați subliniat importanța hotă
rîtoare pe care o are punerea la baza 
întregii noastre opere de edificare 
socialistă a celor mal noi cuceriri ale 
științei și tehnicii - ceea ce s-a con
firmat pe deplin în întreaga desfășu
rare a activității economico-sociale 
din această perioadă.

Ultimii 15 ani au fost, de aseme
nea, o perioadă de continuă înflori
re a învățămîntului. S-a asigurat ge
neralizarea școlii de 10 ani, s-a dez
voltat și modernizat învățămîntul me
diu și superior, în concordanță cu 
cerințele economiei și vieții sociale, 
s-a aplicat tot mai ferm în viață con
cepția dumneavoastră revoluționară 
cu privire la îmbinarea organică a 
învățămîntului cu cercetarea și prac
tica ; învățămîntul românesc asigură 
astăzi cu succes pregătirea la un 
înalt nivel științific și tehnic a forței 
de muncă necesare construcției so
cialismului în patria noastră. Un pro
gres remarcabil au înregistrat arta și 
cultura nouă, a căpătat o amploare 
deosebită întreaga viață spirituală a 
poporului, s-a îmbogățit patrimoniul 
nostru cultural cu noi opere pătrun
se de idealurile socialismului, asigu- 
rîndu-se totodată valorificarea științi
fică a bogatei moșteniri a trecutului 
și punîndu-se larg în circulație ma
rile valori spirituale ale celorlalte 
popoare.

Viața, realitățile de fiecare zi ale 
țării au confirmat și confirmă per
manent teza — pe care ați dezvol
tat-o încă de la Congresul al IX-lea 
— potrivit căreia eforturile pentru spo
rirea bogățiilor materiale și spirituale 
ale societății constituie temelia sigu
ră, unica sursă de satisfacere tot mai 
bună a cerințelor de viață ale po
porului. Creșterea de circa 2 ori a 
veniturilor reale ale populației, ca și 
sporirea substanțială a cheltuielilor 
sociale demonstrează cu putere fap
tul că esența noii orînduiri pe care 
o edificăm este asigurarea unei vieți 
mai bune și fericite pentru toți cei ce 
muncesc.

In toată această perioadă, în spi
ritul orientărilor Congresului al 
IX-lea, partidul nostru a desfășurat o 
vastă activitate de educare revolu
ționară, patriotică a oamenilor mun
cii, de ridicare a conștiinței lor so
cialiste. In spiritul tezelor pe care 

le-ațl promovat cu atîta fermitate, 
partidul a acționat consecvent pen
tru aplicarea în viață a principiilor 
eticii și echității socialiste, pentru 
combaterea mentalităților retrograde 
și cultivarea nobilelor idealuri ale 
comunismului, ale umanismului revo
luționar. Schimbările produse în ni
velul de gîndire și conștiință al po
porului își găsesc expresie în răspun
derea cu care el acționează pentru 
înfăptuirea Programului partidului, 
pentru mersul înainte al construcției 
socialiste. S-a .întărit unitatea po
porului în jurul partidului, al dumnea
voastră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, coeziunea societății noas
tre socialiste, hotărîrea de nestrămu
tat d tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, de a dez
volta continuu cuceririle noastre re
voluționare, de a da viață pe pămîn- 
tul României idealurilor înălțătoare 
ale comunismului.

Congresul al IX-lea, ca și cele care 
au urmat, cuvîntările și lucrările 
dumneavoastră au determinat un 
profund reviriment în gîndirea social- 
politică a partidului și poporului nos
tru. S-au evidențiat cu putere origi
nalitatea soluțiilor concrete adoptate 
de partidul și statul nostru în rezol
varea problemelor de bază ale or
ganizării și conducerii societății, a- 
plicarea creatoare a socialismului 
științific, a concepției materialismului 
dialectic și istoric, a adevărurilor uni- 
versal-valabile la condițiile social- 
istorice concrete din România, apro
fundarea fenomenelor și aspectelor 
noi apărute în procesul transformării 
revoluționare a societății. In această 
ordine de idei, putem spune, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că ope
rele dumneavoastră - bogat tezaur 
de idei profund novatoare - repre
zintă o înaltă școală a gîndirii so
cialiste, revoluționare, pentru toți co
muniștii din patria noastră, pentru 
întregul popor.

Perioada care a trecut de la cel 
de-al IX-lea Congres al partidului se 
caracterizează, totodată, printr-un 
proces constant de perfecționare 
a organizării și conducerii societății. 
O importanță deosebită pentru di
namizarea economico-socială a între
gii țări, în special a zonelor rămase 
în urmă, a avut reorganizarea admi- 
nistrativ-teritorială înfăptuită din ini
țiativa dumneavoastră. S-au ridicat ia 
un nivel mai înalt rolul și activitatea 
statului nostru, s-a întărit legalitatea 
socialistă, întreaga activitate a socie
tății s-a așezat pe temelia sigură a 
legilor, s-au promovat ferm principiile 
muncii și activității colective la toate 
nivelurile. Apreciem în mod deosebit 
atenția și preocuparea dumneavoas
tră neslăbită pentru creșterea rolului 
maselor In viața social-politică a 
țării, pentru dezvoltarea continuă a 
democrației muncitorești, a autocon- 
duceril și autogestiunii, a democra
ției socialiste în general, pentru 
crearea tuturor condițiilor în vederea 
participării active și nemijlocite a cla
sei muncitoare, țărănimii, intelectua
lității, a tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, la 
conducerea activității economico- 
sociale, a întregii societăți. O mă
sură cu caracter revoluționar, Inițiată 
de dumneavoastră, a fost crearea 
consiliilor oamenilor muncii, ca orga
nisme colective de conducere a tutu
ror întreprinderilor economice și uni
tăților social-culturale, în care, ală
turi de cadrele de partid și de stat, 
sînt reprezentați nemijlocit oamenii 
muncii ce lucrează direct în produc
ție. Făcînd bilanțul acestei perioade, 
putem spune cu deplină satisfacție că 
dispunem astăzi de un larg cadru 
organizatoric - la toate nivelurile, de 
jos și pînă sus - care permite oa
menilor muncii, întregului popor, să 
ia parte efectiv la adoptarea decizii
lor, la dezbaterea hotărîrilor care pri
vesc mersul înainte al patriei, la 
elaborarea și înfăptuirea politicii de 
construcție socialistă. Condițiile crea
te de partidul nostru, noua noastră 
democrație, superioară oricărei de
mocrații burgheze, asigură manifes
tarea și afirmarea plenară a perso
nalității umane, îmbinarea armonioa
să a intereselor personale ale fiecă
rui cetățean cu interesele generale 
ale societății.

Pornind de la faptul că națiunea 
are și va continua să aibă, și în 
condițiile socialismului, pentru o lun
gă perioadă de timp, un rol decisiv 
în dezvoltarea societății pe calea pro
gresului, ați fundamentat științific 
căile - înscrise și în Programul parti
dului - dezvoltării și înfloririi națiu
nii noastre socialiste și, totodată, ale 
asigurării deplinei egalități în drep
turi ale naționalităților conlocuitoare 
din patria noastră. Este, unanim apre
ciată contribuția remarcabilă pe care 
ați adus-o la dezvoltarea și aplicarea 
neabătută a politicii juste, marxist- 
leniniste a partidului nostru în pro
blema națională. Astăzi, toți oamenii 
muncii - români, maghiari, germani, 
sîrbi și de alte naționalități - ac
ționează, într-o strînsă unitate și so
lidaritate, pentru înfăptuirea politicii 
partidului, pentru progresul și înflo
rirea patriei comune - Republica So
cialistă România - pentru viitorul lor 
liber, demn și fericit.

Congresul al IX-lea - ca și cele
lalte congrese următoare - a pro
clamat cu putere necesitatea obiec
tivă a exercitării la un nivel tot mai 
înalt a rolului conducător al partidu
lui în societate. In această perioadă, 
în viața partidului nostru au fost in
staurate principiile muncii și condu
cerii colective, s-a întărit puternic 
democrația de partid, creîndu-se con
diții pentru participarea tuturor co
muniștilor la viața partidului, la 
elaborarea politicii sale, la adoptarea 
tuturor deciziilor, s-a dezvoltat un 
climat de stimulare a inițiativei crea
toare, de valorificare largă a expe

rienței șl înțelepciunii comuniștilor, 
a maselor de oameni al muncii. Ați 
imprimat un stil de muncă nou în 
activitatea partidului, caracterizat 
prin spirit combativ, critic și autocri
tic, cu adevărat revoluționar, prin 
cunoașterea realităților la fața locu
lui și prezența permanentă în mijlo
cul oamenilor muncii, prin legătura 
și dialogul permanent cu masele largi 
de constructori ai socialismului. Pu
tem spune cu satisfacție că partidul 
nostru, care numără astăzi peste 3 
milioane de membri, se bucură de un 
prestigiu cum n-a mai avut nicio
dată, este înconjurat de încrederec 
deplină a poporului care aplică cu 
abnegație politica sa internă și ex
ternă. Partidul Comunist Român re
prezintă cu adevărat centrul vital și 
forța dinamică a societății noastre, 
1ndeplinindu-șl cu cinste misiunea is
torică în conducerea destinelor pa
triei, în unirea eforturilor poporului 
pentru edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Anii care au trecut de la Cqngre- 
sul al IX-lea au fost ani de intensă 
și rodnică activitate desfășurată de 
partidul și statul nostru pe plan inter
național, în slujba marilor idealuri 
ale păcii și colaborării, pentru fău
rirea unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră. încercăm 
cu toții un sentiment de legitimă mîn- 
drie pentru faptul că România socia
listă este larg apreciată, stimată șl 
prețuită în întreaga lume, atît pen
tru realizările obținute în dezvoltarea 
economico-socială, cît și pentru poli
tica sa consecventă de pace și prie
tenie. Niciodată țara noastră n-a 
avut atîția prieteni pe toate meri
dianele globului, ocupînd un aseme
nea loc de cinste în marea familie a 
națiunilor lumii. întregul nostru partid 
și popor apreciază în mod deosebit 
aportul dumneavoastră neobosit, to
varășe Nicolae Ceaușescu, la dezvol
tarea prieteniei și colaborării Româ
niei cu țările socialiste, cu țările în 
curs de dezvoltare și nealiniate, la 
lărgirea relațiilor cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orînduire so
cială, la intensificarea participării 
țării noastre la cooperarea mondială, 
la diviziunea internațională a mun
cii. In anii ce au trecut de la Con
gresul al IX-lea, de cînd vă aflați în 
fruntea partidului și statului, v-ați 
afirmat cu strălucire ca militant ferm 
și neobosit pentru dreptul la viață 
liberă și independentă a tuturor na
țiunilor, pentru securitate și colabo
rare pe continentul european și în 
întreaga lume, pentru înfăptuirea ma
rilor deziderate ale dezarmării, lichi
dării subdezvoltării și instaurării unei 
noi ordini internaționale, pentru abo
lirea forței și soluționarea tuturor 
problemelor litigioase dintre state nu
mai pe calea tratativelor politice, 
pentru promovarea unor relații cu 
adevărat noi între națiuni, bazate pe 
deplină egalitate, respectul indepen
denței și suveranității, stimă și res
pect reciproc.

Dorim, de asemenea, să exprimăm 
aprecierea noastră deosebită pentru 
activitatea pe care ați desfășurat-o 
în vederea dezvoltării legăturilor, de 
prietenie și solidaritate cu partidele 
comuniste — care au cunoscut în 
această perioadă o amploare fără 
precedent - pentru întărirea unității 
și coeziunii mișcării comuniste șl 
muncitorești, depășirea divergențelor 
și promovarea normelor noi de rela
ții, bazate pe deplină egalitate și 
respect al autonomiei fiecărui partid. 
Totodată, s-au dezvoltat larg relațiile 
partidului nostru cu celelalte detașa
mente ale clasei muncitoare, cu par
tidele socialiste și social-democrate, 
cu mișcările de eliberare națională, 
cu forțele democratice, progresiste șl 
antiimperialiste din întreaga lume, în 
lupta pentru progres social,, indepen
dență, destindere și pace.

Punînd în evidență uriașa activi
tate desfășurată în această perioadă 
de partidul nostru, de întregul nostru 
popor — deplin stăpîn al bogățiilor 
naționale, făuritor conștient al pro
priului destin — mărețele înfăptuiri 
dobîndite atit pe planul construcției 
socialiste, cît și pe tărîmul vieții in
ternaționale, comuniștii, oamenii mun
cii, noi toți vă exprimăm, din adincul 
inimii, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, stima și prețuirea noastră 
deosebite pentru tot ceea ce ați fă
cut și faceți pentru binele și înflorirea 
națiunii noastre, pentru gloria Româ
niei socialiste. Acest deceniu și ju
mătate de cînd vă aflați în fruntea 
partidului nostru s-a înscris cu litere 
de aur in măreața cartă a construc
ției noastre socialiste și comuniste.

Sîntem conștienți de importanța și 
complexitatea sarcinilor și obiective
lor ce stau în continuare în fața 
partidului și statului nostru, a în
tregului popor, pentru asigurarea 
triumfului deplin al mărețelor idea
luri ale socialismului și comunismului 
pe pămîntul României. Sub condu
cerea gloriosului nostru partid co
munist, în frunte cu dumneavoastră, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
poporul nostru va îndeplini cu succes 
hotărîrile istorice ale Congresului al 
XII-lea, Programul partidului de edi
ficare a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

Făcînd bilanțul mărețelor succese 
pe care partidul și poporul nostru 
je-au obținut în acești 15 ani, subli
niind rolul uriaș pe care l-ați avut șl 
îl aveți in desfășurarea măreței cti
torii socialiste și comuniste în patria 
noastră, vă dorim cu toții, stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, ani mulți 
și fericiți, multă sănătate și putere 
de muncă, pentru ca, în fruntea 
partidului și statului, să conduceți în
tregul nostru popor pe culmi tot mal 
mărețe de civilizație și progres, de 
bunăstare și pace I
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La baza progresului general al societății partidul pune 
dezvoltarea continuă a economiei. Și în viitor în centrul politicii 
partidului nostru rămîne industrializarea țării. Desfășurîndu-se în 
epoca puternicei revoluții tehnico-științifice mondiale, este imperios 
necesar ca industrializarea să se realizeze pe baza tehnicii celei 
mai avansate, să se asigure introducerea continuă în producție 
a celor mai noi cuceriri ale științei. Reprezentând un factor de 
mare importanță în ansamblul 
trebuie să aducă un aport tot 
ridicarea bunăstării poporului.

economiei naționale, agricultura 
mai mare la progresul țării, la

NICOLAE CEAUȘESCU
Din Raportul la cel de-al IX-lea Congres al P.C.R.

Astăzi, cînd facem, cu legitimă mîndrie, bilanțul marilor 
realizări dobîndite în ultimii 15 ani de poporul nostru sub 
conducerea încercată a partidului, apare mai evident ca oricînd 
că, prin hotărîrile și orientările sale cutezătoare, cu adevărat 
științifice, cel de-al IX-lea Congres al partidului, ca și celelalte 
congrese care i-au urmat, a determinat schimbări radicale atât 
în baza materială, în nivelul și calitatea forțelor de producție, 
cît și în structura socială, în caracterul relațiilor de producție, 
asigurînd consolidarea modului de producție socialist, ridicarea 
substanțială a gradului de civilizație materială și spirituală al 
întregului popor.

Din Mesajul adresat tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
de Comitetul Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Rfmân

REPERE ALE UNEI CALITĂȚI NOI, SUPERIOARE
reali-

netă 
SUTA

1975, producția
1979 cu 49,4 LA

@ Incepînd din anul 1971, datorită tendinței de 
scădere a ponderii cheltuielilor materiale, ritmul 
arfual de creștere a venitului național — 10,5 LA 
SUTĂ — a depășit pe cel al produsului social —

Dinamica venitului național 
în procente

• Venitul național a crescut în perioada 1966- 
1980 într-un ritm mediu anual de 9,1 LA SUTA.

© In ultimii 15 ani, producția globală industrială 
a crescut de 5,3 ORI, într-un ritm mediu anual de 
peste 11 LA SUTĂ.

0 întreaga producție industrială realizată în anul 
1965 se obține în acest an în numai 69 DE ZILE.
• Producția globală agricolă a crescut în ultimul

deceniu și jumătate de peste DOUĂ ORI.
• Volumul investițiilor realizate în cei patru ani 

care au trecut din actualul cincinal depășește vo
lumul investițiilor din primele patru cincinale 
(1951-1970).

SUTĂ — a depășit pe cel
9,8 LA SUTĂ.

@ Comparativ cu anul 
industrială a fost în anul 
mai mare.

© Consumul de energie electrică pentru 
zarea unui miliard lei venit național a scăzut de la 
139 milioane kWh în 1965 la 121 milioane kWh 
în 1979.

© Produse industriale care nu figurau în no-

® In ultimii 15 ani au fost puse în funcțiune in 
economia națională circa 7 000 noi capacități prin
cipale de producție.

® 87,8 LA SUTĂ din fondurile fixe existente în 
industrie la sfîrșitul anului 1979 au fost puse în 
funcțiune în perioada 1966—1979.

@ In perioada 1965-1980 au fost create peste 
3,1 MILIOANE noi locuri de muncă, adică mai mult 
de 42 LA SUTĂ din totalul locurilor de muncă exis
tente în prezent în întreprinderi și instituții.
• Volumul comerțului exterior a crescut în ulti

mul deceniu și jumătate intr-un ritm mediu anual 
de 15 LA SUTĂ.

menclatorul industriei românești înainte de anul 
1965 : calculatoare electronice, locomotive electrice 
de 5 100 kW, autoturisme de oraș, autovehicule cu 
motor diesel, nave maritime de mare tonaj, mo
toare navale de 30 000 CP, strunguri carusel cu 
diametrul de 16 m, strunguri automate, autobascu
lante de 25, 50 și 100 tone, cauciuc poliizoprenic, 
oțel de convertizor, laminate din aluminiu ș.a.

© Ponderea în producția industrială a celor 
patru ramuri de bază ale economiei naționale (con
strucțiile de mașini, chimia, energia electrică și me
talurgia) a crescut de la 42 la sută in 1965 ia 55,3 
LA SUTĂ în 1980.
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Masă tovărășească oferită de Comitetul Politic Executiv 
a! C.C. al P.C.R., Consiliul de Stat si Guvernul Republicii Sncialiste 
România cu prileml aniversării a 15 ani de la Congresul

Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., Consiliul de Stat și Gu
vernul Republicii Socialiste România 
au oferit, simbătă, o masă tovără
șească cu prilejul aniversării a 15 
ani de la Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român.

Au luat parte tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășa Elena Ceaușescu, tovarășii Ilie 
Verdet, Cornel Burtică, Virgil Ca-

Cu prilejul celei de-a 36-a aniversări 
a Zilei Renașterii Poloniei■

în cadrul manifestărilor dedicate 
celei de-a 36-a aniversări a Zilei 
Renașterii Poloniei, simbătă dimi
neață, reprezentanți ai ambasadei 
Republicii Populare Polone la Bucu
rești s-au întilnit cu activiști de 
partid si de stat, ai organizațiilor de 
masă si obștești din municipiul 
Ploiești.

Cu acest prilej, au luat cuvintul 
tovarășii Ion Traian Stefănescu. se
cretar al Comitetului județean Pra
hova al P.C.R., și Jan Kulczycki, con
silier al Ambasadei R. P. Polone.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Dot chiderea celei de-a XXII-a ediții 
a Jocurilor Olimpice

MOSCOVA 19 (Agerpres) : Mosco
va, capitala celei de-a XXII-a e- 
dițil a Jocurilor Olimpice de vară, 
a trăit simbătă, 19 iulie, momentele 
deschiderii oficiale a Olimpiadei ’80. 
La ora 16, heralzil olimpici au dat 
semnalul începerii ceremoniei, ves
tind inaugurarea unei noi ediții a 
Jocurilor Olimpice.

în loja centrală au luat loc 
L. I. Brejnev și alti conducători so
vietici. lordul Killanin. președintele 
în exercițiu al Comitetului Interna
țional Olimpic, I. T. Novikov, preșe
dintele Comitetului de organizare a 
J. O., V. F. Promîslov, primarul Mos
covei, alte persoane oficiale.

în tribuna oficială se aflau de
legații Si persoane oficiale de peste 
hotare invitate la festivitate. Din 
tara noastră sînt prezenti tovarășii 
Emil Bobu. președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R., Gheorghe Pană, 
primarul general al Capitalei, Emil 
Drăgănescu. președintele Consiliului 
National pentru Educație Fizică și 
Sport, ministrul turismului și spor
tului. Pantelimon Găvănescu. prim- 
secretar al C.C. al U.T.C.. ministru 
pentru problemele tineretului.

îij deschiderea ceremoniei, se into

Mult succes sportivilor români!
Spuneam în corespondența publi

cată /ieri că închei grăbit pentru a 
da fuga să prind un antrenament al 
voleibaliștilor. Pentru cine cunoaște 
cit de mare este orașul Moscova 
(878.7 kmp, peste 8 milioane de lo
cuitori, bulevarde și artere de circu
lație lungi de 10—14 km), poate 
părea curios să zici că dai fuga pină 
într-un loc. Trebuie să știți însă că 
transportul tuturor olimpicilor este 
asigurat de linii speciale de autobuz. 
Cu un autobuz alb-verde destinat 
numai pentru olimpici am ajuns re
pede la antrenamentul voleibaliștilor 
de la sala „Drujba11 * din complexul 
Lujniki.

Timpul probabil pentru zilele de 19, 20 
șl 21 iulie. în țarft: Vreme in curs de 
încălzire. Cerul va fi variabil. Vor că
dea ploi izolate în vestul și nordul ță
rii, precum și în zona de munte. Vîn- 
tul va sufla în general slab. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 
9 și 18 grade, iar cele maxime între 21 
și 31 de grade, pe alocuri mal ridicata 
în sudul țării. în București: Vreme în 
curs de încălzire. Cerul va fi variabil. 
Vîntul va sufla în general slab. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 14 
și 17 grade, iar cele maxime între 29 și 
32 de grade. (Corneliu Pop, meteorolog 
de serviciu).

stadionului steagul olimpic. Se in
tonează imnul olimpic, in timp ce 
o delegație a orașului Montreal, 
gazda ediției trecute a J.O., predă 
drapelul olimpic de la Anvers lordu
lui Killanin, care, la rîndul său. il 
transmite primarului orașului Mos
cova, Vladimir Promîslov. Potrivit 
regulilor olimpice, acest drapel, din 
satin brodat (creat in 1920 de Comi
tetul Olimpic Belgian), va fi păstrat 
la primăria orașului Moscova Dină 
la viitoarea ediție a J.O.

Pe stadion, intr-o tăcere solemnă, 
ultimul purtător al flăcării olimpice — 
care a străbătut intr-o lună 4 992 km, 
din Olimpia, leagănul Jocurilor an
tice, pină la Moscova, pe teritoriile 
Greciei, Bulgariei, României și 
U.R.S.S. — Serghei Belov, aprinde 
„focul olimpic* 1', ce va arde aici pină 
la 3 august, ziua închiderii Jocu
rilor.

Gimnastul Nikolai Andrianov ros
tește apoi jurămintul sportivilor, iar 
Aleksandr Medved, pe cel al arbi
trilor.

Pe tabloul electronic apare înscri
să urarea de succes adresată tuturor 
participantilor.

mitru Cipere (cu Mario Behrendt din 
R.D.G.) și Florian Livadaru (cu Sean 
Doyle din Irlanda). De asemenea, 
mai intră In concurs cele trei echi
paje masculine de canotaj, atlețil de 
la pentatlon modern, iar, la natație, 
ștafeta feminină de 4x100 metri mixt 
(C. Bunaciu — M. Paraschiv —
I. Pănulescu — B. Prass).

Voleibaliștii (despre care am vor
bit) și alte trei echipe românești fac 
primul pas in cursa mai lungă a în
trecerilor. Gimnaștil (Dan Grecu, 
împreună cu Bucuroiu, Cepoi, Geor
gescu, Oprescu și Szilier) vor Încer
ca să se claseze pe locul al treilea ; 
sperăm să reușească, deși lipsește 
Ion Checicheș, rămas acasă acciden
tat, deși sportivii din Bulgaria, Un
garia, Franța și Cehoslovacia țintesc 
deopotrivă același obiectiv, de a se 
clasa imediat după principalele echi
pe, ale U.R.S.S. și R.D.G. Poloiștii 
încep și ei un meci foarte dificil (în 
compania Ungariei, pretendentă au
torizată la titlul olimpic), după care 
în grupă vor mai întîlni Grecia și 
Olanda. în sfîrșit, handbaliștii debu
tează și ei in această duminică, în 
fața reprezentativei Kuweitului ; în 
continuare, din două in două zile ei 
vor avea ca parteneri de joc, in or
dine, echipele Algeriei, Iugoslaviei, 
U.R.S.S. și Elveției.

Gindul nostru rămîne concen
trat la cea mal înaltă tensiune care 
de duminică începe să se simtă în 
arenele moscovite. încep întrecerile, 
începe decernarea medaliilor. Sîntem 
alături de tricolorii noștri, ținem 
pumnii strînși pentru ei și le dorim 
din toată inima, in numele dumnea
voastră și al nostru, succes, mult 
succes 1

Gheorghe MITROI

• Poveste din taiga : PATRIA — 
9; 11,15; 13,36; 15,45; 18; 20. CUL
TURAL — 9; 11,15; 13.30,: 15,45; 18;
20.15.
• Uimitorul căpitan Nemo : PA
LATUL SPORTURILOR SI CUL
TURII — 18,30, LUCEAFĂRUL — 
8,45; 10.45; 12,30; 14,30; 16,15; 18,15;
20.15, la grădină — 21,15. FESTI
VAL — 8,30; 10,30; 12,30; 14,30;
16,30; 18,30; 20,30.
• Amatorul : CINEMA STUDIO
— 18; 20, CENTRAL — 9,30; 12; 
14,30; 17; 19.36.
• Zizania: CINEMA STUDIO —
10; 12; 14; 16. ,
o Cascadorul Hooper î SCALA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 26,30,
CAPITOL — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, la grădină — 21, MELO
DIA — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18;
20.15.
• Rețeaua „S“ : VICTORIA — 
10; 12: 14; 16; 18; 20. FEROVIAR
— 9: 11,15; 13.30: 15.45; 18; 30.15.
• Abba : BUCUREȘTI — 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15. FAVORIT — 
9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20.15 GLO
RIA — 11,15: 13; 15,30; 17 30; 19,30, 
la grădină — 21.15.
• Heidi în oraș— 9: 11.15: 13.30. 
Proba de microfon — 15,45; 18; 20: 
DOINA
• Sub patru steaguri : EXCEL
SIOR 9; 11,15: 13,30: 15.45; 18;
20.15, AURORA — 9; 11.15; 13,30;
15,45; 18: 20. la grădină — 21.

Voleibaliștii făceau meci de cinci 
seturi între ei : sextetul I (Oros, Du- 
mănoiu, Pop, Enescu, Gîrleanu, Sto- 
ian), cu sextetul II (Sterea, Chifu, 
Macavei, Căta — Chițiga, Mina, Ma- 
nole). Pri’-’a grijă a fost să-1 întreb 
pe dr. Pț • Bendiu de sănătatea 
băieților : „.sînt absolut sănătoși
și zdraven deci și Dumănoiu și Pop, 
care la Brașov (in pregătirile cu Bul
garia) se accidentaseră reciproc, 
plonjînd împreună la o minge. A 
doua întrebare i-am adresat-o antre
norului Nicolae Sotîr — despre for
ma sportivilor : în general este mul
țumit, așteaptă Insă ca Enescu să-și 
recapete forța arătată la „Trofeul 
Felix", iar Dumănoiu să refacă din 
mers cele patru zile de antrenament 
pierdute cu acel accident. Aceste gîn- 
duri îi stăpîneau pe antrenori, dar 
băieții erau într-o dispoziție de joc 
care nu lăsa să se întrevadă vreo 
fisură. Ei, voleibaliștii, își fac debu
tul în această ediție olimpică încă 
din prima zi, duminică, dar spre sea
ră, cînd întîlnesc echipa Libiei. Apoi, 
dificultatea partidelor lor va crește : 
marți cu Polonia, joi cu Brazilia, 
simbătă cu Iugoslavia. In total, in

ui EX-lea al P.C.R.
zăcu, Lina Ciobanu, Nicolae Constan
tin, Constantin Dăscălescu, Janos 
Fazekas, Ludovic Fazekas, Cornelia 
Filipaș, Alexandrină Găinușe, Paul 
Niculescu, Gheorghe Oprea, Ion 
Pătan, Gheorghe Rădulescu, Leonte 
Răutu. Aneta Spornic. Virgil Trofin, 
precum și membri supleanți ai Co
mitetului Politic Executiv, secretari 
ai C.C. al P.C.R., membri ai Consi
liului de Stat și ai guvernului.

în timpul mesei, s-a toastat pen
tru eroica noastră clasă muncitoare,

Vorbitorii au subliniat semnificația 
istorică a eliberării Poloniei de sub 
jugul fascist, succesele obținute de 
acest popor în anii de dună renaștere, 
sub conducerea Partidului Muncito
resc Unit Polonez. Referlndu-se la 
tradiționalele relații de prietenie, so
lidaritate si întrajutorare dintre po
poarele și țările noastre, ei au relevat 
rolul determinant al întîlnirilor șl 
convorbirilor deosebit de fructuoase 
dintre tovarășii Nicolae Ceausescu si 
Edward Gierek în adîncirea si diver
sificarea acestora. (Agerpres).

nează imnul de stat al Uniunii So
vietice. Apoi, pe stadion intră co
loana sportivilor.

Conform tradiției, in frunte se 
află delegația Greciei, tara de ori
gine a Olimpiadelor. în continuare, 
în ordinea alfabetului rus, defilează 
prin fața tribunei oficiale sportivii 
participant la cea de-a XXII-a edi
ție a Jocurilor Olimpice de vară. în- 
tîmpinată cu vii aplauze, defilează 
delegația sportivă a României, avînd 
ca purțător de drapel pe luptătorul 
Vasile Andrei. Coloana sportivilor se 
încheie cu numeroasa delegație a 
țării gazdă, Uniunea Sovietică fiind 
prezentă la Olimpiada ’80 cu 560 de 
sportivi și sportive, la toate ramu
rile și probele înscrise în programul 
Jocurilor.

Ignat! Novikov, președintele Comi
tetului de organizare a „Olimpiadei 
*80“, și lordul Killanin, președintele 
C.I.O., au rostit apoi scurte alocu
țiuni.

La ora 17,20 (ora locală), L. I. 
Brejnev, președintele Prezidiului So
vietului Suprem, al Uniunii Sovieti
ce, a declarat deschise Jocurile O- 
limpice de la Moscova.

Se înaltă pe catargul din incinta 

această duminică de debut a jocu
rilor propriu-zise, intră în concurs 
14 discipline sportive. Noi, românii, 
sîntem prezenți la 11 din acestea. 
Primul sportiv cu tricolorul nostru 
pe piept care pășește în arenă este, 
la ora 9 dimineață, trăgătorul Dan 
Iuga, într-un fel un veteran al lotu
lui nostru, pentru că are 35 de ani 
și se află la a treia participare olim
pică. La ora 11,30 se decern primele 
medalii ale Olimpiadei ’80, exact la 
această probă — pistol liber. îi urăm 
succes lui Dan Iuga.

CORESPONDENȚĂ 
DIN MOSCOVA

Tot în prima zi pășesc in arena 
olimpiadei a 22-a trei luptători de 
greco-romane (Constantin Alexan
dru, Ion Păun și Petre Dicu), ai 
căror adversari nu se știau încă la 
ora transmisiei acestor rlnduri. In 
schimb, se cunoșteau partenerii celor 
11 boxeri ai noștri. Toți au in pri
mul tur adversari de care pot trece, 
dacă evoluează la forma obișnuită, 
exceptîndu-1 pe Simion Cuțov. care 
va întîlni pe cel mai puternic boxer 
ce ne este opus în acest prim tur : 
sovieticul Konakbaev. Și în caz de 
victorie, Simion ar avea în continua
re un culoar dificil, probabil un 
boxer din Ungaria, apoi unul din 
R.D.G., apoi un cubanez, un polonez 
ș.a.m.d. Evident, acestea nu sînt de- 
cît pronosticuri, deocamdată S. Cu
țov este hotărît să lupte pină la ul
tima picătură de energie pentru a 
depăși neșansa sorților în primul tur. 
Duminică însă boxează numai Du

pentru minunatul nostru popor, pen
tru Partidul Comunist Român, pentru 
Republica Socialistă România, pen
tru secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, cei prezenti 
adresîndu-i tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cu dragoste șl prețuire, 
urarea tradițională „La multi ani !", 
multă sănătate și fericire, viață 
îndelungată in fruntea partidului șl 
statului nostru.

vremea

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc călduros pentru urările pe care mi le-ați adresat cu 
ocazia sărbătorii naționale a Franței și vă asigur că am fost deosebit de 
sensibil la aceste urări. Mă bucur pentru convorbirile pe care le vom avea 
cu ocazia vizitei dumneavoastră oficiale In Franța săptămîna viitoare. Ca și 
dumneavoastră, am convingerea că ele vor Întări cooperarea plină de Încre
dere șl amicală dintre țările noastre șl vor servi obiectivelor noastre comune 
în Europa și în lume.

VALERY GISCARD D'ESTAING
Președintele

Republicii Franceze

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Primiți vă rog sincere mulțumiri pentru felicitările cordiale șl urările de 
bine transmise cu ocazia realegerii mele ca președinte al Consiliului Pre
zidențial al Republicii Populare Ungare.

Doresc ca relațiile dintre țările și popoarele noastre sâ se dezvolte In 
continuare, spre binele lor reciproc, al comunității socialiste și păcii 
mondiale.

LOSONCZI PAL
Președintele Consiliului Prezidențial 

■ al Republicii Populare Ungare

A apărut în limbile maghiară și germană volumul :

DIN GÎNDIREA ECONOMICA
A PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI, 

NICOLAE CEAUȘESCU 
„Economia națională a României“

EDITURA POLITICA

În județele Brăila și Ialomița 
s-a încheiat recoltarea griului

La 19 iulie, oamenii muncii de oe 
ogoarele județului Brăila au recoltat 
ultimele suprafețe din cele 71 000 hec
tare cultivate cu griu.

Cu bucurie si emoție, se soune In 
telegrama adresată cu acest orilei 
C.C. al P.C.R.. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ne facem mesagerii dorin
ței fierbinți exprimate de bravii me
canizatori. țăranii cooperatori, spe
cialiștii. de toti lucrătorii din agricul
tura brăileană. care au executat cea 
mal scurtă campanie de recoltare a 
griului si una dintre cele mai rodnice 
din viata tinărului nostru județ, de 
a dedica acest succes aniversării celor 
15 ani de la Congresul al IX-lea al , 
P.C.R.

înscriem, totodată, acest succes 
în bilanțul general cu care județul 
Brăila — puternică realitate econo
mică. socială si spirituală ce vă dato
rează flinta, personalitatea si împli
nirile de azi — se prezintă la lumi
noasa aniversare, omagiind în felul 
acesta excepționala însemnătate a 
anilor parcurși, asociati definitiv în 
milenara si eroica istorie a patriei 
noastre cu epoca Ceausescu.

Exorimindu-ne profunda recunoș
tință pentru rodnicia acestor ani de 
progres, oace si prosperitate, vă asi
gurăm. mult iubite tovarășe secretar 
general, că in aceste zile decisive in 
agricultura județului, sub conducerea 
organelor sl organizatiilor .de partid, 
acționăm energic si cu toate forțele 
pentru eliberarea terenului, execu

„Ziua constructorului"
Astăzi este „Ziua constructoru

lui". zi care simbolizează înalta 
apreciere pe care partidul. întregul 
nostru popor o acordă activității 
desfășurate de sutele de mii de oa
meni ai muncii de oe șantierele in
dustriale si de locuințe, din institu
tele de cercetare si proiectare, con
tribuției lor la progresul economic 
si social al tării. Sărbătorim această 
zi pentru a cincisprezecea oară, 
omagiul adus muncii pline de 
nobilă dăruire si pasiune a acestui 
harnic detașament al clasei munci
toare înscriindu-se într-o frumoa
să tradiție inaugurată din inițiativa 
secretarului general al partidului, 
tovarășuljNicolae Ceaușescu. tradi
ție a cărei durată coincide cu pe
rioada cea mai bogată în împliniri 
din istoria României, deschisă de 
Congresul al IX-lea al partidului.

De ziua lor. constructorii rapor
tează cu legitimă mindrie realizări 
de seamă în însufletitoarea între
cere In care sînt angajați cu toate 
forțele. In primul semestru al anu
lui. bunăoară, au fost Duse in func
țiune integral sau partial 371 capa
cități de producție principale, din 
care 79 în avans. în perioada care 
a trecut din luna iulie, la Suceava, 
Rîmnicu Vilcea. Satu Mare, Vaslui, 
Pucioasa. Galati. Botoșani Făgăraș, 
Tulcea, Focșani, precum și in alte 
localități ale tării, noi capacități in
dustriale au început să producă sau 
au intrat în probe tehnologice. Pe 
șantierele noilor blocuri de locuințe 
si edificii social-culturale se des
fășoară aceeași hotărită luptă cu 
timpul, subordonată finalizării si 
predării la timp a tuturor construc
țiilor prevăzute tn olanul oe acest 
an. Numai in primul semestru al 
anului au fost date In folosință 
aproape 80 000 apartamente sl gar
soniere. construite din fondurile 

tarea arăturilor si însămîntarea cul
turilor duble, recoltarea si livrarea 
legumelor, pentru realizarea altor 
lucrări de sezon.

Mecanizatorii si țăranii cooperatori 
din județul Ialomița au încheiat lu
crările de recoltare a griului, actua
la campanie înscriindu-se ca cea 
mai scurtă din Istoria acestor me
leaguri.

în telegrama adresată cu acest 
prilej C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceausescu de Comitetul ju
dețean de partid’ se spune :

Dornici să cinstească prin fapte 
demne ’de muncă rodnică, asemeni 
întregului popor. împlinirea a 15 ani 
de la Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român, de cînd 
dumneavoastră, ce! mai iubit fiu al 
națiunii, comunistul de omenie, ati 
fost ales în fruntea partidului nos
tru. oamenii gliei din „Cîmpia Soa
relui", toti făurarii de pline din 
Bărăganul ialomițean, muncind 
așa cum ne-ati îndrumat si sfătuit 
permanent dumneavoastră. mobi- 
lizind întreaga suflare a satelor, ti
neri si vîrstnici. femei si bărbați, 
făcînd din noapte zi. ne-am orga
nizat mai bine activitatea din această 
campanie, reușind ca. paralel cu 
secerișul griului, să balotăm si să 
strîngem paiele de oe 80 000 hec
tare. să eliberăm 75 000 hectare și 
să însămintăm eu culturi duble 
50 000 hecțare.

statului și organizațiilor coopera
tiste.

Sarcinile care revin în continuare 
constructorilor sînt deosebit de 
importante, iar înfăptuirea lor 
exemplară este strîns legată de 
îmbunătățirea substanțială a acti
vității desfășurate pe șantiere. 
Mai mult ca oricînd, în acest an. 
an în care actualul plan cincinal 
se încheie — si trebuie încheiat cu 
rezultate de prestigiu — deschlzînd 
drum viitorului cincinal, se impune 
ca activitatea constructorilor să se 
axeze pe direcțiile fundamentale 
ale Întregii noastre activități eco
nomice : ritmicitate, eficientă, cali
tate. Pe primul olan trebuie să se 
situeze, așa cum a subliniat recent 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. punerea 
în funcțiune la termen, și chiar In 
devans, a tuturor obiectivelor prin
cipale planificate să producă in 
acest an, prin concentrarea pe a- 
ceste șantiere a forțelor constructo
rilor, montorllor. a celorlalți factori 
care contribuie la realizarea Investi
țiilor După cum, la tel de Impor
tantă este realizarea integrală a 
programului construcțiilor de lo
cuințe stabilit pentru acest an, în 
vederea satisfacerii necesităților oa
menilor muncii.

De ziua sa. harnicul detașament 
ai constructorilor, conștient de sar
cinile și răspunderile mari ce ii re
vin. ist exprimă hotărîrea să con
cretizeze tn noi fante de muncă 
priceperea și entuziasmul său, 
să dezvolte experiența acumula
tă. să isi aducă întreaga con
tribuție la înfăptuirea mărețelor 
obiective cuprinse in istoricele do
cumente ale Congresului al XII-lea 
al partidului, la edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate in 
România. (Ilie Stefan).

SĂRBĂTOAREA naționala a columbiei

Excelenței Sale
Domnului JULIO CESAR TURBAY AYALA

Președintele Republicii Columbia 
BOGOTA

Cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a Republicii Columbia. îmi este 
deosebit de plăcut să vă adresez, in numele poporului român și al meu 
personal, cele mai calde felicitări și urări de sănătate șl fericire personală, 
de progres și bunăstare continuă poporului columbian prieten.

Doresc să folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că 
bunele relații de prietenie și cooperare ce s-au statornicit intre România și 
Columbia, conlucrarea lor rodnică pe plan internațional vor continua sâ se 
dezvolte in toate domeniile de interes reciproc, în folosul popoarelor român 
și columbian, al cauzei păcii, destinderii și colaborării intre toate țările lumii.

Astăzi, poporul columbian sărbă
torește împlinirea a 170 de ani de 
la proclamarea independenței.

Țară sud-americană cu o stră
veche istorie și civilizație, Colum
bia era cunoscută pină nu de mult 
drept țară a cafelei. Cu o produc
ție anuală de circa jumătate de 
milion de tone, Columbia continuă 
să ocupe locul al doilea, după Bra
zilia, in ierarhia mondială a pro
ducătorilor de cafea, Deși acest 
produs rămîne încă preponderent 
in ansamblul exporturilor colum
biene, în ultimii ani sînt evidente 
eforturile tării de a-și diversifica 
producția agricolă — prin extinde
rea culturii bumbacului, a banane
lor și cerealelor. Cu deosebire 
marcante sînt însă preocupările 
guvernului în direcția valorificării 
superioare a bogățiilor solului și 
subsolului prin intermediul indus
trializării.

Dezvoltarea economiei si in spe
cial industrializarea au avut ca su
port un șir de măsuri privind recu
perarea unor resurse naturale ex
ploatate de trusturi străine. O ase
menea orientare a permis dezvolta
rea unei industrii naționale, inclu- 
zind siderurgia, petrochimia, con
strucția de mașini etc. Lărgirea ba
zelor de exploatare a resurselor 
naționale (petrol, cărbune, gaze na

Jiul pp o
în cadrul ansamblului de lucrări 

hidrotehnice pentru protecția împo
triva inundațiilor a carierelor de căr
bune de la Peșteana. din județul 
Gorj. cea mai importantă lucrare 
este canalul de deviere a rîului Jiu, 
care creează condiții bune de desfă
șurare a lucrărilor miniere. Proiectat 
pentru o capacitate de 1 100 mc pe 
secundă, canalul va avea in final o 
lungime de 16.5 km. Apele Jiului au 
fost deviate si au începpt să curgă 
pe o nouă albie, cea a tronsonului 4 
Cocoreni, in lungime de 4,3 kilometri. 
Pentru realizarea acestor lucrări, oa-

S-a aprins focul la furnalul nr. 3 de la Călan
Pe platforma siderurgică de la 

Călan s-a consemnat un nou și im
portant succes obținut de construc
tori in cinstea zilei lor. Simbătă s-a 
aprins focul la furnalul nr. 3 de 
1 000 mc pentru uscarea zidăriei in
terioare, eveniment care marchează- 
intrarea tn faza finală a lucrărilor

t V
PROGRAMUL 1

8,30 Tot înainte !
9,05 Șoimii patriei
9,15 Film serial pentru copii : Intîm- 

plări din Tara Curcubeului
9,40 Omul și sănătatea

10,00 Viata satului
11.45 Bucuriile muzicii ; Concertul nr.

5 pentru pian și orchestră de 
Beethoven. Solist : Arthur Ru
binstein. Acompaniază orchestra 
simfonică din Paris, dirijată de 
Paul Klecki

12,30 De strajă patriei. Pe magistralele 
deschise de Congresul ai IX-lea 
al P.C.R.

13.00 Telex
13.05 Album duminical
15.45 Secvențe columbiene
16,00 Jocurile Olimpice de vară — 

Moscova 1980 • Polo : România — 
Ungaria a Box (selectiuni înregis
trate din prima gală)

17.10 Șah
17.25 Film serial : Goya. Premieră TV. 

Coproducție a studiourilor Len
film — DEFA Berlin Episodul 1

18.10 Franța- 1980
18,40 Micul ecran pentru cel mid
19,00 Telejurnal • 15 ani de istorie nouă 

a patriei. împliniri ale prezentului
19.15 Gala muncii, libertății, omeniei și 

unității poporului. Participă jude
țe din Transilvania și Banat

20.25 Film artistic : ..Căsătorie în stil 
grec“. Premieră TV Producție a 
studiourilor din Grecia

22,00 Telejurnal
22.15 Jocurile Olimpice de vară — 

Moscova 1080 • Rezumatul între
cerilor din prima zi : ciclism, hal
tere, natație, tir, pentatlon mo
dern. gimnastică, fotbal și lupte

PROGRAMUL 2
10.00 Concert educativ
11,00 Ora elevului
12,00 Film documentar
12,20 întîlnire muzicală
13.10 Reportaj ,.T“ : 15 ani pentru elec

tronica românească
13.25 Din muzica si dansurile popoare

lor
13.45 Documentar artistio : O expediție 

in Africa Centrală (II). Producție 
a studiourilor engleze

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

turale. minereuri feroase ți nefe
roase) a creat noi posibilități pen
tru extinderea și diversificarea ra
murilor economiei.

Poporul român urmărește cu In
teres și simpatie eforturile po
porului columbian pentru emanci
pare economică, pentru înaintarea 
mai accelerată pe calea dezvoltării 
de sine stătătoare. Spre satisfacția 
reciprocă, relațiile de prietenie și 
colaborare româno-columbiene, În
temeiate pe principiile indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne, 
egalității in drepturi și avantajului 
reciproc, cunosc o evoluție ascen
dentă in diverse domenii — po
litic, economic. tehnico-științific, 
cultural. Raporturile de con
lucrare rodnică dintre România și 
Columbia au fost puternic impul
sionate de înțelegerile convenite cu 
prilejul vizitei oficiale a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in Columbia șl 
al dialogului la nivel înalt româno- 
columbian de la București, care au 
deschis noi și ample perspective 
legăturilor reciproce. Răspunzînd 
intereselor ambelor țări, dezvolta
rea colaborării prietenești dintre 
România și Columbia slujește, în 
același timp, cauzei păcii și pro
gresului în lume.

nouă albie
menii muncii din cadrul șantierului 
Bilteni al Trustului de lucrări hidro
tehnice speciale, au .executat circa 
1,5 milioane mc săpături, au turnat 
12 000 mc de beton și au realizat lu
crări de protejare a malurilor.

Această lucrare importantă com
pletează sistemul hidrotehnic din 
zona carboniferă Rovinari. care cu
prinde un mare baraj în spatele că
ruia s-a creat o acumulare pentru 
atenuarea viiturilor si încă un ca
nal de 15 km pentru protejarea îm
potriva inundațiilor a minelor din 
zona Rovinari. (Al. Plăieșu).

aferente punerii în funcțiune a a- 
cestui nou obiectiv al industriei me
talurgice. Au intrat, de asemenea, în 
stadiul final lucrările de construcție 
si montaj ale depozitului de mate
riale, sistemul de benzi pentru ali
mentarea furnalului, și ale altor in
stalații aferente. (Agerpres)

sr—---- ■».;......... A„,,. ....------ ------------- ---- ----

14.30 Opera „Istros“ de Iuliu Szarvady 
15.35 Desene animate
16,00 Teatru TV : „Deșteaptă pămîntu- 

lui“, de Victor Ion Popa
16.40 Documentar : ..Piatră sl gheață44 
17,00 Videoteca muzicală
18.10 Instantanee bueureștene
18.30 Concert, de muzică populară
19.00 Telejurnal a 15 ani de istorie 

nouă a patriei, împliniri ale pre
zentului

19.15 Serată muzicală TV
22,00 Telejurnal
22.15 Jocurile Olimpice de vară — 

Moscova 1980

Luni 21 Iulie
PROGRAMUL 1

12.40 Jocurile Olimpice de vară — 
Moscova 1980 • Box — transmi
siune directă

13.30 Emisiune In limba maghiară
17.10 Imagini din Belgia
17.30 Jocurile Olimpice de vară —

Moscova 1980 • Volei feminin :
România — Bulgaria. Transmisiu
ne directă

19,20 1 001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Orizont tehnico-țtlintlfic
20.15 Roman foileton : „Bastardul".

Seria a Ill-a. „Căutătorii". Epi
sodul 2

21,05 15 ani lumină
21,45 La țărmul mării — muzică ușoară 
22.00 Telejurnal
22.15 Jocurile Olimpice de vară — 

Moscova 1980 • Rezumatul între
cerilor din ziua a 2-a : natatie, 
haltere, sărituri de la trambulină, 
pentatlon modern, lahtlng, fot
bal, handbal, gimnastică

PROGRAMUL 2
18.00 Tineri soliști de muzică populară
16.30 Atlas școlar. Itinerare de excursie
16.55 Ritm și melodie
17.30 Cenacluri alt tineretului
18.00 Anunțuri șl muzică
18.10 Treptele afirmării
18.55 De pretutindeni
19.20 1 00'1 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Mozaic (selectiuni)
21.00 Un fapt văzut de aproape
21.20 Omagiu lui Brâncușl — balet pa 

muzică de Tiberiu Olah si Aurel 
Stroe

22.00 Telejurnal
22.15 Jocurile Olimpice de vară — 

Moscova I960

cinema
• Bună seara, Irina ! ; EFORIE
— 9; 11,15; 13.30; 15.45: 18; 20.15, 
GIULEȘTI — 11: 18.15: 15.30; 17,45î 
20.
• Vînătoare neobișnuită : GRIVI-
ȚA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15, ARTA - 0; 11.15; 13.30;
15.45; 18; 20,15, la grădină — 21.
• Zboară, pasăre, zboară : BU- 
ZEȘTI — 15,45; 18; 20,15
• Stop — cadru Ia masă : FLO-
REASCA — 11; 13; 15,30; 17,45; 20, 
FLAMURA — 11; 13.15: 15.30;
17,45; 20.
• Morții fac umbră ; DACIA — 
9; 11.15: 13.30; 15,45: 18: 20,15.
a Detectivul Toma : DRUMUL 
SĂRII - 16; 18: 20.
• Drumul oaselor : LIRA — 16: 
18,15; 20.30. la grădină — 21.
• Adincurile : FERENTARI - 16; 
19. MIORIȚA - 9; 11,30; 14; 16,30; 
19.
A Ion. Blestemul pămintului, 
blestemul iubirii : COTROCENI
— 14.30; 19.
• Rocky II : PACEA - 12: 14,30; 
17; 19,30, COSMOS — 11,15: 13,15; 
15,30; 17.45 : 20.
• Prietenii mei, indienii : VOL
GA — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18;
20.15.
• Mireasa din tren : VIITORUL
— 15,30; 17.Ș0: 19,30.
• Detașament Ou misiune spe
cială : POPULAR — 15.30: 17,30; 
19,30.
• Noi aventuri pe vasul „Posei
don44 : TOMIS — 9; 11.15; 13.30;
15,45; 18; 20,15. MODERN — 9;
11,15; 13.30; 15.45: 18: 20.15, la gră
dină — 21.

• Bietul loanide î FLACARA — 
16: 19,30.
• Omul păianjen se întoarce : 
MUNCA - 16; 18; 20, PARC HO
TEL - 21,15.
• Solo Sunny ; PROGRESUL — 
16; 18; 20.
• Rug și flacără : TIMPURI NOI 
— 11,15; 13.30: 15.45; 18; 20.
• Ultimul sentiment : GRADINA 
BUZEȘTI — 21.
• Bizonul alb : GRADINA CUL
TURAL - 21,
e Camionul de cursă lungă î 
GRADINA FLACARA — 21,15.

teatre
• Teatrul „C. Tănase" (grădina 
Boema) : Hopa Mitică — ao .
• Casa Centrală a Armatei (la 
grădina de vară din Intrarea Bre- 
zoianu) : Pe aripile tinereții — 26.
• Teatrul evreiesc de stat : Lozul 
cel mare — 18,30.
• Teatrul „Țăndărică" • Tigrișorul 
Petre — 11, (la Școala generală 
174, cartier Militari) : O poveste 
cu cintec — 11.

expoziții
• Oficiul de expoziții al C.C.E.S. 
Sala Dalles : expoziția de artă 
plastică „2050 de ani de la crearea 

statului dac centralizat și Inde
pendent"; sala „Arghezi" a Tea
trului Național : „Expoziția de 
grafică din Venezuela" ; clubul 
Uzinelor ..Republica* ’ : Afișe sati
rice; sala A.A.F. : „Arta fotogra
fică. Imagini ale prieteniei Ro- 
mânia-Maroc".
• Muzeul de artă al Republicii 
Socialiste România (parter) : Ex
poziția de machete pentru mo
numentele unirii, independenței și 
victoriei socialismului • destinate 
municipiului București.
• Muzeul colecțiilor de artă : 
Expoziția donației doctor Sandu 
Lieblich.
• Galeriile Căminului artei (par-'
ter) : Ilie Ardelean», pictură :
(etaj) : Acuarela din R.D. Germa
nă.
• Galeriile Simeza : Dan Ercea- 
nu, grafică.
• Galeriile Orizont (parter) : Vio- 
rela și Vintilă Mihăescu, panouri 
decorative șl tapiserii : (subsol, 
atelier 35) : Marcel Bordei, pic- 
tură-desen.
• Galeriile Galateea: Suzana Fîn- 
tînariu, grafică.
• Galeriile Eforie: Matilda Ulmu, 
pictură.
• Galeriile „Hanul cu Tei" : Con
stantin Graure, sculptură.
• Sala I.R.R.C.S. : Gabriel Dinu, 
sculptură în lemn.
O Galeriile de artă ale municipiu
lui București: Expoziția bursieri
lor Comitetului de Cultură și 
Educație Socialistă a municipiului 
București.

• VOCEA LA CON
TROL I Colaboratorii firmei 
de calculatoare „Texas Instru
ments" trebuie să se suDună. 
zilnic la intrarea In întreorinde- 
re. unui control individual com
puterizat. tn momentul oâșirii 
in cabina . de control, ei sînt 
salutat! de o voce feminină, de
clanșată tot de computer. că
reia trebuie să-i răspundă orin 
pronunțarea a patru cuvinte în
magazinate tn prealabil oe o lis
tă a calculatorului de verificare. 
Aceste cuvinte sînt comparate 
de computer cu pronunțarea lor 
originală, identifieîndu-se oe 
loc dacă persoana respectivă 
este cu adevărat autorizată să 
pătrundă in clădirile firmei, 
spre a se asigura astfel păstra
rea secretelor de fabricație în 
laboratoarele Întreprinderii.

• ENERGIE CALORI
CĂ DIN... LAPTE. Ziarul 
„Neues Deutschland" informează 
că intr-o cooperativă agricolă 
din districtul Karl Marx-Stadt 
(sud-estul R.D. Germane) a fost 
pus la punct un ingenios pro
cedeu pentru producerea de

DE PRETUTINDENI
energie calorică din... laptele 
proaspăt muls. O instalație func- 
ționînd pe principiul frigideru
lui, prin care trece laptele ime
diat după ce a fost muls, asigură 
Încălzirea apei necesare consu
mului casnic într-un complex de 
locuințe, precum și a celei utili
zate in grajduri pentru îngriji
rea animalelor. Sursa citată pre
cizează că, in urma experiențe
lor, s-a stabilit că un litru de 
lapte proaspăt muls poate asigu
ra. prin intermediul instalației 
respective. încălzirea pină la 50 
grade Celsius a unui litru de 
apă. In felul acesta se poate eco
nomisi. prin utilizarea laptelui 
de la o singură vaca timp de un 
an, o energie echivalentă cu 400 
kilowați/oră. In cursul acestui an 
vor fi produse in total 30 de 
instalații cu această destinație, 
tar In următorii doi ani — alte 
250.

• LONGEVITATE. In 
orașul Guangzhou din provincia 
Guangdong a R.P. Chineze, cu o 

populație de circa 3 milioane 
locuitori, un număr de 1 790 per
soane au deipășit 90 de ani. 
Decanul de vîrstă al celor peste 
30 de centenari are 112 ani. 
Intr-un studiu alcătuit de Insti
tutul de gerontologie din acest 
oraș s-a constatat că majoritatea 
celor ajunși la o virstă venera
bilă duc o viață activă, practică 
exerciții fizice și au un program 
zilnic echilibrat.

• MINIATURI ARHI
TECTONICE. Grigor San- 
daldjlan din Erevan a realizat 
copii miniaturale ale unor capo
dopere ale arhitecturii din di
ferite orașe ale lumii. Pentru 
aceasta el a folosit ca material 
de construcție... chibrituri. Ar
tistul a reprodus, de pildă, cu 
mare minuțiozitate unele mo
numente ale vechil arhitecturi 
ruse si alte monumente vestite 
tn lume cum slnt Partenonul 
«au Turnul Eiffel. Colecția cu
prinde peste 50 de lucrări, Cea 
mai mare este macheta Teatru
lui de operă si balet „Spendia- 
rov" din Erevan, pentru care 
s-au folosit peste 14 000 de chi
brituri.
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tawu accesul tuturor tarilor
la cuceririle științei si tehnologiei moderne

Intervenția reprezentantului României la lucrările 
Consiliului Economic și Social al O.N.U.

GENEVA 19 (Agerpres). —' în ca
drul lucrărilor Consiliului Economic 
și Social al O.N.U. au continuat dez- 

| baterile privind căile si mijloacele 
de lichidare a subdezvoltării, de in- 

istaurare a noii ordini economice in
ternaționale. Au fost examinate pro
blemele cooperării regionale, ale ac
cesului larg, neîngrădit al tuturor 
țărilor la cuceririle stiintei si tehno
logiei moderne, activitatea operatio- 

■ nală si sprijinul pentru dezvoltare In 
sistemul O.N.U.

Relevînd locul si rolul specific al 
ii comisiilor regionale în realizarea 

obiectivelor si programelor Națiuni
lor Unite In domeniile economic si 

• social, in înfăptuirea obiectivelor in
staurării noii ordini economice inter
naționale. reprezentantul român a 

,1 subliniat interesul cu care România, 
tară socialistă în curs de dezvoltare, 
urmărește activitățile la nivel regio
nal. dezvoltă si diversifică relațiile 
sale de colaborare cu statele din 

. Africa. Asia si America Latină, mem- 
. bre ale acestor comisii. El a subli- 
. niat că cea de-a XXXV-a sesiune 

C.E.E./O.N.U. s-a încheiat cu rezultate 
pozitive, care confirmă locul acestui 
organism ca instrument viabil pen
tru promovarea cooperării economice 

, «i tehnico-stiintifice între toate țările 
europene si creează o bază pentru ca

C.E.E./O.N.U. să se poată prezenta 
la reuniunea de la Madrid cu un bi
lanț care să reflecte importanța sar
cinilor ce i-au fost conferite prin 
Actul final al Conferinței pentru 
securitate si cooperare în Europa.

în cadrul dezbaterilor privind apli
carea stiintei si tehnologiei în proce
sul dezvoltării, vorbitorul a arătat că 
România, care a adus o contribuție 
deosebită Ia pregătirea si inițierea 
Conferinței Națiunilor Unite de la 
Viena, și, ca urmare, Ia crearea nou
lui Comitet interguvernamental pen
tru știință si tehnologie in folosul 
dezvoltării, se pronunță pentru elabo
rarea unui plan operațional de apli
care a programului de acțiune de la 
Viena, pentru întreprinderea de efor
turi care să conducă la un acord asu
pra problemelor rămase nerezolvate 
la conferință.

Printre observațiile formulate pe 
marginea raportului prezentat de 
directorul general pentru dezvoltare 
sl cooperare economică internaționa
lă. delegația tării noastre a relevat 
necesitatea Întăririi capacităților ope
raționale ale sistemului O.N.U., orien
tării acestora pentru a răspunde ne
cesităților țărilor în curs de dezvol
tare în domeniile strins legate de 
edificarea noii ordini economice in
ternaționale.

I

I

NICARAGUA

Prima aniversare a victoriei revoluției
MANAGUA 19 (Agerpres). — La 

19 iulie poporul nicaraguan a sărbă
torit împlinirea unui an de la vic
toria revoluției. Moment important 
pentru destinele poporului nicaragu
an, ziua de 19 iulie are semnifica
ții deosebite în istoria sa națională, 
marcind ' triumful aspirațiilor de 
dreptate, libertate și demnitate. La 
19 iulie, detașamentele Insurgenților 
au preluat controlul asupra orașului 
Managua, capitala țării, unde e-a 
instalat în aceeași zi guvernul re
voluționar provizoriu, format de 
forțele patriotice.

împlinirea unui an de la acest e- 
veniment istoric, care a deschis o 
etapă de prefaceri revoluționare, de

mocratice, a fost marcată în întrea
ga țară — în capitală, în celelalte 
centre urbane și în localitățile ru
rale — prin mitinguri și serbări 
populare, în cadrul cărora populația 
și-a exprimat bucuria pentru epoca 
nouă inaugurată de revoluție, fide
litatea față de idealurile acesteia ?1 
hotărîrea de a apăra, consolida și 
dezvolta cuceririle revoluționare.

La festivitățile organizate cu pri
lejul împlinirii unui an de la victo
ria revoluției din Nicaragua țara 
noastră a fost reprezentată de o de
legație de partid și de stat condusă 
de tovarășul Ion Coman, membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

Evoluția situației din Bolivia
Instalarea noului președinte șl formarea guvernului

• Greva generală a paralizat
LA PAZ 19 (Agerpres). — Agen

țiile internaționale de presă Infor
mează că situația internă din Boli
via. după lovitura de stat militară 
care a avut loc joi. rămîne încordată, 
în numeroase centre muncitorești, în 
special în zona minieră Huanuni — 
Oruro — Potosi si Santa Cruz, acti
vitatea economică a fost complet 
paralizată ca urmare a grevei gene
rale declanșate de Centrala munci
torească boliviana.

Vineri, la sediul Statului Maior Ge
neral al Forțelor Armate Boliviene.

activitatea în centrele miniere
din La Paz, a avut loc ceremonia 
oficială a desemnării si instalării 
noului președinte al Boliviei. gene
ralul Luis Garcla Meza. membru al 
Juntei militare de guvernămînt. co- 
mandant-sef al trupelor de infante
rie. S-a anuntat. de asemenea, for
marea noului guvern bolivian. în 
componenta căruia intră 18 militari 
si doi civili.

Pe plan extern, noul președinte a 
anunțat că Bolivia își va menține 
relații cu toate statele lumii.

GENȚI1LE DE PRESA
pe scurt

La ora ăAl a fost cuplat motorul si, 
in urma acțiunii de frînare, nava 
s-a plasat pe o traiectorie de cobo- 
rîre, a pătruns în păturile dense ale 
atmosferei si si-a încetat existența 
într-o zonă situată deasupra Ocea
nului Pacific.

YASSER ARAFAT LA TUNIS.

Poporul namibian cere 
crearea unei societăți I 
democratice, întemeiate 

pe principiile autodeterminării 
Declarația SWAPO

WINDHOEK 19 (Agerpres). — Re
gimul sud-african este confruntat cu 
împotrivirea crescîndă a maselor 
populare din Namibia și este con
damnat în mod tot mai hotărît pe 
plan internațional — subliniază Or
ganizația Poporului din Africa de 
Sud-Vest (SWAPO), într-o decla
rație transmisă de postul de radio 
„Vocea Namibiei".

Denunțînd acțiunile rasiștilor sud- 
africani, care au creat recent un așa- 
numit „Consiliu de Miniștri" în Na
mibia, declarația subliniază că 
poporul namibian respinge formele 
rasiste de guvernare și revendică nu 
reforme parțiale superficiale, ci li
chidarea deplină a aparatului repre
siv rasist, eliminarea discriminării 
rasiale și crearea unei societăți de
mocratice întemeiate pe principiile 
autodeterminării. Prin crearea „Con
siliului de Miniștri" — arată declara
ția — forțele rasiste urmăresc să con
fere un sprijin „moral" trupelor lor 
de ocupație și marionetelor locale. 
Obiective similare se urmăresc șl 
prin hotărîrea R.S.A. de a începe din 
ianuarie 1981 recrutarea tineretului 
namibian In așa-zisele forțe de apă
rare din Africa de Sud-Vest. 
SWAPO va milita nu pentru re
forme parțiale, ci pentru transmite
rea integrală a puterii politice po
porului și va realiza acest obiectiv 
fie prin lupta armată, fie prin ale
geri libere sub controlul O.N.U. — 
subliniază declarația.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A BELGIEI

Maiestății Sale BAUDOUIN
Regele belgienilor

BRUXELLES

Aniversarea Zilei naționale a Regatului Belgiei îmi oferă plăcutul prilej 
de a adresa Maiestății Voastre felicitări cordiale și cele mai bune urări de 
fericire personală.

Adresez, de asemenea, poporului belgian prieten, din partea poporului 
român, urări de prosperitate și bunăstare.

Folosesc prilejul pentru a vă exprima convingerea fermă că relațiile 
prietenești dintre România și Belgia vor cunoaște și in continuare o dez
voltare ascendentă.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMA
Tovarășul Ilia Verdeț, prim-mlnis- 

tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a trimis o telegramă 
primului ministru al Regatului Bel
giei, Wilfried Martens, cu prilejul

Zilei naționale a acestei țări, prin 
care îi adresează cordiale felicitări 
și urări de fericire personală, 
și de prosperitate poporului belgian 
prieten.

CONVORBIRI ECONOMICE RO- 
MANO-CAMERUNEZE. Ion M. 
Nicolae. prim-adjunct al ministru
lui comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, a avut 
convorbiri cu miniștrii economiei, 
comerțului și planului, minelor și 
energiei, transportului și telecomu
nicațiilor din Camerun, cu guver
natorul provinciei Douala. precum 
și cu conducerile unor firme. A fost 
examinat stadiul actual al relațiilor 
economice româno-cameruneze și 
s-au convenit măsuri pentru dez
voltarea in viitor a schimburilor 
comerciale și a coooerării econo
mice bilaterale in diferite domenii 
de interes reciproc.

ționale actuale, fiind subliniată ne
cesitatea promovării procesului 
destinderii și întăririi păcii în Eu
ropa și în Asia.

UN PROTOCOL GRECO-TURC 
privind cooperarea în domeniul tu
rismului a fost semnat la Atena. în 
cursul acestei săptămîni au fost re
luate. după o întrerupere de 6 ani, 
zborurile aeriene ale companiilor 
greacă și turcă între cele două ca
pitale, precum și serviciul de feri
boturi între Turcia și Insula 
Rhodes.

PRIMIRE LA VARȘOVIA. Aflat 
într-o vizită oficială în Polonia, 
ministrul de externe al Indoneziei, 
Mochtar Kusumaatmadja. a fost 
primit de Henryk Jablonski, pre
ședintele Consiliului de Stat al R.P. 
Polone, șl de Edwârd Băbîuch. pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
țării-gazdă. Au fost examinate pro
blemele cooperării bilaterale, pre- 

și aspecte ale situației interna-

COMUNICATUL COMUN dat pu
blicității la încheierea vizitei in 
R.S.F. Iugoslavia a vicecancelaru
lui și ministrului de externe vest- 
german, Hans-Dietrich Genscher, 
reafirmă dorința celor două țări de 
a dezvolta relațiile bilaterale pe 
baza, principiilor independenței, e- 
gălității, încrederii și respectului 
reciproc. Părțile au reliefat necesi
tatea continuării și întăririi des
tinderii ca un proces indivizibil, evi- 
dențiindu-se necesitatea materiali
zării depline a principiilor și pre-

vederilor Actului final de la Hel
sinki.

PRIMIRE LA PHENIAN. Kim 
Ir Sen, secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele R.P.D. Coreene, l-a pri
mit la Phenian pe Stephen Solarz, 
membru al Camerei Reprezentanți
lor a Congresului S.U.A., cu care 
a avut o convorbire, informează a- 
genția A.C.T.C.

CONVORBIRI FRANCO-SENE- 
GALEZE. Președintele Franței, 
Valăry Giscard d’Estaing. l-a pri
mit la Palatul Elysee pe primul 
ministru al Senegalului. Abdou 
Diouf, aflat într-o vizită oficială la 
Paris. Cu acest prilej au 
minate probleme privind 
rea dintre cele două țări.

fost exa-
coopera-

„PROGRESS-IO" ȘI-A„PROGRESS-IO" ȘI-A ÎNCHE
IAT MISIUNEA. La 19 iulie, după 
încheierea experiențelor fi testelor 
prevăzute in program, nava 
că automată de transport 
gress-10“, la o comandă de 
mint, a fost reorientată în

cosmi- 
„Pro- 

pe Pă- 
spgțiu.

Primul ministru al Tunisiei, 
Mohamed Mzali. a avut convorbiri 
cu Yasser Arafat, președintele Co
mitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei 
(O.E.P.), aflat într-o scurtă vizită 
în capitala acestei țări. Au fost 
examinate probleme privind miș
carea palestiniană de rezistentă si 
lumea arabă, evoluțiile din Orien
tul Mijlociu si alte chestiuni inte- 
resind cele două părți.

ASASINAT ÎN TURCIA. Fostul 
premier turc Nihat Erim a fo.st 
asasinat vineri în apropiere de Is
tanbul de trei persoane rămase ne
identificate. Președintele interimar 
al Turciei, Ihsan Sabri Caglayangil, 
a adresat tuturor cetățenilor un apel 
la încetarea rivalităților politice, 
iar premierul Suleyman Demirel. 
a convocat guvernul într-o ședință 
extraordinară, în cadrul căreia au 
fost condamnate acțiunile teroriste.

EPIDEMIE. 29 de nou ndscuți 
și-au pierdut viața în ultimele șase 
luni la cea mai mare maternitate 
din Lisabona, ca urmare a răspân
dirii unui virus încă necunoscut — 
se anunță într-un comunicat al Mi
nisterului portughez pentru Proble
mele Sociale.

VARȘOVIA

Ședința Biroului Politic 
al C.C. al P.M.U.P.

VARȘOVIA 19 (Agerpres). — După 
cum informează agenția poloneză de 
presă — P.A.P., la Varșovia a avut 
loc o ședință a Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P. în legătură cu situa
ția din țară, în primul rînd din Liu- 
blin, oraș unde in unele întreprin
deri s-a înregistrat o întrerupere a 
activității.

Biroul Politic a relevat că în actua
la situație economică a țării, ca ur
mare a calamităților naturale, orice 
zi în care nu se lucrează adîncește 
dificultățile existente, provoacă pier
deri suplimentare. în legătură cu a- 
ceasta, Biroul Politic a cerut colec
tivelor întreprinderilor și populației 
din Liublin să fie restabilită ordinea 
și reluat ritmul normal de activitate.

S-a instituit o comisie pentru ana
lizarea problemelor ce s-au ivit la 
Liublin și care urmează să prezinte 
guvernului propuneri de măsuri co
respunzătoare pentru rezolvarea lor.

Supranumită, datorită tezaurului 
său geologic, „țară a cărbunelui". 
Belgia posedă. în același timp, o 
densă rețea de obiective industriale, 
precum și un bogat patrimoniu de 
monumente și vestigii ale trecutu
lui. Numeroase orașe ale tării cris
talizează un fascinant dialog între 
epoci, împletindu-si vocațiile isto
rice cu noile valențe industriale.

La Bruxelles, chiar in inima ca
pitalei țării, istoria strălucește în 
celebra „Grand Place", cu turnuri 
și palate împodobite cu dantele de 
marmură. In fiecare an, între zidu
rile sale. încărcate de istorie, aici 
se sărbătorește la 21 iulie Ziua na
țională a Belgiei, comemorîndu-se 
evenimentele petrecute în 1831, cind 
statul flamando-valon s-a procla
mat independent, desprinzîndu-se 
din Regatul Țărilor de Jos. Ca o re
plică modernă a acestei perle a 
arhitecturii gotice, pe platoul Hey- 
sel a fost înălțat „Atommium". sim
bolică înlănțuire de sfere de otel 
ilustrînd coordonatele dezvoltării 
unei puternice industrii moderne.

„Orașul Iui Rubens" si străvechi 
leagăn al artelor. Anvers trăiește în 
ritmul alert al vieții portuare. „Cea 
de-a treia poartă spre mare" a Eu
ropei este împînzită cu numeroase 
repere ale unui întins peisaj in
dustrial, între care cele 20 de între
prinderi chimice si uzinele de au
tomobile. Iar la Gând, orașul lui 
Van Eyck, sau la Bruges, care îl 
sărbătorește pe Memling, ca și în 
atîtea alte sanctuare belgiene ale 
artelor, pulsează „inimile" unei 
industrii cu o structură foarte di
versă : de la ramurile construcțiilor 
de mașini, metalurgiei si chimiei la 
industriile petrolului, cărbunelui si

otelului. De aici si virtuțile de tară 
exportatoare (locul al zecelea în 
comerțul mondial). Belgia înscriin- 
du-se între promotorii colaborării 
internaționale, pe plan economic 
ca si în alte sfere de activitate.

în acest context, în spiritul co
existentei pașnice, relațiile priete
nești tradiționale. precum și 
schimburile economice dintre 
România șl Belgia au cunoscut 
în ultimii ani o amplificare si diver
sificare continuă, sub puternicul 
impuls al dialogului la cel mai înalt 
nivel dintre cele două tari. Astfel, 
vizita oficială din 1972 a președin
telui Nicolae Ceausescu. împreună 
cu tovarășa Elena Ceausescu în 
Belgia, precum si vizite de răspuns 
pe care regele Baud • n si regina 
Fabiola au întreu,, a*in  tara 
noastră în 1976 au co\ St expre
sii dintre cele mai Ci-, ^ente ale 
dorinței ambelor țări si popoare de 
a adină relațiile bilaterale, de a ex
tinde si diversifica în continuare 
cooperarea economică, tehnico-sti- 
intifică si culturală, pe baze reci
proc avantajoase. în același timp, 
dialogul româno-belgian a eviden
țiat hotărîrea comună a celor două 
țări de a conlucra rit mai activ 
pentru edificarea unui sistem de 
securitate trainică pe continentul 
european, pentru triumful cauzei 
păcii și înțelegerii internaționale.

Cursul ascendent al relațiilor 
dintre România si Belgia demon
strează concludent însemnătatea 
dezvoltării legăturilor între țări cu 
orinduiri diferite. în folosul pros
perității popoarelor respective, ca 
si în interesul promovării unui cli
mat de apropiere si destindere in
ternațională.

Capriciile vremii

...Era spre sfîrșitul unei călătorii, 
după cunoașterea „la fata locului" a 
unor unităti economice de recunoscu
tă reputație. Cu impresii numeroase, 
profunde, propunind. în general, o 
imagine a Franței, alta decit cea cu 
care sintem obișnulti. cea din ghidu-; 
rile și albumele de reclamă turistică. 
Desigur, sl azi ca întotdeauna, vom 
aduna puternice emoții prin întilni- 
rile cu monumentele încărcate de 
semnificație ale Parisului. Și. ori
când. inestimabilele bogății artistice 
ale Luvrului — Venus din Milo sau 
Gioconda — spectacolele de prestigiu 
si tradiție de la Opera sau Comedia 
franceză, de la Odeon sau Marigny, 
Notre-Damul cu solemnitatea sa 
misterioasă, vor atrage acut interesul 
tuturor. După cum un prelungit po
pas în librăriile pariziene sau în Place 
du Tertre, lingă Sacră-Coeur (unde 
își încearcă șansa gloriei cît si a 
asigurării existenței cotidiene multi 
împătimiți ai culorii) vor fi întot
deauna puncte de atracție. Mereu, 
sugestiile abundente ale lecturilor vor 
îndrepta pașii călătorilor spre străzi 
cu nume de rezonantă, legate de me
morabilele biografii ale unor oameni 
de știință si artă, de faimă mondiala. 
Orasul-lumină poartă, din veacuri 
către prezent, atitea semne ale unor 
existente luminoase, incit, intr-un 
fel. o bună parte a imensei hărți a 
civilizației umane își află aici fe
ricite si esențiale exprimări.

Aceasta este Franța eternă. Franța 
dintotdeauna, fără de care portretul 
ei de azi. biografia ei fie si adusă la 
zi. nu pot fi imaginate, nu pot fi 
înțelese pe deplin. Cum era însă fi
resc. acești ani — în care stiinta a 
devenit personajul principal al evo
luției — au marcat radical si destinul 
Franței. Dacă cineva ar întîrzia în a 
o reduce la imaginea tradițională, la 
străzile pitorești ale Parisului, la 
animația din Cartierul Latin, la figu
ra bonomă a cetățeanului de rînd. la 
nenumăratele oferte de spectacole cu 
care ești intîmpinat în Place Blanche, 
spațiul dominat de celebra Moulin 
Rouge, această Imagine ar fi incom
pletă. Pentru că Franța de azi este 
mai mult ca oricînd preocupată de 
Franța de miine. Adevăr. în sprijinul 
căruia argumentele sînt dintre cele 
mai diverse si convingătoare. Iată 
doar cîteva, fiecare mărturisind o de
cisivă orientare — a industriei, eco
nomiei, stiintei — cu fata către viitor.

...Privite de la fereastra unuia din 
etajele superioare ale blocului admi
nistrativ. Uzinele Renault din Flins 
oferă o panoramă riguros geometri- 
zată. Pe cel peste 800 000 metri pătrați 
se întind — oferind privirii o imagi
ne cvasipămînteană, cvasiselenară 
— halele de montaj, de sub acoperișul 
cărora pornesc, în fiecare zi spre

autostrăzile Franței si ale lumii, sute 
de mașini, precum și nenumărate 
piese destinate uzinelor care mon
tează mașinile Renault în străinătate. 
Complet automatizat, procesul de 
producție poate fi asimilat unei po
sibile definiții a ritmului industriei 
moderne. Sub prese uriașe, tabla 
inexpresivă cunoaște primele meta
morfoze ale viitoarelor părți ale 
caroseriei' mașinii, înscrisă într-o acti
vă competiție cu alte reputate mărci. 
De aici, de la acest moment de an
ticipare a chipului final al mașinii, 
destinul tablei devine implacabil.

scîntei, mereu aceleași, răsărind la 
intervale regulate, fără nici o ezitare; 
supravegheati cu minuție de oameni, 
de operatori gata să intervină — dacă 
este cazul — la orice „abatere de la 
disciplină". Intervenții ce ar putea 
constitui răspunsul la cuvintele pe 
care le citim pe afișe eu apăsate in
geniozități grafice : „Calitatea este 
munca noastră". Iar cind ceea ce se 
vede de obicei la o mașină alunecind 
pe panglica șoselei ia chip definitiv, 
cind „carapacea" ei se împlinește, 
urmează noi momente din această 
scurtă dar radicala călătorie : trecerea

de la competiția pentru permanenta 
ameliorare a imaginilor televizate 
pînă la legăturile spațiale, de la 
echipamentul destinat aviației cuprin- 
zînd radare, infrastructuri aeronauti
ce pînă la complexele piese de mini- 
informatică sau centralele telefonice, 
de la instalațiile de telecontrol pină 
la complexe instrumente științifice, 
aparatură medicală, sau pînă la spec- - 
taculoasele simulatoare de zbor, 
complexe laboratoare pentru studii 
aeronautice, ce te plonjează direct 
într-un univers știintifico-fantastic — 
iată un nosibîț succint tablou al di-

FRANȚA->

Prezentul 
la ora 

viitorului
Prinsă mereu în nof sl intransigente 
brațe metalice, este supusă unui pro
ces continuu de transformări si retu
șuri pină cind. în final, la controlul 
de calitate se va înfățișa sub numele 
de aripă, de portieră, de capotă etc. 
Destin implacabil pentru că nimic 
n-ar putea face, ca să se împotri
vească. banala bucata de tabla. în 
contururile căreia se deslușesc mereu 
mai limpede părțile componente ale 
viitoarei mașini. Așezata pe banda 
rulantă, ea este obligată să treacă 
printre furcile caudine ale atîtor ma
șini de înaltă tehnicitate. Doar o 
simplă mișcare de manetă și va fi 
luată în primire, cu fermitate și de
licatețe. totodată, de brațul ciudat, ca 
un viguros picior de păianjen, al 
unui robot, programat să nu o eli
bereze pînă cind — să spunem — nu 
1 s-au aplicat cu conștiinciozitate 
tratamentele anticorozive. asigurîn- 
du-i-se primele condiții de... longevi
tate. Treptat, treptat, de-a lungul 
benzii rulante, alți roboti — ale căror 
creiere electronice acționează fără 
echivoc, într-o fermă monotonie — 
își fac datoria. îndeplinind operații 
de sudură, de asamblare, subliniin- 
du-si „eforturile" prin vii jerbe de

prin atelierul de vopsltorie. drumul 
ritmat pe linia de montaj, unde i se 
aplică rînd pe rînd roțile, motorul 
(adus de la o altă uzină, de la una 
din uzinele așezate de-a lungul Se
nei) și i se servește prima rație de 
benzină, acest „aliment" care, ni se 
spune, își sporește mereu prețul, spre 
îngrijorarea pasionaților de drumuri 
lungi. De aici, preocuparea încununa
tă de notabile reușite de a aduce 
perfecționări motorului, mașinii. în 
general, pentru a diminua consumul 
Ia suta de kilometri. Și, astfel, la 
capătul drumului, gata pentru „proba 
de foc" de pe pista de încercare, se 
vor afla zilnic 1 700 de mașini 
Renault, produse, aici, la Flins. Iar 
în halele de montaj, imperturbabilii 
roboti industriali. înarmați cu memo
rie fermă — deși limitată — vor con
tribui la nașterea altor mașini, ca 
niște părinți conștiincioși și indife
renți.

...Un alt argument îl propun pro
dusele societății Thompson — CSF, 
produse destinate unor industrii de 
vîrf. fără de care nu mai poate fi 
concepută azi producția modernă. Și 
aici electronica este la ea acasă. De 
la transmisiile prin radiocomunicatii.

versitătil activități de la Thompson — 
CSF. grup industrial preocupat să 
asimileze și să introducă mereu in 
producție mașini dintr-o nouă gene
rație. Competiția în acest domeniu cu 
vîrstă destul de tînără este acerbă ; 
atit de acerbă Incit comparația cu 
acel personaj din basm care crește 
într-o zi cît altul într-un an ar ff cu 
totul îndreptățită. Poți urmări, aici, 
cu interes momentul de Încercare al 
unei noi camere de luat vederi, ce 
nu depășește 14 kilograme, sau admira 
un autoturism obișnuit, echipat cu 
pupitre și monitoare TV, permițînd 
transmiterea in direct a unei mani
festări. Raportată la cunoscutele care 
de transmisie TV, cunoscute pină in 
prezent, această mică uzină de comu
nicat Imagini aduce mărturie asupra 
ritmului impresionant al asimilării 
de noi produse, al miniaturizării ca 
semn al inteligentei omului.

...La o altă campanie economică, 
Honeywell Bull, pătrundem in lu
mea calculatoarelor si a ordinatoa
relor. O lume a mașinilor cu date de 
naștere de asemenea relativ recente, 
dar cu o viteză de diversificare 
surprinzătoare. Muncind, gindind, 
proiectînd aceste mașini, omul tși a-

sigură inimaginabile ajutoare. Se 
produce în fapt un fenomen atit de 
propriu tehnicii moderne cind munca 
omului este dedicată simplificării și 
ușurării muncii omului, înzeclrii și 
însutirii randamentului ei. Și aici, 
desigur, de la o generație ve
nerabilă la o nouă generație de ma
șini numărul anilor este foarte mic. 
Și aici, competiția inteligentei și a 
tehnicii cunoaște impresionante vi
teze.

...După cum tot în zodia vitezei se 
înscrie și activitatea unul alt grup 
industrial, Alsthom Atlantique, au
torul unor celebre vapoare de mare 
tonaj și trenuri de mare viteză, a 
unor puternice turbine destinate 
centralelor termice, hidrocentralelor 
și centralelor nucleare. Recent, acest 
autor de prestigiu al unor opere in
dustriale de notorietate si-a îmbo
gățit „bibliografia" cu lucrări dedica
te utilizării unor surse noi de ener
gie. opere supuse unul studiu atent, 
cum este „tînăra" și mult comentata 
casă solară de la Marcoussls. Totul 
este așezat în activitatea acestei pu
ternice grupări industriale sub sem
nul noului, al tehnicilor de virf. sub 
semnul ritmului si al vitezei. Sint 
semnele prezentului și imperativele 
viitorului, cărora Franța le-a destinat 
locul de frunte în modul cum își 
concepe dezvoltarea economică. Ca 
orice tară care își face din cauza 
progresului și a independenței o cau
ză proprie.

Am consemnat toate acestea, nă
zuind sublinierea caracterului lor 
spectaculos, notei accentuate de înal
tă tehnicitate pentru că mi se pare 
ușor de descifrat una din tendințele 
majore ale industriei franceze con
temporane și. totodată, pentru că. 
pretutindeni. în întreprinderile amin
tite, în întîlnirile cu specialiști, cu 
oameni de afaceri sau simpli munci- 
■tori, am avut bucuria să aflăm că 
de mai bine de un deceniu s-au sta
tornicit rodnice relații de colaborare 
șl cooperare, pe bază reciproc-avan- 
tajoasă, cu unităti de profil similare 
din România. Și. pretutindeni am 
ascultat rostindu-se cuvinte de apre
ciere cu privire la progresele înregis
trate de tara noastră în aceste in
dustrii moderne, de vîrf. Cuvinte de 
prețuire pentru prestigiul specialiști
lor noștri, pentru hărnicia oamenilor 
muncii din tara noastră. Am ascultat 
exprimată cu căldură dorința ca ex
periența colaborării și cooperării, 
acumulată pînă in prezent, să se dez
volte continuu în viitor. Și, mai ales, 
convingerea că apropiata vizită a 
președintelui României va avea. între 
multe alte consecințe pozitive pentru 
relațiile dintre cele două ponoare, sl 
pe aceea a adîncirii procesului de 
colaborare și cooperare în domeniul 
economic.

Despre toate acestea, despre opi
niile exprimate în legătură cu sem
nificațiile majore ale vizitei președin
telui României în Franța, despre 
aprecierile elogioase privind relațiile 
dintre țările noastre, ne propunem 
să scriem într-o viitoare corespon
dentă.

Nicolae DRAGOȘ
Paris, iulie

In timp ce întinse regiuni din 
centrul și sud-vestul Statelor Unite 
au fost afectate, în ultimele săptă- 
mlni, de temperaturi caniculare, Eu
ropa occidentală a cunoscut, în an
samblul său, una dintre cele mal 
ploioase și friguroase veri din ulti
mele două decenii. Aceste capricii 
ale climei au provocat importante 
pagube materiale.

In Franța, temperaturile din aceas
tă vară au fost cele mai scăzute din 
ultimii 22 de ani, ceea ce a provocat 
daune agriculturii, precum și activi
tăților de turism. Vremea rece și 
ploile^ abundente au afectat, deopotri
vă, pășunile. In numeroase regiuni ale 
Franței, fermierii sint obligați să-și 
hrănească încă de acum animalele cu 
finul din rezervele pentru iarnă. Vre
mea rece a afectat, de asemenea, 
considerabil recoltele de fructe. Ex- 
perții afirmă că recolta de struguri 
fi producția de vin vor fi mai reduse 
în acest an în marile zone viticole

ale Franței — Bourgogne, Bordeaux 
și Champagne. Fenomene similare 
s-au înregistrat si în R.F.G.. unde 
nivelul precipitațiilor a fost anul a- 
cesta superior cu 130—150 la sută celui 
din anii trecuți, iar temperaturile 
abia au atins pe alocuri 20 grade 
Celsius. Și in Marea Britanie, ploile 
deosebit de abundente au întirziat cu 
citeva săptămîni coacerea griului și a 
altor culturi cerealiere.

Pină și migrația de toamnă a 
păsărilor a fost mult devansată, a- 
cestea începind deja să plece spre 
regiunile sudice, in primul rind din 
cauza imposibilității de a găsi hrana 
necesară in cantități suficiente.

★
La Delhi s-a anunțat, din sursă 

oficială, că inundațiile provocate de 
puternicele ploi masonice din ultima 
perioadă au cauzat in regiunile din 
nordul și nord-estul Indiei moartea 
a peste 80 de persoane și mari dis
trugeri în sute de localități rurale.
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Lupii, cântați cu lupa
Pasionantă meseria de detectiv - in general, criminalistica. Solicită 

perspicacitate, spirit deductiv, simțul amănuntului și, totodai Opaci
tate de sinteza: nu era fascinantă logica impecabilă și-14^, ;J^ă pe 
care o desfășurau celebrii detectivi de hîrtie ai copilăriei \ il,oii lui 
Conan Doyle, Agatha Christie, Simenon?! Sherlock Holmes, tlrindu-se in 
genunchi și privind „urmele" cu lupa, Poirot răsucindu-și meditativ mus
tața, Maigret fumind și gindind cu înverșunare — toți reușeau, in capi
tolul ultim, să găsească acul asasin, cu dibăcie ascuns în carul cu fin 
suspect dar nevinovat.

Iar tehnica modernă a pus la dispoziție mijloace excepționale, azi 
se pot citi amprente digitale pe stofă, constitui portrete-robot după un 
fir de păr - de aceea și reușesc polițiștii să descopere chiar și cîteva 
miligrame de droguri ascunse in carburatorul unui automobil sau în 
plomba dintelui unui cîine.

Și totuși - eșec! Eșec, eșec, eșec!
...Sînt aproape șase ani de cind se întreprind cercetări pentru iden

tificarea firmelor și țărilor care exploatează uraniul namibian. Căci 
Namibia nu are numai norocul de a fi fost încredințată protectoratului 
atit de temporar al Republicii Sud-Africane - mai are și șansa de a 
deține cele mai mari mine de uraniu din lume - minele Rossing și ză- 
cămintul de la Swakopmund. Și cum uraniul nu are nici un fel de 
înclinații rasiste ori coloristice, armele atomice manifestîndu-se la fel 
față de albi sau negri, roșii sau galbeni, lumea s-a alarmat: ce se în- 
timplă cu uraniul namibian. unde merge, cine-l ia, cine-l folosește, în 
ce scopuri, „cine-i criminalul"?

Din păcate, in loc să se apeleze la Sherlock Holmes, să caute pe 
jos unde sînt șinele trenurilor care transportă miile de tone de mine
reu, în loc să fie mobilizați polițiștii capabili să descopere trei grăunțe 
de hașiș in ochiul de sticlă al unei păpuși și care, poate, ar fi iden
tificat cargoboturile uriașe încărcate cu minereu de uraniu, în loc să se 
apeleze la detectivi și cri minaliști, s-a recurs la diplomați.

Care nu folosesc lupa.
Ancheta nu-i deloc ușoară, apreciați și dv.: în 1978 subcomisia res

pectivă, intr-o rezoluție adoptată, a reușit să nominalizeze cîteva socie
tăți transnaționale care îndrăgiseră uraniul namibian. In 1979, printr-o 
nouă rezoluție, respectivele societăți au fost aspru blamate și admo
nestate. Pentru ca, în 1980, să se revină, să se reia ancheta de la 
început și să se caute identificarea. Un polițist obișnuit s-ar fi mulțumit 
cu nominalizarea făptașului, considerind că prin aceasta l-a și identi
ficat - judecată, după cum se vede, eronată.

Este adevărat că din subcomisia respectivă fac parte reprezentanți 
al unor țări de baștină ai societăților nominalizate, dar neidentificate. 
Oare aceasta să îngreuneze mersul cercetărilor sau este vorba de o 
simplă coincidență?

Cînd se vorbește despre un „secret" cunoscut de toată lumea, se 
folosește expresia „secretul Iul Polichinelle". Care era un fel de bufon, 
un personaj nostim de teatru - nici polițist, nici diplomat.

In orice caz, spre a se evita marile riscuri pentru omenire ca ura
niul namibian să ajungă pe mîini necurate, subcomisia trebuie să pri
mească un sprijin material mai ferm. Neapărat un stoc de lupe.

N. COREU
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