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Exista evenimente care, prin pro
funzimea deschiderilor, prin vastele 
orizonturi create activității social- 
economice și politice. înrîuresc co- 
virșitor existenta popoarelor, le 
modelează devenirea. impletin- 
du-se cu evoluția lor istorică. Un 
asemenea eveniment memorabil — 
adevărată piatră de hotar în istoria 
construcției socialiste — este Con
gresul ai IX-lea al Partidului Co
munist Român, de la deschiderea 
lucrărilor căruia se împlinesc, as
tăzi. 19 ani.

...La 19 iulie 1965, țara trăia un 
moment cu adevărat istoric. -Se 
deschidea Congresul marilor înnoiri. 
Congresul care a supus unei ana
lize riguroase, lucide drumul par
curs în edificarea noii societăți : 
Congresul marilor deschideri care 
a reelaborat o concepție superioa
ră, revoluționară, privind princi
palele domenii ale edificării noii 
societăți, statuînd o nouă viziune, 
dinamică, modernă, nobilă și uma
nistă despre construcția socialistă 
însăși ; Congresul care a definit 
într-un chip magistral principale
le liniamente — dezvoltate șl îmbo
gățite în anii care au urmat — ale 
devenirii noastre, ale edificării noii 
societăți a muncii și echității pe 
pămîntul românesc.

Atunci, la 19 iulie 1965, țara în
treagă a trăit momente de înaltă 
bucurie civică. Raportul prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu a- 
firma lucruri care oină atunci 
fuseseră spuse numai pe jumătate 
sau ocolite. Oamenii au simțit că 
marele ales al partidului li se a- 
dresează • direct, cu sinceritate și 
căldură, cu încredere și speranță, 
că de fapt în Raportul prezentat 
sint spuse propriile lor gînduri. as
pirații. vreri, că omul care le rostea 
de la cea mai înaltă tribună parcă 
le sorbise din cugetul și inimile 
întregului popor.

Poporul, întreaga noastră națiune 
au înțeles că această schimbare

profundă, dătătoare de mari spe
ranțe. este strîns legată de numele 
celui ce fusese de curind ales in 
fruntea partidului — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Un mare om 
politic, o remarcabilă personalita
te. care avea să-și pună puternic 
amprenta pe întreaga etapă inau
gurată de Congresul al IX-lea — 
etapă ce va fi pe bună drep
tate desemnată cu numele celui 
ce a ctitorit-o : „Epoca Nicolae 
Ceaușescu". Un strălucit fiu al na
țiunii noastre care s-a ilustrat in 
toată această perioadă ca un lumi
nat și înflăcărat patriot, ce a făcut 
din înălțarea tării țelul său de 
viată ; conducător de mare cute
zanță revoluționară, care are me
ritul hotărîtor în opera de am
ploare a edificării noii societăți pe 
pămintul României, in creșterea 
prestigiului poporului român, con
structor entuziast al socialismului, 
în viata și activitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu sint în mod 
stțălucit. întruchipate spiritul nova
tor ce vede în promovarea noului 
principalul factor de progres al 
societății. Prin tot ce a făcut și 
face, secretarul general al parti
dului s-a ilustrat ca omul de adincă 
omenie ce nu are dorință mai 
scumpă decît instituirea unor rela
ții demne de respect și întrajuto
rare între oameni. în spiritul ome
niei pe care ne-a transmis-o istoria 
poporului nostru. Dacă. astăzi, 
vorbim cu legitimă mîndrie despre 
perioada inaugurată de Congresul 
al IX-lea ca epoca celor mai boga
te realizări din istoria modernă a 
tării, aceasta se datorează vastei 
și laborioasei activități teoretice și 
practice desfășurate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, stilului său de 
muncă dinamic, energiei clocoti
toare, capacității și fermității, 
clarviziunii revoluționare cu care 
îndrumă opera de edificare a noii 
societăți, acționînd neobosit pen
tru progresul său neîncetat.

Una din principalele concluzii 
puse in lumină incă de la Con
gresul al IX-lea, dezvoltată și a- 
dincită ulterior, este aceea privi
toare la raportul dintre teorie și 
practică în dinamica construcției 
socialiste. Secretarul general al 
partidului demonstrează in profun
zime prin întreaga sa activitate 
că fiecare etapă a construcției 
socialiste impune o nouă sin
teză a acestui raport, singura in 
măsură să surprindă elementele de 
noutate in devenirea societății. 
Dacă, astăzi, putem vorbi cu legi
timă mindrie despre un prestigios 
aport românesc la dezvoltarea con
cepției despre lume și viată a 
clasei muncitoare — aceasta se da
torează vastei activități creatoare 
depuse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, capacității sale de a 
pătrunde și interpreta esența fe
nomenelor. prefacerile generate de 
epoca contemporană, forței cu care 
a sintetizat aceste prefaceri in
tr-o adevărată strategie de revo
luționară deschidere ce a asigurat 
o largă perspectivă activității de 
construcție socialistă. Raportul la 
Congresul al IX-lea și la celelalte 
congrese și conferințe naționale ale 
partidului. Programul partidului — 
carta socialismului românesc — bo
găția ideilor și orientărilor cuprinse 
in cuvîntările și expunerile tova
rășului Nicolae Ceaușescu la plena
rele partidului, în cadrul consfătui
rilor forumurilor democrației noas
tre. la sărbătorirea unor evenimen
te esențiale ale istoriei poporului 
și partidului definesc o concepție 
de profundă originalitate, de clar
văzătoare deschidere, un adevărat 
model de abordare creatoare, de 
gindire vie, proaspătă, cuteză
toare.

Spiritul creator al politicii inau
gurate de Congresul al IX-lea s-a

(Continuare în pag. a Vil-a)
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„PARTIDUL, CEAUȘESCU, ROMÂNIA
Așa îl știm mereu, așa îl vrem : 
un pisc care scrutează Viitorul 
Și-un singur crez avem aici,

suprem :
Partidul, Ceaușescu și Poporul I

Ne mingîie un cer de Voroneț,
Sub care ne-mplinim în pace zborul, 
un singur crez avem —

cel mai de preț :
Partidul, Ceaușescu, Tricolorul !

Tresare brazda calmă sub călcîi, 
prin grînele bogate rîde glia, 
un singur crez avem întîi și-ntîi : 
Partidul, Ceaușescu, România !

Ioan VASIU

' CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI 
-CONGRES ÎNSCRIS CU LITERE DE AUR 

ÎN ISTORIA ROMÂNIEI

Eveniment cu adinei și fe
ricite consecințe ' asupra desti
nelor națiunii noastre, Congresul 
al IX-lea; pe cârje’’ îl evocăm 
cu sentimente d^r aleasă cin
stire, a deschis totodată ample ori
zonturi afirmării României ne ma
rea scenă a lumii. Este un adevăr 
incontestabil : nicicind in istorie 
numele României nu a fost rostit 
cu atita respect si considerație în 
arena internațională ca în cele a- 
proape două decenii ce au trecut 
de la Congresul al IX-lea — mai 
ales in simbolica alăturare de nu
mele secretarului general al parti
dului. președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu. ctitorul 
și promotorul întregii politici ex
terne românești.

Omagiul pe care comuniștii, în
tregul nostru popor 11 aduc, cu 
dragoste si recunoștință. tovară
șului Nicolae Ceaușescu. la această 
aniversare, pentru marile împliniri 
din acești ani. pentru certitudinile 
prezentului și ale viitorului ce ni-1 
făurim în libertate și demnitate.

■ este totodată omagiul adus condu
cătorului care, prin forța persona
lității sale de excepție, prin iniția
tivele sale de amplu răsunet inter
național. prin neostenita-i activita
te în slujba nobilelor idealuri ale 
păcii, colaborării, independentei si 
progresului, a făcut ca glasul 
României să fie astăzi auzit si atît 
de apreciat în lume, ca prestigiul 
ei să crească necontenit.

în întreaga această activitate in
ternațională isi găsesc manifesta
re plenară trăsăturile definitorii 
ale modulul de gindire si acțiune 
al secretarului general al partidu
lui. președintele Republicii — spi
ritul revoluționar, umanismul si 
înalta principialitate, clarviziunea 
politică, capacitatea deosebită de a 
investiga și sintetiza evoluțiile si 
tendințele noi de ne arena mon
dială.

Anii pe care îi evocăm sint anii 
unei ample deschideri internațio
nale — cind România și-a extins 
considerabil raporturile cu state din 
întreaga lume, numărul țărilor cu 
care întreține azi relații diploma
tice fiind dublu fată de anul Con
gresului al IX-lea. în realizarea 
acestei largi deschideri planetare 
s-au înscris, ca momente hotărî- 
toare. marele număr de întîlniri si 
contacte ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu, pe pămîntul patriei sau 
de-a lungul unor itinerare istorice, 
întreprinse împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. în țări de pe toa
te continentele — convorbiri cu 
șefi de state si guverne, cu con
ducători de partid si alte organi
zații politice.

Cu satisfacție se poate astfel 
constata astăzi că. în spiritul orien
tărilor stabilite de Congresul al 
IX-lea. s-au întărit raporturile de 
prietenie, solidaritate si conlucra
re multilaterală ale tării noastre 
cu toate țările socialiste, de care 
ne leagă comunitatea de orinduire. 
de ideologie si de teluri, s-au ex
tins amplu relațiile cu țările in 
curs de dezvoltare, s-au dezvoltat 
raporturile de colaborare cu cele
lalte state, pe baza coexistentei 
pașnice.

Acest permanent dialog, această 
impresionantă activitate dau mă
sura eforturilor depuse pentru în
rădăcinarea trainică a unui tip nou 
de relații. întemeiate pe principii
le independentei si suveranității 
naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului sub nici o formă in 
treburile interne, avantajului re
ciproc. nerecurgerii la forță sau 
amenințarea cu forța, respectării 
dreptului inalienabil al fiecărui 
popor de, a fi deplin stăpin pe des
tinele proprii. Sint principii pe 
care România le-a promovat si le 
promovează cu o rară consecventă 
si a căror largă recunoaștere inter

națională izvorăște tocmai din 
faptul că ele asigură cadrul dez
voltării optime a fiecărei națiuni, 
creînd totodată condiții pentru o 
fertilă conlucrare internațională.

Anii pe care îi evocăm sint anii 
în care, sub impulsul hotăritor al 
gindirii si acțiunii politice ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu. 
România s-a afirmat ca o prezentă 
din cele mai dinamice in viata in
ternațională. Sint anii in care țara 
noastră s-a angajat plenar în dez
baterea celor, mai arzătoare pro
bleme ale contemporaneității. Re- 
memorînd cei 19 ani care aU tre
cut de la Congresul al IX-lea. se 
poate spune că nu a existat pro
blemă importantă a actualității in
ternaționale asupra căreia Româ
nia, prin glasul de înaltă autorita
te al președintelui ei. să nu se fi 
pronunțat, să nu-si fi adus contri
buția la soluționare, avansind idei 
creatoare, propuneri constructive, 
initiative cutezătoare.

Cronica acestor ani înscrie cu li
tere de aur rolul de primă impor
tanță pe care președintele Nicolae 
Ceaușescu l-a avut și îl are in pro
movarea cauzei dezarmării și păcii. 
Este marele merit al secretarului 
general al partidului nostru de a 
fi pus in atenție cu toată clarita
tea că. în condițiile in care în ar
senalele statelor s-au acumulat 
atit de uriașe cantități de arme, și 
în primul rînd arme nucleare, ca
pabile să distrugă întreaga omeni
re. înseși condițiile vieții pe pă- 
mint. oprirea cursei inarmărilor, 
trecerea la dezarmare constituie 
problema fundamentală a epocii 
noastre. „Nu există țel mai înalt 
decit dezarmarea, in primul rind 
dezarmarea nucleară, asigurarea 
securității fiecărei națiuni, a păcii 
mondiale" — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. definind una

(Continuare in pag. a VII-a)

De pe întreg cuprinsul patriei, vibrante mărturii ale unității de neclintit 
a întregului popor în jurul partidului, al tovarășului Nicolae Ceaușescu

...19—24 IULIE 1965. Pentru totdeauna 
stau mărturie în calendarul națiunii 
române socialiste zilele de glorie ale 
Congresului al IX-lea al Partidului Co
munist Român. Spunea atunci tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU de ia tribuna 
marelui forum : „CEL DE-AL IX-LEA 
CONGRES AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN VA RĂMÎNE ÎNSCRIS CU LITE
RE DE AUR ÎN ISTORIA ROMÂNIEI". Cu
vintele sale au reverberat peste întreg 
cuprinsul pămîntului românesc, au rămas 
întipărite în cugetele și în simțirea po
porului român. Astăzi, după aproape 
două decenii, cu emoție și cu recunoș
tință, peste 22 de milioane de oameni, 
suflarea țării, depun mărturie : AȘA E !

AȘA E ! S-a schimbat înfățișarea țării, 
au apărut noi și impunătoare citadele 
industriale, s-au reînnoit cele vechi, s-a 
construit imens.

AȘA E I A crescut omul nou, însuflețit

de patriotism revoluționar, profund de
votat patriei și partidului.

AȘA E I România este un stat respec
tat pe arena mondială.

S-a întîmplat și se intimplă așa pentru 
că, în urmă cu 19 ani, Congresul al IX- 
lea al partidului a deschis o pagină 
nouă în istoria țării, a revigorat toate 
forțele națiunii, a descățușat toate ener
giile poporului român. Atunci s-a deschis 
Epoca Ceaușescu — epocă fără seamăn 
în care, sub conducerea celui mai stră
lucit și mai prețuit fiu al națiunii române, 
revoluționarului și patriotului înflăcărat, 
personalității proeminente a lumii con- 
iemporane, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
poporul român, unit ca un singur om in 
jurul cirmaciului său înțelept, a obținut 
victorii de seamă și este hotărît să urce 
neabătut pe drumul luminos al socialis
mului și comunismului, lată temeiul pu
ternic pentru care comuniștii, toți oame

nii muncii văd în reînvestirea de către 
Congresul al Xlll-lea a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția supremă 
de secretar general al partidului che- , 
zășia cea mai sigură a dezvoltării și în
floririi multilaterale a patriei.

Prin tot ceea ce au înfăptuit, înfăp
tuiesc și vor înfăptui, prin gindurile și 
simțămintele lor, peste 22 de milioane de 
oameni reiau astăzi, după 19 ani, cuvin
tele tovarășului Nicolae Ceaușescu și le 
rostesc astfel :

„CEL DE-AL IX-LEA CONGRES AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN ESTE 
ÎNSCRIS CU LITERE DE AUR ÎN ISTORIA 
ROMÂNIEI".

Facem loc, în coloanele ziarului nos
tru, mărturiilor cîtorva dintre ei, consem
nate cu conștiința clară că dau glas 
simțirii tuturor.

Paginile ll-lll

„EPOCA CEAUȘESCU", EPOCA UNOR MĂREȚE, LUMINOASE
l

înfăptuiri in anii socialismului

ECONOMIE VIGUROASĂ, MODERNĂ 
IN TOATE ZONELE TĂRII

, Paginile IV—V ».

„EPOCA CEAUȘESCU?*
- epocă de strălucită afirmare internațională 

a României socialiste
, Pagina a VllI-a
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CONGRESUL AL K-LfiA AL PARTIDULUI
— CONGRES ÎNSCRIS CIJ LITERE .
DE AUR îN ISTORIA 1RCIMĂNIEI

De pe întreg cuprinsul patriei, vibrante mărturii ale unității de neclintit 
a întregului popor în jurul partidului, al tovarășului Nicolae Ceaușescu

Marek generator de energii 
al României contemporane

A intrat în istorie ziua de 19 
iulie 1965 — ziua deschiderii 
celui de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Român. 
Ochii întregii tari se îndreptau 
spre București : supremul fo
rum al comuniștilor români îsi 
desfășura lucrările înconjurat 
de gindurile înaripate, de sim
țămintele fierbinți ale întregu
lui popor. Iar acolo. în sală, 
peste 1 500 de delegați se pre
găteau să depună o semnătură 
de onoare în marea carte a is
toriei poporului român — să 
hotărască drumul de viitor al 
României. Stăm de vorbă cu 
unul dintre ei. profesoara Ro- 
dica Alexandru, astăzi direc
toarea Liceului ..Ștefan cel 
Mare“ din Suceava :

— Odată cu întregul partid, 
odată cu întregul popor știam 
că sîntem martori si părtași la 
un eveniment măreț : dar pe 
măsură ce anii s-au adăugat, 
pe măsură ce istoria si-a urmat 
cursul, înțelegerea tuturor sen
surilor si dimensiunilor acestui 
eveniment ni s-a relevat în toa
tă amploarea si în toată pro
funzimea ei. Am înțeles atunci 
că in fruntea partidului si a 
poporului se află un revoluțio
nar cutezător, un mare bărbat 
de stat, devotat oină la ultima 
fibră a ființei sale creșterii si 
înfloririi patriei, un mare fiu al 
poporului care ne va conduce 
cu mina sigură spre noi si în
drăznețe împliniri, va deschide 
zări noi mersului nostru înain
te, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
iubitul nostru conducător. Se
cretarul general al partidului 
ne-a chemat atunci cu pasiune 
revoluționară să ne facem cu 
abnegație datoria fată de po
por : „Să punem toată energia 
și capacitatea noastră de mun
că în slujba patriei, a cauzei so
cialismului și comunismului !“. 
Această chemare înflăcărată, 
rostită de la tribuna Congre
sului al IX-lea, m-a mobi
lizat in nenumărate rîndurî. 
mă mobilizează și astăzi. 
După cum, în cei 19 ani care 
s-au scurs de la acele zile is
torice. am evocat în nenumăra
te rînduri si am învâtăt să pre
țuiesc pe deplin cuvintele ros
tite la încheierea congresului 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu : 
„Drumul pe care urmează să-I 
străbatem în următorii ani nu 
va fi deloc ușor. Va trebui să 
nu precupețim nici un efort— 
Comuniștii trebuie să fie în pri
mele rînduri 1“ Congresul al 
IX-lea este simbolul tinereții si 
vigorii partidului si poporului 
nostru, pentru totdeauna legat 
de numele celui care întruchi
pează toate nădejdile de mai 
bine ale poporului român, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

într-adevăr. zilele istorice ale 
celui de-al IX-lea Congres al 
partidului se înscriu definitiv 
în calendarul națiunii noastre 
socialiste drept zile generatoa
re de mari energii, surse de 
certitudini, de forță. Asa Ie-a 
simtit de-a lungul a 19 ani în
tregul popor, asa le va simți 
mereu. Iată ce ne declară mun
citorul Constantin Dumitru, de 
la întreprinderea „23 August" 
din Capitală :

— Uzinele noastre, puternicul 
nostru colectiv muncitoresc 
sînt una din nenumăratele măr
turii ale creșterii vertiginoase 
pe care a înregistrat-o industria 
românească în anii de cînd în 
fruntea partidului si a statului 
se află cel mai iubit fiu al po
porului român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Eu si tovarășii mei 
de muncă ne reamintim nenu
măratele vizite de lucru pe care 
le-a întreprins la noi. partici
pările sale la adunările gene
rale ale reprezentanților oame
nilor muncii, cuvîntările mobi
lizatoare rostite în fata noas
tră. Primul muncitor al tării se 
apleacă întotdeauna cu înțele
gere si exigentă asupra proble
melor noastre, ne pune în fată 
noi și noi obiective mobilizatoa
re. ne cheamă cu energie revo
luționară să înlăturăm neîmpli- 
nirile, să muncim mereu mai 
bine, mereu mai eficient.

Prin gîndirea si acțiunea neo
bosite ale secretarului general 
al partidului, componenta in
dustrială a peisajului românesc 
a devenit. în ultimii 19 ani. o 
dimensiune definitorie a sa. 
Ne-o spune, referindu-se direct 
la activitatea sa. maistrul 
Gheorghe Oncioiu. de la între
prinderea de autoturisme din 
Pitești :

— Am avut marea bucurie si 
cinste să iau parte la momentul 
inaugural al fabricației prime
lor autoturisme românești, care 
a avut loc în ziua de 20 august 
1968, în prezenta secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. îmi stăruie 
și acum în minte cuvintele 
sale : „Uzina va avea un mare 
viitor ; să vă pregătiți cu stă
ruință să faceți mașini care să 
nu fie cu nimic mai prejos de- 
cît cele din țări cu mare tradi
ție". Și. aiutati de secretarul 
general al partidului, asa am 
făcut. Fată de 1 100 muncitori 
citi eram atunci, sîntem acum 
23 000. „Daciile" noastre se vînd 
în peste 23 de țări ale lumii. 
Dar nu numai uzina a cunoscut' 
mari prefaceri, ci si munici
piu! nostru. Pitești. în anii care 
au trecut de la Congresul al 
IX-lea. el a devenit unul din
tre cele mai frumoase orașe ale 
tării. Un mare oraș industrial, 
un oraș modern, civilizat. Toate

acestea, știm bine, le datorăm 
secretarului general al partidu
lui, grijii sale pentru dezvolta
rea tuturor zonelor patriei, pen
tru continua creștere a indus
triei românești, pentru bună
starea poporului.

Numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu este indestructibil 
legat de tot ceea ce în acești 19 
ani a însemnat dezvoltare, pro
gres. de tot ceea ce a însemnat 
si înseamnă noi si tot mai înal
te trepte ale propășirii si în
floririi patriei. O știu sutele de 
mii. milioanele de oameni ai 
muncii care s-au întîlnit cu to
varășul Nicolae Ceaușescu. cu 
tovarășa Elena Ceaușescu în vi
zitele de lucru. în marile adu
nări populare, adevărate insti
tuții ale democrației muncito
rești revoluționare. Iată mărtu
ria cooperatoarei Elisabeta Si- 
mion, de la C.A.P. Gheorghe 
Doja. județul Ialomița :

— Pentru noi, cooperatorii din 
Gheorghe Doja. întîlnirile cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
cel mai iubit fiu al poporului 
nostru, sînt veșnic proaspete în 
memorie, pentru că sînt cele 
mai frumoase zile ale vieții 
noastre. Prima vizită a tovară
șului Nicolae Ceaușescu a fost 
la 26 iunie 1965, în perioada 
cînd întregul popor se pregătea 
pentru Congresul partidului. 
Eram la prașilă si a venit și a 
stat de vorbă cu noi de la inimă 
la inimă. spunîndu-ne că ne 
revin sarcini deosebite pentru a 
pune in valoare pămînturile din 
Bărăgan. Ne-a vorbit tovarășul 
Ceaușescu despre frătîa noas
tră cu clasa muncitoare care 
ne pune la dispoziție mașini 
agricole puternice si moderne, 
despre chimizare, irigații si 
modernizări în zootehnie, și 
toate au devenit faptă : despre 
viata noastră, care urmează să 
fie tot mai îmbelșugată, avînd 
drept izvor producțiile realizate. 
De atunci pînă acum, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a mai venit 
la noi de încă trei ori : la 30 
ianuarie 1971. 6 octombrie 1973 
și 12 martie 1983. De fiecare 
dată, secretarul general al parti
dului ne-a dat cele mai bune 
sfaturi, ne-a orientat munca si 
am simtit din fiecare cuvînt al 
său marea omenie, dragostea 
de tară, de popor si cunoaște
rea adincă a sufletului țărănesc. 
De atunci, de la prima vizită 
de lucru, au trecut 19 ani. timp 
in care producțiile s-au dublat 
și chiar triplat. Rezultatele ob
ținute de noi poartă în ele în
demnurile si orientările tova
rășului Nicolae Ceaușescu, omul 
pe care noi, țăranii, alături de 
întregul popor, ii purtăm me
reu in sufletele noastre.

...Așa îl vede întregul popor 
pe cel mai iubit fiu al său. 
aidoma tărăncii din Bărăgan ; 
minerul din Valea Jiului, oțe- 
larul de 'la Galati, constructorul 
din Bacău. învățătorul din Ma
ramureș, proiectantul din Bra
șov. ciberneticianul din Craio
va. toti cei ce muncesc îl simt 
pe tovarășul Nicolae Ceausescu 
„al lor", suflet din sufletul nea
mului. identificat cu viata în
tregului popor. Academicianul 
Nicolae Teodorescu ne-a decla
rat :

— Congresul al IX-lea a ales 
în fruntea partidului un minu
nat om politic, iar istoria a con
firmat și confirmă că ziua ale
gerii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu este una din zilele 
faste ale poporului român. îi 
datorează nespus toate clasele 
și categoriile sociale, toată su
flarea tării. Oamenii de stiintă 
au în climatul inaugurat de 
Congresul al IX-lea un cadru 
de o supremă generozitate. Se
cretarul general al partidului 
a înlăturat cu fermitate revo
luționară dogmele de orice fel 
și ne-a chemat si pe noi să fa
cem tot așa ; ne-a chemat să 
îndrăznim, să nu socotim nive
lurile mondiale drept ceva la 
care noi n-am avea acces : să 
ne iubim patria si să punem in 
slujba ei toate cunoștințele 
noastre. Este primul care a dat 
și dă exemplu de muncă, de te
nacitate, de curaj, de gîndire 
novatoare. De numele său sint 
legate toate împlinirile poporu
lui din acești 19 ani bogati in 
realizări caro au trecut de la 
istoricul Congres al IX-lea al 
partidului.

De numele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu se leagă, in
tr-adevăr. fiecare nou pas înain
te pe drumul progresului si ci
vilizației socialiste, fiecare nouă 
treaptă urcată pe scara afirmă
rii capacității creatoare a tutu
ror cetățenilor patriei. fără 
deosebire de naționalitate. Ne 
spune Emerlc Szabo, primarul 
municipiului Odorheiu Secu
iesc :

— Vizitele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au însemnat pentru 
așezarea noastră, de fiecare 
dată, un nou Impuls pe drumul 
dezvoltării multilaterale. Oa
meni! muncii, români si ma
ghiari. i-au primit cu entuziasm 
prețioasele indicații si s-au an
gajat ferm pentru a le transpu
ne fără întirziere în fapte, cu 
profunda convingere că numai 
in felul acesta not răspunde 
grijii deosebite pe care secre
tarul general a! partidului o 
manifestă fată de noi. consec
ventei cu care. în spiritul unei 
clarvăzătoare si intelepte poli
tici,' asigură repartizarea rațio
nală a forțelor de producție pe
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Mereu în mijlocul poporului
Nicolae 
mijlocite

In cei peste 19 ani de cînd se află în fruntea partidului, tovarășul 
-j Ceaușescu, aplicînd cu consecvență principiul cunoașterii ne» 

a realităților, al
i

consultării largi cu masele,

5S5 VIZITE DE LUCRU
a efectuat

in Capitală și în toate județele țării 
cursul acestor vizite a analizat împreună cu muncitorii, cu spe

cialiștii și cadrele de conducere problemele concrete ale eficienței și 
dezvoltării

2060 UNITĂȚI ECONOMICE Șl SOCIAL-CULTURALE 
Traducînd în viață principiile democrației socialiste, inițiind crearea 

tcadrului instituțional pentru participarea celor 
oameni ai muncii la elaborarea și dezbaterea 
în toate
Nicolae Ceaușescu a inițiat și a participat la

în

în

sectoarele activității economice

mai largi categorii de 
programelor dezvoltării 

și sociale, tovarășul
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întreg teritoriul tării, punînd 
astfel un real temei deplinei 
egalități în drepturi a tuturor 
fiilor patriei. Dacă în anul 1968 
producția industrială globală a 
municipiului nostru era doar de 
50 milioane lei, în 1983 a ajuns 
la aproape 3,5 miliarde Iei ! In 
15 ani, ea a crescut de 70 de 
ori ! Au fost construite peste 
7 000 apartamente prin care s-a 
schimbat fundamental peisajul 
arhitectonic al acestui oraș : 
avem scoli, creșe. spital, nume
roase alte dotări social-culturale.

Aniversarea marelui eveniment 
din viața partidului și a țării, 
Congresul al IX-lea. ne află pe 
noi, toti oamenii muncii, ro
mâni și maghiari, mai uniți ca 
oricind in jurul partidului, al 
secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, hotă- 
riți de a face totul pentru a asi
gura mersul înainte al patriei 
noastre, România socialistă, pe 
drumul bunăstării si prosperi
tății, al progresului și civilizației 
socialiste.

Socialismul se construiește 
tu poporul, pentru popor

Unul dintre obiectivele funda
mentale pe care partidul, secre- 
rul său general și le-au propus 
și le-au înfăptuit in această rod
nică perioadă de după Congre
sul al IX-lea, intrată in conștiin
ța națiunii drept „Epoca 
Ceaușescu", îl constituie depli
na valorificare; in folosul tării, 
a tuturor energiilor poporului, a 
resurselor sale de inițiativă, de 
creativitate, de dăruire patrioti
că, de soirit revoluționar. A 
fost făurit. în acest scop, asa 
cum releva tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Plenara C.C. al 
P.C.R. din iunie 1982, „un sistem 
democratic unic în felul său", 
în cadrul căruia oamenii mun
cii. avînd drepturi egale, avînd 
șanse egale de afirmare socială, 
fie că sint români, maghiari, 
germani ori de alte naționali
tăți. au dobindit cu adevărat 
statutul de făuritori ai istoriei. 
Ideea revoluționară a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. potrivit 
căreia o societate pentru ponor 
nu poate fi edificată decît prin 
popor, o regăsim in toate înflă-

căratele îndemnuri adresate de 
partid oamenilor muncii de la 
orașe și sate de a da întreaga 
măsură a devotamentului lor 
patriotic, a competenței lor, in 
opera de făurire a socialismului 
și comunismului în România. 
Semnificativă, in acest sens, este 
opinia unui specialist în dome
niul științelor sociale — prof, 
univ. dr. Gh. Al. Cazan :

— Pornind de la concepția că 
socialismul este opera conștien
tă a poporului, partidul, secreta
rul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au acționat 
neîncetat, în toti cei 19 ani care 
au trecut din 1965- și pină in 
prezent, pentru a asigura. in 
forme viabile. participarea 
directă, democratică a întregu
lui popor la conducerea socie
tății. Expresie concentrată a 
realizărilor dobîndite în întrea
ga operă de edificare a noii 
orinduiri în România, democra
ția muncitorească, revoluționară, 
se înscrie ca una dinti-e cuceri
rile de seamă, istorice ale po
porului român in anii de după

cel de-al IX-lea Congres al 
partidului, fiind calea reală, 
eficientă de participare a tu
turor oamenilor muncii la fău
rirea propriei lor istorii, a pro
priului lor viitor.

Această realitate însuflețitoa- 
re este trăită, in fapt, in între
prinderi industriale, în unități 
agricole, in instituții de știință, 
invățămint și cultură de milioa
ne și milioane de oameni, de 
întregul popor.

— întreprinderea noastră nu 
a fost construită, asa cum sint 
cele mai multe dintre unitățile 
industriale din România con
temporană. în anii de după cel 
de-a] IX-lea Congres. Actul de 
naștere al întreprinderii a fost 
semnat cu mai bine de o sută 
de ani în urmă — ne spune Ion 
Bărbierii, secretarul comitetului 
de partid al întreprinderii de 
utilaj petrolier din Tirgoviște, 
președintele consiliului oameni
lor muncii. Dar destinul ei ac
tual este profund legat de pu
ternicele prefaceri revoluționare 
din anii „Epocii Ceaușescu". în 
1965 lucrau aici mai puțin de 
2 000 de oameni ai muncii. Azi 
lucrează peste 10 000. în 1965 se 
mai lucra in întreprindere cu 
mașini simple. învechite ; azi 
muncitorii uzinei comandă ma
șini ultramoderne, cu programe 
electronice. Acest salt calitativ in 
tehnică a determinat schimbări 
însemnate și pe planul .conștiin
ței. în condițiile modernizării 
producției, fiecare muncitor s-a 
confruntat și se confruntă cu 
cerința concretă de a-și ridica 
fără încetare pregătirea profe
sională. Fiecare muncitor are. 
azi, conștiința limpede a sta
tutului său de proprietar, pro
ducător si beneficiar.

Am văzut, la Muzeul județean 
din Buzău, citeva fotografii ce 
redau imagini din primii ani de 
după 23 August 1944. Buzăul nu 
avea industrie. Avea numai
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citeva mici ateliere de reparații 
și citeva mori. Singurele între
prinderi industriale erau fabrica 
de cărămidă și atelierele de ma
terial rulant, de peste linia fe
rată. Cum se lucra in aceste 
unități ? Ce fel de condiții de 
muncă erau asigurate ? Fotogra
fiile despre care am amintit dau 
un răspuns concludent. Ele în
fățișează imagini ale unor ate
liere intunecoase și insalubre ; 
ale unor muncitori semicalificați 
sau necalificați, ale unor oa
meni care nu știau să scrie și 
să citească. Au trecut anii. După 
cel de-al IX-lea Congres, Bu
zăul, ca și toate celelalte locali
tăți ale patriei noastre, a fost 
propulsat pe coordonatele pro
gresului și civilizației socialiste 
— baza acestui proces fiind pu
ternica industrializare a muni
cipiului. Inginerul Eugen Sandu, 
directorul întreprinderii de 
sirmă, se referă la șansele de 
afirmare profesională și socială 
pe care acest fertil proces le-a 
deschis oamenilor muncii :

— Secretarul general al parti
dului a vizitat de mai multe ori 
întreprinderea noastră, iar fie
care vizită s-a soldat cu un nou 
și cuprinzător program de dez
voltare. De fiecare dată, tova
rășul Nicolae Ceaușescu ne-a 
indicat căile valorificării depli
ne a resurselor materiale și de 
muncă. Pot spune că tot ceea ce 
reprezintă uziria noastră, con
strucția ei. dezvoltarea, moder
nizarea continuă, dotarea cu 
utilaje dintre cele mai moderne, 
constituie dovezi grăitoare ale 
preocupării secretarului general 
al partidului ca și in Buzău. Ia 
fel ca in întreaga tară, oamenii 
muncii să dispună de condiții 
cit mai bune de lucru, de pre
gătire, de participare activă la 
conducerea societății. Noi. ase
menea întregului popor, sintem 
convinși că realegerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, la Con-

greșul al XIII-lea, în fruntea 
partidului constituie garanția 
sigură a progresului patriei, a 
vieții noastre fericite.

O imagine semnificativă pen
tru marele drum parcurs în 
epoca inaugurată de cel de-al 
IX-lea Congres ăl 'partidului o 
oferă și un oraș din județul Co- 
vasna : Tirgu Secuiesc.

— Industrializarea, afirmă 
maistrul Iosif Daczo, de la în
treprinderea mecanică, a contri
buit la înnoirea întregii noastre 
vieți. Intr-o cuvîntare rostită cu 
doi ani în urmă, cu prilejul unei 
vizite făcute in județul Covas- 
na. secretarul general al parti
dului spunea că adevărata ega
litate iff drepturi înseamnă a 
avea condiții egale de muncă, 
de viată, de împlinire a perso
nalității umane. Pentru noi, 
oamenii muncii de pe aceste 
meleaguri, aceste cuvinte ex
primă un adevăr fundamental. 
Dacă ne întoarcem cu decenii 
în urmă, la realitățile de odi
nioară. ar trebui să ne între
băm : Despre ce fel de egali
tate putea fi vorba cînd oame
nii iși părăseau localitatea na
tală. casa părintească, se des
părțeau de prieteni și por
neau nrin tară în căutare de 
lucru ? Acum, tinerii nu mai 
pleacă din oraș. Aici urmează 
liceul, aici se încadrează in 
muncă, aici au asigurate toate

condițiile pentru a se împlini 
multilateral. Au revenit acasă 
Si cei care plecaseră cu ani in 
urmă, să lucreze in alte județe.

Aici, în iulie 1967. cu prile
jul primei vizite de lucru a se
cretarului general al partidului 
pe aceste străvechi meleaguri 
românești, s-a hotărit ampla
sarea unei mari platforme in
dustriale ce avea să aducă pro
funde prefaceri înnoitoare în 
viata oamenilor. Acesta a fost 
începutul. Apoi s-au ridicat alte 
importante obiective industria
le. la Sfintu Gheorghe. la Ba- 
raolt. la Covasna. la întorsura 
Buzăului, așa cum s-au ridicat 
pretutindeni in județele a căror 
moștenire economică fusese ex
trem de săracă, așa cum s-au 
ridicat în întreaga tară. Dez
voltarea industriei a favorizat 
apariția a noi si noi profesii, 
mii. sute de mii. milioane de 
oameni devenind specialiști in 
automatizări, in electronică in
dustrială. în cibernetică. în 
construcții de mașini. în chi
mie. in siderurgie. în nenumă
rate ramuri ale industriei mo
derne. Pretutindeni. în toate 
localitățile patriei. în anii de 
după cel de-al IX-lea Congres, 
oamenilor muncii li s-au creat 
condiții de afirmare socială din
tre cele mai bune, aceasta fiind 
cea mai grăitoare expresie a 
democrației noastre socialiste.

Omul nou—cea mai cutezătoare 
creație a acestor ani

— Construirea societății so- pentru muncă a tinerei genera-
cialiste și comuniste este sino
nimă cu insăși construirea unui 
om nou și a unui nou umanism, 
cu înflorirea și dezvoltarea per
sonalității umane — ne spune 
prof. univ. dr. Dumitru Ghișe. 
In acest proces istoric complex 
și contradictoriu, cu dialectica 
lui imanentă, suplă și plină de 
nuanțe. Congresul al IX-lea al 
partidului a reprezentat un mo
ment de răscruce. Examinîria îri 
spirit critic activitatea desfășu
rată pină atunci, succesele, că și 
neajunsurile mersului revolu
ției. conturind direcțiile de dez
voltare a României socialiste in 
următoarea perioadă. Congresul 
— prin Raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
aducea o viziune nouă, proaspă
tă, științifică, un nou suflu dia
lectic în înțelegerea și cuprin
derea procesului de transforma
re revoluționară a societății și a 
omului. In contextul transfor
mărilor profunde ale vieții so
ciale in ansamblul său, congre
sul formula, in termeni limpezi 
și preciși. ca o sarcină de esen
țială însemnătate, „formarea 
omului nou, însuflețit de idea
lurile nobile ale socialismului, 
de principiile moralei comunis
te, cu un larg orizont cultural". 
Cu o inegalabilă intuiție și forță 
de pătrundere in miezul lucru
rilor, secretarul general al parti
dului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a conturat. încă de 
atunci, nucleul fierbinte al unui 
nou tip de umanism, umanis
mul revoluționar, nucleu în ju
rul căruia, cu fiecare etapă 
parcursă, s-a cristalizat — în- 
tr-o construcție . teoretică și 
practică armonioasă —■ un în
treg program de edificare a 
conștiinței umane, a personali
tății omului făuritor de nouă 
istorie. In concepția partidului 
nostru, așa cum s-a configurat 
cu nedezmințită tărie la Congre
sul al IX-lea, suprimarea pro
prietății private asupra mijloa
celor de producție și lichidarea 
exploatării, dezvoltarea forțelor 
de producție, creșterea continuă 
a nivelului de trai, așezarea ra
porturilor sociale pe temeiurile 
dreptății și egalității, ale demo
crației și libertății nu reprezen
tau decît premisa obiectivă, ca
drul necesar manifestării și 
dezvoltării tot mai depline a 
personalității umane. Pentru ca 
umanisrhul revoluționar să se 
poată închega cu adevărat în 
toate articulațiile sale, era ne
cesar ca, pe aceste baze obiec
tive și în consonantă cu ele. să 
se desfășoare un întreg și com
plex proces istoric de educație 
prin și pentru muncă, de in
struire profesională 'dublată de 
o lărgire permanentă a orizon
tului cultural general, de însuși
re a științei, a concepției revolu
ționare despre lume. I’e aceste 
drumuri deschise de Congresul 
al IX-lea, continuate și dezvol
tate pe parcurs în documentele 
congreselor ce au urmat. în ope
ra teoretică a secretarului ge
neral al partidului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. uma
nismul a încetat de a mai fi un 
simplu exercițiu teoretic, o ste
rilă speculație abstractă, deve
nind o problemă a vieții reale, 
a praxis-ului istoric.

Societate a celor mai largi 
drepturi democratice, societatea 
românească de astăzi oferă po
sibilități reale de formare aces
tui om nou, asigurînd condiții 
optime tuturor tinerilor de a 
urca cele mai înalte trepte ale 
științei și culturii. Este ideea pe 
care a ținut să o scoată in evi
dență Elena Băltoiu, învățătoare 
la școala generală din comuna 
Drăgănești de Vede, județul Te
leorman :

— Avînd mereu drept ghid de 
acțiune îndemnurile secretaru
lui general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, pu
nem în prim-planul activității 
noastre educarea prin muncă și

ții, incă de la cea mai fragedă 
vîrstă. cultivarea respectului 
fată de făuritorii bunurilor ma
teriale, a dragostei față de pa
trie. partid și popor, spiritul de 
sacrificiu pentru interesele pa
triei, ale socialismului. Pentru 
noi. un înalt model de spirit 
revoluționar, de dăruire pa
triotică. de eroism în muncă, 
de activă participare la întrea
ga viață a țării îl constituie 
tovarășa Elena Ceaușescu. emi
nent conducător politic și sa
vant de renume mondial.

— Este limpede pentru ori
cine că noul statut pe care l-a 
dobindit femeia în societatea 
noastră constituie o ilustrare 
vie a consecvenței cu care parti
dul și statul nostru au acționat 
și acționează pentru transpu
nerea în viață a principiilor 
egalității între oameni, fără deo
sebire de sex și naționalitate, a 
normelor fundamentale ale 
demnității umane — ne spunea 
doctorița Szatmarl Ecaterina, 
președinta Comitetului orășe
nesc al femeilor din Salonta. 
Schimbările profunde ce s-au 
produs în munca și viața fe
meilor din țara noastră in ulti
mele două decenii pot fi regă
site cuprinzător și în Salonta. 
orașul din inima Cimpiei Crișu- 
rilor. Pină nu de mult, bună
oară. cele mai multe femei de 
aici erau casnice. Azi nu mai 
constituie o noutate femeia 
strungar, femeia sudor, femeia 
electronist. Au intrat în obișnui
tul cotidian și ipostaze mai noi 
— femeia maistru, șef de-secție, 
director și chiar primar. In Sa
lonta. treburile obștii sînt con
duse de o primăriță. Un mare 
număr de femei sînt alese în or
ganele de conducere colectivă. 
Dar, tot în Salonta, ponderea 
femeilor ce muncesc în unită
țile industriale a crescut mult în 
ultimele două decenii, ca urma
re firească a condițiilor 'econo
mice și sociale create. Toate 
acestea constituie un moțiv de 
justificată mindrie. dar mai ales 
de profundă recunoștință față 
de partid, față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. !pentru 
condițiile create femeilor de a-și 
putea valorifica superior ener
giile și capacitățile de muncă și 
de creație.

Umanismul societății noastre 
socialiste. întreaga politică a 
partidului nostru tinde con
tinuu să realizeze la nivelul fie
cărei individualități umane o 
unitate cit mai deplină intre 
conștiința profesională, cea mo
rală și cea culturală. Această 
valorizare continuă, liberă, a 
forțelor plăsmuitoare de noi va-J 
lori a dat roade spectaculoase' 
în cadrul numeroaselor ediții ale 
Festivalului național „Cintarea 
României", a pus în evidență 
talente care altădată ar fi ră
mas circumscrise doar ariei 
restrinse a locului de obirșie. Un 
astfel de talent este Ion Arsene 
din satul Jugur, comuna Poie- 
nari de Munte, județul Argeș. 
Laureat al tuturor edițiilor de 
pînă acum ale festivalului, acest 
virtuoz al cîntecului popular, 
vestit în toată țara pentru mă
iestria cu care construiește flu
iere. este miner la întreprin
derea minieră din Cîmpulung.

— Cîntecul românesc mi-a 
fost întotdeauna drag. L-am 
deprins de la părintele șl buni
cul meu care, și ei, îl știau de 
la moșii și strămoșii lor. Cîntam 
mereu și in tinerețe cînd eram 
cu oile pe munte, dar am cintat 
cu mult mai mult de cînd 
m-am reîntors în sat. în 1965, 
cind s-a deschis mina de căr
bune. Tot de atunci am început 
să fac fluiere și cavale. să or
ganizez formația de fluierași 
cu care se mindrește astăzi sa
tul nostru. Festivalul național 
„Cintarea României", întrece
rile care au avut loc mi-au adus 
nu numai mulțumirea că mu
zica și fluierele mele sînt pre-
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Partidul se afirmă tot mai puternic ca centru vital al întregii națiuni, 
de la care emană gîndirea cutezătoare menită să asigure transformarea 
revoluționară a societății, forța ce însuflețește toate energiile creatoare 
și pune în valoare geniul întregului popor român, deschizînd patriei 
minunate perspective de progres și civilizație.

NICOLAE CEAUȘESCU
tuite, dar și mindria că ele sint 
astăzi cunoscute pină departe, 
în toată țara, că ele pot aduce 
bucurie oamenilor.

Vorbindu-ne despre exis
tenta unui continuu proces de 
osmoză intre creator și omul 
contemporan, scriitorul Mircea 
Radu Iacoban atrăgea atentia 
asupra unei idei pe care Emi- 
nescu o prețuia : „Misiunea oa
menilor ce vor din adincul lor 
binele tării e creșterea morală a 
generatiunei tinere și a genera- 
țiunei ce va veni".

— Această „creștere morală", 
însoțind îndeaproape procesul 
general de creștere și devenire 
a unei societăți adine interesată 
de edificarea temeinică a pro
priului viitor, constituie, pentru 
scriitor, terenul în care forează, 
principala zonă din care se cu
vine să extragă personajul 
menit a fi propus atenției citi
torului. Omul nou — pentru 
formarea căruia, la Congresul al 
IX-Iea al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a trasat lini
ile directoare — il dorim, fireș

Patriotismul revoluționar 

înaripează forța de creație 

a națiunii
E de-ajuns să-ți plimbi pri

virile de la un capăt la altul 
al tării pentru a cuprinde ta
bloul unor profunde înnoiri în 
cotidian care conturează viguros 
noua calitate a vieții.

— Acum 20 de ani, Vasluiul nu 
putea oferi tinerilor decît cîteva 
locuri de muncă in mica in
dustrie și in agricultură — își 
amintește profesorul pensionar 
Constantin Didilescu, Astăzi, 
Vasluiul este de nerecunoscut. 
S-a transformat și a crescut ca 
un Făt-Frumos, în cițiva ani 
cit în secole. Fiecare nouă eta
pă de dezvoltare își are pre
misa în vizitele de lucru făcute 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. S-au construit între
prinderi industriale, care oferă 
tinerilor un întins evantai de 
profesiuni necunoscute altă dată 
pe aceste meleaguri. Calitatea 
vieții a sporit considerabil. Trei 
pătrimi din populație locuiește 
în case noi. O rețea de magazi
ne moderne, noi edificii social- 
culturale, grădinițe, școli gene
rale, licee, noi case de cultură 
și cluburi muncitorești, biblio
teci, librării, cinematografe și 
multe altele, sint tot atîtea ar
gumente care ne vorbesc despre 
nivelul de trai material și spi
ritual al fostei „provincii".

Aceleași spectaculoase pre
faceri, care conturează un nou 
orizont de viață, la parametrii 
calitativi ai civilizației socia
liste, sint evidente și la Sebiș, 
județul Arad, în 1965 o comună 
oarecare, astăzi un oraș în plină 
ascensiune.

— Saltul înregistrat într-un 
timp relativ scurt este extraor
dinar — ne spune tovarășul 
Petru Dragoș, primarul orașului. 
Mobila produsă de noi este ex
portată în toată lumea. In 
Belgia, Olanda, Anglia. S.U.A. 
și alte țări, numele Sebișului 
este astfel mai cunoscut azi 
decît era el cunoscut în Româ
nia de ieri. Am construit blocuri 
de locuințe, un spital nou, 32 de 
săli de clasă, o sală de gim
nastică, laboratoare și un inter
nat care asigură copiilor noștri 
largi posibilități de instruire și 
educare.

Legat de acest din urmă as
pect, realizările de la Sebiș ne 
dau doar parțial o idee despre 
adevărata măsură a dezvoltării 
învățămîntului în_ țara noastră. 
Orizonturi noi, fără precedent 
au fost deschise de Congresul 
al IX-lea acestui domeniu de 
înaltă utilitate socială, care ne 
îndreptățesc să spunem că în in
tervalul de timp de cînd in 
fruntea partidului și a statului 
se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu învățămîntul nos
tru a cunoscut cea mai fertilă 
perioadă de dezvoltare. Anual, 
un sfert din populația tării be
neficiază de o pregătire multi
laterală, modernă, in acord cu 
exigentele societății și. bineîn
țeles, fără nici un fel de plată.

— întreg acest edificiu al 
pregătirii tinerelor generații 
pentru muncă și viață — ne-a 
declarat academicianul loan 
Anton — s-a clădit și se clădeș
te după concepția nouă, revolu
ționară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, referitoare la inte
grarea invățămintului cu cerce
tarea științifică și producția. 
Prin obiectivele sale de amplă 
perspectivă, cît și prin dina
mismul și sporirea puterii de 
creație imprimate școlii de toate 
gradele, prin revitalizarea boga
telor tradiții românești de edu

Prezență dinamică, prestigioasă 
pe arena internațională

Acești 19 -ani care au trecut 
de la Congresul al IX-lea al 
partidului au fost și spațiul 
unei acțiuni internaționale a 
partidului nostru de o amploa
re si un răsunet care nu-si află 
precedentul in istorie. „Politica 
internațională a tării noastre — 
arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in Raportul la Con
gresul al IX-lea. document is

te, cit mai prezent in pagina ti
părită, pe ecrane, pe scenele 
teatrelor, cu toate atributele ce 
le presupune construirea unui 
nou tip uman și in deplin acord 
cu noul tip de societate ce-l 
construim. Deosebit interes pen
tru oamenii scrisului il prezintă 
faptul că procesul de făurire al 
omului nou este și va fi con
tinuu. tot așa după cum perfec
ționarea relațiilor sociale și a 
socialismului românesc în an
samblu sint continue, într-o 
mereu ascendentă dialectică a 
devenirii. Nici vorbă de vreun 
ciclu închis, deci de personaje- 
dogmă, ci — și aici se deschide 
o perspectivă seducătoare pen
tru scriitor — eroi „în marș", 
care se autoperfecționează odată 
cu societatea ce ei înșiși o per
fecționează. Dificultatea portre
tului în mișcare înseamnă o 
probă nu ușor de trecut. Cu atît 
mai consistentă este satisfacția 
descifrării exacte și adevărate a 
noului statut conferit de socia
lism personalității umane.

care a noilor generații în cultul 
iubirii de tară, prin statutul 
moral superior asigurat slujito
rilor școlii, prin democratismul 
ei autentic, această concepție 
nouă s-a afirmat și se afirmă 
ca strategie definitorie a per
fecționării necontenite a școlii 
românești de toate gradele.

Asemenea posibilități largi de 
pregătire îl ajută pe fiecare tinăr, 
pe fiecare om al muncii din patria 
noastră să-și dezvolte aptitudi
nile. să-și împlinească vocații
le, personalitatea. Un exemplu, 
din numeroase altele, îl consti
tuie destinul inginerului Du
mitru Buică, de la întreprinde
rea minieră Vulcan din Valea 
Jiului. Acum 19 ani lucra ca 
electrician la aceeași întreprin
dere ; termină liceul seral, se 
înscrie apoi la Institutul de 
mine din Petroșani, face cursu
rile tot la seral și obține di
ploma de inginer ; astăzi este 
șeful unui important sector de 
producție.

— Viața mea este legată ne
mijlocit de ampla deschidere 
realizată de Congresul al IX- 
lea, de acțiunea permanentă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru afirmarea multilatera
lă a personalității umane. 
Lucrăm astăzi cu mașini și 
utilaje de cel mai înalt nivel 
tehnic, care cer cunoștințe 
complexe, o pregătire multilate
rală. Este cert că o contribuție 
cu adevărat activă la valorifi
carea optimă a condițiilor de 
care dispunem, la crearea unor 
tehnici și tehnologii și aplicarea 
lor în cel mai scurt timp în 
producție, nu d pot avea decît 
acei specialiști și muncitori care 
își stăpînesc foarte bine pro
fesia, care cunosc tot ceea ce 
este nou în domeniul lor de ac
tivitate, dovedindu-se nu doar 
simpli meseriași, ci adevărați 
creatori.

Impactul benefic asupra con
diției umane este, intr-adevăr, 
aspectul cel mai pregnant al 
dezvoltării științei și tehnicii în 
anii de după Congresul al IX- 
lea.

— Aceasta este, dealtfel. în
săși rațiunea, finalitatea știin
ței — sublinia dr. chimist Maria 
Zaharescu, cercetător științific 
principal la ICECHIM — de a 
face ca modul de existență al 
omului să se perfecționeze ne
întrerupt. De a-i fi sprijin de 
nădejde, de a-1 ajuta să-și re
zolve problemele' cu care se 
confruntă, de a-1 face să trăias
că în condiții de civilizație su
perioară. Este, dealtfel, scopul 
demn și nobil pe care partidul 
nostru, secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, îl 
atribuie științei și slujitorilor ei. 
In spiritul acestui înălțător 
scop, sub directa conducere a 
tovarășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, cercetă
torii institutului nostru au în
țeles să răspundă chemării 
partidului, punînd în slujba 
tării întreaga lor capacitate și 
forță creatoare. Prin cercetă
rile realizate în domenii de a- 
vangardă din marea ramură a 
chimiei am putut oferi econo
miei naționale, și îndeosebi in
dustriilor sale de virf — elec
tronică, microelectronică, aero
nautică. nucleară, de medica
mente și altele — o serie de 
produși chimici și materiale de 
primă necesitate, înlocuind im
porturi costisitoare sau valori
ficând superior unele materii 
prime existente în țară. Totul 
pentru bunăstarea patriei, a 
fiecăruia dintre noi.

toric în devenirea națiunii ro
mâne socialiste — arc ca teme
lie trainică, permanentă princi
piile suveranității si indepen
dentei naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în tre
burile interne, avantajului re
ciproc". Justețea acestor prin
cipii. nestrămutata consecventă 
în aplicarea lor. edificiul poli
tico-diplomatic construit in 19 

ani pe această puternică teme
lie au făcut ca prestigiul Româ
niei pe arena internațională să 
înregistreze cote supreme, să 
facă din tara noastră un parte
ner respectat. Pe toate meridia-

OMAGIU CONDUCĂTORULUI IUBIT
In jurul său cu drag întreaga țară 
Ca o coroană pe stejar se strînge 
Și nu e-n lume piedică sau armă 
Care ne poate doborî ori fringe.
Ca sol al păcii el transmite-n lume 
Voința de dreptate-a țării noastre 
Chemînd popoarele să-nfăptuiască 
O lume fără arme și dezastre...
Cu trup și suflet țării dăruit 
Conducător viteaz al națiunii
Prin faptă și prin gînd, neobosit 
Ca bradul stați in flacăra furtunii

Căci tot ce faceți, tot ce-nfăptuiți 
Pentru popor și pentru țară este 
Vreți oamenii să fie fericiți 
Și țara să-nflorească ca-n poveste 
Pildă de conștiință exemplară 
Muncind n-aveți o clipă de răgaz 
Locul de muncă Vă e-ntreaga țară 
Cu toate șantierele de azi
Vă identificați cu țara toată 
Și-n lume păcii i-ați purtat solie 
Cînd azi în lume spunem România 
Noi Ceaușescu spunem, cu mîndrie,

< Mircea Florin ȘANDRU

NOI VOM CÎNTA PARTIDUL ÎNȚELEPT
Noi vom cînta cîrmaciul, partidul înțelept, 
Cu fața către soare, ca floarea, intoreînd, 
Care ne-arată drumul biruinței drept, 
Cu patria română în faptă și în gînd I
Și zborul noi cînta-vom spre patruzeci de culmi, 
Din Augustul de glorii, lumina inălțind,
Și-al păsărilor cîntec sub bolțile de ulmi, 
Cu patria română în glasul lor și-n gîndl

Vom preaslăvi o țară eternă de lumină, 
Livada înflorită a patriei române, 
Urcînd spre fericirea ei deplină
Tot ce-i aici statornic și veșnic va rămîne!
In inimi noi purtînd-o, din om in om, o floare, 
E patria română etern înfloritoare!

Ion C. ȘTEFAN

nele globului, cuvintele ROMÂ
NIA — CEAUȘESCU. indisolu
bil asociate, desemnează o con
cepție profund științifică, ori
ginală si vastă asupra păcii, a- 
supra căilor de înfăptuire a. ei 
— deziderat suprem al tuturor 
popoarelor lumii.

„Independența". puternica ci
tadelă sibiană cu nume de sim
bol. a construcției de mașini ro
mânești. Ne vorbește Nicolae 
Faloba. lăcătuș, șef de echipă :

— îi sintem recunoscători din

adincul inimii conducătorului 
nostru iubit pentru dăruirea, 
abnegația si cutezanța revolu
ționară cu care slujește intere
sele vitale ale poporului nos
tru. dornic să trăiască în dem
nitate. liber si stăpin pe soarta 
sa ; ji mulțumim din adincul 
inimii pentru modul exemplar 

în care acționează pe plan in
ternațional ca România socialis
tă să fie prețuită și respectată 
pretutindeni in lume. Mulțu
mim tovarășei Elena Ceaușescu 
pentru tot ceea ce face, ca pro

eminent om politic și de știință, 
pentru sporirea continuă a pres
tigiului internațional al Româ
niei.

Participînd activ la elaborarea 
si înfăptuirea politicii externe 
românești, oamenii muncii din 
patria noastră au conștiința e- 
xactă a dimensiunilor ne care 

le-a căpătat după Congresul al 
IX-lea al partidului acțiunea in
ternațională a partidului și sta
tului nostru.

— Am lucrat mai mulți ani în 
cadrul service-ului peste hotare 

al uzinei noastre — ne spune 
maistrul Vasile Ștcfănescu, de la 
„Tractorul" Brașov. Timpul pe
trecut departe de hotarele țării, 
contactul nemijlocit cu locuitorii 
țărilor în care am acordat asis
tență tehnică, nenumăratele con
vorbiri cu ei mi-au dat posibi
litatea să aflu gîndurile și pă

rerile multor străini despre țara 
noastră. M-au impresionat și mă 
impresionează și astăzi aprecie
rile elogioase făcute la adresa 
României, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. M-a impresionat 
prestigiul de care se bucură țara 
noastră, politica ei in lume, a- 
prcciată ca o politică justă, în
țeleaptă : ea a făcut să avem 
mulți prieteni peste hotare. Gin- 
durile și sentimentele nutrite 
față de patria noastră, față de 
poporul român, față de președin
tele țării sint exprimate sub cele 
mai diverse forme : în Repu
blica Arabă Egipt, de pildă, cînd 
venea vorba despre poporul ro
mân sau despre președintele 
țării, cuvîntul prieten era și este 
nelipsit de pe buzele oamenilor. 
Aceleași simțăminte calde la a- 
dresa poporului nostru, a con
ducătorului lui iubit le-am în- 
tilnit și în Spania, ca și în alte 
țări, unde poziția României, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
față de marile probleme ce fră- 
mîntă lumea contemporană, ac
țiunea consecventă în favoarea 
drepturilor popoarelor la pace, 
dezvoltare liberă, progres, viață 
mai bună sint bine cunoscute. 
Prestigiul de care ne bucurăm 
în lume, prestigiu real, imens, 
pe care l-am constatat in nenu
mărate rînduri, se explică prin 
înțelepciunea politicii noastre 
externe ; de la Congresul al IX- 
lea al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a militat și 
militează cu consecvență pentru 
afirmarea principiilor suverani
tății și independenței naționale, 
egalității în drepturi, pentru ini
țierea unor măsuri concrete de 
dezarmare, pentru eradicarea 
subdezvoltării și instaurarea u- 
nei noi ordini economice inter

Realegerea 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

la Congresul al Xill-lea, 

în funcția de secretar general

al partidului—chezășia supremă 

a înaintării spre comunism
„E scris pe tricolor unire". 

Acest cîntec, a cărui muzică și 
ale cărui versuri izvorăsc din 
istoria patriei, din conștiința 
poporului, din idealurile și as
pirațiile ce-l animă, dă expresie 
uneia dintre cele mai profunde 
realități ale anilor de după cel 
de-al IX-lea Congres : strînsa 
unitate a poporului în jurul 
partidului, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

— Unitatea dintre partid și 
popor — subliniază lector univ. 
dr. Constantin Mitrache — are 
o temelie trainică ; o temelie ce 
a fost clădită, treaptă cu treap
tă, în toți cei peste 63 de ani 
de luptă și de muncă ai parti
dului nostru comunist, în toți 
anii revoluției și construcției 
socialiste. Acest fundament a 
cunoscut o dezvoltare calitativă 
după cel de-al IX-lea Congres, 
în anii de cînd în fruntea parti
dului și statului se află tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Puter
nica unitate a tuturor oameni
lor muncii in jurul partidului, 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii Socialis
te România, elocventă expresie 
a forței unui popor care trăiește 
liber într-o țară liberă, avînd la 
bază o deplină coeziune de in
terese și țeluri, de năzuințe și 
voință de acțiune, reprezintă 
imensa forță motrice a ridicării 
necontenite a României pe trep
te tot mai înalte ale progresu
lui și civilizației socialiste.

Participarea întregului nostru 
popor la conducerea societății, 
dialogul direct și deschis cu ma
sele de oameni ai muncii, rea
lități ce se înscriu între preo
cupările de prim ordin ale parti
dului nostru, constituie perma
nent un puternic factor de uni
tate. Deosebit de semnificativ, 
în acest sens, este faptul că, an 
de an, conducătorul partidului 
și statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, efec
tuează numeroase vizite de lu
cru in județele țării, in unități 
economico-sociale, științifice, de 
invățămint și cultură.

— Aveam 18 ani în 1969 — își 
amintește Constantin Stan, 
strungar la întreprinderea de 
utilaj chimic din Găești. Abia 
absolvisem școala. în acel an, 
cu emoție și cu bucurie, l-am 
întimpinat în unitatea noastră 
pe secretarul general al parti
dului. A discutat deschis cu noi, 
ne-a spus că pornim la un drum 
lung de muncă și că trebuie să 
ne pregătim temeinic, să învă
țăm continuu pentru a putea 
valorifica pe deplin resursele 
materiale ale țării. Pretutin
deni, în orașele și satele patriei, 
în toți acești ani de lumină de 
după Congresul al IX-lea, secre
tarul general al partidului a 
venit in mijlocul nostru, al oa
menilor muncii ; de fiecare 
dată, luînd cuvîntul în cadrul 
unor însuflețitoare adunări 
populare, ne-a cerut să stimu
lăm spiritul de inițiativă, să ge

naționale, pentru izbînda idea
lurilor socialiste. Cu alte cuvin
te, pentru că România, pre
ședintele țării au avut și au in 
toate marile probleme ale lumii 
de azi o poziție profund con
structivă, poziție care exprimă 
interesele fundamentale ale po
porului român, ale tuturor po
poarelor lumii.

Aceeași conștiință a implicării 
profunde în făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte, în apă
rarea dreptului suprem al po
poarelor, dreptul la viată, im
plicare a României și a fiecărui 
cetățean român, răzbate și din 
cuvintele președintei cooperati
vei agricole de producție Gre- 
ceanca, județul Buzău, Doina 
Marinescu :

— Datorăm marelui fiu al po
porului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, înțelepciunii și clar- 
viziunii sale, datorăm spiritului 
înnoitor, profund revoluționar al 
Congresului al IX-lea, amplifi
cat fără răgaz in toți anii ce s-au 
scurs de atunci, nu doar victo
riile fără seamăn în construcția 
materială și spirituală a țării, ci 
și ridicarea prestigiului ei pe a- 
rena internațională. Astăzi, 
România este un stat cunoscut 
și respectat pentru că întotdea
una acțiunile ei au mers și merg 
spre împlinirea năzuințelor po
poarelor, exprimă interesele lor 
vitale. Noi, țăranii, alături de 
muncitori, împreună cu toți cei
lalți oameni ai muncii, sintem cu 
stăruință chemați să ne spunem 
cuvîntul în problemele vieții in
ternaționale, să hotărîm politica 
externă a statului nostru, să ne 
aducem contribuția la realizarea 
ei. Este și aceasta una dintre 
cuceririle revoluționare obținute 
pe drumul deschis de gloriosul 
Congres al IX-lea al partidului.

neralizăm experiența înaintată 
p'entru ca munca noastră să se 
situeze mereu la nivelul efi
cienței maxime ; ne-a chemat 
cu însuflețire să asigurăm o 
nouă calitate a muncii. L-am 
urmat — și-1 vom urma tot
deauna cu devotamentul fapte
lor noastre — pentru că in tot 
ceea ce spune, în tot ceea ce 
înfăptuiește exprimă interesele 
supreme ale țării, ale poporului;

— Un drum lung, un drum de 
muncă, de luptă, de eroism, de 
mărețe biruințe. Acesta este 
drumul înfăptuirii unității noas
tre. O realitate ce se împlineș-! 
te, azi. în anii construcției so-> 
cialiste, expresia ei cea mai vi-! 
brantă fiind strînsa unitate a 
întregului popor în jurql parti
dului, al secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ctitorul României contemporane;

Cuvintele aparțin unui om care 
a muncit o viață în vatra de 
foc a Hunedoarei și care de 
curînd a ieșit la pensie : Eroul 
Muncii Socialiste Nicolae Măr- 
culescu. Ele aduc în prim-plari 
o realitate semnificativă : UNI
TATEA TUTUROR GENERAȚI
ILOR PATRIEI, A ÎNTREGU
LUI POPOR, UNITATE PuJ 
TERNIC EXPRIMATA ÎN NE
NUMĂRATELE SCRISORI, TE
LEGRAME ȘI MESAJE PRIN 
CARE ÎNTREAGA NOASTRĂ 
NAȚIUNE ȘI-A MANIFESTAT 
ENTUZIASMUL ȘI DEPLINA 
APROBARE FAȚA DE HOTA- 
RÎREA PLENAREI C.C. AL 
P.C.R. DIN 27 IUNIE 1984, PRI
VIND REALEGEREA TOVARĂ
ȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
LA CEL DE-AL XIII-LEA 
CONGRES, ÎN ÎNALTA FUNC
ȚIE DE SECRETAR GENERAL 
AL PARTIDULUI. O ADEZIU
NE PORNITA DIN ADÎNCU- 
RILE CONȘTIINȚELOR FIILOR 
ȚARII, FIIND EXPRESIA 
FAPTULUI CA TOT CE S-A 
ÎNFĂPTUIT PÎNA ACUM, ÎN 
PERIOADA DE RODNICE 
REALIZĂRI INAUGURATA DE 
CONGRESUL AL IX-LEA, ÎI 
DA POPORULUI NOSTRU 
DREPTUL SA PRIVEASCĂ, ÎN 
ACELAȘI TIMP, CU ÎNCRE
DERE SPRE ZIUA DE MÎINE. 
Odată cu convingerea că, gin- 
dind, trăind și muncind în spirit 
revoluționar. vom făuri acel 
viitor de aur al țării, așa cum 
l-a jalonat istoricul Congres al 
IX-lea al partidului.

Acestea sint sentimentele, a- 
cestea sint convingerile cu care, 
pe întregul cuprins al patriei, 
oamenii muncii cinstesc înfăp
tuirile „Epocii Ceaușescu" în
tr-un an in care țara întreagă 
întimpină cu noi și mărețe rea
lizări împlinirea a patru decenii 
de la istoricul act de la 23 
August 1914 și cel de-al XlII-Iea 
Congres al partidului.

Anchetă realizată de 
Georqe-Radu CH1ROV1CI 
Marina PREUTU
Vlaicu RADU 
Adrian VASIEESCU
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„EPOCA CEAUȘESCU", EPOCA UNOR MĂREȚE,
19 ANI DE LA CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Te/ne/7e a progresului generul, 
<r deplinei egalități în drepturi

în anul celei de-a 40-a ani
versări a revoluției de elibera
re socială si națională, antifas
cistă si antiimperialistă si Con
gresului al XIII-lea al partidu
lui. poporul român trăiește 
bucuria unor mari victorii ale 
muncii în toate domeniile de 
activitate. în numai patru dece
nii, România s-a transformat 
dintr-o tară agrară, slab dezvol
tată, intr-un stat industrial- 
agrar, cu o industrie puternică, 
modernă, cu o agricultură socia
listă în plin progres, cu un ni
vel de viată materială si spiri
tuală în continuă creștere. Mo
mentul înscrierii hotărîte pe ca
lea progresului l-a constituit 
Congresul al IX-lea al partidu
lui — care a inaugurat cea mai 
fertilă si mai bogată etapă în 
înfăptuiri din întreaga istorie 
multimilenară a tării noastre. 
Această perioadă de mari îm
pliniri. legate indisolubil de 
numele si activitatea revoluțio
nară ale celui mai iubit si sti
mat fiu al poporului român, o 
denumim cu legitimă mîndrie 
patriotică „Epoca Ceausescu".

Una dintre cele mai mari cu
ceriri ale socialismului pe pă- 
mintul României o reprezintă 
dezvoltarea armonioasă, echili
brată si eficientă a forțelor de 
producție pe întreg teritoriul 
patriei — baza economică trai
nică a egalității reale a tuturor 
cetățenilor, fără deosebire de 
naționalitate. Acționînd statornic 
în această direcție, partidul a 
reușit să pună capăt, într-o peri
oadă istorică relativ scurtă, uneia 
dintre cele mai grele moșteniri 
lăsate de regimul burghezo-mo- 
șieresc. La sfîrsitul deceniului 
patru, o mare parte din cuprin
sul tării nu dispunea practic de 
o activitate industrială cit de cît 
semnificativă. în anul 1938 trei 
zone principale (București — 
Valea Prahovei, Transilvania 
centrală și Banatul) dețineau, 
din putina industrie pe care o 
avea România, 61,5 la sută din 
capitalul investit. 53 la sută din 
forța motrice, 53,1 Ia sută din 
numărul lucrătorilor si 57,1 la 
sută din producția industrială, 
în schimb, zone geografice în
tinse. ca Moldova. Dobrogea si 
Oltenia, unde locuia aproape 40 
la sută din populația tării, de
ținea abia circa 12 la sută din 
producția industrială.

Este de Ia sine înțeles că a- 
ceastă disproporție flagrantă în 
dezvoltarea diferitelor zone îsi 
găsea reflectarea într-o slabă 
valorificare a potențialului ma
terial si uman al tării. în nive
lul redus al productivității so
ciale si. implicit, al nivelului de 
trai al populației. Despre ce fel 
de egalitate putea fi vorba 
atunci cînd oamenii îsi părăseau 
localitatea natală, casa părin
tească. județul în care s-au năs
cut. se despărțeau de cei dragi 
și porneau prin tară în căutare 
de lucru ? Despre ce fel de de
mocrație putea fi vorba într-un 
județ care nu oferea locuitori
lor lui nici condiții de muncă, 
nici sanse de pregătire si afir
mare profesională, de manifes
tare a personalității, nici posi
bilități de lărgire a orizontului 
cultural ? Aceasta era moșteni
rea pe care trecutul de exploa
tare a lăsat-o multor localități 
ale tării, inclusiv celor în care 
trăiesc si muncesc laolaltă cu 
românii si fii ai patriei noastre 
din rîndul naționalităților con
locuitoare. Această tristă moș
tenire trebuia să o înlăture 
partidul nostru, prin politica sa 
umanistă.

Prețuind puterea politică și 
economică în miinile sale, 
partidul a înscris printre obiec
tivele programatice esențiale 
ale luptei sale repartizarea te
ritorială optimă a forțelor de 
producție. încadrată organic în 
concepția unitară și de largă 
perspectivă privind făurirea 
unei economii naționale moder
ne, avansate și eficiente în pro
fil de ramură si teritorial. Un 
rol hotărîtor în fundamentarea 
strategiei de optimizare a dez
voltării forțelor de producție pe 
teritoriu l-a avut Conferința 
Națională a partidului din de
cembrie 1967. care a adoptat un 
ansamblu de măsuri menite să 
asigure îmbunătățirea conduce
rii economiei naționale. Prin 
reorganizarea administrativ-te- 
rîtorială din 1968 s-a creat ca
drul efectiv pentru înfăptuirea 
politicii de repartizare rațională 
a forțelor de producție pe teri
toriul patriei, ceea ce a asigurat 
ridicarea rapidă — economică și 
culturală — a unor zone mai 
puțin dezvoltate.

îmbunătățirea continuă a re
partizării teritoriale a forțelor 
de producție s-a asigurat si se 
asigură prin amplasarea judi
cioasă a noilor obiective econo
mice, tinindu-se seama atît de 
sursele de materii prime, de 
căile de transport, de posibili
tățile de desfacere a produse
lor. cit si de necesitatea im
primării unui ritm ridicat de 
dezvoltare a zonelor rămase in 
urmă. Astfel, se îmbină într-un 
sistem complex criteriile de efi
cientă economică, socială si eco
logică. pe temelia proprietății 
socialiste. în cadrul unui plan 
unitar.

în cadrul strategiei generale 
de dezvoltare echilibrată a eco

nomiei naționale, prin înfăptui
rea unor ample programe de in
vestiții s-a urmărit orientarea cu 
prioritate a acestora spre ju
dețele cu un nivel economic mai 
redus, concomitent cu preocu
parea pentru creșterea si mo
dernizarea potențialului produc
tiv al celorlalte județe. Față de 
1965. în anul 1982. volumul in
vestițiilor din sectorul socialist 
a sporit pe ansamblul tării de 
aproape 4 ori. în vreme ce in 
județele Bistrita-Năsăud creș
terea a fost de 14 ori. in Sălaj 
— de 13 ori. Covasna — de 12 
ori. Constanța — de 11 ori. Vil- 
cea — de 11 ori. în Giurgiu și 
Gorj — de aproape 9 ori. Tul- 
cea — de 7,6 ori. Alba — de 6,7 
ori. Călărași si Vaslui — de 6,5 
ori. Mehedinți și Iași — de pes
te 6 ori.

Coordonata fundamentală a 
modelului de creștere economi
că pe termen lung în toate ju
dețele tării o constituie indus
trializarea socialistă. Partea co
vârșitoare a investițiilor a fost 
dirijată spre dezvoltarea indus
triei. în cadrul acestui proces 
s-a asigurat desfășurarea simul
tană a concentrării teritoriale, 
rationale si eficiente a produc
ției industriale, cu distribuirea

îmbunătățirea continuă a repar
tizării subramurilor industriei 
și capacităților de producție cu 
înalți parametri funcționali pe 
întreg teritoriul țării. Industriile 
construcțiilor de mașini, chi
mică, siderurgică, energetică, cu 
subramurile lor de vîrf. consti
tuie, astăzi, pivotul dinamismu
lui economiei românești.

Semnificativ este și faptul că 
politica partidului nostru de 
repartizare teritorială rațională 
a forțelor de producție cuprinde 
și agricultura, concepută a se 
dezvolta în fiecare zonă si ju
deț în raport cu cerințele so
ciale: cu condițiile pedoclima
tice. Această concepție si-a gă
sit o reflectare profundă in 
programele speciale elaborate 
sub îndrumarea directă a to
varășului Nicolae Ceaușescu : 
programul national pentru ob
ținerea unor producții agricole 
sigure și stabile, programul 
autoaprovizionării teritoriale, 
programul unic al creșterii 
producției agricole în gospodă
riile populației.

Politica partidului de dezvol
tare complexă a economiei ju
dețelor a avut ca rezultat 
schimbări esențiale în viata oa- 

• menilor. Relevantă este. înainte

• în prezent, 22 de județe realizează, fie
care în parte, o producție-marfă industrială cu 
mult mai mare decît aceea a României anului 
1938.

• Industria construcțiilor de mașini este as
tăzi prezentă în toate județele țării, iar industria 
metalurgică în 30 de județe.

® Peste 40 la sută din producția industriei 
chimice a țării s-a realizat în anul 1983 în ju
dețe care înainte de 23 August 1944 aveau o 
putere industrială redusă : Argeș, Bacău, Brăila, 
Constanța, Dolj, iași, Neamț, Olt, Teleorman și 
Vîicea.

® Populația ocupată în ramurile neagricole 
era preponderentă, la începutul actualului cin
cinal, în 37 de județe, față de 13 județe în 1975 
și numai 4 județe în 1965.

® în Capitală și 18 județe funcționează as
tăzi 19 centre universitare, față de numai patru 
în anul 1938.

judicioasă ă industriei în spa
țiu. proces ce a determinat con
secințe favorabile asupra opti
mizării structurilor economice 
si sociale atit pe ansamblul eco
nomiei naționale, cît si in ca
drul fiecărui județ in parte.

Astfel, in perioada 1966—1982. 
județele cu un potential eco
nomic mai puțin dezvoltat au 
înregistrat ritmuri de creștere 
superioare mediei pe tară in ce 
privește dezvoltarea producției 
industriale. în timp ce pe an
samblul economiei, producția 
industrială a crescut în această 
perioadă de aproape 5.3 ori. in 
județele Sălaj creșterea a fost 
de 16 ori. Olt — de 13 ori. Ga
lați — de 13 ori. Buzău — de 
11 ori, Bistrita-Năsăud — de 
10 ori. Vaslui — de 9.8 ori. Iași
— de 9,5 ori. Vilcea — de 8,7 
ori. Argeș — de 8.4 ori. Tulcea
— de 8,4 ori, Covasna — de 
8,3 ori.

Politica Partidului Comunist 
Român de sporire mai rapidă a 
puterii industriale a județelor 
rămase în urmă, concomitent cu 
dezvoltarea și modernizarea in
dustriei în celelalte județe, a 
avut ca rezultat creșterea pu
ternică a înzestrării muncii cu 
fonduri fixe. Aceasta a gene
rat mutatii însemnate în gru
parea județelor după valoarea 
fondurilor fixe productive. Dacă 
în anul 1965. în 25 de județe, 
valoarea fondurilor fixe pro
ductive se situa sub 5 miliarde 
lei. numai municipiul Bucu
rești depășind 30 miliarde lei. 
In anul 1982 nu mai exista 
practic nici un județ in care 
valoarea fondurilor fixe să nu 
depășească 10 miliarde lei. Ma
joritatea județelor depășeau 
nivelul de 30 miliarde lei : 
dintre acestea 9 județe si mu
nicipiul București dețineau 
peste 50 miliarde lei fonduri 
fixe.

Aplicarea fermă a politicii da 
amplasare rațională a industriei' 
și a altor activități economice 
pe întreg teritoriul tării a per
mis crearea unor importante 
platforme și centre industriale 
în toate județele, apropierea 
județelor din punctul de vedere 
al producției industriale pe lo
cuitor. Astfel, industria s-a 
consolidat în cadrul fiecărui 
județ, devenind factorul hotă- 
ritor in utilizarea cu eficientă 
maximă a resurselor naturale 
și de muncă. Pe lingă mutați
ile cantitative, industrializarea 
socialistă a produs modificări 
importante de natură calita
tivă. structurală, concretizate in

de toate, creșterea numărului 
personalului muncitor la 1 000 
de locuitori. Astfel, pe fondul 
creșterii numărului de personal 
muncitor ce revine in ansam
blu țârii la 1 000 locuitori — de 
la 130 în 1950 la 226 în 1965 
și 336 in 1982 — s-a redus con
tinuu raportul dintre iudetul cu 
cel mai ridicat nivel — Bra
șov — și județul cu cel mai 
scăzut nivel — Botoșani — și 
anume de la 4,4 ori cît era în 
1965 la 2,1 ori in 1982. Creș
teri importante au înregistrat 
județele : Bistrița-Năsăud. Bu
zău. Covasna. Sălaj. Teleorman. 
Vrancea. în planul vieții poli
tice aceasta exprimă creșterea 
rolului clasei muncitoare in toa
te județele tării, dezvoltarea, pe 
această bază, a democrației so
cialiste și a unei intense vieți 
politice în fiecare zonă geogra
fică si localitate, afirmarea 
mai puternică a rolului condu
cător al partidului nostru.

Sporirea potențialului econo
mic al tuturor județelor tării, 
creșterea producției industriale 
si agricole, mutațiile interveni
te în structura personalului 
muncitor au avut ca rezultat 
nemijlocit apropierea județelor 
si in ceea ce privește consumul. 
Dacă în anul 1965. în 21 de ju
dețe s-a desfăcut un volum de 
mărfuri pînă la 3 000 de lei pe 
locuitor si numai în 3 județe 
peste 5 000 lei. in anul 1982. în 
prima categorie nu mai figura 
nici un județ. în schimb, ultima 
categorie cuprindea toate jude
țele.

Implicațiile sociale ale indus
trializării tuturor zonelor tării 
sint desigur mult mai adinei si 
mai ample. Una dintre ele se 
referă la dezvoltarea si înflo
rirea tradițiilor si obiceiurilor, 
a vieții spirituale a tuturor ce
tățenilor fără deosebire de na
ționalitate. Departe de a se 
stinge în condițiile unei vieți 
dominate de industrie, viața 
stoirituală. tradițiile si obiceiu
rile cunosc o impresionantă re- 
vitalizare tocmai acum cînd co
munitățile au căpătat o puter
nică stabilitate. Numai reaua- 
vointă ar putea determina sus
ținerea unor afirmații după 
care tradițiile creației folclorice 
puteau fi mai bine conservate 
înainte de a se fi produs aici, 
in zonele înapoiate, explozia 
industrială. Cum s-ar fi putut 
oare păstra cînd locuitorii erau 
dispersați în zeci si zeci de lo
calități îndepărtate. în căutare 
de lucru? Și totuși, trebuie să 
recunoaștem că au dispărut u-

nele „tradiții" : perpetuarea ne- 
știintei de carte, incultura, ine
galitatea politică si socială.

Congresul al XH-lea al P.C.R. 
a subliniat că. deși s-au obtinut 
succese remarcabile in reparti
zarea forțelor de producție pe 
întreg teritoriul tării, este nece
sară în continuare intensificarea 
eforturilor în direcția ridicării 
pe un plan superior ă procesului 
de omogenizare a condițiilor de 
muncă si viată ale tuturor oa
menilor muncii. în acest con
text. a fost adoptat, pentru pri
ma dată în istoria planificării 
teritoriale a tării noastre, un 
program de dezvoltare econo- 
mico-socială în profil teritorial, 
parte componentă a planului 
national unic pe perioada 1981— 
1985.

Urmărind să realizeze o îm
binare cît mai rațională intre 
profilul de ramură si cel teri
torial în dezvoltarea economico- 
socială. Programul-directivă a- 
sigură dezvoltarea echilibrată în 
perspectivă a tuturor zonelor, 
apropierea județelor in ceea ce 
privește nivelul , producției 
globale pe locuitor și folosirea 
resurselor de muncă, sistemati
zarea si modernizarea rețelelor 
de localități urbane si rurale, 
ridicarea gradului general de 
civilizație al tuturor regiunilor 
tării.

în concordantă cu aceste o- 
biective. Programul-directivă 
prevede ca eforturile investitio- 
nale să fie orientate cu priori
tate spre județele cu o produc
ție globală pe locuitor mai re
dusă. Rezultatul unei asemenea 
politici se va concretiza la sfir- 
situl acestui cincinal. în fiecare 
județ, in creșterea producției pe 
locuitor Ia cel puțin 70 000 lei, 
din care circa 50 000 lei în do
meniul industrial. 10 000 lei în 
producția agricolă si circa 10 000 
lei în transporturi, construcții, 
servicii si alte activități.

O caracteristică esențială a 
procesului de optimizare a re
partizării teritoriale a forțelor 
de producție in actualul cincinal 
constă în trecerea la amplasarea 
de capacități productive mai 
mici cu deosebire în industriile 
alimentară, ușoară, a materia
lelor de construcții, prelucrarea 
lemnului. precum și in unele 
domenii ale construcțiilor de 
mașini și chimiei, ceea ce va 
avea ca rezultat utilizarea mai 
eficientă a resurselor naturale, 
materiale și umane în toate ju
dețele si localitățile tării. Dez
voltarea industriei mici si .arti
zanale în județele mai puțin 
dezvoltate, intr-un ritm supe
rior mediei pe tară, va avea ca 
rezultat optimizarea profilului 
producției pe baza criteriilor ce 
asigură valorificarea superioară 
a resurselor locale, contribuind 
la ridicarea acestor zone si lo
calități din punct de vedere 
economic și social.

Procesul complex al amplasă
rii raționale a forțelor de pro
ducție se desfășoară in strînsă 
legătură cu ansamblul măsuri
lor privind aplicarea fermă a 
principiilor autoconducerii mun
citorești și autogestiunii. pșr- 
fecționarea mecanismului econo- 
mico-financ.iar. Elaborate din 
inițiativa și sub îndrumarea 
directă a secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, aceste măsuri ilus
trează politica consecventă a 
Partidului Comunist Român de 
creștere continuă a producției 
materiale si a eficientei aces
teia. de perfecționare continuă 
a funcționării economiei națio
nale echilibrate in ansamblul 
ei si în fiecare județ. Un ase
menea echilibru economic pre
supune înlăturarea oricăror ten
dințe de egalizare mecanică a 
condițiilor de eficientă între zo
nele si județele tării, asigurin- 
du-se structuri tehnico-produc- 
tive rationale, eficiente, cores
punzătoare particularităților fie
cărei economii locale, capabile 
să determine ridicarea nivelului 
de trai al tuturor membrilor 
societății, fără deosebire de na
ționalitate. Astfel, se asigură, pe 
baza unor criterii precise de 
eficientă economică și socială, 
compatibilitatea echilibrului e- 
conomic din fiecare iudet cu 
echilibru] macroeconomic pe 
termen lung si evoluția lor în 
concordantă cu necesitățile stra
tegiei creșterii economice inten
sive, ale valorificării superioare 
a întregului potențial material și 
uman al tării. în interesul în
tregii societăți si al fiecărui 
membru al său.

Manifestînd o unitate de ne
clintit în jurul partidului, al 
secretarului său general, tovară
șul Nicolae Ceausescu, poporul 
român, toți oamenii muncii din 
tara noastră, fără deosebire de 
naționalitate, animați de idea
luri și aspirații comune, acțio
nează cu toată hotărîrea si fer
mitatea. în anul 40 al libertății 
sale, pentru a obține noi și im
portante izbinzi sub stindardul 
glorios al Partidului Comunist 
Român, care să înfrumusețeze 
chipul patriei, să ridice pe noi 
trepte de progres si civilizație 
toate județele tării.

Conf. univ. dr. 
Dumitru CIUCUR
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------- __ FILE DE ISTORIE - —jJ 18 IOTE 1976 : Tovarășul Nicolae Ceaușescu toarnă prima cantitate de beton
| la temelia viitorului Combinat de utilaj greu din Cluj-Napoca — in fotografia de sus, ț

| 29 IUNIE 1979 : Tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena ț
ț Ceaușescu inaugurează rafinăria de Ia Midia-Năvodari — în fotografia de jos. ț

Dezvoltarea în ritm înalt a economiei naționale, amplasarea rațională a forțelor de 
producție pe întregul teritoriu al țării au schimbat radical înfățișarea patriei noastre. Astăzi, 
oricine poate constata direct schimbarea chipului întregii noastre țări, viața nouă pe care 
o trăiește poporul ca urmare a înfăptuirii neabătute a politicii Partidului Comunist Român. 

NICOLAE CEAUSESCU

■___ ._

fjlfe i
.X. \' Ă?- ... : ;■ z *

V

t—-

Combinatul de utilaj greu din Cluj-Napoca - 1984

—

■
m DOVEZI ALE MARILOR INEGALITĂȚI IN
iii® nnwMTMM cnniuniuiirn_QnriAi i a damÂnih

© 80 LA SUTĂ DIN POTENȚIALUL IN
DUSTRIAL se afla concentrat în 
numai 6 JUDEȚE, iar 20 DE.JUDEȚE 
nu dispuneau împreună decît de 6 
LA SUTĂ din totalul fondurilor fixe 
din economia națională.

® Zone geografice întinse - Moldova, 
Dobrogea și Oltenia - unde locuia 
APROAPE 40 LA SUTĂ DIN POPU
LAȚIA ȚĂRII, REALIZAU DOAR 12 
LA SUTĂ din producția industrială 
a țării.

1 DOVEZI ALE PROGRESULUI MULTILATERAL
H4IHLI AL TUȚUR0R ZONELOR ȚĂRII

FONDURILE FIXE
- REPARTIZATE JUDICIOS

® La începutul actualului cincinal 30 
DE JUDEȚE dispuneau, fiecare în 
parte, de fonduri fixe în valoare de 
PESTE 20 MILIARDE LEI, față de 16 
județe în 1975 și numai un singur 
județ în 1965.

PRODUCȚIA INDUSTRIALĂ
- INTR-UN RITM DE CREȘTERE 

FĂRĂ PRECEDENT
• în anul 1982 17 JUDEȚE reali

zau, fiecare în parte, o producție in
dustrială în valoare de PESTE 20 
MILIARDE LEI, față de 9 județe în 
1975 și un singur județ în 1965.

FORȚA DE MUNCĂ
- INTR-O DINAMICĂ ECHILIBRATĂ
• în anul 1980 NUMĂRUL PERSONA

LULUI MUNCITOR la 1 000 de locui
tori ERA MAI MARE DE 300 ÎN 22 
DE JUDEȚE, față de 13 județe în 
1975 și numai 4 județe în 1965.

O AGRICULTURĂ INTENSIVĂ,
DE MARE RANDAMENT

® 33 DE JUDEȚE au realizat în anul 
1983 o producție globală agricolă în 
valoare de PESTE 3,5 MILIARDE 
LEI, față de 7 județe în 1975 și 2 
județe în 1965.

definitiv numele printre cele mai mari și moderne unități aie industriei noastre chimiceCombinatul pstrochimic Midia-Năvcdari și-a înscris
------------------------- ------------------- r y
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In mtîmpinarea marii noastre sărbători naționale

MUNCĂ RODNICĂ, SUSȚINUTĂ PENTRU ÎNFĂPTUIREA 
EXEMPLARĂ A OBIECTIVELOR ECONOMICE

Printr-o activitate Hne organizată, prin concentrarea tuturor forțelor de la sate

PRETUTINDENI, RITMURI ÎNALTE LA RECOLTAREA 
CEREALELOR $1 SEMANATDL COLTDRILOR SDCCESIVE!

In anul 40 al libertății noastre, 

remarcabile realizări 
în întrecerea socialistă

Oamenii muncii din agricultură 
se află intr-o perioadă decisivă 
pentru strîngerga la timp și fără 
pierderi a întregii producții de ce
reale păioase. Privit prin această 
prismă, secerișul trebuie să se des
fășoare pretutindeni la nivelul ma
xim al capacității de lucru a mij
loacelor mecanice de care dispune 
fiecare unitate agricolă, fiecare ju
deț. Este o cerință care se impune 
cu atît mai mult cu cit stadiul „la 
zi“ al lucrărilor indică o serioasă 
rămînere în urmă în ce privește 
recoltarea cerealelor păioase. Din 
datele comunicate de Ministerul 
Agriculturii rezultă că, pină în 
seara zilei de 17 iulie, orzul a fost

URGENȚELE ACESTOR ZILE:
© încheierea grabnică a recoltării orzului și în 

județele din nordul, nord-estul și centrul țării.
® Intensificarea la maximum a recoltării griului 

în toate județele unde lanurile s-au copt.
© Organizarea exemplară a transportului și 

depozitării producției în același ritm cu se

cerișul, spre a evita pierderi de producție. 
® Livrarea integrală și ritmică a tuturor canti

tăților de grîne contractate la fondul de stat.
© însămînțarea rapidă a culturilor succesive 

pe toate suprafețele de pe care a fost strîns orzul 
și grîul.

timiș: Secerișul griului, intens, din zori pină seara
în această vară, agricultorii din 

județul Timiș au de recoltat griul de 
pe 160 000 hectare. Deși este o supra
față foarte mare, după cum aflăm 
de la tovarășul Viorel Ciovică, di
rectorul direcției agricole, au fost 
create toate condițiile pentru a se 
realiza cea mai scurtă campanie de 
seceriș, grîul urmînd să fie strîns 
în maximum nouă zile bune de lucru. 
La forța mecanică proprie — peste 
3 000 de combine — s-au adăugat 
alte 500 venite în sprijin din jude
țele situate în nordul țării. Ca atare, 
pină marți seara, grîul a fost strîns 
de pe 55 la sută din suprafața cul
tivată. Sînt de consemnat măsurile 
stabilite de comitetul județean de 
partid pentru a asigura capacități de 
trasport strict corelate cu cele de 
recoltare, fapt de natură să evite 
imobilizarea combinelor și deci să 
contribuie la realizarea unor viteze 
zilnice la seceriș superioare celor 
planificate.

Investigațiile făcute în aceste zile 
!n diferite zone ale județului au re
liefat faptul că în toate consiliile 
agroindustriale se lucrează întreaga 
zi-lumină. cu toate forțele, semn că 
s?a înțeles imperativul ca rodul 
lanurilor să ajungă cit mai repede 
în hambare.

Unitățile agricole din consiliul 
agroindustrial Cenei au de recoltat 
aproape 8 000 hectare cultivate cu 
griu. Secerișul este în toi. La C.A.P. 
Checea. președintele unității, ingi
nerul Tache Iova. împreună cu șeful 
de fermă. Ion Marghescu, se aflau 
în mijlocul combinerilor. ..Am îm
prumutat opt combine de la unitățile 
vecine — ne spune președintele — 
pentru ca să strîngem mai repede 
grîul din soiurile timpurii, din care 
am secerat astfel mai mult de ju
mătate". Consemnăm si o altă ini
țiativă pentru grăbirea secerișului, 
întrucît la baza de recepție mijloa
cele de transport pierdeau mult 
timp, conducerea consiliului agro
industrial, împreună cu organele 
județene în- drept au hotărit să 
deschidă o bază volantă de recepție 
chiar în cadrul consiliului. Astfel.

teleorman: Urgentarea însămințării culturilor succesive
Unitățile agricole din județul. Te

leorman au de semănat in această 
vară culturi succesive de porumb, le
gume, sfeclă de zahăr, floarea- 
soarelui, soia, fasole și furaje pe 
122 600 hectare. Experiența a demon
strat că reușita culturilor succesive 
este condiționată direct de însămîn
țarea lor în timp cît mai scurt după 
seceriș. Pentru aceasta, este obliga
toriu ca toate lucrările — de la se
ceriș, eliberarea de paie a terenuri
lor. pregătirea patului germinativ și 
semănat — să fie executate în flux 
neîntrerupt, spre a se evita decalaje
le dintre ele. Procedîndu-se în acest 
fel, în consiliile agroindustriale Tur- 
nu Măgurele, Purani, Blejești, Or
bească, Salcia. Furculești. Smîrdioa- 
sa. Zimnicea, Drăcșenei și Siliștea 
au fost insămînțate importante su
prafețe de pe care au fost strînse 
cereale păioase.

Pe ogoarele cooperativei agricole 
din comuna Purani am constatat o 
amplă concentrare de forte mecani
ce și umane, organizate în formații 
judicios dimensionate, astfel încît. 
practic, nu există decalaje între lu
crări. După ce a fost strins orzul de 
pe cele 200 hectare cultivate, in scurt 
timp au fost semănate porumbul, 
sfecla de zahăr și floarea-soarelui. 
Pe sola cultivată cu porumb, talia 
plantelor — care au deja 3—4 frunze 
— a ajuns la 15—20 cm. „întirzierea 
în vegetație a culturilor de cereale 
păioase, care, implicit, a dus și la 
întirzierea însămințării culturilor 

strins de pe 87 la sută din supra
fața cultivată, iar grîul — de pe 28 
la sută din suprafața aflată in cul
tură.

Cîteva cerințe trebuie să stea 
acum permanent în atenția organi
zațiilor de partid de Ia sate, a con
siliilor agroindustriale și a condu
cerilor unităților agricole. In prÎ7 
mul rind, este nevoie ca și in jude
țele din nordul, nord-estul și cen
trul țării să se acționeze cu toate 
forțele pentru încheierea secerișu
lui orzului în cel mai scurt timp. 
Apoi, ceea ce trebuie să mobilizeze 
în cel mai înalt grad toate forțele 
din agricultură este intensificarea 
la maximum a recoltării griului, lu

distanta de transport s-a scurtat, 
descărcarea se face operativ, iar 
combinele pot lucra neîntrerupt ! 
O bază volantă asemănătoare s-a 
organizat si în localitatea vecină, 
la Cenei. De asemenea, conducerea 
consiliului agroindustrial a luat mă
sura ca pe toate platformele beto
nate din secțiile de mecanizare sau 
din cooperativele agricole si între
prinderile agricole de stat să se facă 
solarizarea griului cu umiditate mai 
mare, astfel încit secerișul să nu se 
întrerupă nici o clipă. Printr-o ase
menea organizare a muncii. în cît 
timp recoltați toate cele 1 050 hec
tare ? — l-am întrebat pe președin
tele" cooperativei agricole din Che
cea. „în maximum 8 zile" — ne-a 
spus dînsul.

La C.A.P. Cenei găsim la arie pe 
toti cei trei ingineri ai cooperativei 
agricole. De fapt, e un fel de a spu
ne „la fata locului", pentru că Ema- 
noil Topa, șeful fermei, era la for
mația de combine, iar inginerul Ion 
Iute era la formația de prese de 
balotat paie. Legătura între punc
tele de lucru o face inginerul-sef al 
unității. Nicolae Goit. „Ne-am îm
părțit sarcinile — ne spune acesta 
— în așa fel Incit să cuprindem 
toate lucrările — recoltarea, trans
portul producției (de care se ocupă 
direct președintele unității. Ilin 
Jiva). stringerea paielor și însămin- 
tarea porumbului în cultură succe
sivă". In felul acesta, la fiecare loc 
de muncă mecanizatorii sînt îndru
mați să execute toate lucrările în 
cele mai bune condiții. în drum 
spre baza volantă îl întilnim și pe 
președintele unității. „Peste o zi 
terminăm de strîns soiul «Libelula» 
și intrăm la celelalte soiuri — ne 
spune dînsul. De acum ne-ar trebui 
forte mai mari pentru a putea lucra 
pe un front larg". Pe loc. factorii de 
decizie ai consiliului agroindustrial 
hotărăsc ca de a doua zi să mai 
repartizeze la această unitate trei 
combine din cele venite în sprijin 
din județul Harghita.

La ferma din Uivar a I.A.S. Ce
nei. in afară de cele 12 combine ale 

succesive — ne spune tovarășul Ma
rin Nedea, președintele cooperativei 
— am compensat-o printr-o mai ju
dicioasă aplicare a tehnologiei și 
executarea mai rapidă a întregului 
flux de lucrări. Pentru a obține pro
ducții cit mai mari pe aceste supra
fețe, vom acorda, în continuare, o 
atenție deosebită executării lucrări
lor de întreținere, atît a prașilelor, 
cît și a udărilor".

împreună cu tovarășul Stelian 
Bene, președintele consiliului agro
industrial Purani, am urmărit sta
diul și calitatea lucrărilor în coope
rativele agricole din Siliștea, Cernetu, 
Răzmirești și Măgura. In timp ce pe 
unele sole pregătite în ziua prece
dentă se însămințau ultimele supra
fețe cu porumb, pe altele, semănate 
la începutul campaniei, se efectua 
prima prașilă manuală. „în vederea 
realizării unor producții sporite de 
boabe la porumbul semănat în cul
tură succesivă — ne spune președin
tele consiliului — am avut și avem 
in vedere aplicarea unui program 
complex de măsuri, care sg referă, în 
principal, la folosirea unor soiuri 
timpurii, fertilizarea înainte de se
mănat. aplicarea unei udări de răsă
rire imediat după însămînțare și 
efectuarea primei prașile de îndată 
ce plantele au răsărit. Am stabilit ca 
pe toate suprafețele însămînțate să 
fie executate cel puțin trei prașile 
și să fie aplicate udări in funcție de 
necesități".

Și in cele două cooperative agri

crare care trebuie să înceapă dein- 
dată pretutindeni unde lanurile 
s-au copt. In acest sens, este pildui
tor exemplul unităților agricole din 
județul Olt care, acționind cu înal
tă răspundere, au încheiat secerișul 
griului într-un timp foarte scurt. 
Totodată, este cit se poate de evi
dent că pentru evitarea oricăror 
pierderi de recoltă este nevoie ca 
în toate unitățile agricole transpor
tul, depozitarea și livrarea cantită
ților de grîne la fondul de stat să se 
desfășoare operativ, in același ritm 
cu recoltarea. In același timp, mani- 
festînd grija cuvenită pentru spo
rirea zi de zi a vitezelor de 
lucru la seceriș, oamenii muncii din

Organizarea exemplară a ^muncii asigură realizarea unor ritmuri înalte la 
secerișul griului și eliberarea de paie a terenului. Aspect de muncă pe 

ogoarele C.A.P. Gelu, județul Timiș

întreprinderii, mai lucrează si o 
formație de 11 combine venită să 
sprijine secerișul griului în această 
unitate. Totuși, suprafața recoltată 
este sub posibilități. Cauzele apar 
imediat la iveală : 5 combine erau 
defecte. în apropiere nu se aflau 
nici atelierul mobil si nici mecanicii 
de întreținere. „Atelierul vine îndată 
— ne asigură șeful fermei. Slavco 
Marcovici. Acum este în altă parte". 
Seara, la întoarcere, găsim combi
nele cum le-am lăsat. Adică defecte, 
întrucît situații asemănătoare am 
constatat si în alte ferme, supunem 
atenției Trustului județean al I.A.S. 
necesitatea luării unor măsuri ope
rative pentru remedierea cu promp
titudine a defecțiunilor ce apar la 
combine.

Neajunsuri serioase există la baza 
de recepție din zona Uibar. Pe am
bele sensuri de circulație staționau 
zeci de autocamioane și tractoare cu 
remorci. „N-am avut curent vreo 
3—4 ore" — încearcă să găsească o 
scuză șeful bazei. Gheorghe Ber- 
ceanu. Dar acum era curent și. to

cole de producție din comuna Suhaia 
se lucra pe un front larg la elibera
rea de paie a terenurilor, pregătirea 
patului germinativ și semănat. Șefii 
de fermă supravegheau aplicarea 
întocmai a regulilor agrotehnice, la 
fel ca la culturile de bază. Tovarășul 
Petre Iancu, vicepreședinte al consi
liului popular comunal, care răspun
de de buna desfășurare a activității 
de recoltare și de însămînțare a cul
turilor succesive la C.A.P. Fintînele, 
ne precizează : „Ne preocupă folo
sirea la maximum a fiecărei ore 
bune de lucru. Pentru a grăbi elibe
rarea terenurilor utilizăm un mare 
număr de atelaje, cu ajutorul cărora 
paiele .balotate sint transportate 
direct în bazele furajere. Practic, ne 
aflăm ca într-o campanie normală de 
însămînțări, fapt ce întărește răs
punderea mecanizatorilor, cooperato
rilor și a specialiștilor pentru însă
mînțarea culturilor succesive la un 
înalt nivel agrotehnic".

Totuși, pe ansamblul județului, 
pină marți seara au fost semănate cu 
culturi succesive numai 33 000 hec
tare din cele 90 800 hectare de pe 
care a fost strîns orzul și grîul. Este 
o situație ca^e impune să se acțio
neze cu operativitate pentru genera
lizarea experienței unităților agricole 
avansate la semănat. în vederea re
cuperării rămînerilor în urmă. în
deosebi în consiliile agroindustriale 
Contești. Nanov. Traianu. Slobozia-

agricultură trebuie să se ocupe cu 
cea mai mare răspundere de însă- 
mințarea neîntîrziată a culturilor 
succesive pe toate suprafețele pla
nificate.

Toate acestea sînt lucrări foarte 
urgente pentru a căror executare 
într-un timp cit mai scurt organele 
județene de partid și agricole, con
siliile agroindustriale și conducerile 
unităților agricole trebuie să asi
gure pretutindeni o puternică mo
bilizare a mecanizatorilor, a coope
ratorilor, a tuturor forțelor de la 
sate, astfel ca recolta de cereale să 
fie strînsă cit mai repede și fără 
pierderi, iar sămînța culturilor 
succesive să fie pusă neîntirziat sub 
brazdă.

Foto : E. Robitsek

tuși. nu puteai să te miști în curtea 
bazei din cauza aglomerației de 
autovehicule. Realitatea ? Punctele 
de descărcare nu sînt nici la jumă
tate din numărul celor cîte ar fi 
necesare, iar unele utilaje specifice 
nu sînt folosite. Mai mult, descăr
carea mijloacelor de transport care 
nu basculează durează una-două ore. 
Nu sînt oameni ? Ba sînt. și încă 
prea multi, dar prea putini lucrează 
la descărcarea mijloacelor de trans
port. Și uite-așa, mașinile și trac
toarele pierd timpul în curtea bazei, 
în loc să plece cît mai repede spre 
lanuri. A fost necesară intervenția 
energică a activistului de la comite
tul județean de partid, care răspun
de de această zonă, pentru a se 
face ordine și a se organiza des
cărcarea operativă a mijloacelor de 
transport. Dar acest lucru putea fi 
făcut mai devreme și. mai ales, de 
către cei învestiți cu răspunderi pen
tru a asigura buna desfășurare a ac
tivității la bază.

Cezar IOANA
corespondentul „Scinteii"

Mîndra. Crîngeni și Vîrtoape. „De
altfel. comandamentul județean pen
tru coordonarea lucrărilor agricole — 
ne-a spus.tovarășul Marin Nisipașu, 
secretar al comitetului județean de 
partid — a întreprins noi măsuri 
pentru urgentarea însămințării cul
turilor succesive. Pe baza situației 
din fiecare unitate in parte au fost 
stabilite noi viteze zilnice de lucru 
pentru recuperarea rămînerilor în 
urmă. Pentru aceasta, la eliberarea de 
paie a terenurilor și pregătirea pa
tului germinativ au fost organizate 
schimburi prelungite și două schim
buri, iar in unitățile din consiliile 
agroindustriale unde lucrările sînt 
întîrziate s-au inițiat acțiuni de în
trajutorare cu forțe mecanice. Pen
tru a se crea un front larg de lucru 
la semănat, la strîngerea paielor au 
fost concentrate toate atelajele din 
unitățile agricole și cele ale membri
lor cooperatori. Se urmăresc, de ase
menea. identificarea tuturor solelor 
cu textură mai ușoară șl umiditate 
ridicată, care pot fi pregătite numai 
prin discuire sau pot. fi insămînțate 
direct în miriște". Desigur, toate a- 
ceste măsuri sînt bune. Important 
este ca în toate unitățile agricole ca
drele de conducere să se ocupe cu 
maximă răspundere de aplicarea lor 
întocmai.

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scinteii"

Continuăm să publicăm rezultatele obținute în întrecerea socialistă 
de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi in
dustriale, construcții, transporturi, turism, precum și din domeniul 
circulației mărfurilor.

Ca urmare a rezultatelor obținute și a-.-punctajului stabilit pe baza 
realizării indicatorilor prevăzuți in criteriile de organizare a între
cerii socialiste, la 30 iunie") pe primele locuri se situează :

IN DOMENIUL EXTRACȚIEI 
ȘI PREPARĂRII MINEREURILOR

Locul I : Exploatarea minieră 
Deva cu 964,2 puncte.

Principalii indicatori de pian au 
fost depășiți cu : 12 la sută la pro
ducția netă și la productivitatea 
muncii, 11,4 la sută la producția 
fizică, 11,9 la sută la producția- 
marfă vîndută și încasată, 25 la 
sută la volumul de pregătiri minie
re, 13,8 la sută la volumul de des
chideri miniere ; depășiri de plan 
au mai fost obținute la beneficii ; 
cheltuielile totale la 1 000 lei pro- 
ducție-marfă au fost mai mici de- 
cit cele planificate cu 8,4 la sută, 
iar tele materiale cu 4 la sută.

Locul II : Exploatarea minieră 
Turț. județul Satu Mare, cu 926,7 
puncte.

Locul III : Exploatarea minieră 
Vețel, județul Hunedoara, cu 864,3 
puncte.

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
DE ENERGIE ELECTRICA 
PE BAZA DE CĂRBUNE

Locul I : întreprinderea electro- 
centrale Oradea cu 303,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 10,8 la sută la 
producția de energie electrică la 
bornele generatoarelor, 11,7 la sută 
la graficul de putere la dispoziția 
sistemului energetic național ; uni
tatea s-a încadrat in prevederile de 
plan privind productivitatea, mun
cii ; consumul de combustibil con
vențional pentru producerea ener
giei electrice, precum și consumul 
propriu tehnologic au fost mai mici 
decit cel normal.

ÎN DOMENIUL 
PROSPECȚIUNILOR 

ȘI EXPLORĂRILOR GEOLOGICE

Locul I : întreprinderea de pros
pecțiuni și explorări geologice Ol
tenia cu 707,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 26,1 la sută la 
volumul lucrărilor geologice, 16 la 
sută la volumul fizic și la viteza 
medie de lucru la forajul cu son
deze, 26.1 la sută la volumul pro
ducției normate ce revine pe o per
soană, 6 la sută la volumul fizic 
la lucrările miniere ; depășiri de 
plan au mai fost obținute la be
neficii ; consumurile de materii 
prime și materiale au fost mai mici 
decit cele normate cu 2,7 la sută, 
iar cele de energie electrică și 
combustibili cu 11,1 la sută.

Locul II : întreprinderea de 
prospecțiuni geologice și geofizice 
București cu 703,8 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
prospecțiuni și explorări geologice 
Cluj cu 677,1 puncte.

IN INDUSTRIA PRELUCRĂRILOR 
METALURGICE

Locul I : întreprinderea de pre
lucrare a aluminiului Slatina cu 
631,8 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,8 la sută la
producția netă, 15,3 la sută la pro- 
ducția-marfă vîndută și încasată, 
4 la sută la productivitatea mun
cii ; depășiri de plan au mai fost 
obținute la export, producția fizică 
și la beneficii ; consumurile de 
energie electrică și combustibili au 
fost* 1 * * 4 mai mici decît cele normate 
cu 1,2 la sută.

ductia-marfă vîndută si încasată.
1 la sută la producția fizică. 2,4 la 
sută la productivitatea muncii. 5,5
la sută la beneficii ; depășiri de
Olan au mai fost obținute la pro
ducția netă. export și la livrări de 
mărfuri la fondul pieței : consumu
rile de materii prime si materiale 
au .fost mai mici decit cele nor
mate cu 7 la sută, iar cele de 
energie electrică si combustibili cu
4 la sută.

Locul II : întreprinderea de ar
ticole tehnice din cauciuc Pitești 
cu 752,6 .puncte.

Locul III : Fabrica de anvelope 
Luduș, județul Mureș cu 719,8 
puncte.

ÎN INDUSTRIA PRELUCRĂRII 
LEMNULUI

Locul I : întreprinderea dc mo
bilier și decorațiuni „Heliade" 
București cu 857,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu.: 13,5 la sută la 
producția fizică. 4,7 la sută la pro- 
ductia-marfă vîndută și încasată. 
8,9 la sută la- productivitatea mun
cii. 3,8 la sută la livrări de măr
furi la fondul pieței ; depășiri de 
plan au mai fost obținute la pro
ducția netă, export, beneficii ; con
sumurile de materii prime si ma
teriale au fost mai mici decit cele 
normate cu 1,1 la sută, iar cele de 
energie electrică si combustibili cu
2,4 la sută.

Locul II : Combinatul de prelu
crare a lemnului Comănesti. jude
țul Bacău, cu 220,9 puncte.

Locul III: întreprinderea metal- 
lemn Craiova cu 116.7 puncte.

ÎN INDUSTRIA TEXTILA 
MĂTASE. IN. CÎNEPA. LINA

Locul I : întreprinderea „Doro- 
bantul“-Ploiesti cu 735 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 14,8 la sută la 
producția fizică. 3,4 la sută la pro- 
ductia-marfă vîndută si încasată ; 
depășiri de plan au mai fost ob
ținute la export, productivitatea 
muncii, beneficii ; consumurile de 
materii prime și materiale au fost 
mai mici decît cele normate cu 3,4 
la sută, iar cele de energie elec
trică si combustibili cu 2,8 la sută.

Locul II : întreprinderea „Postă- 
văria română“-Bucuresti cu 551,5 
puncte.

Locul III : întreprinderea „Tesă- 
toriile reunite“-București cu 450 
puncte.

ÎN INDUSTRIA TRICOTAJELOR

Locul I : întreprinderea dc tri
cotaje și perdele Pașcani, județul 
Iași, cu 597,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 19,3 la sută la 
producția fizică. 2,5 la sută la pro
ducția netă. 2,3 la sută la produc
tivitatea muncii. 2,8 la sută la li
vrări de mărfuri la fondul pieței : 
consumurile de materii prime și 
materiale au fost mai mici decit

Locul II : întreprinderea de țevi 
sudate Zimnicea, județul Teleor
man, cu 565,1 puncte.

Locul III : întreprinderea „Ca
blul românesc" — Ploiești cu 454,4 
puncte.

IN INDUSTRIA DE TRACTOARE, 
MAȘINI AGRICOLE. 

AUTOCAMIOANE, 
TURISME, RULMENȚI

ȘI ORGANE DE ASAMBLARE

Locul I : întreprinderea dc piese 
pentru tractoare întorsura Buzău
lui, județul Covasna, cu 549 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,2 la sută la
producția fizică, 3 la sută la pro
ducția netă, 6,9 la sută la pro- 
ducția-marfă vîndută și încasată ; 
depășiri de plan au mai fost ob
ținute la productivitatea muncii și 
beneficii'; consumurile de materii 
prime și materiale au fost mai mici 
decît cele normate cu 10 la sută, 
iar cele de energie electrică și 
combustibili cu 11,4 la sută.

Locul II : întreprinderea de 
supape și bolțuri Topoloveni, ju
dețul Argeș, cu 444,1 puncte.

Locul III : întreprinderea meca
nică fină Sinaia, cu 399,7 puncte.

e) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și benefi
ciile sînt calculați pe cinci luni. 

IN INDUSTRIA ELECTRONICA 
SI TEHNICĂ DE CALCUL, 

ECHIPAMENTE DE TELECOMU
NICAȚII ȘI AUTOMATIZĂRI

Locul I : întreprinderea de apa
rate electrice de măsurat Timișoara 
cu 661,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,8 la sută la 
producția netă. 3 la sută la pro
ducția fizică. 3,8 la sută la produc- 
tia-marfă vîndută si încasată ; de
pășiri de plan au mai fost obținu
te la export, productivitatea mun
cii si la beneficii ; cheltuielile to
tale la 1 000 lei productie-marfă au 
fost mai mici decît cele planificate 
cu 2,5 la sută, iar cele materiale cu
2,3 la sută.

Locul II : întreprinderea „Steaua 
electrică“-Fibni cu 583,5 puncte.

Locul IIT : întreprinderea „Elec- 
troaparataj“-București cu 547,9 
puncte. -

ÎN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA PRELUCRAREA 
CAUCIUCULUI ȘI MASELOR 

PLASTICE

Locul I : întreprinderea de an
velope „Vietoria“-Florești. județul 
Prahova, cu 772.7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2.2 la sută la pro- 

PE PRIMUL SEMESTRU
AL ANULUI

cele normate cu 3 la sută, iar cele 
de energie electrică si combustibili 
cu 14,7 la sută.

Locul II : întreprinderea de mă
nuși și ciorapi Agnita, județul Si
biu. cu 585,4 puncte.

Locul III : întreprinderea de tri
cotaje Brașov cu 440,3 puncte.

ÎN INDUSTRIA ULEIULUI, 
ZAHĂRULUI ȘI PRODUSELOR 

ZAHAROASE

Locul I : întreprinderea de in
dustrializare a sfeclei de zahăr Bod, 
județul Brașov, cu 1105,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 27.1 la sută la 
producția fizică. 34,9 la sută la pro- 
ductia-marfă vîndută si încasată.
33.7 la sută la productivitatea mun
cii : depășiri de plan au mai fost 
obținute la producția netă, benefi
cii ; consumurile de materii prime 
și materiale au fost mai mici decit 
cele normate cu 17,4 la sută, iar 
cele de energie electrică și com
bustibili cu 4,6 la sută.

Locul II : întreprinderea de pro
duse zaharoase Brașov cu 674.9 
puncte.

Locul III : întreprinderea de ulei 
„Unirea“-Iașl cu 496,7 puncte.

ÎN SECTORUL
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ 

AL CONSILIILOR POPULARE 
JUDEȚENE

Locul I : întreprinderea-antre- 
prizâ de constructii-montaj Vilcea 
cu 1 018,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1,2 la sută la 
producția de constructii-montaj ter
minată, 20 lâ sută la productivi
tatea muncii ; depășiri de plan au 
mai fost obținute la producția netă, 
numărul de locuințe date in folo
sință, beneficii ; cheltuielile totale 
la 1 000 lei producție-montaj au 
fo.tt mai mici decît cele planificate 
cu 0,9 la sută, iar cele materiale 
cu 2,5 la sută; consumurile de 
ciment, metal, combustibili și car
buranți au fost mai mici decît cele 
normate.

Locul II : Trustul-antrepriză ge
nerală de constructii-montaj Bacău 
cu 996 puncte.

Locul III : Trustul-antrepriză ge
nerală de constructii-montaj Timiș 
cu 905,6 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 
— DEPOURI DE CALE FERATA

Locul I : Depoul dc cale ferată 
Adjud cu 292 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1,2 la sută la 'vo
lumul de transport, 2,8 la sută la 
productivitatea muncii, 9,7 la sută 
la volumul de reparații planificat, 
2 la sută la greutatea medie brută 
a trenului de marfă ; cheltuielile 
totale au fost mai mici decit cele 
planificate cu 4,1 la sută.

Locul II : Depoul de cale ferată 
Craiova cu 262,5 puncte.

Locul III : Depoul de cale (fe
rată Palas-Constanța cu 260,5 
puncte.

ÎN DOMENIUL 
CIRCULAȚIEI MĂRFURILOR — 
ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 

CU RIDICATA

Locul I : întreprinderea comer
cială de stat cu ridicata mărfuri 
tcxtile-incăltăminte Deva cu 251,7 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,9 la sută la
livrări de mărfuri cu ridicata. 5,1 
la sută la volumul livrărilor de 
mărfuri pe un lucrator ; depășiri 
de plan au mai fost obținute la 
beneficii ; cheltuielile de circulație 
la 1 000 lei livrări au fost mai mici 
de cît cele planificate cu 10,7 la 
sută.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat cu ridicata mărfuri 
alimentare Brăila cu 236,5 puncte.

Locul III : întreprinderea co
mercială de stat cu ridicata măr
furi metalo-chimice București, cu
144.7 puncte.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI — 
OFICII JUDEȚENE

Locul I : întreprinderea de turism, 
hoteluri și restaurante București 
cu 402,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6 la sută la des
faceri de mărfuri cu amănuntul, 4 
la sută la prestări servicii pentru 
populație, 6,2 la sută la beneficii.
7,4 la sută la încasări medii pe un 
lucrător, 15,6 la sută la numărul 
de turiști ; cheltuielile de circula
ție la 1 000 lei desfacere au fost 
mai mici decît cele planificate cu 
7,1 la sută.

Locul II : Oficiul județean de 
turism Prahova cu 352,6 puncte.

Locul III : Oficiul județean de 
turism Brăila cu 135 puncte.

(Agerpres)
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Tovarășului NICOLAE
Secretar general al Partidului

CEAUȘESCU
Comunist Român

La Eforie Sud s-a deschis

Stimate tovarășe Ceaușescu,

Vă mulțumesc pentru felicitările cordialeVă mulțumesc pentru felicitările cordiale și cele mai bune urări pe care 
mi le-ați adresat cu prilejui alegerii mele in funcția de președinte al Pre
zidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.

Doresc să exprim satisfacția pentru dezvoltarea cu succes a relațiilor si 
colaborării dintre Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia și Partidul Comunist 
Român și dintre țările noastre socialiste vecine, ca și convingerea că acestea 
se vor dezvolta cu succes și în viitor, pentru bunăstarea popoarelor Iugosla
viei și poporului român, în interesul păcii, colaborării egale in drepturi, 
progresului social și socialismului.

ALI SUKRIA
Președintele Prezidiului Comitetului Central 

al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a adresat o 
telegramă tovarășei Milka Planint, 
președintele Consiliului Executiv Fe
deral al Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia. în legătură cu tra-

gicul accident feroviar din localitatea 
Divata. în care sînt exprimate since
re condoleanțe pentru pierderile de 
vieți omenești, precum și sentimen
te de profundă compasiune pentru 
familiile celor dispăruți.

9

aniversari a

Tabăra internațională 
a pionierilor

Miercuri, la Eforie Sud s-a 
deschis tabăra internațională a 
pionierilor la care participă de
legații ale celei mai tinere gene
rații din 24 de țări din " 
Asia, Africa și America 

în perioada pe care o 
trece pe țărmul Mării 
împreună cu prietenii 
România, participanții la tabăra 
internațională vor realiza un 
fructuos schimb de experiență, 
își vor împărtăși preocupările și 
gîndurile de viitor, se vor cu
noaște mai bine și vor da ex
presie puternicei unități dintre 
generațiile tinere. Sint organiza
te înțîlniri, excursii Ia obiective 
cu caracter istoric, cultural și 
turistic de pe litoral, seri dis
tractive, întreceri sportive etc. 

în această perioadă va avea 
loc, de asemenea, Festivalul in
ternațional „Copiii lumii doresc 
pacea", manifestare devenită- 
tradițională prin care copii de 
pe toate meridianele aflați în 
vacanță în România transmit — 
în limbajul universal al cintecu- 
lui, versului și jocului — aspi
rațiile și sentimentele de pace 
și prietenie care-i animă, dorin
ța lor de a avea asigurat un vii
tor luminos sub soarele străluci
tor al păcii.

Europa, 
Latină, 

vor pe- 
Negre, 

lor din

BELGRAD

întrevederi ale primului secretar
&

CAIRO 18 (Agerpres). — în cadrul 
vizitei oficiale pe care o întreprinde 
in Republica Arabă Egipt, tovarășul 
Constantin Dăscălescu, primul minis
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a vizitat, miercuri, 
obiective economice situate in zona 
orașului Alexandria — Fabrica de 
sodă „El Mex“, rod al cooperării ro- 
mâno-egiptene. șantierul fabricii de 
reparat vagoane, obiectiv ce va fi 
realizat „la cheie" de țara noastră.

Convorbirile purtate cu conducerea 
companiei „El Mex“ au relevat buna 
colaborare în executarea acestui o- 
biectiv și al altora în curs de reali-

fi

zare în cadrul acestei fabrici, posi
bilitățile de adîncire în continuare a 
conlucrării economice bilaterale re
ciproc avantajoase. La șantierul fa
bricii de reparat vagoane s-a evi
dențiat hotărîrea colectivului de 
muncitori și specialiști români de a 
depune toate eforturile pentru reali
zarea în cele mai bune condiții a 
obiectivelor.

Primul ministru al guvernului ro
mân a avut, de asemenea, o intîl- 
nire cu conducerea portului Alexan
dria, evidențiindu-se posibilitățile de 
colaborare dintre cele două țări.

al C. C. al U. T. C
BELGRAD 18 (Agerpres). — Cu 

prilejul vizitei de prietenie pe care 
o întreprinde în R.S.F. Iugoslavia, la 
invitația Conferinței Uniunii Tine
retului Socialist, tovarășul Nicu 
Ceaușescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., a avut o întîlnire cu Dimce 
Belovski, membru și secretar al 
Prezidiului C.C. al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia.

în cadrul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, au fost evocate bunele

relații de prietenie șl colaborare 
româno-iugoslave, inclusiv între or
ganizațiile de tineret; care se dez
voltă permanent. în spiritul înțele
gerilor convenite la nivel înalt, pre
cum și dorința de a se extinde și 
aprofunda colaborarea bilaterală, re
ciproc avantajoasă. în toate dome
niile de activitate. în folosul po
poarelor român și iugoslav, al cauzei 
păcii, destinderii și securității inter- | 
naționale.

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN LIBAN
La Petroșani a avut loc, miercuri, 

o adunare festivă dedicată celei de-a 
40-a aniversări a Zilei Renașterii Po
loniei.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat a vorbit tovarășul Viorel 
Faur, prim-secretar al Comitetului 
municipal Petroșani al P.C.R.. prima
rul municipiului. Vorbitorul a evi
dențiat, de asemenea, succesele obți
nute de poporul polonez în dezvol
tarea economico-socială a patriei. E- 
vocind relațiile tradiționale de prie
tenie și colaborare dintre popoarele 
român și polonez, el a subliniat ro
lul determinant al dialogului dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Woj
ciech Jaruzelski, pentru dezvoltarea 
pe mai departe a bunelor raporturi 
existente între România și Polonia 
pe jjlan politic, economic, tehnico- 
științific, cultural și în alte domenii.

in interesul reciproc, al cauzei socia
lismului și păcii.

în cuvintul său. Adam Barszczewski, 
consilier al Ambasadei R.P. Polone la 
București, a înfățișat principalele 
momente ale luptei eroice duse de 
poporul polonez pentru eliberarea 
patriei de sub dominația fascistă, 
profundele transformări înnoitoare 
înfăptuite sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez în anii so
cialismului. Relevînd cursul ascen
dent al relațiilor de prietenie și cola
borare polono-române, vorbitorul a 
evidențiat contribuția hotărîtoare a 
întîlnirilor și convorbirilor dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Wojciech 
Jaruzelski pentru dezvoltarea acesto
ra pe multiple planuri, în interesul 
celor două țări și popoare, al socia
lismului.

vremea

(Agerpres)

t
15,00
15,05

15,20

Telex
Omul șl sănătatea. Dialog cu te
lespectatorii
Studioul tineretului. Colocvii des
pre tinerețe, ideal, muncă și crea
ție. Ediție realizată In colaborare 
cu Comitetul județean Cluj al 
U.T.C.

20,00 Telejurnal (parțial color) • 19 
ani de la Congresul al IX-lea

20,25 Ctitorii cu care ne mindrlm (co
lor). Canalul Dunăre — Marea 
Neagră. Documentar artistic — 
producție a Studiourilor de film 
TV

20,50 „Ne este Ceaușescu simbolul unei 
ere". 19 ani de la al IX-lea Con

gres al P.C.R. Spectacol Ilterar- 
muzical-coregraflc

21,35 Eroi ai construcției socialiste 
filmul românesc

22,20 Telejurnal (parțial color)
22,30 închiderea programului

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
zilele de 20, 21 și 22 iulie. In țară : Vre
mea va fi răcoroasă pentru această 
dată, îndeosebi în prima parte a inter
valului. Cerul va fi variabil, mal mulb 
noros în primele zile, cînd vor cădea 
averse locale de ploaie însoțite de des
cărcări electrice. Apoi, ploile vor deveni 
tzolate. Vintul va sufla slab pînă la 
moderat, cu unele intensificări predo- 
minînd din sectorul nord-vestic. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
6 șl 16 grade, mal ridicate pe litoral, 
iar cele maxime între 18 și 28 de gra
de, local mai ridicate spre sfîrșitul in
tervalului, In București : Vremea va fi 
răcoroasă pentru această dată, îndeo
sebi în prima parte a intervalului. Ce
rul va fi temporar noros. Vor cădea 
averse de ploaie și se vor produce des
cărcări electrice, mai ales în primele 
zile. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor oscila 
între 11 și 14 grade, iar cele maxime în
tre 23. și 26 de grade, mal ridicate spre 
sfîrșitul intervalului.

BEIRUT 18 (Agerpres). — Sub 
președinția șefului statului libanez. 
Amin Gemayel, guvernul de uniune 
națională, condus de premierul Ra
shid Karame, s-a reunit, miercuri, 
în cadrul ședinței sale săptămînale. 
pentru a examina un plan de secu
ritate referitor la regiunile montane 
Aley și Chouf, din estul și sud-estul 
capitalei — anunță agențiile Reuter, 
A.P. și U.P.I. Postul de radio Bei
rut, citat de agenția Reuter, infor
mează. totodată, că ședința guvernu
lui libanez a adoptat o hotărîre pri
vind reluarea relațiilor diplomatice' 
cu Iranul, după o întrerupere de 
opt luni.

Reuniunea cabinetului libanez s-a 
desfășurat pe fundalul unei greve 
generale a populației musulmane din 
sudul Libanului, la care s-a raliat 
cea din Beirutul de vest. Greva a 
fost declanșată în urma apelului 
lansat- de liderii comunităților sunită 

șiită, în semn de protest fată deși

liderului șiit Mohammed 
Amin, reținut de trupele

expulzarea
Hassan al 
israeliene și expulzat din partea de 
sud a Libanului pentru activitatea 
sa împotriva ocupării acestei re
giuni.

BEIRUT 18 (Agerpres). — Primul 
ministru al Libanului, Rashid Ka- 
rame, și mediatorul saudit. Rafik El 
Hariri, aflat în vizită la Beirut, au 
trecut in revistă problemele legate de 
reconstrucția economiei naționale li
baneze. în cadrul convorbirii — re
latează agenția M.E.N. — premierul 
a evidențiat că unificarea eforturilor 
și cooperarea tuturor părților din 
Liban reprezintă elementul esențial 
pentru soluționarea problemei liba
neze. Karame a adăugat că instaura
rea climatului de securitate în coo
perare cu toate părțile interesate 
este vitală pentru începerea etapei 
de reconstrucție a țării, după lupte
le și distrugerile înregistrate de mai 
mulți ani în Liban.

Dezvoltarea economiei bulgare 
în primul semestru al anului

VARȘOVIA

VARȘOVIA 18 (Agerpres). 
Varșovia a avut_loc ședința Birou
lui Politic 
a analizat 
hotărîrile 
partidului 
P.A.P. în 
vat că partidul înfăptuiește linia 
stabilită de congres, sarcinile fiind 
îndeplinite sau transpuse în viață 
într-o măsură însemnată. Partidul a 
promovat linia sa marxist-leninistă 
și și-a întărit caracterul 
resc, ceea ce îi asigură 
călăuzitor și conducător.

A crescut participarea 
reprezentative la conducerea trebu
rilor tării. Un pas important pe ca-

al C.C. al P.M.U.P., care 
modul cum se îndeplinesc 
Congresului al IX-lea al

— relatează agenția 
cadrul ședinței s-a rele-

U.R.S.S.

muncito- 
rolul său

organelor

stabilizării social-politice l-au 
constituit alegerile în consiliile popu
lare. S-a format și se dezvoltă miș
carea sindicală de clasă, care re
unește peste 4.5 milioane de membri. 

Forțele politice și sociale care se 
situează pe platforma construirii 
socialismului în Polonia, care doresc 
să scoată tara din criză și să asi
gure condițiile pentru un progres 
continuu găsesc o bază tot mai lar
gă de înțelegere in cadrul Mișcării 
Patriotice de Renaștere Națională.

Din inițiativa Congresului al IX- 
lea s-a introdus și se perfecționează 
continuu,, reforma economică, eco
nomia țării a pășit pe calea dez
voltării și eficienta ei crește treptat.

Lansarea navei cosmice „Soiuz T-12“

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 18 IULIE 1984

EXTRAGEREA I : 4 18 23 16 3 37.
EXTRAGEREA A II-A : 38 11 20 

30 7 27.

(Agerpres). — în primul 
anului 1984. planul pro- 

a fost îndeplinit 
serie de sectoare ale
Bulgaria, se relevă 
statistic publicat la 
industrială a crescut 
leva în comparație

la sută. în industriilea crescut cu 9 
chimică și a cauciucului — cu 8,3 Ia 
sută, iar în sectorul electroenergetic 
— cu 7 Ia sută.

în comunicat se 
nea. că în pofida 
terice nefavorabile 
și primăvara curentă se prevede o 
recoltă bună de cereale si fructe.

Volumul comerțului exterior al 
Bulgariei a sporit in primul semes
tru cu 8,4 la sută față de primul, 
semestru al anului trecut.

MOSCOVA 18 (Agerpres). — Po
trivit programului de explorare a 
spațiului extraterestru, in Uniunea 
Sovietică a fost lansată nava cos
mică „Soiuz T-12“, avind la bord 
pe cosmonauții Vladimir Djanibe- 
kov, Svetlana Savițkaia și Igor 
Volk.

Programul de zbor prevede cu
plarea navei cu complexul spațial

„Saliut-7“ — „Soiuz T-ll“, în ca
drul căruia echipajul urmează să 
efectueze experimente comune cu 
Leonid Kizim, Vladimir Soloviov și 
Oleg Atikov, care se află in spațiu 
de la 9 februarie 1984 — relatează 
agenția T.A.S.S.

Sistemele de bord ale navei cos
mice „Soiuz T-12“ funcționează 
normal, iar echipajul se simte bine.

arată. de aseme- 
condițiilor clima- 
din iarna trecută

S. U. A

16,20 Ecran de vacanță. Desene animate 
l&JSO închiderea programului

SOFIA 18 
semestru al 
ducției industriale 
și depășit într-o 
economiei R.P. 
în Comunicatul 
Sofia. Producția 
cu 710 milioane
cu perioada similară a anului trecut, 
ajungîrid la 19,4 miliarde leva, trans
mite agenția B.T.A.

în perioada respectivă, producția 
în sectorul construcțiilor de mașini

Congresul marilor înnoiri
(Urmare din pag. I)

in sesizarea 
a raportului 
în construc-

și' fermi- 
răspun- 
viitorul 

România în 
respingerea

ilustrat cu pregnanță 
dialecticii profunde 
național-internațional 
ția socialistă, in dimensionarea jus
tă a rolului pe care îl au succesul 
construcției socialiste, realizările 
din fiecare țară socialistă pentru 
creșterea prestigiului internațional 
al noii orînduiri.

Atenția cu totul deosebită pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a acor
dat-o dezvoltării accelerate a țării 
ilustrează inaltul său patriotism și, 
deopotrivă, răspunderea pentru 
destinul socialismului ca sistem so
cial-politic, pentru creșterea capa
cității sale de a soluționa proble
mele lumii contemporane. Socialis
mul se făurește in cadre naționale 
și a face totul ca succesele în con
strucția socialistă din fiecare țară 
să fie cit mai mari reprezintă în
datorirea primordială a fiecărui 
partid, aceasta fiind principala sa 
contribuție la întărirea solidarității 
internaționale, la afirmarea supe
riorității socialismului în lume.

Astăzi ne putem mîndri că una 
din cele mai prestigioase realizări 
ale acestor ani este dezvoltarea 
rapidă, economico-socială a patriei, 
repartizarea echilibrată a forțelor de 
producție pe întreg cuprinsul țării, 
crearea condițiilor ca toți locuitorii 
României socialiste, indiferent de 
limba pe care o vorbesc, de națio
nalitatea căreia îi aparțin, să se 
poată bucura de roadele civilizației 
moderne, ale muncii comune, înfră

țite. Aprecierea justă a rolului na
țiunii in contemporaneitate și a im
portanței factorului național în con
strucția socialistă au determinat 
concentrarea eforturilor in direc
ția dezvoltării economico-sociale 
armonioase a patriei, iar realizările 
remarcabile dobîndite in acest do
meniu au creat condițiile de bază 
pentru soluționarea exemplară a 
problemei naționale, pentru afir
marea egală a

Tot ceea ce 
ceasta perioadă 
legat de modul 
varășul Nicolae 
dit rolul și misiunea partidului in 
societate. In spiritul celor mai îna
intate tradiții ale gindirii socialiste 
din tara noastră, partidul a fost 
conceput nu ca un organism situat 
deasupra societății, ci drept centrul 
ei vital, afirmîndu-și funcția de 
forță politică conducătoare din in
teriorul colectivelor, în strîns dia
log. intr-o conlucrare activă, per
manentă cu oamenii muncii. în a-

celași context, se cere relevată con
tribuția remarcabilă la definirea ro
lului și răspunderilor statului în 
etapa actuală, la descifrarea dia
lecticii partid-stat în făurirea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate.

Este o cucerire de prestigiu a a- 
cestor ani de a fi statuat că de
mocrația nu este o cerință faculta
tivă a noii societăți, ci cadrul ei 
firesc, de a fi instituit un amplu 
sistem de conducere a societății de 
către popor, o autentică democrație 
muncitorească, revoluționară. Mă
surile adoptate în acest sens sînt 
inspirate de o concepție de largă 
semnificație umanistă, potrivit că
reia lărgirea drepturilor democrati
ce reprezintă mijlocul de neinlocuit 
pentru cultivarea la oameni a ata
șamentului față de orînduirea noas
tră și valorile sale, pentru sporirea 
răspunderii civice și întărirea la în
tregul popor a sentimentului de 
stăpîn al țării. O mărturie elocven
tă a înaltului umanism care animă 
vasta activitate de conducere a se
cretarului general al partidului, ini
țiativele sale în domeniul social- 
politic. a preocupării de a asigura 
o prezență vie în viața politică a 
țării a tuturor generațiilor și cate
goriilor sociale, a tuturor fiilor tă
rii, fără deosebire de naționalitate 
— români, maghiari, germani și de

alte naționalități — o constituie 
vastul dialog de lucru cu poporul, 
încrederea nețărmurită în înțelep
ciunea maselor, consecvența cu care 
a-cestea sînt sistematic consultate — 
așa cum atestă consfătuirile pe 
diferite domenii, congresele foru
murilor democrației noastre munci
torești, vizitele de lucru ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu. in 
toate județele tării, acolo unde in
teresele construcției socialiste o cer.

Aceeași concepție este ilustrativ 
atestată și de preocupările tovară
șului Nicolae Ceaușescu, consecvent 
afirmate in ultimii ani, pentru în
făptuirea umanismului revoluțio
nar, care semnifică dezvoltarea 
personalității umane într-o viziune 
largă, care să includă deopotrivă o 
bună pregătire profesională și po
litică, angajare și răspundere, dis
ponibilitate fată de nou. toate axa
te pe promovarea fermă a spiritu
lui revoluționar, a hotărîrii de a 
învinge orice greutăți, de a face ca 
valorile și idealurile noastre să 
triumfe.

Corolarul acestei politici creatoa
re realiste este întărirea legăturilor 
dintre partid și popor, creșterea 
unității și coeziunii societății noas
tre. Unitate ce-și trage seva din 
caracterul științific al politicii par
tidului, din modul cum își exercită

partidul rolul- conducător, 'difl" con-' 
lucrarea strînsă dintre partid sșî 
mase. O expresie grăitoare a aces
tei realități specifice societății 
noastre, a încrederii de care parti
dul se bucură în rindul națiunii 
este unanimitatea cu care întregul 
popor susține propunerea ca tova
rășul Nicolae Ceaușescu să fie 
reales în funcția supremă de secre
tar general al partidului la cel 
de-al XIH-Iea Congres al partidu
lui. Unanimitate ce se bazează pe 
convingerea că. sub conducerea to
varășului Nicolae Ceaușescu. parti
dul va continua să-și îndeplinească 
intr-un mod superior funcția de 
strateg al construcției socialiste, că 
țara întreagă va urca pe noi trepte 
de progres și prosperitate.

Uniți am obținut victoriile presti
gioase ce împodobesc epoca de 
mărețe realizări inaugurată de Con
gresul al IX-lea. Unitatea este 
marea noastră forță. Acum, cînd se 
împlinesc 19 ani de la Congresul 
al IX-lea, cînd ne pregătim să în- 
tîmpinăm cele două mari eveni
mente ale acestui an, supremul nos
tru legămînt este de a întări aceas
tă unitate, de a urma, zi de zi, 
luminosul exemplu de înflăcărat 
patriot, revoluționar, de strălucit 
militant comunist al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. pentru a înscrie, 
în anii ce vin, noi și prestigioase 
izbînzi în cronica marilor împliniri 
ale scumpei noastre patrii, Româ
nia socialistă.

Congresul amplelor deschideri
internaționale

(Urmare din pag. I)

Platforma electorală a Partidului Democrat

tuturor cetățenilor, 
s-a realizat în a- 
glorioasă este intim 
original în care to- 
Ceaușescu a regîn-

din direcțiile capitale ale întregii 
activități internaționale a partidu
lui și statului nostru. Acționind în 
spiritul acestui imperativ arzător. 
România, prin tot ceea ce a între
prins practic — prin inițiativele și 
propunerile supuse dezbaterii in 
forurile internaționale, prin demer
surile președintelui Republicii, ca și 
prin acțiunile de masă, prin marile 
manifestații desfășurate pe tot cu
prinsul țării se situează în primele 
rînduri ale amplelor mișcări pen
tru pace care au loc în lume. Prin 
toate acestea, pe bună dreptate 
România a intrat în conștiința con- 
temDoraneitătii ca „tară a păcii", 
tot astfel cum președintele ei este 
omagiat pretutindeni ca „erou al 
păcii".

Una din marile direcții de acțiune 
ele politicii externe românești a 
constituit-o, în anii de după Con
gresul al IX-lea al partidului, pro
movarea securității, destinderii și 
colaborării în Europa, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu revenindu-i me
ritul de a fi adus o contribuție re
marcabilă Ia însăși definirea con
ceptului de securitate europeană. 
Sînt unanim recunoscute azi 
eforturile deschizătoare de drumuri 
ale tării noastre pentru normalizarea 
relațiilor intereuropene, pentru pre
gătirea si desfășurarea cu succes a 
istoricei Conferințe general-europe- 
ne — activitate ce își găsește conti
nuitate în multiplele inițiative, in
clusiv în cadrul Conferinței de la 
Stockholm, pe linia transpunerii în 
viată a ■ obiectivelor stabilite prin 
Actul final de la Helsinki.

în concepția unitară a președin
telui Nicolae Ceaușescu asupra an
samblului fenomenelor internațio
nale, problemele păcii și securității 
sînt indisolubil legate de problema 
dezvoltării, viața demonstrînd că 
nu poate fi 'j.orba de o pace adevă
rată atîta timp cît în lume continuă 
să persiste grave inechități, cit în
tre cei bogați și cei săraci persistă 
o prăpastie în continuă adîncire. 
Pornind de la acest adevăr, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a definit ca 
unul din obiectivele majore ale po
liticii noastre externe intensificarea 
eforturilor pentru edificarea unei 
noi ordini economice internaționa
le, fiind unanim apreciate contribu
țiile sale la definirea acestui con
cept. a căilor pentru lichidarea 
subdezvoltării, pentru asigurarea 
progresului general al umanității.

■ Cu aceeași consecventă 
fate. manifestind o înaltă 
dere pentru prezentul și 
umanității, a acționat ~ 
acești ani pentru respingerea și 
eradicarea politicii de forță și de 
amenințare cu forța din viața inter
națională, pentru reglementarea 
prin mijloace politice, pe calea paș
nică a tratativelor a oricăror con
flicte și diferende dintre state ; in 
același spirit, țara noastră s-a 
pronunțat în toate pelelalte proble-. 
me ale vieții internaționale — pen
tru lichidarea definitivă a colonia
lismului, a politicii de apartheid, 
pentru sporirea rolului pe arena 
mondială a țărilor mici si mijlocii, 
a țărilor în curs de dezvoltare, 
nealiniate, pentru creșterea rolului 
si contribuției O.N.U. Ia promo
varea Păcii si colaborării.

în întreaga activitate desfășurată 
pe arena internațională partidul și 
statul nostru pornesc de la ideea, 
permanent subliniată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că problemele 
de o asemenea complexitate cum 
sint cele care se ridică astăzi în 
fața omenirii își pot găsi soluțio
narea numai prin eforturile unite 
ale maselor, ale tuturor popoarelor 
— adevăratele făuritoare ale isto
riei. Militînd pentru înfăptuirea 
acestui imperativ primordial. Parti
dul Comunist Român. România so
cialistă acționează neabătut. intț--o 
viziune nouă, revoluționară asupra 
solidarității, pentru strîngerea le
găturilor cu forțele social-politice 
cele mai largi ale planetei. în lupta 
pentru o politică de pace, cola
borare și înțelegere internațională.

...înregistrăm, cu legitimă min- 
drie patriotică, nenumărate dovezi, 
de pe toate meridianele globului, 
de apreciere și înaltă considerație 
la adresa secretarului general al 
partidului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. în 
semn de cald omagiu pentru activi
tatea sa prodigioasă în cele aproa
pe două decenii care au trecut de 
la Congresul al IX-lea. pentru an
gajarea sa fermă în slujba celor 
mai nobile idealuri ale umanității. 
Izvorul acestei prețuiri, al acestui 
prestigiu, care se răsfrînge nemij
locit asupra prestigiului României 
socialiste, se află tocmai în îm
binarea organică a interesului pro
priului popor cu cele ale tuturor 
popoarelor, in profundul umanism 
șl înalta răspundere a demersurilor 
și inițiativelor sale în numele fău
ririi unei lumi mai bune și mai 
drepte, o lume a păcii, dreptății și 
progresului.

<

cinema
© Saltimbancii — 9; 11; 13, Trei scri
sori secrete — 15; 17; 19 : DOINA 
(16 35 38).
© Am fost treisprezece : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
© Șapte băieți și o ștrengărită : 
CENTRAL (14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45: 18; 20.
© Vreau să știu de ce am aripi : BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 15; 17; 19.
© Brigada diverse în alertă : UNION

(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; IB; 
20.
© Capcana mercenarilor ; LIRA 
(317171) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Secretul lui Bachus : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15.30; 17,30; 19,30. 
© Aventuri Ia Marea Neagră : FE
RENTARI (80 49 85) — 15,30; 18,30.
@ B.D. Ia munte și la mare : CO- 
TROCENI (49 48 48) - 15; 17,15; 19,30.
• Haiducii lui Șaptecai : PACEA 
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Ca-n filme : VOLGA (79 71 26) — 9; 
11,15; 13,30; 15.45: 18: 20. CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Scopul și mijloacele ; VIITORUL 
(10 67 40) — 15.30; 17,30; 19,30.
© Runda 6 J FLACĂRA (20 33 40) — 
15; 17; 19.

© Titanic vals : STUDIO (59 53 15) — 
10; 12,15: 15; 17; 19.
© întoarcerea Vlașinilor : PROGRE
SUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
© Martorul știe mai mult : SALA 
MICA A PALATULUI — 17,15; 20.
© Călăreții de dimineață : PATRIA 
(11 86 25) — 9: 11.45: 14.30; 17.15: 20.
© Lovitură fulgerătoare : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20. 
© Locotenent Cristina ; GRIVITA 
(17 08 58) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, ARTA’ (213186) — 9: 11; 13; 15;
17,15; 19,30, la grădină — 20.45.
© Legenda : POPULAR (35 15 17) —
15; 17,15: 19,30.
© Aceeași dragoste : MUNCA (21 50 97) 
— 15; 17.15: 19.30.
© Marfă furată; SCALA (11 03 72) — 
9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20, FESTI

VAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
© Rocky II : FAVORIT (45 31 70) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.-
© Colina: CAPITOL (16 29 17) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la grădi
nă — 21.
© Madame Sans-Gâne ; LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 10,45; 12.30; 14,15; 
16; 18; 20.
© Salutări cordiale de pe Terra: LU
MINA (15 61 10) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20.
© Omul și fiara : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 12.15; 16; 19,15, GLORIA 
(47 46 75) — 9; 12; 16; 19, MODERN 
(23 71 01) — 9; 12; 16; 19.
© Cobra se întoarce : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, la grădină — 21.

© Cineva ca tine : EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
© Yankeii : GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 
12; 16; 19. AURORA (35 04 66) — 9; 12; 
16; 19. TOMIS (21 49 46) — 9; 12; 16; 
19, la grădină — 21.
© Legenda călărețului singuratic : 
MIORIȚA (14 27 14) - 9; 11,15: 13.30; 
15.45: 18: 20, FLOREASCA (33 29 71) 
— 9: 11: 13; 15,30: 17,45: 20, COS
MOS (27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30;
15.30: 17,30: 19,30.
© îmi sare țandăra : GRĂDINA LIRA 
(31 71 71) - 21. ■
© Polițist sau delincvent : GRADINA 
LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 21.
© Cuscrii : GRADINA MODERN 
(23 71 01) — 21.

WASHINGTON 18 (Agerpres). — 
Delegații la convenția națională a 
Partidului Democrat, care se desfă
șoară la Los Angeles, au adoptat 
platforma electorală a partidului, în 
vederea alegerilor prezidențiale de 
la 6 noiembrie, transmit agențiile 
Associated Press și France Presse. 
Platforma relevă că, dacă va fi ales 
președinte, candidatul Partidului 
Democrat va propune Uniunii So
vietice organizarea de înțîlniri 
anuale la nivel înalt. în domeniul 
militar, documentul preconizează in
stituirea unui moratoriu asupra ex
periențelor și producerii de arme 
nucleare și oprirea producerii rache
telor intercontinentale „MX" și a 
bombardierelor „B-l“, menționează 
agenția Reuter. Democrații, se arată 
în platforma electorală, se pronunță 
insă pentru întărirea forțelor mili
tare convenționale ale S.U.A.. pen
tru a permite „orientarea spre o po
litică de a nu recurge primul la 
arma nucleară", precum și pentru o 
reducere a ratei de creștere a chel-

tuielilor militare. De asemenea, ei 
se pronunță pentru limitarea folosi
rii forțelor armate americane în 
străinătate și pentru încheierea unor 
acorduri de dezarmare „rezonabile", 

în ce privește America Centrală, 
platforma electorală democrată cere 
încetarea ajutorului acordat forțelor 
antisandiniste nicaraguane. căutarea 
unei soluționări politice a proble-J 
melor din regiune, in coordonare cu 
„Grupul de la Contadora". Eforturild 
în direcția unei reglementări a pro
blemelor din Orientul Mijlociu „Con
stituie priorități fundamentale pentru 
politica externă" a unei administra
ții democrate, se arată în document. 
In legătură cu zona Asiei și Pacifi
cului. se subliniază importanța rela
țiilor S.U.A. cu Japonia.

Pe plan intern, democrații își pro
pun drept obiectiv o reducere a 
„uriașelor deficite bugetare", o di
minuare a ratei dobînzilor și o mic
șorare a șomajului, relevă agenția 
D.P.A.

SESIUNE. La Belgrad și-a desfă
șurat lucrările cea de-a XXXIV-a 
sesiune a Comisiei mixte româno- 
iugoslave pentru Porțile de Fier. A 
fost analizat stadiul lucrărilor 
realizare a sistemului Porțile 
Fier II, adoptindu-se măsuri de 
celerare a acestor lucrări și s-a 
convenit programul activităților 
pentru utilizarea în continuare â 
potențialului hidroenergetic 
nibil al Dunării.

de 
de 

ac-

dispo-

Todor
C.C. al

PRIMIRE LA SOFIA.
Jivkov, secretar general al
P.C. Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al R.P. Bulgaria, a con
ferit cu Milka Planinț, președintele 
Consiliului Executiv Federal al 
R.S.F.I., membru al C.C. al U.C.I., 
aflată într-o vizită oficială în Bul
garia. în cursul întrevederii, anunță 
agenția B.T.A., au fost discutate 
probleme privind unele aspecte ale 

. relațiilor bilaterale și ale situației 
internaționale actuale.

| CONVORBIRI CIIINO-MOZAM-
I BICANE. Hu Yaobang. secretar 

general al C.C. al P.C. Chinez, a 
Iavut, miercuri, convorbiri cu Sa

mora Machel. președintele R.P. 
Mozambic. președintele FRELIMO, 
aflat intr-o vizită oficială în R.P.

I Chineză — anunță agenția China
I Nouă. Au fost analizate probleme 

referitoare la relațiile dintre cele
i două țări și partide și aspecte ale 
| situației internaționale.

PENTRU REDUCEREA TENSIU
NII ÎN AMERICA CENTRALA.

I Nicaragua și Statele Unite au avut 
cea de-a doua rundă de convorbiri

| vizind reducerea tensiunii în Ame-

© Par *1 Impar s PARC HOTEL 
(17 08 58) — 21.
© Vizită la domiciliu : GRĂDINA 
GLORIA (47 46 75) — 21.

teatre
© Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Poveste din Hollywood — 
19,30.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra** 
(14 75 46, la Complexul sportiv „Lacul 
TeiM) : Poezia muzicii tinere — 20.30. 
© Teatrul Mic (14 70 81, Rotonda 
scriitorilor din Cișmigiu) : August

IILEDEPRESAi
k scurt

rica Centrală, a anunțat un purtă
tor de cuvint al Departamentului 
american de Stat, citat de agenția 
U.P.I. Agenția precizează că Victor 
Hugh Tinoco, ministru de externe 
adjunct al Juntei Guvernului de 
Reconstrucție Națională, și Harry 
Shlaudeman, reprezentantul special 
al președintelui S.U.A. în America 
Centrală, s-au întîlnit la Atlanta, 
pentru a discuta procedurile și re
gulile de bază ale viitoarelor ne
gocieri dintre cele două părți.

INVITAȚIE. Secretarul general 
al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, 
a invitat pe reprezentanții celor 
două comunități din Cipru să aibă 
convorbiri, la Viena, la 6 și 7 
august — s-a anunțat oficial la 
sediul Națiunilor Unite din New 
York. Purtătorul de cuvint al 
O.N.U. a precizat că cele două 
părți au acceptat propunerea secre
tarului general — transmite agen
ția Associated Press.

DECIZIE. în contextul Intensifi
cării acțiunilor forțelor progresiste 
din Uruguay pentru revenirea țării 
la democrație, regimul militar a 
anunțat decizia de a acorda statut 
legal coaliției de stînga „Frente 
Amplio", pînă în prezent interzisă, 
care grupează comuniști, socialiști, 
democrat-creștini și independenți 
de stînga — informează agențiile 
France Presse și Reuter. „Frente 
Amplio" participă, alături de Parti
dul Colorado și Uniunea Civică, la 
dialogul cu reprezentanții forțelor 
armate privind desfășurarea alege
rilor de la 25 noiembrie și reve
nirea tării la un guvern civil.

eliberator — spectacol de sunet șl lu
mină — 21.
© Teatrul de comedie (16 64 60, Ia 
Teatrul de vară „23 August**) : Preșul
— 20.30;
® Teatrul „Nottara*4 (59 31 03. sala 
Studio) : Trăsura la scară — 19.
© Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Anonimul Venetian — 19.30. 
© Teatru! satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (15 56 78, grădina Cărăbuș) : Spec
tacol de divertisment și film — 20,30. 
© Ansamblul „Rapsodia română** 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți — 
18,30.
© Teatrul evreiesc (20 39 70) : Se caută 
o stea — 18,30.
© Estrada armatei (grădina de vară 
C.C.A., 13 60 64) : Estrada în croazieră
— 19,30.
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- epocă de strălucită afirmare 
rnațională a României socialiste

Pe plan mondial, România desfășoară o activitate consecventă și 
activă pentru pace, independență națională și colaborare cu toate sta
tele lumii, fără deosebire de orînduire socială. Datorită acestei po
litici, care corespunde pe deplin intereselor supreme ale patriei, țara 
noastră se bucura de un binemeritat prestigiu internațional, are 
prieteni pe toate meridianele planetei.

NICOLAE CEAUȘESCU In numeroasele vizite efectuate pe diferite meridiane ale globului, președintele României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu sint intimpinați cu alese sentimente de stimă și considerație

Activitate politico-diplomatică 
de & intensitate fără precedent 

in acești ani de bogată și intensă activitate pentru pace, ințelegere 
și conlucrare intre popoare, dialogul continuu cu toate statele lumii, 
promovat de România socialistă, de președintele Nicolae Ceaușescu, 
a devenit un element caracteristic al vieții internaționale.

® De-a lungul celor 19 ani care au trecut de la 
Congresul al IX-lea, președintele României a între
prins, în cadrul unor itinerare istorice, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, peste 200 de vizite oficiale 
rn țări din Europa, Africa, Asia, America Latină și Ame
rica de Nord.

© România a încheiat în această perioadă 21 de 
tratate de prietenie, colaborare și asistență mutuală 
sau de prietenie și colaborare, peste 100 de declara
ții solemne și declarații comune.

® Expresie a unei largi deschideri internaționale, 
România întreține în prezent raporturi diplomatice cu 
139 de state, față de numai 67 în 1965. De aseme
nea, țara noastră realizează schimburi economice și 
comerciale cu T50 de țări de pe toate continentele.

® Partidul Comunist Român întreține relații de 
colaborare cu peste 200 de partide comuniste și mun
citorești, socialiste și social-democrate, partide de gu- 
vernămînt din țările în curs de dezvoltare, mișcări de 
eliberare națională, alte forțe democratice.

INIȚIATIVE Șl PROPUNERI ROMÂNEȘTI
Pentru aplicarea fermă a principiilor 

de relații interstatale
1972 — Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat o rezo

luție, ca urmare a unei inițiative a României, cu privire la 
creșterea rolului O.N.U. în menținerea și consolidarea păcii 
și securității internaționale, în dezvoltarea cooperării între 
toate statele și în promovarea normelor de drept interna
țional în relațiile interstatale.

1975 — Documentul conținînd poziția și propunerile țării 
noastre referitoare la necesitatea întăririi rolului O.N.U. în 
viața internațională și a perfecționării activității sale s-a 
bucurat de un larg ecou. La propunerea țării noastre, susți
nută și de alte state, a fost creat Comitetul special pentru 
Carta O.N.U. și întărirea rolului organizației.

1979—1981 — Din inițiativa României, pentru prima dată 
pe ordinea de zi a Adunării Generale a O.N.U. au fost în
scrise puncte referitoare la „Reglementarea pe cale pașnică 
a diferendelor dintre state" și |a „Dezvoltarea și întărirea 
bunei vecinătăți între state".

1982 — Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat, la 
propunerea României, „Declarația privind reglementarea 
pașnică a diferendelor internaționale".

1983 — Țara noastră a prezentat la O.N.U. un document 
de lucru în legătură cu crearea unei Comisii permanente 
pentru bune oficii, mediere și conciliere, in scopul regle
mentării diferendelor și prevenirii conflictelor dintre state.

Pentru dezarmare, pentru apărarea dreptului suprem 
al oamenilor la viată, la pace

1965 — Adoptarea prin consens, la propu
nerea României, a Declarației privind promo
varea în rîndurile tineretului a idealurilor de 
pace, respect reciproc și înțelegere între po
poare. Dezvoltarea acestei inițiative a dus la 
proclamarea, în 1979, a anului 1985 drept 
„An Internațional al Tineretului", sub deviza 
„Participare, dezvoltare, pace" și la crearea 
unui Comitet consultativ pentru pregătirea 
A.I.T., prezidat de țara noastră.

1970 — Ca urmare a unei inițiative a Româ
niei, Adunarea Generală a O.N.U. a procla
mat „Deceniul dezarmării 1970-1980".

1972 — Pornind de la inițiativa țării noastre 
în legătură cu „Consecințele economice și so
ciale ale cursei înarmărilor", grupuri de experți 
O.N.U. au elaborat în 1972, 1977 și 1982 stu
dii în aceste probleme.

1975 — Prezentarea la O.N.U. a documen
tului „Poziția României în problemele dezar
mării, în primul rînd ale dezarmării nucleare 
și instaurarea unei păci trainice în lume".

1980 — înscriind pe ordinea de zi a Adună
rii Generale a O.N.U. problema înghețării și

reducerii bugetelor militare, țara noastră a 
prezentat un document de lucru privind prin
cipiile care trebuie să ghideze negocierea 
unor acorduri internaționale în acest sens.

1981 — Istoricele inițiative de pace și dezar
mare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu din 
toamna anului 1981 și primăvara anului 1982 
au determinat suita uriașelor adunări popu
lare, care d,u culminat cu Apelul poporului 
român, însumînd 18 milioane de semnături, 
trimis celei de-a doua sesiuni speciale a 
O.N.U. consacrată dezarmării.

1982 — România a militat și militează cu 
consecvență pentru crearea de zone denu- 
clearizate în Balcani, în Europa de nord și in 
alte zone ale continentului. Ea a propus orga
nizarea unei întilniri la nivel înalt a șefilor de 
state și guverne din țările balcanice.

1983 — Din inițiativa României, Adunarea 
Generală a O.N.U. a adoptat o rezoluție vi- 
zînd oprirea amplasării noilor rachete ameri
cane in Europa occidentală și a realizării mă
surilor de răspuns anunțate de Uniunea 
Sovietică, precum și reluarea cit mai curînd a 
tratativelor de la Geneva.

Pentra a Erupă unită, a securității
si colaborării !

1965 - La sesiunea O.N.U. a fost adoptatâ din Iniția
tiva României rezoluția „Măsuri pe plan regional in vederea 
îmbunătățirii relațiilor de bună vecinătate intre statele euro
pene aparținînd unor sisteme economice și sociale diferite".

1972-1975 - Țara noastră a adus o contribuție deose
bită la pregătirea, desfășurarea și încheierea cu succes a 
primei Conferințe pentru securitate și cooperare în Europa. 
Ea a contribuit în primul rînd la elaborarea normelor de 
procedură democratice ale C.S.C.E. Actul final de la Hel
sinki, din 1975, conține numeroase idei preconizate de 
România.

1980—1983 — La reuniunea de la Madrid Româ
nia a depus eforturi susținute pentru convocarea in cadrul 
procesului C.S.C.E. a Conferinței pentru măsuri de încredere 
și securitate și pentru dezarmare în Europa de la Stockholm.

1984 — Concepția și considerentele președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind măsuri de încredere și securitate și pen
tru dezarmare în Europa, care s-au aflat la baza documen
tului de lucru prezentat de România în cadrul Conferinței 
de la Stockholm, s-au bucurat de o largă apreciere.

Elocvente mărturii de stimă și considerație, de unanimă prețuire

I
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„RENUMIT MILITANT AL MIȘCĂRII COMUNISTE"
,,Comuniștii bulgari, poporul 

bulgar cunosc bine viața dum
neavoastră, de fiu credincios al po
porului român și al Partidului Co
munist Român. Comuniștii bulgari, 
oamenii muncii bulgari vâ cunosc 
ca pe un renumit militant al miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale, unul din marii prieteni 
ai țării noastre".

TODOR JIVKOV
Secretar general 

al C.C. al P.C.B., 
președintele Consiliului de Stat 

al R. P. Bulgaria„EMINENT CONDUCĂTOR, ' LUPTĂTOR NEOBOSIT
PENTRU PACEA LUMII"
„Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

eminent conducător al poporului ro
mân, militant de seamă al mișcă
rii comuniste și muncitorești inter

naționale, desfășoară o amplă ac
tivitate internațională ca militant 
pentru pacea lumii".

KIM IR SEN
Secretar general al C.C. 

al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele R.P.D. Coreene

„UNA DIN CELE 
MAI IMPORTANTE 

PERSONALITĂȚI 
ALE EPOCII NOASTRE"

«I

„Importanta contribuție a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu la 
lupta pentru destindere, pentru 
pace, pentru reducerea înarmărilor, 
și in primul rind a înarmărilor nu
cleare, lupta dumneavoastră pe 
toate meridianele lumii pentru o 
nouă ordine economică - această 
lupta v-a consacrat drept una din
tre cele mai importante personali
tăți ale epocii noastre".

ANDREAS PAPANDREU
Prim-minlstru 

al Republicii Elene

„PREZENTĂ ACTIVĂ 
ÎN TOATE SFERELE 

DE ACȚIUNE ALE O.N.U."
„Avînd posibilitatea sâ vorbesc 

cu președintele Nicolae Ceaușescu, 
am constatat in cit de mare mă
sură Domnia Sa personal, guvernul 
român sint atașați Națiunilor Uni
te. Este o satisfacție pentru mine 
să aduc mulțumiri unei personalități 
ca președintele Nicolae Ceaușescu 
pentru contribuția atît de activă, 
constructivă și energică adusă în 
toate sfprele de activitate ale 
O.N.U.".

JAVIER PEREZ DE CUELLAR
Secretar general al Organizației 

Națiunilor Unite

„APĂRĂTOR FERM 
AL CAUZEI 

INDEPENDENTEI 
ȘI SUVERANITĂȚII"

„Devotamentul președintelui 
Ceaușescu și zelul de care dă do

vadă în serviciul țării sale, apărînd 
cu fermitate independența și suve
ranitatea ei, sint unanim apreciate. 
Salut de asemenea pe președintele 
Ceaușescu ca important om de stat 
care luptă pentru cauza păcii in
ternaționale, a dezarmării și des
tinderii. Titlurile onorifice, premiile 
pentru pace și numeroasele distinc
ții ce i-au fost acordate sînt o do
vadă clară a stimei înalte, interna
ționale de care se bucură".

AGATHA BARBARA
Președintele Republicii Malta

„CONTRIBUȚII 
LARG RECUNOSCUTE 

LA DEZVOLTAREA 
COOPERĂRII 

INTERNAȚIONALE"
„Sint încîntată să am ocazia sâ 

reînnoiesc prietenia Indiei cu o 
țară dinamică și să schimb punc
te de vedere cu un om de stat care 
este cunoscut prin forța personali
tății sale. Domnule președinte, con
tribuția dumneavoastră la dezvol

tarea industrială a României și la 
cooperarea internațională este larg 
recunoscută. Admirăm rezultatele 
obținute de poporul român și pro
gresele făcute sub conducerea 
dumneavoastră".

INDIRA GANDHI
Primul ministru al Indiei

„IMPORTANT SPRIJIN
PENTRU LUPTA 
DE ELIBERARE 

NAȚIONALĂ" .
„Poziția adoDtată de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, de guvernul și 
poporul român a fost permanent 
pozitivă și de aceea cald aprecia
tă de mișcările de eliberare din 
Africa și de S.W.A.P.O. îndeosebi. 
Ajutorul material considerabil pri
mit din partea României a repre
zentat pentru noi un important spri
jin pentru a continua lupta de eli
berare națională".

SAM NUJOMA
Președintele S.W.A.P.O.

Pentru edificarea unei noi ordini 
economice, drepte si echitabile 

1965—1967 — Ca urmare a unei inițiative a țării noastre, 
atît în Adunarea Generală a O.N.U., cit și în alte instituții 
specializate au fost adoptate mai multe rezoluții vizind pro
movarea cooperării internaționale în domeniul pregătirii de 
cadre, în special în țările în curs de dezvoltare.

1970 — Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat rezolu
ția inițiată de țara noastră privind „Rolul științei și tehnolo
giei moderne în dezvoltarea națiunilor și necesitatea întări
rii cooperării economice și tehnico-științifice între state”. 
Dezvoltarea acestei inițiative a dus la convocarea, in 1979, 
a Conferinței O.N.U. pentru știință și tehnologie.

1975 — Cu prilejul sesiunii speciale a Adunării Generale 
a O.N.U. a fost prezentat documentul „Poziția României cu 
privire la instaurarea unei noi ordini economice interna
ționale".

1979 - Țara noastră a acționat și acționează pentru în
tărirea solidarității și colaborării cu celelalte țări in curs 
de dezvoltare. In acest sens au fost organizate la București 
trei reuniuni ale „Grupului celor 77” (1979, 1982 și 1984).

1983 — Documentul cuprinzînd poziția și propunerile 
României prezentat la sesiunea a Vl-a a U.N.C.T.A.D. defi
nește un program concret și cuprinzător de măsuri pentru 
lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale.
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