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CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA 

pentru convocarea Marii Adunări Naționale
In temeiul articolelor 46 și 54 din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
Articol unic. — Se convoacă Marea Adunare Națională în prima sesiune a 

celei de-a noua legislaturi în ziua de 28 martie 1985, ora 10.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste Româniade ani de mărețe împlinirlWQS^/VDE^MUNCĂȘI LUPTĂ EROICĂ PENTRU ÎNFLORIREA SOCIALISTĂ

EPOCA UNOR PRESTIGIOASE 
REALIZĂRI DEDICATE 

DEZVOLTĂRII PATRIEI, 
CAUZEI SOCIALISMULUI

Se Împlinesc astăzi douăzeci de ani de cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost ales in fruntea partidului. Acea memorabilă zi de primăvară. 22 martie 1965, va rămine adine încrustată în cugetul și inimile tuturor comuniștilor, al poporului român, pentru că ea a marcat începutul unor ani de glorioasă istorie socialistă. Sub arcul de timp ce unește momentul de atunci cu cel de astăzi este cuprinsă o perioadă de prestigioase realizări, de deschideri și interpretări novatoare, de măreț tumult revoluționar. O epocă ce a făcut să pătrundă în toate articulațiile vieții noastre sociale, politice, economice suflul novator al gindirii revoluționare, racordată la realitățile concrete ale fiecărei etape de construcție socialistă. O epocă in care s-a părăsit o viziune simplistă. lineară și statică despre socialism, ope- rindu-se schimbări radicale în strategia construcției noii societăți. O epocă ce a reevaluat intr-o perspectivă nouă, revoluționară, de anvergură raportul dintre teorie și practică. dintre adevărurile generale ale socialismului și realitățile specifice fiecărei etape, dintre național și internațional, contu- rind plenar o concepție originală și armonioasă despre factorii de progres ai societății pe care o edificăm.O epocă pe care o măsurăm astăzi, cu mindrie și demnitate, prin monumentale realizări, mărturii elocvente ale' capacității partidului de a gindi prezentul și viitorul patriei, ale forței de convingere și mobilizare, a îndemnurilor tovarășului Nicolae Ceaușescu adresate națiunii, ale vocației de construcție și creație a poporului nostru.O epocă în care industria României a făcut un salt spectaculos, devenind de aproape 6 ori mai puternică decît în 1965 ; în care agricultura s-a dezvoltat de peste 2 ori ; in care toate domeniile societății, știința, invățămîntul. cultura, au cunoscut o înflorire fără precedent.O epocă ce a așezat pe chipul mîndru al patriei ctitorii demne de acest ev socialist : Canalul Dunăre-Marea Neagră, Metroul bucureștean, Transfăgărășanul. mari hidrocentrale pe Dunăre și pe principalele rîuri ale tării, moderne citadele industriale, puternice cetăți ale științei, vaste sisteme de irigații.Poporul nostru asociază indisolubil marile - împliniri ale acestor ani de numele și acti

vitatea celui ce a ctitorit-o, numind-o cu legitimă satisfacție „Epoca Ceaușescu'1. Prin întreaga sa activitate, prin vasta sa operă teoretică și practică, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a ilustrat ca un strălucit fiu al națiunii, care în toată această perioadă s-a impus conștiinței naționale ca un luminat și înflăcărat patriot, ce a făcut din înălțarea țării țelul vieții sale revoluționare, ca un conducător de mare cutezanță, întruchipînd în mod exemplar spiritul novator, ca om de adîncă omenie, care și-a pus pecetea remarcabilei sale personalități pe toate marile transformări ale acestor 20 de ani, impri- mindu-le caracteristici distincte. Dacă astăzi outem vorbi cu firească mîndrie despre perioada care a trecut de la acea memorabilă dată de 22 martie 1965 și pînă in prezent ca despre epoca celor mai bogate realizări din istoria modernă a țării, aceasta se datorează tocmai vastei și laborioasei activități teoretice și practice desfășurate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, capacității sale de a întemeia marile orientări politice, dînd noi orizonturi activității constructive a poporului. stilului său de muncă dinamic, energiei clocotitoare, fermității și clarvîziunii revoluționare cu care conduce măreața operă de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate pe păminlul României.
Răspunderea istorică a 
edificării noii societățiPrintre cele mai importante preocupări ale partidului, ale secretarului său general în acești, 20 de ani figurează regindirea procesului de edificare a noii societăți în toate laturile și componentele sale, sub semnul înaltelor exigențe ale epocii contemporane, al răspunderii istorice pe care o incumbă conducerea unei opere de asemenea dimensiuni. S-a instituit astfel un dialog firesc și necesar cu istoria, în lumina principiilor și adevărurilor concepției despre lume și societate a clasei muncitoare, cu experiența construcției socialiste din țara noastră și din celelalte țări, un dialog cu prezentul, mereu călăuzit de voința de
(Continuare in pag. a IV-a)
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Spre piscul comunist
Orice i-am da e doar un semn sărac 
Celui ce dă-ntr-o zi cît într-un veac, 
Nu unuia ci-ntregului popor
De orice grai ar fi, de muncitor.

Căci munca e deviza lui și-a noastră 
Să fim stăpîni pe plai sub zarea-albastră 
Să-i dăm un dar ce drag ni-i tuturor : 
Garoafe roșii prinse-n tricolor.

Și să-i dorim să-i fie viața lungă, 
Ca-n piscul comunist s-ajungă 
Și-n urma lui să fie tot poporul 
Cu steagul roșu și cu tricolorul,

Sub arcuirea marii căi lactee 
Comete de lumină ce seînteie
Cu roșu foc, cu galben și albastru 
Drept semn că țara noastră are astru.

BENIUC

Aceasta ne e vrerea
Familii noi de frunze în arbori au foșnit 
Și-a izbucnit în munți prelung ecou, 
Și-un dulce fruct din flori a pîrguit 
Hrănit de-un foc vital, frumos și nou.

Prin omul mare nouă hărăzit
Noi omului i-am dat un chip de frate, 
în dar lumină, trepte de granit, 
Celeste bolți cu stele încărcate.

Istoriei statornic autor,
El a oprit și-a alungat eroarea, 
Și pentru vremi de pace și de spor 
A prefăcut în fulger nemișcarea.

Să-i fie nesfîrșită voința și puterea 
împodobit să fie de anii fără număr 
în faptă și gîndire să fie veșnic tînăr, 
Aceasta ne e vrerea.

Virgil TEODORESCU

Strălucit ctitor al epocii 
de istorie care îi poartă 

numele
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România de azi — 
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în plină dezvoltare 
economico-socială
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Luminat patriot, înflăcărat militant 
pentru progresul României/Se împlinesc astăzi 20 de ani de cînd in fruntea partidului nostru se află cel mai iubit fiu al poporului, patriotul înflăcărat și revoluționarul încercat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, prestigioasă personalitate a lumii contemporane. In această perioadă, denumită cu vibrantă mindrie „Epoca Ceaușescu11, au avut loc înnoiri profunde in toate domeniile vieții politice, economice și sociale. S-au dezvoltat intr-un ritm accelerat forțele de producție, industria cu toate ramurile ei, iar agricultura a devenit o ramură de bază a economiei noastre naționale. S-a afirmat puternic democrația muncitorească și a fost ridicată necontenit calitatea vieții întregii noastre națiuni. La baza tuturor acestor mari înnoiri și realizări stă munca eroicului nostru popor, strins unit în jurul partidului, al tovarășului Nicolae Ceaușescu, strălucit ginditor și militant neobosit pentru progresul și prosperitatea patriei noastre socialiste.în acești ani de remarcabile împliniri. învățămîntul a do- bindit o orientare și o structură nouă, în concordanță cu cerințele economico-sociale, cu exigențele societății noastre. Beneficiind an de an de impor

tante investiții, baza materială a invățămintului s-a dezvoltat și s-a modernizat continuu. S-au construit zeci de mii de săli de clasă, precum și un număr important de laboratoare, ateliere-școală, grădinițe pentru copii, cămine și cantine studențești. Multe institute de învăță'mint superior, printre care și Institutul politehnic din. București, s-au bucurat in acești ani de noi localuri, dotate cu aparatură, instalații și utilaje moderne. rivalizînd astfel cu cele mai prestigioase instituții similare din lume. Toate acestea constituie o mărturie grăitoare a grijii permanente pe care partidul și statul nostru, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu o acordă pregătirii și educării tinereigenerații. Astăzi fiecare alpatrulea cetățean al țării este cuprins într-o formă sau alta de învățămint, incepind cu grădinița de copii și școalaelementară și terminind cu învătămîntul superior și cel postuniversitar. La baza orientării invățămintului din țara noastră stă concepția revoluționară, profund științifică elaborată de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a integrării organi

ce a invățămintului cu cercetarea științifică și cu producția. Potrivit acestei concepții, școala trebuie să asigure tineretului o pregătire temeinică, un'larg orizont de cunoștințe științifice, tehnice și culturale, bazat pe însușirea a tot ce este mai înaintat in cunoașterea umană și, in același timp, să se constituie ca un important factor educativ, cultivind patriotismul, spiritul revoluționar, sp'iritul muncii și al disciplinei, munca fiind cîmpul cel mai fertil de împlinire a personalității umane, al celor mai indrăznețe visuri și aspirații, de incredere a omului in propriile sale forțe. Școala este chemată astfel să pregătească tinerele generații pentru viață, pentru o activitate productivă, utilă societății, o activitate creatoare pusă în slujba celor mai nobile idealuri de progres tehnico-științific și de progres social.Cercetarea științifică a cunoscut de asemenea în ultimii
Acad. Radu P. VOINEA 
președintele Academiei 
Republicii Socialiste România

(Continuare în pag. a V-a)

ffl slujba idealurilor supreme 
ale poporului și umanitățiiCu toate că România, prin isteria sa bimilenară, prin îndelungatele și dramaticele sale lupte de eliberare socială și națională. n-a fost o tară necunoscută în Europa și în lume, putem spune fără nici o ezitare că numele său este rostit cu un interes aparte, rar intilnit în cazul altor țări, abia de douăzeci de ani incoace, de cînd la cirma destinelor sale supreme se află tovarășul Nicolae Ceaușescu.Prin ideile și personalitatea sa deosebită. conducătorul partidului și statului român a știut să asocieze numele tării noastre la toate cauzele mari ale umanității: libertatea și independența națională a tuturor țărilor, egalitatea lor in drepturi și respectul reciproc, conlucrarea nestingherită în toate domeniile și, mai presus de orice, evitarea conflictelor și războaielor, iar cînd acestea apar, soluționarea lor pe cale politică, prin tratative, deci apărarea fermă a vieții oamenilor, a păcii și liniștii întregii lumi.In epoca înarmărilor masive și a pericolelor unui cataclism nuclear, principiile de pace și colaborare, slujite cu consecventă de România, .devenite un adevărat cod de morală inter

națională. înscrise ca atare in numeroase documente semnate de tara noastră cu alte state, ca și cele adoptate de forurile mondiale din inițiative românești, au înscris definitiv numele tovarășului ’’Nicolae Ceaușescu’ pe firmamentul epocii actuale nu doar ca’ numele unui teoretician și ginditor original. ci și al unui mare om politic, militant neînfricat pentru transpunerea în practică a crezurilor și idealurilor sale.Nu cunosc nici un conducător de stat și de partid care, venind cu asemenea crezuri și idealuri formate timp de peste cincizeci de ani, să acționeze de două decenii fără întrerupere, zi de zi. cu o energie inepuizabilă, în contacte directe cu principalii conducători politici ai lumii, la noi sau la ei acasă, pentru a face ca vocea rațiunii să primeze în relațiile dintre țări, ca respectul principiilor să ia locul egoismelor și orgoliilor brutale, ca ideea de socialism să însemneze pace, prosperitate și conlucrare egală între toate popoarele, indiferent de orînduirea lor social-politică sau mărimea lor teritorială.O filosofie demiurgică, de promovare a spiritului constructiv, de apărare a valorilor pe

rene ale civilizației și culturii universale. O politică de principii, nu de oportunisme con- juncturale.Nu pot fi rezumate, în citeva fraze și aprecieri izvorîte din dragostea, stima și mî'ndria noastră bine justificate și ușor de înțeles, marile virtuți politice pe care le-au reliefat pe larg, in ultimii douăzeci'de ani. numeroșii șefi de partide, state și guverne care l-au cunoscut pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. care i-au căutat de nenumărate ori sfaturile și analizele, mai ales in situații grele, cu implicații grave pentru soarta întregii lumi.Aceste aprecieri, care ar cuprinde volume întregi, s-au amplificat cu timpul, acest judecător suprem al tuturor conducătorilor de țări și popoare, iar mîndria noastră" națională și internațională a fost și va rămine întotdeauna înscrisă în cele două nume ce*s-au îngemănat atît de firesc pe firmamentul istoriei: CEAUȘESCU — ROMANIA !Semn al unul legămint adine, indestructibil.Ca într-o baladă eroică, intr-un capitol de epopee.
Ion BRAD
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AGIU TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
strălucit ctitor al epocii de istorie 

care îi poartă numele
Din acea zi de început de primăvară au trecut douăzeci 

de ani care au devenit istorie incrustată cu litere de aur in 
marea carte a istoriei patriei. Douăzeci de ani eroici, de înain
tare pe căi nebătătorite încă, de muncă ți de luptă, care au 
schimbat esențial destinul poporului și înfățișarea țării. Două
zeci de ani de nouă și adevărată demnitate, de nou și stră
lucit prestigiu al României în constelația țărilor lumii. Anii aceș
tia au devenit epocă și epoca aceasta poartă, firesc, numele 
puternicei, excepționalei personalități care i-a structurat întrea
ga înfățișare și care întruchipează desăvîrșit cele mai înalte 
calități ale poporului. „Epoca Ceaușescu" este România pre-

zentului și România viitorului, este cununa marilor noastre îm
pliniri de azi și de miine.

Un om și o țară, un unic destin. Un om pe care oamenii 
țării il cunosc ca pe fratele lor bun, ca pe părintele lor drag, 
ca pe tovarășul de muncă apropiat, întîmpinîndu-l în abata
jele cărbunelui și lingă focul cuptoarelor, pe șantierele și pe 
ogoarele cu larmă de motoare și in liniștea fertilă a labora
toarelor, pretutindeni unde se creează, unde se zidește, unde 
se zămislește noul, frumosul, înaltul. Oamenii țării il cunosc și 
iubesc, omagiind prin gind vibrant și faptă eroică cele două
zeci de primăveri ale istoriei noi a patriei.

Epoca de puternic avint 

creator, de stimulare 

a tuturor energiilor națiunii
— Are o semnificație de simbol faptul că tocmai intr-un început de primăvară voința comuniștilor. a întregului popor — călăuzită de un excepțional simț al istoriei — i-a încredințat acum douăzeci de ani tovarășului Nicolae Ceaușescu cea mai înaltă învestitură în conducerea partidului, ne mărturisește gindul său tovarășul Petre Răducanu, secretarul comitetului de partid al întreprinderii „23 August" din Capitală. Un suflu nou. proaspăt, regenerator a străbătut, țara. Idei mari, generoase, izvorite din noblețea grijii pentru binele patriei, au mobilizat uriașe energii creatoare, au declanșat profunde transformări în toate domeniile vieții economice, sociale. științifice, culturale...— Și, în primul rînd, în industrie, ca ramură conducătoare...— Industria românească de azi. modernă și eficientă, mîn- dria întregii țări, izvorul ei de forță și pilonul de bază al independenței sale economice, alcătuiește un ansamblu armonios conceput — de la liniile șale definitorii .și pină in-deta- Tii, — de secretând? general al partidului. Anul 1965 reprezintă începutul schimbărilor ’ profunde în structura industriei, pentru aducerea acesteia în pas cu cerințele țării și ale revoluției tehnico-științifice mondiale. Caracteristice devin ritmurile înalte ale dezvoltării, orientarea fermă spre laturile calitative, accelerarea creșterii în ramurile de virf...— Printre care se numără și construcția de mașini, din care face . parte și întreprinderea dumneavoastră.— In douăzeci de ani, citadela muncitorească „23 August" a devenit de nerecunoscut. Fiecare din numeroasele vizite de lucru ale secretarului general al partidului în întreprinderea noastră s-a constituit intr-un dialog apropiat, direct, fructuos. care a determinat noi dezvoltări și modernizări. Aș putea afirma că de-a lungul anilor toți cei peste 18 000 de membri ai colectivului nostru au participat la asemenea manifestări. Pe toți ne impresionează în mod deosebit căldura acestor întâlniri, spiritul lor viu. faptul că de fiecare dată nu se discută doar o problemă tehnico-economică sau alta, ci se abordează comandamente de mare însemnătate pentru întreaga economie națională. în- țelegînd mai bine datoria ce ne revine nouă în cadrul sarcinilor generale, sintem determinați să acționăm cu înalt spirit revoluționar, cu răspundere muncitorească; în acest fel. fiecare întilnire cu secretarul general al partidului este o lecție politică de inestimabilă valoare. Aceasta ne-a făcut să depășim clipele de stagnare, momentele de inerție, să învingem rutina, să descoperim continuu și să promovăm noul, progresul tehnic, gindirea și acțiunea de mare eficiență. Iată, dacă m-aș referi numai la preocupările din ultimul timp, aș menționa că pină la sfîrșitul acestui an va fi înnoită întreaga gamă de locomotive, com- presoare și motoare, se va introduce mecanizarea și automatizarea în sectoarele calde, vor fi promovate noi tehnologii. Așa cum ne-a cerut secretarul general al partidului, vom face totul pentru ca „23 August" să devină o unitate economică model. îndeplinirea unei asemenea sarcini va constitui răspunsul nostru muncitoresc dat înaltelor îndemnuri, precum și un omagiu adresat strălucitului conducător al României socialiste.Maistrul Alexandru Velici de la Combinatul siderurgic Galați deapănă emoționante rememorări :— Atunci. în 1965, aveam abia 30 de ani și lucram ca sudor la întreprinderea de construcții- montaje siderurgice Galați, constructorul marelui combinat , de azi. Participînd la lucrările Congresului al IX-lea, ascul- • tîndu-1 pe tovarășul- Nicolae Ceaușescu. am fost profund impresionat de noutatea, de forța și limpezimea ideilor pe care 

le argumenta cu adincă convingere comunistă. încă de a- tunci secretarul general ai partidului ne-a făcut să înțelegem că munca devine o lege pe temeliile căreia se sprijină tot ce se face in țara aceasta, că etica și echitatea se transformă în temeiuri profunde și durabile ale vieții noastre. Cînd conducătorul partidului a făcut cunoștință cu delegația gălățea- nă la congres am avut deosebita onoare să string mina tovarășului Nicolae Ceaușescu. I-am urat, cu mare emoție, multă sănătate și ani. fericiți. „Iți mulțumesc, tinere", mi-a spus. Este o amintire dragă pe care o păstrez în suflet.— Și căreia i s-au adăugat — după cite știm — amintiri la fel de frumoase.— Da, în anul următor, tovarășul Nicolae Ceaușescu inaugura Laminorul de tablă groasă nr. 1 și, odată cu aceasta, Combinatul siderurgic. în cadrul primei sale vizite de lucru efectuate la Galați în calitate de conducător al partidului, iar peste alți doi ani, în 1968, participa la elaborarea primei , șarje de oțel. M-a impresionat, și atunci, și apoi, în toate vizitele de lucru ale secretarului general al partidului la combinatul nostru, bucuria pe care — de fiecare dată — iubitul nostru conducător o trăiește laolaltă cu noi la intrarea în funcțiune a noilor obiective, la a- flarea realizărilor pe care i le raportăm. Aceste mari și structurale realizări au schimbat și fața Galațiului, care are astăzi o populație de trei ori mai mare ca acum 20 de ani și peste 80 000 de apartamente construite în ansambluri arhitectonice care dau personalitate și frumusețe orașului de pe Dunăre. Cit despre combinatul nostru, el realizează acum a- proape jumătate din producția de oțel a țării și circa 95 la sută din cea de laminate plate.— Și aceasta. în condițiile dezvoltării unor puternice centre siderurgice în întreaga țară.— Dezvoltarea continuă a devenit una din trăsăturile definitorii ale acestei epoci fără precedent. După Congresul al IX-lea am mai participat la congrese și conferințe naționale ale partidului, la numeroase în- tilniri cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. Rînd pe rînd, toate documentele adoptate de partidul nostru, toate proiectele desfășurării operei constructive din țara noastră și modalitățile înfăptuirii acesteia înglobează filonul de aur al gîndirii limpezi, clarvăzătoare a secretarului general al partidului. Toate demonstrează continuitatea și consecvența marilor linii directoare elaborate cu genială forță de pătrundere a realităților, perseverența urmăririi țelurilor înalte ale propășirii țării, ale bunăstării și fericirii poporului.în prima sa vizită ■ de lucru făcută în calitate de conducător al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a poposit pe ogoarele ialomițene, în cooperativa a- gricolă de producție „Gheorghe Doja". Eroul Muncii Socialiste Ion Spătărelu, președintele cooperativei, își amintește:— Era la 26 iunie 1965, la începutul secerișului în Bărăgan. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a venit la noi’ in lanuri, a stat de vorbă cu cooperatorii, s-a urcat pe o combină, a pornit-o și a tras cîteva brazde, apoi a mers în alte lanuri și a vorbit cu alți oameni, adresindu-li-se, firesc, simplu, cu o foarte bună cunoaștere a vieții satelor și a treburilor din agricultură. Era cu totul nou pentru noi modul deschis, apropiat și foarte sincer în care punea toate problemele. Am discutat și despre pămint și roadele lui, dar și despre necesitatea mai bunei folosiri a acestei bogății ; despre muncă și retribuție, dar și despre obligația întăririi ordinii și a disciplinei, despre recolte, dar și despre cerința introducerii cuceririlor științei. Mi-am dat atunci seama că în mersul Revoluției noastre se anunța o nouă revoluție, noua revoluție agrgră de astăzi.— Și care se înfăptuiește din plin și aici, în cooperativa dumneavoastră.

— Asta înseamnă producții tot mai mari de la an la an. In '84 am livrat statului cu 1 068 tone grîu, cu 62 tone carne și cu 3 966 hl lapte mai mult decit în ’81. Drept urmare, veniturile au fost anul trecut cu 20 de milioane lei mai mari decît s-a prevăzut, iar beneficiul s-a ridicat la 24,7 milioane lei față de 6,3 milioane cit era planul. Acestea sint izvoarele vieții îmbelșugate a cooperatorilor, ale înfățișării noi a comunei noastre, în care, în ultimii douăzeci de ani, 95 la sută din case au fost construite din nou sau renovate. în. acest răstimp — in care au fost statornicite și
Epoca dezvoltării democrației 

socialiste, a întăririi unității 

de gind și faptă
Inginera Aristița Tănase, cercetător științific la Centrul de cercetări pentru tehnologia aluminiului din Slatina, are — după cum se va vedea — depline temeiuri să afirme :— întreaga mea formare ca membru al partidului, ca specialist intr-un domeniu de virf al tehnicii o datorez secretarului general al partidului. Și asta atit prin excepționalul cadru de muncă, educație și de viață pe care l-a creat pentru dezvoltarea tinerelor generații, cit și sub înriurirea unor momente de neuitat cînd am avut 

rosturile noi ale agriculturii, ca ramură de bază a economiei naționale, și a dobîndit o nouă prețuire munca oamenilor de pe ogoare — tovarășul Nicolae Ceaușescu a mai revenit de trei ori în comuna noastră. E de la sine înțeles cu cită bucurie il întîmpinăm de fiecare dată, ra- portîndu-i rezultatele noastre, și cit de fericiți sintem că-1 vedem înzestrat cu aceeași neostenită putere de muncă, dăruită mersului nostru înainte. In a- cest moment sărbătoresc îi u- răm din adincul inimii ani mulți și rodnici pentru binele poporului și al țării.

fericirea să-l cunosc direct : la Oradea, ca elevă de liceu, la Institutul politehnic București, ca studentă, in cadrul numeroaselor vizite de lucru făcute pe șantierul noului edificiu. Apoi aici, la Slatina, unde am avut bucuria să-l întîmpinăm de mai multe ori cu flori. Am putut să-mi dau seama că, de fiecare dată, ideile sale înflăcărează mințile și inimile, devin puncte de răscruce în formarea oamenilor, în munca lor.— Deci și in munca dumneavoastră...— Da, și aceasta cu atît mai mult cu cît domeniului de ac

tivitate în care lucrez — introducerea în producție a cuceririlor științei — tovarășul Nicolae Ceaușescu îi acordă o deosebită atenție. Este o orientare fundamentală, strategică a politicii economice românești din ultimele două decenii, puternic întărită de Directivele Congresului al XIII-lea al partidului, în cadrul cărora prevederile privind cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și introducerea progresului tehnic ocupă unul din capitolele cele mai importante, nu numai prin amploarea, ci și prin im-

plicațiile sale. Prezentul și viitorul înseamnă producție și știință in folosul omului. Ac- ționind in spiritul indicațiilor secretarului general al partidului, recent, noi am finalizat citeva cercetări cu eficiență deosebită în producție cum ar fi : obținerea de aluminiu rafinat la scară industrială cu puritate între 99,99 și 99,995 la sută — adevărat aur alb : transformarea deșeurilor de folie de aluminiu in pulberi și pastă de aluminiu, care se folosesc într-o serie de ramuri industriale ; e- laborarea unor tehnologii de obținere a aluminei din materii prime nebauxitice. Centrul nostru de cercetări, care aparține de Institutul Central de Cercetări Chimice. își desfășoară activitatea sub îndrumarea de înaltă competență a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, om politic cu fierbinte dragoste de țară, savant de renume mondial, care conduce și orientează în mod strălucit întreaga activitate de cercetare științifică din România. ,— Vorbeați mai înainte de viitor. Cum il priviți din pragul acestei primăveri a lui 1985 ?— îl privesc, ca întreaga noastră națiune : cu optimism, cu deplină încredere. Nici n-ar putea fi altfel : România reprezintă pe harta globului un impresionant spațiu al construcției dinamice. Documentele Congresului al XIII-lea al partidului, care alcătuiesc Programul dezvoltării României pină la începutul anului 2000, sint cauza întregului popor ; avem forțele cu care să ne realizăm marile obiective, avem călăuza sigură și încercată — partidul 

nostru comunist, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ne punem speranța într-o vreme de pace în care să ni se împlinească toate aspirațiile.— Stau și mă gîndesc în cîte locuri ale lumii un om obișnuit ca mine, care muncește intr-o uzină „din provincie", poate avea prilejul ca, intr-un răstimp atît de scurt cum este cel trecut de la începutul anului, să se întîlnească și să se adreseze direct, de nu mai puțin de trei ori,, președintelui țării.După citeva clipe de cugeta

re, Marin Matei, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea de tractoare din Brașov, își continuă gindurile ;— O asemenea împrejurare caracterizează cum nu se poate mai bine climatul de largă consultare, unitatea organică dintre socialism și democrație — trăsătură a vieții noastre politice din ultimele două decenii. Din inițiativa și datorită preocupării permanente a tovarășului Nicolae Ceaușescu, în țara noastră a fost creat un sistem nou, original al participării maselor largi la conducerea tuturor treburilor. Un accent deosebit este pus pe dezvoltarea continuă a democrației directe, făurindu-se un tot mai larg cadru organizatoric, menit să asigure participarea nemijlocită a oamenilor muncii la luarea deciziilor și mobilizarea tuturor energiilor națiunii pentru înfăptuirea lor.— Ați evocat mai înainte cu emoție împrejurări trăite de dumneavoastră de curînd...— Da, în luna ianuarie, tovarășul Nicolae Ceaușescu a chemat la Predeal mai multe cadre de partid și din economie— printre care m-am aflat și eu— sfătuindu-se îndelung in legătură cu programul privind buna folosire a energiei. Am putut să-mi dau incă o dată seama cită nemărginită grijă acordă și problemelor generale, cit și amănuntelor, doar aparent neînsemnate, de care ține bunul mers al economiei. Citeva zile mai tîrziu, conducătorul partidului și țării ne-a vizitat întreprinderea. stind de vorbă cu noi, interesindu-se de felul în care se îndeplinesc programele de economisire și cele privind dezvoltarea și moderniza

rea. Apoi, în luna februarie, ca reprezentant ' al constructorilor de tractoare, am avut marea cinste ca la Congresul Frontului Democrației și Unității Socialiste să iau cuvintul în fața secretarului general al partidului.Consultarea cu țara a fost de la bun început modul nou și temeinic de muncă al conducătorului partidului nostru.' De-a lungul celor douăzeci de ani de istorie nouă pe care-i cinstim cu emoție și bucurie, put'em vorbi de adincirea continuă a acestui proces, de cuprinderea tuturor sferelor societății, de o reală democrație politică, economică și socială specifică României de azi. Atunci cind în mari adunări populare oamenii rostesc din adincul inimii „Ceaușescu și poporul" ei definesc cu maximă concizie o realitate cu multiple și profunde înțelesuri, trăinicia unei legături indisolubile — izvorul nostru de încredere și de tărie.I-am întîlnit la ieșirea din schimb pe cei cărora le place să spună cu mindrie :— Noi formăm o echipă bine închegată, echipa maistrului Petrindean. Fruntași ? Toți. Adică Rem Petrindean, Gheorghe Tulup, Erdely Janos, Ionel Bindean, Alexandru Ventzer, Traian Dan, Gali Ștefan, Ioniță Frățilă.Sint opt .oameni din cei opt mii ai întreprinderii metalurgice Aiud, opt strungari care lucrează în secția mecanică II pe linia de cilindri de laminoare. O familie in marea familie a muncii, cu drepturi și îndatoriri egale.— Mîndria noastră, a tuturor, este că dintr-o producătoare de roabe și unelte agricole simple, întreprinderea noastră a devenit o unitate de mare prestigiu,
Epoca permanenței

revoluționare sub semnul

patriotismului socialist
La sfîrșitul orei de istorie stăm de vorbă cu profesoara Valerica Florea de la Liceul industrial nr. 4 din Iași — oraș încărcat de istoria trecutului și a prezentului.— Cu ce gîndurl și sentimente îi învățați pe copii istoria patriei 7—• Predînd astăzi istoria privim deschis în ochii limpezi ai tinerei generații. Faptul că putem rosti adevărul despre devenirea noastră istorică îl datorăm cutezanței, spiritului de dreptate, profundului patriotism care definesc personalitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu. Despovărată de dogme, de falsuri și mistificări, istoria este redată în întreaga ei semnificație poporului care a făurit-o prin milenii. întotdeauna secretarul general al partidului s-a aplecat cu exemplară atenție și profund respect asupra trecutului țării, considerînd inestimabilul tezaur acumulat în neîntrerupta curgere a timpului un nesecat izvor de învățăminte, de putere, de încredere în viitor. Cunoscind lupta și jertfa strămoșilor sporește răspunderea noastră pentru dezvoltarea moștenirii lăsate de înaintași, pentru edificarea socialismului și comunismului pe pămintul României.— Este vorba de finalitatea educativă a însușirii istoriei patriei.— Fără îndoială ! In concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu, istoria este un factor determinant al formării conștiinței de s'n.e.a.. Poporului, de întărire a unității, de sădire și dezvoltare a nobilului sentiment al patriotismului. Am avut de mai multe ori prilejul să-l ascult în mod direct pe conducătorul partidului nostru vorbind cu nobilă înflăcărare despre trecutul nostru istoric, despre prezentul socialist, despre minunatele perspective de viitor ale României. Am încercat întotdeauna să transmit elevilor mei puternica vibrație a acestor înălțătoare sentimente.Șantierul Canalului Poarta Albă—Midia—Năvodari. Deși n-a împlinit încă 30 de ani, ex- cavatoristul Mihai Lupu gre amintiri bogate de pe marile șantiere, s-a obișnuit cu anvergura uriașelor construcții.— Pentru mine „Epoca Ceaușescu" înseamnă timpul în care țara își înfăptuiește marile visuri de înălțare. își împlinește vocația în construcții de 

Ginduri ale oamenilor țării adresate conducătorului iubit. Gin
durile a 23 de milioane de oameni, însoțite de temeinicia fap
telor, alcătuindu-se intr-un vibrant omagiu pentru o viață de 
luptă revoluționară, de muncă fără răgaz spre binele țării, pen
tru o viață care se confundă cu istoria.

Țara întreagă ii cunoaște faptele eroice care deschid drumuri 
noi și gesturile gingașe cu care îmbrățișează copiii, ii cunoaște 
felul de a fi și de a se rosti, poartă în inimi - tezaur scump - 
cuvintele cu care își încheie, de fiecare dată, gîndul către po
por, dorind tuturor „multă sănătate și fericire". Țara întreagă, 
23 de milioane de inimi, 23 de milioane de glasuri, ii adresea
ză iubitului conducător urarea care a încălzit de atitea ori su
fletele noastre și care exprimă și bucuria și deplinătatea vieții : 
multă sănătate și fericire I
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care livrează economiei naționale utilaje tehnologice complexe pentru - metalurgie, fiind denumită, pe drept cuvint, me- canicul-șef al unităților de profil din țară — afirmă maistrul Rem Petrindean. în prezent, producția unității noastre este de 11 ori mai mare decit in 1965. Dezvoltarea și modernizarea continuă a întreprinderii le datorăm politicii promovate cu atita consecventă de secretarul general al partidului, grijii sale pentru ridicarea și înflorirea fiecărui meleag al patriei, pentru asigurarea unor condiții egale de viață și de muncă tuturor cetățenilor țării, fără deosebire de naționalitate.— De aceea, noi toți, români, maghiari și germani, îl intimpi- năm de fiecare dată cu dragoste și recunoștință pe conducătorul partidului și țării — adaugă Erdely Janos. Așa crim am făcut și anul trecut cînd ne-a vizitat din nou și cînd. i-am ieșit in cale cu raportul realizărilor noastre, cu florile simțăminte- lor noastre izvorite din adincul inimii. Așa precum atît de frumos spune tovarășul Nicolae Ceaușescu, toți sintem fiii aceleiași patrii. La muncă egală ne bucurăm de răsplată egală și de același respect și prețuire pentru munca noastră...— Și ne bucurăm de același rodnic climat al vieții din ultimii douăzeci de ani — completează Alexandru Ventzer. Climatul de libertate, de dreptate, de omenie și de creație propriu „Epocii Ceaușescu". Un climat devenit firesc pentru noi toți în acești ani de istorie nouă a țării. Sintem cetățeni demni, liberi și egali ; putem să ne exprimăm fiecare, după dorință, în limba noastră maternă, dar ne unește limba comună a muncii înfrățite, a idealului socialist, a fier- bintei iubiri de patrie.

amploare care mobilizează imense eforturi și resurse și realizează obiective ce vor dăinui peste veacuri : Canalul Dunăre—Marea Neagră, Transfăgă- rășanul, Metroul bucureștean, puternicele platforme industriale, salbele de hidrocentrale, sistemele de irigații, ansamblurile arhitectonice. Ce poate fi mai însuflețitor decit să înzestrezi țara cu asemenea strălucite însemne ale vieții poi. ale duratei și trăiniciei ! Mă gindesc cu emoție că înălțarea tuturor a- cestor mari obiective a pornit din inițiativa conducătorului iubit al partidului și țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu. care le-a urmărit realizarea de la machetă și pînă la finisare, care a călcat cu pasul toate șantierele, fiind alături de noi, constructorii, în toate etapele, in- drumîndu-ne. ajutîndu-ne să învingem greutățile. Aș vrea să evoc o întâmplare de pe șantierul Dunăre—Marea Neagră la care am muncit ca brigadier. Era in 1979 și tocmai atacasem din plin tronsonul care începea de la kilometrul 45. Lucram din tot sufletul, făceam mari eforturi, dar unele lipsuri in dotarea tehnică se resimțeau in activitatea noastră. Atunci, cu prilejul uneia din numeroasele vizite pe care le-a făcut pe șantier, secretarul general al partidului s-a interesat îndeaproape de condițiile în care lucrăm, de munca noastră, ne-a întrebat de ce avem nevoie pentru impulsionarea ritmului. I-am spus deschis, tinerește, tot ce gîndeam. tot ce ne propuneam. Ne-a ascultat cu mare luare aminte, ne-a îmbărbătat în muncă. Peste cîteva zile am primit dotarea tehnică necesară și așa s-a făcut că la 23 de ani eu am devenit conducătorul unuia din giganticele utilaje de pe șantier.— E o amintire frumoasă, plină de semnificații.— Cea mai profundă semnificație o are pentru mine faptul că tovarășul Nicolae Ceaușescu este întotdeauna prezent acolo unde e mai greu, acolo unde se decid prezentul și viitorul. De altfel, pentru noi toți, viitorul este intim legat de persoana și activitatea iubitului nostru conducător. Congresul al XIII-lea al partidului și alegerile de la 17 martie au consfințit, printr-o splendidă unanimitate, voința țării de a-1 avea mereu la cîrma destinului național.
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DE ANI DE MĂREȚE ÎMPLINIRlAi^g^
DE^MuFcA ȘI luptă EROICĂ PENTRU ÎNFLORIREA SOCIALISTĂ A PATRIEI ^

ROMÂNIA DE AZI
puternică, înfloritoare, in plină dezvoltare economico-socială

------------------------- :-------------------------- ,——— — -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- ------------

Succesele remarcabile pe care le-am obținut în dezvoltarea forțelor de producție, în construirea unei economii 
moderne, în creșterea avuției naționale a patriei noastre, realizările dobîndite în dezvoltarea bazei tehnico - materiale a 
socialismului au transformat România, într-o perioadă istorică scurtă, într-un stat industrial-agrar cu o industrie modernă 
în continuă dezvoltare și cu o agricultură socialistă în plin proces de dezvoltare și modernizare, cu un nivel de civilizație 
materială și spirituală tot mai ridicat.

NICOLAE CEAUSESCU
9

INDUSTRIA
~ factorul dinamizator al economiei românești

© In „Epoca Ceaușescu", în România au fost 
create PESTE 250 ZONE Șl PLATFORME INDUSTRIALE;

© Contribuția industriei la crearea venitului na
țional a sporit de la 48,9 la sută în 1965 la PESTE 60 
LA SUTĂ în anul 1984 ;

® Industria constructoare de mașini asigură în pre
zent 90 LA SUTA d in necesarul de mașini și utilaje 
pentru programul de investiții ;

© Electrotehnica și electronica au realizat în 1984 
PESTE 21 LA SUTĂ din producția industriei construc
toare de mașini ;

© Chimia deține în prezent o pondere de PESTE 10 
LA SUTĂ din totalul producției industriale ;

® In prezent, puterea instalată în centrale elec
trice este de CIRCA 18 000 MW, față de 3 250 MW in 
anul 1965 ;

0 Ponderea mărfurilor cu grad superior de pre
lucrare - mașini, utilaje, mijloace de transport, pro
duse chimice și mărfuri industriale de larg consum - 
reprezintă în prezent 58 LA SUTA din volumul total 
al exportului, față de 36,2 la sută în 1965.

Dinamica producției industriale
- în procente -

AGRICULTURA
— înscrisă pe coordonatele noii revoluții agrare

© Producția de cereale realizată în 1984 — cea 
mai mare din istoria țării - a fost de 23,6 MILIOANE 
TONE, cu un milion de tone mai mare decît cea din 
1965 ;

® Pe ogoarele țării lucrează astăzi 174 000 TRAC
TOARE și PESTE 58 000 COMBINE AUTOPROPULSA
TE, față de 81 356 tractoare și 292 combine în anul 
1965 ;,

© La sfîrșitul anului 1984 suprafața totală amena
jată pentru irigații a ajuns la 2 612 MU HECTARE, 
față de 230 mii hectare în anul 1965 ;

G Pentru creșterea fertilității pămîntului, în anul 
1984 agricultura a beneficiat de 1 288,8 MII TONE 
îngrășăminte chimice, față de 266,4 mii tone în 1965 ;

0 Investițiile alocate agriculturii în actualul cin
cinal sînt de 2,5 ORI mai mari decît cele din întreaga 
perioadă 1951 — 1965;

0 In anul 1984 s-a realizat o producție de cereale 
de PESTE 1 000 KILOGRAME PE LOCUITOR ;

© Numărul de bovine, porcine, ovine și caprine, 
precum și cel al păsărilor va fi în acest an de 1,6-2,8 
ORI mai mare comparativ cu anul 1965.

Creșterea producției agricole

INVESTIȚIILE
— baza trainică a dezvoltării

ȘTIINȚA
— în avangarda progresului multilateral al țării

Creșterea volumului investițiilor 
— în miliarde lei —

© Economia națională dispune astăzi de fonduri 
fixe în valoare de PESTE 2 800 MILIARDE LEI, din care 
PESTE 90 LA SUTĂ au fost puse în funcțiune în anii 
de după Congresul al IX-lea al partidului ;

0 In perioada 1965-1984, în medie, în fiecare zi 
a fost pusă în funcțiune o nouă capacitate de pro
ducție principală ;

• Noile capacități productive au asigurat crește
rea continuă a locurilor de muncă, numărul perso
nalului muncitor sporind de la 4,3 milioane în 1965 
la APROAPE 7,6 MILIOANE în anul 1984 ;

0 Astăzi, fiecare județ al patriei este înzestrat cu 
fonduri fixe în valoare de PESTE 20 MILIARDE LEI, 
față de numai 6 județe în 1965 ;

0 In anii 1965-1984 s-au mutat în apartamente 
construite din fondurile statului de 6,7 ORI mai multe 
familii decit în perioada 1945—1964.

Dinamica fondurilor fixe 
din unitățile de cercetare

0 In prezent, în țara noastră există 215 INSTITUTE 
Șl CENTRE DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, la care se 
adaugă 100 DE STAȚIUNI DE CERCETARE Șl PRO- 
DUCJIE AGRICOLĂ, față de 110 și, respectiv, 36 
existente în anul 1965 ;

0 In activitatea de cercetare științifică, inginerie 
tehnologică și proiectare lucrează, în prezent, 235 600 
OAMENI Al MUNCII, de PESTE 5 ORI măi mulți 
comparativ cu anul 1965 ;

@ Ca urmare a activității de cercetare științifică șl 
dezvoltare tehnologică, numai în anii 1980-1984 au 
fost introduse în producție 21 770 tipuri de mașini, 
utilaje, aparate, instalații, noi materiale și bunuri 
de consum, 6 787 tehnologii noi și sisteme de meca
nizare și automatizare ;

® Ponderea produselor noi, realizate pe baza con
cepției tehnice proprii, a fost în perioada 1981-1984 
de PESTE 97 LA SUTĂ, față de 40 la sută în anii 
1961-1965 ;

© In prezent, este în vigoare un număr de breve
te de invenții românești de APROAPE 14 ORI mai 
mare decît în anul 1965.

VALORILE
— larg accesibile

© Numărul teatrelor, caselor de cultură, cluburi
lor și instituțiilor muzicale a crescut de la 481 în anul 
1965 la 677 în anul 1984 ;

0 In țara noastră sînt în prezent 7 925 cămine cul
turale, 20 573 biblioteci, 5 641 cinematografe și 423 de 
muzee ;

0 In mediul urban și rural își desfășoară activita
tea 2 938 universități cultural-științifice, 6 524 brigăzi 
științifice și 5 803 lectorate;

@ Festivalul național „Cîntarea României" — 
grandioasă competiție a muncii și creației libere, or
ganizată din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu 
- a cuprins la ultima sa ediție 53 649 cercuri de crea
ție și 153 040 formații artistice, la care au participat 
peste 4 800 000 oameni ai muncii,

CULTURII
oamenilor muncii

Dinamica cheltuielilor social-culturale 
de ia bugetul de stat 
- în lei pe locuitor -

ȘCOALA
la temelia civilizației socialiste

© PESTE UN SFERT din populația țării este cu
prinsă astăzi în diferite forme de învățămînt ;

Creșterea populației școlare
— în mii —

0 MAI MULT DE 90 LA SUTĂ din elevii învăță- 
mîntului liceal se pregătesc în licee industriale, 
agroindustriale și silvice ;

0 66 LA SUTĂ d in studențl se pregătesc în facul
tăți cu profil tehnic, agronomic și silvic ;

0 In țara noastră funcționează, în prezent, 3 130 
UNITĂȚI DE INVĂTĂMÎNT (grădinițe, școli generale, 
licee, școli profesionale ș.a.) cu predare în limbile 
naționalităților conlocuitoare, ceea ce reprezintă 10,7 
LA SUTĂ din totalul unităților de învățămînt ;

0 Din totalul suprafeței clădirilor școlare realizate 
în anii socialismului, 70 LA SUTĂ au fost construite 
în ultimele două decenii.

ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI GRELE DIN BUCUREȘTI - CTITORIE A „EPOCII CEAUȘESCU", PUTERNICA Șl MODERNĂ CITADELĂ A INDUSTRIEI ROMÂNEȘTI
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EPOCA UNOR PRESTIGIOASE REALIZĂ 
DEDICATE DEZVOLTĂRII PATRIEI, 

CAUZEI SOCIALISMULUI

::

j: -

(Urmare clin pag. I)a sesiza și valorifica factorii de progres ai lumii contemporane ; un dialog cu viitorul, avind în vedere răspunderea ce ne revine față de urmași, de prestigiul socialismului, care a întruchipat și exprimă aspirațiile de progres, țelurile cele mai profund umaniste, revoluționare a milioane de oameni. Rodul acestui dialog l-a constituit redimensionarea unor adevăruri esențiale, adesea uitate sau subestimate, dezvoltarea unor idei și orientări noi, fundamentarea unor aprecieri novatoare, care, alături de .tezele de bază ale teoriei revoluționare, călăuzesc procesul de edificare a noii societăți.S-a statuat astfel adevărul că fiecare etapă a construcției socialiste impune o nouă sinteză între teorie și practică, singura in măsură să surprindă elementele de noutate in devenirea societății, să facă din teorie un instrument de Înțelegere și transformare a realităților, o veritabilă călăuză a procesului de transformare a societății ; câ, într-o perioadă de mari prefaceri revoluționare, activitatea teoretică, consacrată studierii acestor realități, tendințelor și fenomenelor noi, interpretării lor, constituie parte integrantă a procesului de conducere și organizare socială, una din premisele majore care ii asigură perspectivă, vitalitate, eficiență. începînd cu data alegerii tovarășului Nicolae Ceaușescu in fruntea partidului, s-a inițiat o amplă activitate de cercetare și interpretare creatoare a realităților, ale cărei puncte nodale se numesc Congresul al IX-lea și celelalte congrese care i-au urmat, conferințele naționale, plenare ale C.C. al P.C.R.. intre care se distinge — prin ponderea pe care o dețin problemele teoretice, prin densitatea aprecierilor novatoare — plenara din iunie 1982. Tn felul acesta, cu aportul hotăritor al tovarășului Nicolae Ceaușescu, partidul și poporul nostru dispun de un sistem bine definit și închegat de teze și aprecieri privind principalele probleme ale construcției socialiste, care reprezintă marxism-Ieninismul creator, aplicat la condițiile concrete ale României, ale epocii contemporane.Una dintre cele mai importante aprecieri novatoare elaborate în această perioadă de secretarul general al partidului este cea privitoare la imensul potențial de progres al științei și cunoașterii, al re
O concepție novatoare, o strategie 

creatoare privind construcția socialistăIn cea mai bună tradiție a gindi- rii socialiste din patria noastră, tovarășul Nicolae Ceaușescu a dezvoltat teza rolului progresist al națiunii in lumea de azi și in societatea socialistă, demonștrind că națiunea oferă incă. pentru mult timp cimp liber de afirmare forțelor de producție, vieții economico-sociale în general. Este o apreciere de mare valoare, cu implicații majore atît pentru opera internă de edificare a noii societăți, cît și pentru raporturile dintre state. Ne apare astfel într-o nouă viziune raportul intre național și internațional, subliniin- du-se necesitatea obiectivă ca fiecare partid să se preocupe de bunul mers al construcției socialiste în propria țară, de afirmarea pe această caje a superiorității socialismului ca sistem, indepiinindu-și astfel cu succes una din principalele îndatoriri internaționaliste. în acest context, preocuparea prioritară și sistematică a partidului, a secretarului său general pentru modernizarea structurii economiei românești, pentru făurirea unui complex economic național unitar, ca principala condiție a progresului patriei noastre, reprezintă o datorie primordială față de propriul popor, de propria națiune și, în același timp, o contribuție importantă la creșterea prestigiului socialismului în lume.Avînd drept pilon de rezistență gîndirea cutezătoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, Congresul al IX-lea al partidului a marcat un istoric moment, de ample deschideri revoluționare în orientarea politicii de dezvoltare a României. Strategia acestei dezvoltări avea în vedere stadiul modest de la care porneam chiar și la acea dată, necesitatea comprimării timpului, a ridicării României intr-un interval istoric cît mai scurt la un nou nivel de dezvoltare, adevărul fundamental că numai forțele de producție moderne, de inalt randament pot constitui baza economică a noii societăți. Obiectivele acestei strategii — continuarea operei de industrializare socialistă prin opțiunea pentru o industrializare accelerată pe baza unei înalte rate a acumulării ; crearea intr-o perioadă relativ scurtă a unei economii avansate, competitive ; dezvoltarea armonioasă eco- nomico-socială a tuturor zonelor patriei; situarea în prim-plan a laturilor intensive, calitative ; statornicirea unui echilibru dinamic între industrie și agricultură, intre acestea și celelalte ramuri ale economiei naționale ; lărgirea bazei proprii de materii prime și energie,
Dialogul partid-popor - chezășia 
unității, a afirmării prin fapte 

a tuturor cetățenilor patrieiEste o cucerire prestigioasă a acestor ani de a fi demonstrat că democrația nu este o cerință facultativă a noii orinduiri, ci cadrul ei firesc de manifestare, de a fi instituit un amplu sistem de conducere a societății de către popor, o autentică democrație muncitorească,, revoluționară.O mărturie elocventă a înaltului umanism care animă vasta aotivita- te de conducere a secretarului general al partidului, inițiativele sale in domeniul social-politic, a preocupării de a asigura o prezență permanentă in viața politică a tării, a tuturor generațiilor și categoriilor sociale. a tuturor fiilor tării, fără deosebire de naționalitate, o constituie vastul dialog de lucru cu poporul, încrederea nețărmurită în înțelepciunea maselor, consecventa cu care acestea sînt sistematic consultate — așa cum o atestă consfătuirile pe 

voluției științifico-tehnice contemporane. „Trăim — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — o epocă de profunde transformări sociale și, in același timp, de dezvoltare explozivă a cunoașterii științifice, de descoperiri fundamentale în toate domeniile cercetării, de înnoire vertiginoasă a tehnicii. în aceste condiții, progresul oricărei națiuni nu se mai poate realiza decit punind la baza întregii vieți economico-sociale rezultatele noilor descoperiri din toate domeniile cunoașterii, tot ceea ce creează mai de preț geniul uman". Se poate aprecia că ultimii 20 de ani se ilustrează ca o epocă de consecventă aplicare a celor mai valoroase cuceriri ale cunoașterii in toa-x te domeniile construcției socialiste — industrie, agricultură, învățămînt, în procesul de conducere socială, in însăși strategia edificării noii societăți ; de preocupări statornice pe linia îngemănării științei cu socialismul, ingemănare determinantă pentru înfăptuirea mărețelor programe pe care ni le propunem pină in orizontul anului 2000, pentru afirmarea superiorității orinduirii noastre.Conceptul de societate socialistă multilateral dezvoltată formulat la Congresul al X-lea este rodul unei aprofundate studieri a realităților concrete in care se desfășoară construcția socialistă in patria noastră, al însușirii și aplicării celor mai recente cuceriri ale științei, care pun in lumină caracterul de sistem bine articulat al societății, de structură complexă intre laturile și domeniile căreia există o permanentă intercondiționare. Societatea nu poate înainta trimițîndu-și undeva, intr-un avanpost, un sector, oricit de important ar fi acesta. Progresul social este, inainte de toate, rezultanta interacțiunii dintre laturile și domeniile sociale, și a dori să accelerezi progresul înseamnă a asigura această dezvoltare armonioasă, multilaterală a societății : o dezvoltare care presupune o viziune complexă, dialectică' asupra edificării noii societăți, etapizarea acestei ample opere istorice, in măsură să creeze o perspectivă clară efortului creator al întregului popor ; o dezvoltare în care preocupările pentru creșterea economiei sa se împletească cu cele pentru înflorirea științei, învățămîntului, culturii, pentru perfecționarea relațiilor sociaie, adin- cirea democrației socialiste, afirmarea umanismului revoluționar.

creșterea gradului de acoperire din resurse interne a nevoilor economiei naționale ; dezvoltarea cu prioritate a ramurilor și subramuri- lor industriale de virf, a forțelor motrice ale revoluției științifice- tehnice contemporane — și-au găsit o grăitoare confirmare in evoluția economico-socială a lumii de azi.Concepția originală a secretarului general al partidului despre dezvoltarea economico-socială a României inscriq ca una din componentele sale de bază repartizarea' armonioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, care a trezit la o nouă viață fiecare localitate, fiecare zonă a patriei. Angajarea fermă a tuturor județelor pe cațea dezvoltării moderne a creat temelia sigură a egalității în drepturi a tuturor cetățenilor patriei, fără deosebire de naționalitate, la care se adaugă celelalte coordonate ale soluționării depline, revoluționare a problemei naționale în România — asigurarea tuturor condițiilor participării la conducerea societății, accesului larg la învățămint și știință, înfloririi culturii specifice, ca parte integrantă a culturii naționale.Faptul că socialismul se construiește în cadrul național al fiecărui popor întemeiază și conf eră o amplă semnificație umanistă preocupărilor deosebite ale tovarășului Nicolae Ceaușescu privind repunerea istoriei în drepturile sale firești, evaluarea ei științifică, sub semnul unei judecăți guvernate de adevăr, cinstirea momentelor și personalităților de seamă ale trecutului, înlăturarea unor prejudecăți și aprecieri simpliste, eronate ce se acumulaseră in acest domeniu.Aprecierea justă a rolului națiunii In contemporaneitate și a importanței factorului național in construcția socialistă legitimează statuarea patriotismului revoluționar socialist ca trăsătură centrală a omului nou, ca o imensă forță de progres a societății noastre ; patriotism care, semni- ficind, cum se aprecia in Raportul prezentat la Congresul al XHI-lea, dragostea față de patrie, răspunderea și atașamentul față de popor, față de cuceririle sale revoluționare, hotărîrea de a lupta pentru izbinda idealurilor socialismului și comunismului, este străin oricăror manifestări de naționalism, șovinism sau de cosmopolitism, de cedare în fața greutăților, implicînd, în același timp, afirmarea plenară a sentimentelor de solidaritate cu lupta tuturor popoarelor lumii pentru independentă și libertate, pentru triumful idealurilor socialiste.

diferite domenii, congresele forurilor democrației noastre muncitorești. vizitele de lucru ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. în toate județele tării, acolo unde interesele construcției socialiste o cer.Atașamentul profund la valorile democrației socialiste este semnificativ ilustrat și de faptul că tovarășul Nicolae Ceaușescu a regîndit rolul și misiunea partidului din perspectiva acestei cerințe fundamentale. Partidul a fost conceput nu ca un organism situat deasupra societății. ci drept centrul ei vital, afir- mindu-și funcția de forță politică conducătoare în strîns dialog, într-o confruntare permanentă cu oamenii muncii. Principalele cerințe care prezidează perfecționarea rolului conducător al partidului — de la integrarea activă în societate la îmbunătățirea stilului de muncă al or

ganelor și organizațiilor de partid— vizează în fond amplificarea și diversificarea modalităților de dialog cu colectivele de oameni ai muncii— calea esențială de înfăptuire exemplară a misiunii sale istorice, însăși cerința întăririi democrației interne de partid — prin intermediul căreia organizațiile de partid pot alege și promova din sinul lor cele mai bune cadre, dezbat și adoptă hotăriri care să corespundă necesităților de la fiecare loc de muncă— dă expresie acestui principiu esențial al organizării și conducerii societății noastre.Adincirea democrației socialiste are loc in condițiile creșterii rolului și atribuțiilor statului socialist. Așa cum s-a subliniat la Congresul al XHI-lea. se va accentua creșterea
Omul nou - construcția cea mai 

impunătoare a ultimelor două deceniiIn această epocă bogată in împliniri s-au înălțat multe ctitorii, impresionante ce vor dăinui peste' timp. Dintre toate, cea mai impunătoare este omul nou, cel care beneficiază de toate aceste epocale realizări, cel care se află la rădăcina lor. dindu-le viață. Milioane și milioane de oameni au cunoscut un profund proces de transformare revoluționară, de înnoire a conștiinței și convingerilor, de forjare a unei noi fizionomii morale, a unui nou mod de a gindi și acționa.în concepția de amplă deschidere a tovarășului Nicolae Ceaușescu. problema fundamentală a unui umanism real constă in a reda omului unitatea sa esențială, in a-i asigura toate condițiile pentru- dezvoltarea multilaterală. în a-i deschide calea afirmării libere și creatoare. într-o asemenea viziune, dezvoltarea forțelor de producție, creșterea nivelului de trai, așezarea raporturilor sociale pe temeiurile dreptății și egalității, ale democrației și libertății reprezintă premisa obiectivă. cadrul necesar manifestării și dezvoltării personalității umane. înfăptuirii umanismului revoluționar. Iar pentru ca acest tip superior de umanism să se poată împlini in toate articulațiile sale, pe aceste baze obiective și absolut necesare, trebuie să se desfășoare un întreg și complex proces istoric de educație prin și pentru muncă, de instruire profesio
Activitate internațională de înalt 

prestigiu, strălucite inițiative de pace 
și colaborareAnii pe care-i evocăm sint, de asemenea, anii unor ample deschideri internaționale, țara noastră in- scriindu-se ca o prezență tot mai activă și mai dinamică in viața contemporană. Dacă, astăzi, România se bucură in marele concert al națiunilor planetei de un prestigiu de care nicicind nu s-a bucurat în Întreaga sa istorie, dacă numele său este pretutindeni rostit cu respect și admirație, aceasta se datorează activității prodigioase a tovarășului Nicolae Ceaușescu in slujba nobilei cauze a păcii și socialismului, a libertății și independenței popoarelor, cutezanței ideilor și concepțiilor sale, profundei angajări în dezbaterea celor mai arzătoare probleme ale actualității, în cristalizarea unor soluții corespunzătoare aspirațiilor vitale ale națiunii noastre socialiste, ca și ale întregii umanități.Dinamismul, principialitatea, spiritul de inițiativă imprimate de tovarășul Nicolae Ceaușescu intregii activități internaționale a României socialiste iși găsesc una din cele mai semnificative expresii în extinderea neîntreruptă a dialogului spre toate zările lumii, astăzi țara noastră inr treținind relații politice și economice cu peste 150 de state. Pe primul plan. România a așezat și așază dezvoltarea continuă a legăturilor de prietenie și colaborare multilaterală cu toate țările alături de care zidim noua orînduire, în primul rînd cu cele vecine, militînd consecvent — așa cum a reafirmat recent președintele Republicii — pentru întărirea solidarității și unității țărilor socialiste — aceasta avind o însemnătate deosebită pentru întreaga viață internațională, pentru creșterea prestigiului socialismului în lume, pentru politica de pace și înțelegere intre națiuni. în același timp, țara noastră extinde relațiile cu țările în curs de dezvoltare și nealiniate, pro

înaltă recunoștință pentru 
contribuția excepțională la întărirea 

unității și coeziunii societățiiComuniștii, întregul nostru popor sint mindri de a fi contemporani și compatrioți ai marelui fiu al poporului român, personalitate marcantă a contemporaneității, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Manifestîndu-și adeziunea fierbinte Ia întreaga politică externă și internă a partidului și statului, promovată cu atita strălucire de secretarul general al partidului, președintele Republicii, oamenii muncii. întregul nostru popor sint animați de hotărîrea nestrămutată de a face totul pentru construirea societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul patriei, de a acționa hotărit, in strinsă unitate cu forțele social-politice înaintat? de pretutindeni, pentru triumful ideilor de pace, colaborare și înțelegere între națiuni, pentru edificarea unei lumi mai bune și mai drepte, a păcii și progresului.Corolarul acestei politici creatoare, realiste este întărirea legăturilor dintre partid și popor, creșterea unității și coeziunii societății noastre. Unitate ce-și trage seva din caracterul științific al politicii partidului, din modul în care își exercită partidul rolul conducător, din conlucrarea strinsă dintre partid și mase. O expresie grăitoare a acestor realități proprii societății noastre o constituie unanimitatea și entuziasmul cu care a fost reales tovarășul Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de secretar general al partidului Ia cel de-al XIII-Iea Congres, unanimitatea cu care a fost reales ca 

rolului și funcțiilor statului în planificarea, organizarea și conducerea unitară a întregii activități economico-sociale, pe baza planului național unic. îndeplinirea acestor răspunderi din ce in ce mai complexe nu conduce și nu trebuie să conducă, in -viziunea partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, la o ..etatizare" crescindă a raporturilor și activităților sale, ci necesită integrarea tot mai profundă a statului în societate prin democratizarea vieții de stat, a formelor și metodelor sale de conducere. Conceptul de stat al democrației muncitorești revoluționare sintetizează prefacerile profunde din activitatea organelor de stat, caracterul autentic democratic al principalelor sale organisme de lucru.

nală, dublată de o lărgire permanentă a orizontului cultural-general, de însușire a științei, a concepției revoluționare despre lume. Dacă in cei douăzeci de ani de cind in fruntea partidului se află tovarășul’Nicolae Ceaușescu s-au obținut victorii deosebite și in domeniui înfăptuirii u- manismului revoluționar este tocmai pentru că măsurile luate și condițiile asigurate, premisele materiale și cele spirituale au fost închegate intr-un complex bine structural și au dat putința omului să se transforme el însuși, devenind un om inainlat, cu o inaltă conștiință revoluționară, capabil să-și asume noul destin și noua demnitate pe care i-o conferă orinduirea noastră. Sint anii cind activitatea politico-ideologică și cul- tural-educativâ a beneficiat de programe și orientări clare, care i-au sporit considerabil forța de inriuri- re. capaaftatea modelatoare. Sint anii cind s-au adoptat Programul ideologic al partidului, Codul eticii și echității socialiste, care au imprimat activității formative un mai pregnant caracter revoluționar, transformind-o într-o puternică forță de mobilizare a capacității de creație a oamenilor in procesul înfăptuirii politicii partidului. Astfel, umanismul a încetat să mai fie numai o problemă teoretică, un simplu exercițiu abstract, el a devenit o strategie a dezvoltării conștiente a societății, a afirmării multilaterale a ființei umane.

movează, în spiritul cerințelor coexistenței pașnice, cooperarea cu celelalte state, fără deosebire de orin- duire socială — această orientare statornică conferind României o poziție cu valoare exemplară in ansamblul vieții internaționale.Puternicul umanism de care este pătrunsă, sub impulsul hotăritor al tovarășului Nicolae Ceaușescu, activitatea internațională a României se întruchipează în modul cel mai grăitor în preocuparea neclintită pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru înlăturarea primejdiei nucleare, care amenință destinele intregii civilizații umane, prin strălucitele demersuri in acest sens ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. România fiind astăzi unanim considerată ca „țară a păcii", iar președintele ei omagiat pretutindeni drept „erou al păcii".Cu inaltă principialitate și perseverență militează țara noastră; președintele ei pentru făurirea noii ordini economice internaționale, pentru lichidarea decalajelor, a împărțirii lumii in bogați și săraci, măsurile propuse în această direcție înscriind un aport de excepțională însemnătate pentru înfăptuirea unui imperativ de care depind, în mare măsură, perspectivele de pace și progres ale omenirii.Ducind mai departe glorioasele tradiții ale mișcării noastre muncitorești. Partidul Comunist Român, sub conducerea secretarului său general. dezvoltă larg relațiile cu partidele comuniste și muncitorești, cu toate forțele progresiste, democratice ale contemporaneității, pornind de la ideea fundamentală că marile probleme care se ridică în prezent în fața omenirii iși pot găsi soluționarea numai prin eforturile unite ale popoarelor, ca adevăratele făuritoare ale istoriei.

președinte al Frontului Democrației și Unității Socialiste Ia Congresul al Ill-lea al F.D.U.S., unanimitatea votului alegătorilor in recentele alegeri pentru Marca Adunare Națională. Unanimitate care se bazează pe convingerea că, sub conducerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, partidul și statul nostru vor continua să-și îndeplinească cu strălucire înaltele răspunderi in opera de construcție socialistă, care dă vie expresie sentimentelor de dragoste, prețuire și nemărginită încredere cu care este înconjurat secretarul general al partidului.Uniți am obținut victoriile prestigioase ce împodobesc epoca de mărețe realizări a ultimelor două decenii, perioadă în care, în fruntea partidului și a țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a ilustrat ca un mare conducător de țară și de popor, îndrăgit și urmat cu devotament de popor, strins unit ca un singur om în jurul partidului, al celui mai iubit fiu al partidului și al țării. Unitatea este marea noastră forță. Acum, în aceste momente aniversare, supremul nostru legămînt este de a întări această unitate, de a urma neabătut luminosul exemplu de înflăcărat patriot și revoluționar al tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru a înscrie în anii ce vin noi și prestigioase izbînzi în cronica eroicei epopei a construcției socialiste, pentru a da noi și mărețe împliniri epocii ce poartă cu demnitate. numele înțeleptului și clarvăzătorului său ctitor.

Importante economii de metal 
prin reproiectarea produselor

Una dintre acțiunile majore declanșate la întreprinderea de utilaje din Alba Iulia constă in reproiectarea și modernizarea produselor. Este veirba’ de un program de activitate întocmit pe baza exigențelor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R. privind reducerea consumurilor materiale și energetice și creșterea eficientei intregii activități.— Unitatea noastră se numără printre marii consumatori de metal, precizează ing. Alfred Zatoschil, directorul întreprinderii. Este, așadar, cit se poate de firesc să căutăm permanent noi soluții pentru economisirea acestei atit de prețioase resurse materiale. Obiectivul propus pentru acest an : reducerea consumului de metal cu 357 tone. Direcțiile de acțiune Înnoirea Și modernizarea producției, a tehnologiilor de fabricație. Am stabilit această strategie intrucit unitatea noastră este prpfilată pe fabricația de produse unicat, care au fost analizate eu exigență, începînd de la concepția lor constructivă și pină la stabilirea tehnologiilor de execuție.De fapt, modernizarea produselor și redimensionarea gabaritelor acestora au debutat, in anii precedenți, cu anumite, repere și subansamble. A fost, s-ar putea spune, o perioadă de substanțiale acumulări. La atelierul de proiectare, șeful atelierului. ing. loan Arghius, ne precizează :— Sarcinile care ne revin nouă din programul întreprinderii se structurează pe trei direcții : a) reproiectarea și revizuirea documentațiilor tehnice și a tehnologiilor la o serie de produse ; b). reducereanumărului colaborărilor în realizarea unor produse : c) modernizarea producției prin lansarea în fabricație a unor produse noi.Evident, pentru înfăptuirea acestor obiective a trebuit să se execute un mare volum de lucrări. Cum s-a procedat ? Produsul specific realizat de. întreprindere este incărcătorul frontal „IFRON". produs realizat în colaborare cu alte unități. In urmă
PENTRU REALIZAREA PRODUCȚIILOR MARI PREVĂZUTE A SL OBȚINE IN ACEST i N:
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ÎNGRĂȘĂMINTELE CHIMICE 
- asigurate integral, la toate sortimentel

în ansamblul pregătirilor întreprinse pentru buna desfășurare a însămințării culturilor de primăvară și mai ales, pentru realizarea producțiilor mari prevăzute a se obține in acest an, o importanță aparte revine asigurării îngrășămintelor chimice în cantitățile stabilite, corespunzător programelor de fertilizare intocmite pentru fiecare cultură. Din acest punct de vedere, in momentul de față se constată o situație necorespunzătoare. în primele două luni din acest an, unitățile industriei chimice au livrat agriculturii doar 33 la sută din cantitatea de îngrășăminte chimice pe bază de azot și fosfor prevăzută pentru primul trimestru al anului. Ținînd seama de faptul că cea mai mare parte din aceste îngrășăminte chimice trebuie administrate acum, odată cu efectuarea însămințărilor, cînd se pun bazele producției acestui an, și nu mai tîrziu, rezultă necesitatea imperioasă a recuperării grabnice a restanțelor și livrării în totalitate a cantităților stabilite prin plan pe primul trimestru al anului. Ce s-a întreprins în acest scop ?— Două probleme sînt de reținut tn această privință — ne-a precizat Ion Mocanu, director adjunct în Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. în primul rind, împreună cu factori de răspundere din Ministerul Industriei Chimice s-a făcut o reprogramare a cantităților de îngrășăminte chimice ce trebuie produse și livrate în luna martie, astfel îneît unitățile agricole să dispună în timp optim de cea mai mare parte din îngrășămintele repartizate în primul trimestru. în al doilea rînd, se pune cu acuitate problema urmăririi cu strictețe de către combinate a livrării proporționale, pe județe, a cantităților de îngrășăminte chimice produse.Din acest punct de vedere, stadiul livrărilor la zi denotă că s-a creat deja o situație de inechitate între unele județe în ce privește cantitățile de îngrășăminte chimice primite. Și aceasta din mai multe motive. Fie că unor combinate nu li s-au asigurat resursele materiale pentru producerea cantităților . de îngrășăminte chimice stabilite, fie că, in unele cazuri, livrările se fac în mod preferențial. Este nefiresc ca multe județe, printre care unele — Brăila, Buzău, Călărași, Cluj, Constanța, Mehedinți și Tulcea — dețin o pondere însemnată în agricultura noastră, să primească cantități mai
In județul Caraș-Severinîn mai multe zone din județul Caraș-Severin au început insămînțările de primăvară. Se lucrează in unitățile din consiliile agroindustriale Pojejena, Răcășdia, Berliște și Grădinari — acolo unde de fapt se află principala zonă agricolă a județului. „Sarcinile stabilite de secretarul general al partidului reprezintă pentru noi un îndemn mobilizator de a face din acest an anul producțiilor record, ne spune inginerul Iustina Turnea, director al I.A.S. Răcășdia. Ca urmare, în fermele noastre se muncește intens și cu răspundere chiar din primele zile de la începerea lucrărilor in cîmp. Aș evidenția activitatea fermelor conduse de La- vinius Boruga, Doru Călinescu și Iosif Pardos. în scurt timp am în- sămințat culturi din prima urgentă pe o suprafață- de 800 hectare. Mecanizatorii Ion Enuică, Petru Pen- ța, Gheorghe Rambu, Ion Boată, Ion Munteanu și Ion Lepădat muncesc din zori și pînă în seară pentru ca, prin lucrări de calitate bună, să 

cu cîțiva ani s-au asimilat în fabricație multe subansamble din componența acestui utilaj. Totodată, utilajul in ansamblul lui a fost re- proiectat., reducindu-i-se greutatea cu. 39.2 kg de metal. In momentul de față, proiectanții, împreună cu specialiști din producție caută noi posibilități de reducere a consumului de metal. Consumul de metal s-a redus și la tiparele metalice pentru realizarea tuburilor tip „PREMO". Astfel, la tiparul pentru tuburile cu diametrul de 400 mm s-a diminuat greutatea cu 103 kg pe produs, la cel de 600 mm cu 131 kg, iar la cel de 1 000 mm cu 189 kg. Deci, raportat la întreaga producție.
La întreprinderea 

de utilaje din Alba Iulia

s-a realizat o economie de 138 tone metal intr-un an.Care este eficiența celorlalte măsuri întreprinse in ultima perioadă ? Prin execuția în întreprindere a cabinei ,.IFRON“-ului și asimilarea în totalitate in fabricație a rolelor pentru transportoarele cu bandă se obține anual o reducere a cheltuielilor de producție cu aproximativ 6 milioane lei. In luna februarie a fost lansată în fabricație varianta reproiectată și modernizată a aceluiași utilaj. Acest fapt a fost precedat în secții de o atentă pregătire a producției.— întregul set de scule, dispozitive și verificatoare pentru acest produs îl realizăm noi. ne spune ing. Ioan Beea. șeful secției prelucrări mecanice. Odată cu execuția SDV- urilor necesare urmărim și reducerea consumului de metal. O serie de dispozitive de găurit și îndoit, pentru sudură și montaj, au fost executate in mare parte din materiale recuperate, tn prezent, aproape 40 la sută din sculele și dispozitivele necesare realizării acestui utilaj s-au realizat din materiale recuperabile. Rezultatul ? Economi

mici de Îngrășăminte chimice decît reprezintă media pe țară. In schimb, altor județe, printre care Arad, Bacău, Brașov, Giurgiu, Ialomița, Neamț, Mureș și Timiș, li s-au livrat cantități de îngrășăminte chimice mai mari decît media pe țară. Deoarece șase dintre aceste județe dispun de combinate de îngrășăminte chimice, comentariile sînt de prisos.Intrucit și programul stabilit pe luna martie nu se realizează in bune condiții, existind restanțe însemnate față de prevederi, am solicitat factorilor din conducerea unor combinate să răspundă la întrebările :1. Ce măsuri au fost întreprinsă pentru recuperarea restanțelor și producerea intregii cantități de îngrășăminte chimice repartizate agriculturii in semestrul intii ?2. Care sînt cauzele livrării neproporționale a îngrășămintelor către județe ?Redăm, pe scurt, din răspunsurile primite :Alexandra Teodorescu, director comercial la Combinatul de îngrășăminte chimice Turnu Măgurele :1. Realizările de pînă acum, mai mici decît cele cuprinse în graficele la zi, se datorează, în principal, greutăților cu care ne-am confruntat în perioada de iarnă în ce privește aprovizionarea cu gaz metan și pirită. In prezent se acționează cu toate forțele pentru obținerea, în această lună, a unor producții superioare celor realizate în ianuarie și februarie. In acest scop, la nivelul fiecărei capacități de producție de pe platforma combinatului au fost stabilite programe de măsuri tehnice și organizatorice. Ca urmare, prin intensificarea lucrărilor de reparații capitale au fost repuse în funcțiune fabricile de uree și azotat de amoniu, precum și instalația pentru producerea îngrășămintelor complexe, capacități care vor contribui din plin la sporirea produselor destinate unităților agricole. Desigur, o importanță deosebită o are asigurarea materiilor prime, combustibilului și energiei electrice, corespunzător cotelor alocate combinatului nostru.2. în ce privește livrarea îngrășămintelor nu există diferențe esfen- țiale între județe. Prioritățile sînt stabilite de Ministerul Agriculturii și urmărim ca livrarea îngrășămintelor să fie cit mai echitabilă.Horia Petra, director comercial Ia combinatul de îngrășăminte chimice „Azomureș" din Tirgu Mureș :
au început insămînțărileobținem recolte cît mai bogate". Si la C.A.P. Socol din Lunca Dunării, aceeași activitate intensă. Mecanizatorii Stanco Comici, Petrică Moldovan, Mlader Boghvicevici, Milan Ru- jici au lucrat intens la însămințarea culturilor din prima urgență, și în primul rînd a mazării și ovăzului, în unitățile din consiliul agroindustrial Grădinari cele mai bune rezultate le are cooperativa agricolă din Ticvaniu Mic, unde au fost însămîn- țate 50 hectare cu mazăre, iar in consiliul agroindustrial Răcășdia cele mai mari suprafețe .au fost in- sămînțate de către cooperatorii din Macoviște — 150 hectare, Ciclova — 45 hectare și Naidăș — 100 hectare.Și în alte zone ale județului Caraș-Severin, prin măsuri energice de identificare a suprafețelor zvintate și mobilizarea locuitorilor de la sate Ia combaterea excesului de apă, se creează condiții pentru grăbirea în- sămînțării culturilor din prima epocă.

Nicolae CATANA corespondentul „Scînteii" 

sirea unei cantități de 450 luri inalt aliate.Si . la secția de montaj luate o serie de măsuri pen ganizarea fluxurilor de f in funcție de noile cerințe. 1 Farcaș, șeful secției, ne citeva dintre acestea :— în primul rind, p muncitor a fost specializat mite operații de montaj, r interlocutorul. Apoi, tinin că strungul SL 2 000 este ir licitat la export au fost rei te formațiile de lucru și s- pletat cu lăcătuși specia producția de mașini-unelte.Importante economii di s-au obținut și in secția tr a întreprinderii în urma re rii unor produse. De pildă narea contragreutăților infe superioară de la încărcător tal. variantă modernizată. < de metal s-a redus cu 50 k| care piesă.— La aceste două reper, vom opri însă aici cu reduce sumului de metal, a tini spună ing. Alexandru Barl secției turnătorie. Există ui aflat in stadiu avansat di rare, potrivit căruia cor tătile vor fi exeoutate nul țial din metal.Experiența colectivului Ii derii de utilaje din Alba Ii firmă faptul că, prin efortu nute. in fiecare unitate pot tificate și puse in valoare posibilități de reduoere a c rilor de metal. De altfel, . au precizat specialiștii programul din acest an reproiectarea produselor apreciat ca un început formării unei noi concepții vire la ponderea consumur teriale in .valoarea produse gumentele ? în acest an. 1 acțiunii de reproiectare a ■ lor, cheltuielile materiale se duce cu 12;8 milioane Iei.
Ștefan DINIC corespondentul ,

1. Prin asigurarea funcțior proșabile a instalațiilor și r integrală a producției fizic create toate condițiile ca, p< demarării campaniei agricol onorăm integral planul de 1 îngrășămintele chimice.2. într-o serie de județe pondere agricolă — Bihor. C Suceava și Bistrița-Năsăud rea îngrășămintelor cu ai propie de media programe văzut. Situația este sin în cazul livrării îngrășămit. fosfor. Sub media realizările, pînă acum Ia livrări se află jud Galați, Brăila și Iași. A< ■>««* datorită faptului că în li nuarie și februarie amnat o serie de greutăți în rea mijloacelor de transport tizprea corespunzătoare a spre județele amintite, atenție ca, în perioada u livrările să se desfășoare c tate în județele în care 1 sînt mai mari. Aceasta im; ca organele C.F.R. să ne e timp util vagoanele necesa:Mihai Vaida, directorul al Combinatului de îng: chimice Arad :1. Capacitatea de product binatului va crește simțitor obținerea de amoniac în n< că aflată acum în plin ț sinteză. Dispunînd de n materie primă, cererile a; vor putea fi onorate mai b2. Diferențierile între jur privește livrarea îngrășămit mice ni se par a fi nese ve. Chiar județul Arad m primit numai de la combii tru peste 9 000 tone îng azotoâse, față de prevedt gramului la zi. Și alte de îngrășăminte din țară a privind livrarea cantitățilo zate județului Arad. Print: amintesc combinatele din ’ lugărească, Făgăraș și Tîr,
★Este îmbucurător faptu punsurile primite la prima evidențiază preocuparea ț cuperarea restanțelor di două luni ale anului și p nerea la dispoziția unitățile a unor cantități sporite d minte chimice. Esențial es această preocupare să fie îndeaproape de Ministerul Chimice, căruia ii revine a asigura resursele mater sare, astfel incit pină la s. mestrului intii restanțele cuperate integral.Din motive pe care nu nem să le aducem în dis punsurile Ia a doua intr evazive, neconcludente, doar faptul că practica d ține mai multe îngrășămir in județele pe teritoriul află asemenea combinate, fi livrate preferențial căt: dețe, este profund daună toată răspunderea trebuie teleagă că realizarea j mari prevăzute in acest turile de cîmp, In toate în toate unitățile agricol ca repartizarea îngrășămi mice să se facă echitabil proporțional cu product: combinat. în acest scop, rioada următoare, factori din Ministerul Agriculturi triei Alimentare și din Industriei Chimice au da măsuri pentru producere: lor de îngrășăminte chimi prin plan, pentru livrarea | nală a acestora, cu prior dețele care au primit ca mici.

Aurel PAPAD și corespondenți
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc pentru căldurosul dumneavoastră mesaj de felicitare transmis cu ocazia instalării mele în funcția de președinte al Republicii Uruguay și îmi exprim convingerea că reîntoarcerea țării mele la o viată democratică va contribui la intensificarea relațiilor cordiale existente între țările noastre.Primiți asigurarea considerației mele celei mai înalte.
JULIO MARIA SANGUINETTI

Președintele
Republicii Orientale a Uruguayului

VIZITA OFICIALĂ IN TARA NOASTRĂ 
A PRIMULUI MINISTRU AL REPUBLICII 
ARABE EGIPT, KAMAL HASSAN ALI 

începerea convorbirilor oficiale

Vizita ministrului afacerilor - externe 
și al cooperării din Republica CentrafricanăMinistrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Ștefan Andrei, a avut, joi, convorbiri cu ministrul afacerilor externe și al cooperării din Republica Centrafricană, Clement Michel-Pascal Nga Gnii-Voue To, care efectuează o vizită oficială in țara noastră și conduce delegația centrafricană la lucrările sesiunii Comisiei mixte de cooperare economică și tehnică.Au fost analizate căile și mijloacele de dezvoltare a raporturilor româno-centrafricane, în special în domeniul colaborării economice;' și s-a făcut un schimb de păreri asu-

★La București au început, joi. lucrările celei de-a Vil-a sesiuni a Comisiei mixte de cooperare economică și tehnică româno-centrafri- cană.Cele două delegații, conduse de Mircea Georgescu, adjunct al ministrului industrializării lemnului și materialelor de construcții, și Clement Michel-Pascal Nga Gnii-Voue

pra problemelor internaționale actuale.în aceeași zi, ministrul centrafri- can a avut o întrevedere cu Vasile Pungan, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, in cadrul căreia au fost abordate aspecte ale lărgirii cooperării economice dintre cele două țări și amplificării schimburilor bilaterale de mărfuri.La întrevederi a fost de față Antoine Kezza, ambasadorul Republicii Centrafricane în țara noastră.(Agerpres)
★To. ministrul afacerilor externe și al cooperării internaționale al Republicii Centrafricane. analizează stadiul relațiilor economice bilaterale. modalitățile de amplificare a cooperării în domenii de. interes reciproc. de creștere și diversificare a schimburilor comerciale româno- centrafricane. (Agerpres)

Joi, 21 martie, in Capitală au început convorbirile oficiale dintre primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Constantin Dăscălescu, și primul ministru al Republicii Arabe' Egipt, Kamal Flassan Aii.în cursul convorbirilor, cei doi prim-miniștri au evidențiat cu deosebită satisfacție raporturile de largă conlucrare statornicite intre cele două țări și popoare, ca urmare a înțelegerilor convenite și a documentelor semnate cu prilejul convorbirilor și. intîlnirilor dintre președinții Nicolae Ceaușescu și Mohamed Hosni Mubarak, de la București și Cairo. S-a subliniat că aceste întîl- niri s-au înscris, de fiecare dată, ca momente de importanță majoră in cronica relațiilor tradiționale de prietenie și colaborare .multilaterală, reciproc avantajoasă, dintre România și R.A. Egipt. în acest cadru, a fost examinat stadiul realizării ho- tărîrilor adoptate la cel mai înalt nivel — îndeosebi în domeniul schimburilor comerciale și cooperării economice — subliniindu-se evoluția ascendentă a legăturilor bilaterale de colaborare. Totodată, evidențiindu-se largile posibilități pe care le oferă potențialul economic în continuă creștere al celor două țări pentru amplificarea conlucrării româno- egiptene, au fost analizate noi căi

și modalități pentru extinderea și diversificarea colaborării in domeniile petrolier, construcțiilor de mașini, metalurgiei și în alte sectoare de interes comun, precum și pentru intensificarea schimburilor comerciale.Cei doi prim-miniștri au procedat, de asemenea,, la o informare reciprocă cu privire la programele de dezvoltare economico-soci.ală ale celor două țări, la preocupările actuale ale guvernelor român și egiptean pentru îndeplinirea obiectivelor înscrise în cadrul acestora.A avut loc, de asemenea, un schimb de păreri în probleme actuale ale vieții internaționale.La convorbiri, care se desfășoară într-o atmosferă cordială, prietenească, participă Gheorghe Oprea, prim viceprim-ministru al guvernului, miniștri, alte persoane oficiale române.Iau parte Mohamed Abdel Wahab, ministrul industriei, Abdel Hadi Kandil, ministrul minelor și petrolului, Mohsen Abdel Fatah Sedki, ministrul locuințelor, reprezentanți al altor ministere, consilieri și ex- perți.La convorbiri participă, de asemenea, Ion Cozma, ambasadorul României la Cairo, și Mohamed Said El-Sayed, ambasadorul Republicii Arabe Egipt la București.

lucrările Conferinței pentru dezarmare 
de la Geneva

Oprirea înarmărilor nucleare, stoparea militarizării 
spațiului cosmic - cerințe prioritare ale vieții internaționaleGENEVA 21 (Agerpres). — în luările de cuvînt in cadrul Conferinței pentru dezarmare de Ia Geneva, reprezentanții statelor membre au evidențiat că printre sarcinile prioritare ale comunității internaționale în etapa actuală figurează adoptarea unor măsuri urgente pentru prevenirea unui război nuclear și pentru stoparea procesului în curs de militarizare a spațiului cosmic.In luările lor de cuvînt, reprezentanții statelor membre ale conferinței, în primul rînd cei ai țărilor mici și mijlocii, nenucleare, și-au exprimat profunda îngrijorare in legătură cu procesul de militarizare crescîndă a spațiului cosmic, cu

programele elaborate sau în curs de desfășurare vizînd utilizarea acestui mediu in scopuri militare și includerea lui în planurile militar-strate- gice .actuale ori de perspectivă, arătind că asemenea activități generează noi și grave pericole la adresa securității și păcii mondiale, a existentei civilizației terestre. S-a subliniat necesitatea ca in cadrul actualelor negocieri sovieto-americane de la Geneva privind armele nucleare și cosmice, cît și în deliberările Conferinței pentru dezarmare de la Geneva să se adopte măsuri eficiente, care să asigure ca mediul cosmic să fie folosit in exclusivitate în scopuri pașnice, în folosul tuturor popoarelor lumii.
Guvernul Noii Zeelande își reafirmă opoziția 

față de accesul navelor nucleare în porturile țării

Adunare festivă cu prilejul Zilei internaționale 
pentru eliminarea discriminării rasiale

Luminat patriot, inflăcărat militant 
pentru progresul României

(Urmare din pag. I)20 de ani o dezvoltare spectaculoasă. în sutele de unități de cercetare de pe tot întinsul țării — institute, centre, stațiuni experimentale — lucrează astăzi peste 235 000 de oameni ai muncii, care acționează cu răspundere și spirit revoluționar pentru soluționarea multiplelor probleme pe care le solicită producția, celelalte sectoare ale vieții sociale. A fost înființat Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, al cărui președinte este tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic, savant de renume mondial. Politica ;ării noastre în domeniul cercetării științifice urmărește creșterea capacității de asimilare și de introducere în practică a celor mai noi cuceriri ale revoluției tehnico-științifice contemporane, sporirea competitivității produselor românești în domeniile de vîrf ale dezvoltării tehnologice și progresului tehnic, mărirea aportului cercetării și ingineriei tehnologice la înlocuirea importului de produse și de inteligență străine, la lărgirea posibilităților de export, o împletire armonioasă a cercetării fundamentale cu cea aplicativă și crearea în acesț fel a. unui fond bogat de soluții tehnico-economice și sociale care să asigure soluționarea operativă a problemelor de perspectivă ale societății noastre.

Literatura, artele, cultura în general au cunoscut, la rîndu-le. o puternică înflorire. Festivalul muncii și creației socialiste ..Cintarea României" — rod al gindirii și inițiativei generoase, profund umaniste ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — iși aduce o contribuție importantă la educarea patriotică, revoluționară a celor ce muncesc, la dezvoltarea conștiinței socialiste, la formarea omului nou, devotat patriei și partidului, cauzei socialismului.Toate aceste mărețe realizări din toate sectoarele de activitate constituie o garanție că, sub conducerea partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, hotăririle Congresului al XIII-lea al partidului, care prefigurează viitorul luminos al patriei noastre în cincinalul 1986—1990 și în perspectiva anului 2000, vor prinde viață, vor deveni certitudini. Iată de ce, alături de întregul popor, oamenii muncii din învățămint, din cercetarea științifică și din domeniul culturii, animați de simțăminte de aleasă prețuire, omagiază astăzi în persoana secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, un luminat patriot revoluționar, un mare om pentru țară și popor, care, în fruntea partidului și statului nostru, constituie chezășia supremă a înaintării României pe noi culmi de progres și de civilizație.

Cu prilejul Zilei internaționale pentru eliminarea discriminării. rasiale, joi a avut loc la București o adunare festivă organizată sub egida Asociației române pentru Națiunile Unite (ANUROM), Asociației Tineretului și Studenților din România pentru Națiunile Unite și Asociației de Drept Internațional și Relații Internaționale (A.D.I.R.I.).în cuvintul rostit cu acest prilej, Gheorghe Chivulescu, ministrul justiției, a subliniat că România, prin întreaga sa politică, sprijină activ lupta popoarelor împotriva colonialismului și neocolonialismului, pentru cucerirea și consolidarea independenței naționale, pentru afirmarea deplină a dreptului lor la dezvoltare liberă, de sine stătătoare. în concepția președintelui Nicolae Ceaușescu, a spus vorbitorul, eliminarea discriminării și asigurarea deplinei egalități în drepturi a tuturor oamenilor constituie un imperativ al vremurilor noastre, a cărui înfăptuire este. cerută de aspirațiile de progres, prosperitate economică și socială, de pace ale tuturor popoarelor. România a condamnat în modul cel mai hotărît ocuparea ilegală a Namibiei, actele agresive repetate ale regimului rasist sud- african împotriva statelor africane independente și a cerut încetarea lor și respectarea suveranității, a independenței și integrității teritoriale ale acestora.

România a acordat în mod constant, în' cadrul, politicii sale externe, o mare atenție dezvoltării raporturilor sale de prietenie și colaborare cu țările africane și manifestă solidaritatea sa activă cu popoarele care luptă împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, a rasismului și apartheidului, pentru a-și făuri o viață liberă, de sine stătătoare, pentru emancipare economică și socială. De asemenea, în cadrul O.N.U., cît și în alte foruri internaționale, România s-a pronunțat ș'î se pronunță cu fermitate pentru transpunerea in fapt a rezoluțiilor acestei organizații privind apartheidul, pentru realizarea obiectivului de lichidare a discriminărilor rasiale, a rămășițelor colonialiste și dominației rasiste.în continuare, directorul a.i.' al Centrului de informare al O.N.U. la București, Noel Eichhorn, a vorbit despre eforturile statelor membre ale organizației în direcția eliminării discriminării rasiale, despre programele de acțiuni ce vor fi inițiate în cel de-al doilea deceniu de luptă împotriva practicilor rasiste.La adunare au luat parte reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România, cadre didactice universitare, cercetători, studenți, ziariști. ,(Agerpres)

WELLINGTON 21 (Agerpres). - 
Primul ministru al > Noii Zeelande, 
David Lange, a respins așa-numi- 
ta „propunere de compromis" fă
cută în Camera Reprezentanților a 
Congresului S.U.A., menită - in 
concepția inițiatorilor ei - să a- 
nuleze interdicția privind accesul 
navelor militare americane cu în
cărcătură nucleară în porturile 
neozeelandeze. Propunerea res
pectivă recomanda ca Statele Uni
te să sprijine principiul instituirii 
unei zone lipsite de arme nuclea
re în sudul Pacificului, în schimbul 
obținerii suspendării interdicției gu
vernului din Noua Zeelandă pri
vind problema menționată.

In urma unei ședințe a guvernu
lui laburist, premierul neozeelandez

a subliniat, intr-o conferință de 
presă, că, prin „schimbul" pe care 
îl sugerează, propunerea adaugă 
un sens nou noțiunii de „compro
mis" și că ea, de fapt, cheamă la 
anularea completă a politicii an
tinucleare a Noii Zeelande. Pre
mierul David Lange a declarat 
că instituirea unei zone libere de 
arme nucleare în Pacificul de sud 
este o problemă ce trebuie abor
dată de înseși statele din regiu
ne. El a adăugat că un tratat în 
această chestiune ar conferi fie
cărei țări în parte dreptul de a 
decide dacă acceptă sau nu nave 
militare cu încărcătură nucleară î,n 
porturile sale, relatează agenția 
Reuter.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Ședința guvernului libanez ® Acord privind încetarea 
locului între grupări ale milițiilor creștine și armata 
libaneză • Noi atacuri ale trupelor israeliene de ocupație 

în sudul Libanului

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Timp, al marilor împliniri : Epoca 

Nicolae Ceaușescu. Simbol al uni

tății tuturor ailor patriei
20,40 In frunte cu al tării Iubit condu

cător. Spectacol literar-muzlcal- 
coregrafic

21,20 Patosul muncii — o școală a vie
ții. Pagini din filmul românesc

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 22 martie, ora 20 — 25 mar
tie, ora 20. In țară : Vremea va fi 
schimbătoare, exceptînd estul țării, 
unde va fi timp închis, cu precipitații 
mai ales sub formă de ploaie și bur
niță. In rest, vor cădea averse izolate

de ploaie. Cerul va fi schimbător. Vin- 
tul va mal prezenta intensificări în 
zona de munte și estul țării. Tempe
raturile minime vor oscila între minus 
5 și plus 5 grade, iar maximele Intre 
4 și 14 grade, local mal ridicate. Ceață 
slabă dimineața și seara. In București : 
Vreme în general închisă în primele 
zile, apoi devine schimbătoare, cu un 
cer variabil, favorabil ploii și burniței 
slabe. Vînt moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre 3 și 5 
grade, iar maximele între 4 și 9 grade.

Vacanța de primăvară a elevilorSîmbătă. 30 martie, după ultima oră de curs, elevii claselor I—VII vor începe vacanța de primăvai-ă. La 6 aprilie, după ultima oră de curs, lor li se vor alătura colegii mai mari din clasele VIII—XII. Toți elevii vor relua cursurile Ia data de 15 aprilie.în acest interval, multi dintre ei se vor odihni în taberele amenajate din vreme. pe Valea Prahovei și a Oltului, in stațiunile Soveja. Vatra Dornei, Voineasa, Slănic-Moldova, Herculane, vor lua parte la simpozioane, mese rotunde, prelegeri menite să contribuie la îmbogățirea noțiunilor din diferitele domenii ale științei, tehnicii și culturii. Formațiile artistice se vor întilni în faza finală a Festivalului național „Cîn- tarea României", iar competiția sportivă națională „Daciada" va prilejui organizarea, zilnic, de manifestări cultural-sportive cu caracter recreativ în aer liber.

Tineretul școlar va participa, de asemenea, la excursii și drumeții. Organizate pe frumoase trasee turistice și la mari obiective economice și social-culturale.La cluburile de vacanță vor fi organizate activități politico-educative, în cadrul cărora vor fi reliefate marile realizări -obținute de poporul nostru. îndeosebi în ultimele două decenii, de cind în fruntea partidului și statului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, politica de pace, înțelegere și colaborare internațio-- nală promovată cu consecventă de România socialistă.Totodată, pe durata vacantei se vor desfășura activități ce vor marca Anul Internațional al Tineretului, a cărui deviză este „Participare, Dezvoltare, Pace". (Agerpres)

INFORMAȚII• Pe Muntele Vitoșa, din apropiere de Sofia, s-a disputat un concurs internațional de schi alpin dotat cu trofeul „Cupa Pionierul", la care au participat tineri schiori din Austria, România, Ungaria, Cehoslovacia, Polonia, Iugoslavia și Bulgaria. O frumoasă comportare a avut, la această competiție, sportiva româncă Ștefana Palada, învingătoare în proba de slalom special rezervată categoriei 12—13 ani. Ștefana Palada a fost cronometrată cu timpul de l’03”56/ 100, fiind urmată de Borislava Mil- ceva (Bulgaria) — l’04”30/100 și Magda Kracmar (Iugoslavia) — l’05”50/ 100. în proba similară masculină, primul loc a fost ocupat de Alexandr Karamfilov (Bulgaria) — roi”57/100.© Campionatul mondial de hochei pe gheață (grupa C), din Franța, a continuat cu meciurile turului al 5-lea : Franța — Danemarca 6—2 (3*—1. 2—0. 1—1). Iugoslavia — Bulgaria 4—0 (1—0, 1—0, 2—0). R.P. Chineză — România 6—4 (3—2. 0—1, 3—1), R.P.D. Coreeană — Spania 8—1 (2—1. 5—0, 1—0). în clasament conduce Franța — 9 puncte, urmată de Iugoslavia — 8 puncte. R.P. Chineză —7 puncte. România — 6 puncte, Bulgaria și Danemarca — 4 puncte fiecare, R.P.D. Coreeană — .2 puncte. și Spania — 0 puncte.© La Sapporo (Japonia), în cadrul campionatului mondial de hochei pe gheață pentru juniori (grupa B) s-au disputat alte două partide : Japonia — Franța 6—3 (1—1, 2—1. 3—1) ; Austria — România 7—6 (1-1, 2-2, 4-3).• în perioada 24—30 martie, la Sofia se va desfășura campionatul european de hochei pe gheată (grupa B),. cele 8. echipe calificate fiind repartizate în două grupe : grupa A — Olanda, România. Danemarca, Ungaria ; grupa B — Polonia, Austria, Iugoslavia, Bulgaria. în prima fază a competiției, echipa României va juca în ordine cu Danemarca, Ungaria și Olanda, primele două da-;

SPORTIVEsate în serii calificîndu-se pentru turneul locurilor 1—4.® în perioada 9—14 aprilie, la București se va desfășura tradiționala competiție internațională de box „Centura de aur". Pînă în* prezent și-au confirmat participarea pugiliști din U.R.S.S., Bulgaria, Cuba. Siria, R.P.D. Coreeană. R.D. Germană, Italia și R.P. Mongolă.® în turneul feminin din cadrul Festivalului internațional zșahist de la Bled (Iugoslavia), după șase runde conduce maestra româncă Li- gia Jicman, cu 5,5 puncte, urmată de Gertrude Baumstark (România). Kosir (Iugoslavia) — cu cite 4,5 puncte, Dekici (Iugoslavia) — 4 puncte etc. în runda a șasea. Ligi,a Jicman a învins-o pe Kavuzici, iar Gertrude Baumstark a cîștigat la Dekici. J
O Punctul principal de pe ordinea de zi a reuniunii International Board-ului, organism ce are printre atribuții luarea de hotâriri privind rugbiul mondial, îl constituie crearea unei ..Cupe mondiale" în sportul cu balonul oval, competiție considerată de majoritatea observatorilor singura capabilă să relanseze popularitatea rugbiului. în cadrul reuniunii de la Paris (este pentru prima dată cind o astfel de ședință este organizată în afara Marii Britanii) vor prezenta un referat federațiile din Australia și Noua Zeelandă, care vor propune desfășurarea unei „Cupe mondiale" în 1987, cu invitarea celor mai bune 16 echipe din lume, repartizate în patru grupe, meciurile urmînd să se desfășoare în Australia si Noua Zeelandă timp de aproximativ 3 săp- tămîni.. Există, de asemenea, și o altă propunere, a președintelui federației franceze, Albert Ferrasse, care preconizează o competiție similară campionatului mondial de‘ fotbal, cu preliminarii la care să participe 90 de țări și cu o fază finală. Se apreciază însă că o hotărîre va fi luată abia anul viitor, cind se Va aniversa centenarul International Board.

BEIRUT 21 (Agerpres). — în cadrul ședinței de miercuri a guvernului libanez de uniune națională, primul ministru. Rashid Karame. a reafirmat că membrii cabinetului vor depune toate eforturile necesare și vor proceda la negocieri cu diversele formațiuni libaneze pentru a pune capăt situației existente în prezent în Liban — informează agenția M.E.N.Conducerii armatei libaneze — a arătat premierul libanez — l-au fost transmise o serie de instrucțiuni în legătură cu adoptarea măsurilor necesare care să ducă la încetarea e- volutiilor periculoase din regiunea Saida.Un acord de încetare a focului a Intervenit joi între armata libaneză și milițiile creștine angajate în ultimele zile în ciocniri în zona orașului Saida, relatează agenția France Presse, citind corespondenții de presă din regiune.BEIRUT 21 (Agerpres). — Forțele israeliene de ocupație din sudul Libanului au întreprins- joi un atac masiv împotriva a nouă sate musulmane libaneze, dintre care șapte se

află in zona situată la nord de noul aliniament stabilit după prima etapă de retragere a Israelului. Sute de militari israelieni, insotiti de tancuri, elicoptere și transportoare blindate au înaintat pînă la o distanță de 12 kilometri est de orașul Saida, în zona din care se retrăseseră anterior. Un purtător de cuvînt militar libanez anunța că unități ale armatei libaneze și localnici au opus rezistență înaintării trupelor de ocupație.TEL AVIV 21 (Agerpres). — Autoritățile israeliene intenționează să continue — în pofida documentelor adoptate la O.N.U. și a protestelor internaționale — acțiunile de implantare a noi așezări în teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967. într-o declarație făcută postului de radio național, ministrul a- părării al acestei țări, Yitzhak Rabin, a arătat că se angajează să sprijine creșterea numărului așezărilor israeliene în regiunea Gaza, transmite agenția Reuter.Pînă în prezent. în această zonă au fost implantate 14 așezări israeliene.

cinema
• Ridețî ca-n viață: UNION (13 49 04)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Fapt divers : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17; 19.
® Rămășagul : FLOREASCA (33 29 71)
— 9: 11; 13; 15; 17; 19, FLAMURA 
(85 77 12) — 12,15; 14.15; 16,15; 19.
e Răpirea fecioarelor : VOLGA 
(79 71 26) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19,
MUNCA (21 50 97) — 15; 17; 19.
© Revanșa : VIITORUL (10 67 40) — 
15; 17; 19.
© Adela: COSMOS (27 54 95) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19.
0 Familia Plouffe („Zilele filmului 
canadian*) : STUDIO (59 53 15) —
9,45; 12.15; 14.30; 17; 19,30.
© Aventurile lui Tom Sawyer, Moar
tea Iui Joe Indianul : FLACĂRA 
(20 33 40) — 11 ; 14.15; 17,30.
© Nemuritorii: PROGRESUL (23 94 10)
— 15; 17; 19.
@ Pastorala eroică: SCALA (11 03 72)
— 9: 11; 13; 15; 17: 19.
• Frați de cruce : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. FA
VORIT (45 31 70) — 8; 10: 15: 17; 19,15, 
MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19.

0 Provocarea dragonului : SALA 
MICA A PALATULUI — 17,15; 19,30, 
PATRIA (11 86 25) — 9; 11; 13; 15; 
17,15; 19,30, BUCUREȘTI (15 61 54) — 
9: 11; 13; 15; 17; 19. FEROVIAR
(50 51 40) — 9: 11; 13; 15; 17; 19.
© Pisicuța de catifea : TIMPURI 
NOI (15 61 10) — 9: 11; 13; 15; 17; 19. 
0 Aii Baba și cei 40 de hoți : BU
ȘEȘTI (50 43 58) — 15; 18, PACEA
(71 30 85) — 16; 19.
• Vraciul : DACIA (50 35 94) — 9; 12; 
15; 18. ARTA (21 3186) — 9: 12; 15; 18.' 
0 Pirații secolului XX : LIRA 
(317171) — 15; 17: 19.
© Miliția intervine : FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17; 19.
© Neînvinsul : COTROCENI (49 48 48)
— 11; 13; 15; 17; 19.
0 Viteza: MIORIȚA (14 27 14) — 9; 
11.; 13; 15; 17; 19.
0 Nick Carter superdetectiv : TOMIS 
(21 49 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
© Cidul : LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 
8.45; 11,45: 15: 18,15.
© Drumul spre înalta societate : 
CAPITOL (16 29 17) — 8,15; 10,30;
12,45; 15; 17,15; 19,30.
© Febra aurului: VICTORIA (16 28 79)
— 9; 11,30; 14: 16,30; 19.
© Aventuri în Marea Nordului : 
LUMINA (14 74 16) — 9 ; 11; 13; 15; 
17; 19.

© Un șerif extraterestru : EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, AURORA (35 04 66) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19.
0 Colț alb — 9; 13: 14,45; 16,30, Rîpa 
— 18.30 : DOINA (16 35 38).
© Iubirea are multe fețe : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 8,45; 11,30: 14,15; 17: 19.45. 
© Jandarmul și extraterestrii: POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17; 19.

teatre
©Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Zbor deasupra unui cuib do 
cuci —• 14; Ploșnița — 19; (sala Ate
lier) : Cartea Iui Ioviță — 18; (1$ 
Uzinele „Republica*) : Idolul și Ion 
Anapoda — 15.
© Filarmonica „George Enescu* 
(15 68 75, sala Studio) : „Laureați ai 
concursurilor internaționale*. Geor
giana Ciobanu — vioară — 17,30;
(Ateneul Român) : Concert simfonic. 
Dirijor : Mircea Basarab. Solist : Va
clav Hudecek (R.S. Cehoslovacă) 
— 19.
©Opera Română (13 18 57): Bal 
mascat ■— 18.

© Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Oklahoma — 18.30.
© Teatrul* „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Romeo și Julieta la sfîrșit de noiem
brie — 18: (sala Grădina Icoanei, 
11 95 44) : Gustul parvenirii — 18.
© Teatrul Mic (14 70 81) : Cerul 
înstelat deasupra noastră — 18.
© Teatrul Foarte Mio (14 09 05) : 
Polițica —- 19.
© Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Cîrtițele — 18.
© Teatrul „Nottara* (59 31 03, sala 
Magheru) : Variațiuni pe tema dra
gostei — 18; (sala Studio) : EX 
18,30.
© Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas 
Catinca fată bătrină — 18,30.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase* 
(sala Savoy. 15 56 78) : Funcționarul 
d$ la Domenii •— 18.30; (sala Victo
ria. 50 58 65) : Băiatul cu sticleți — 
18,30.
© Ansamblul „Rapsodia română* 
(13,13 00) : Bucuroși de oaspeți — 
18,30.
® Teatrul „Ion Creangă* (50 26 55) ; 
Trei grăsani — 9; Cenușăreasa — 15.
© Circul București (10 41 95) : Vede
tele circului din Varșovia — 19.

NAȚIUNILE UNITE 

Fermă condamnare 
0 rasismului"NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). — La sediul Națiunilor Unite din New York a avut loc o ședință specială consacrată Zilei internaționale pentru eliminarea discriminării rasiale. Au participat reprezentanți ai instituțiilor specializate ale O.N.U., ai grupurilor regionale și mișcărilor de eliberare națională.în cuvintul său, secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a relevat câ apartheidul reprezintă o încălcare grosolană a Cartei O.N.U., a drepturilor fundamentale ale populației africane din R.S.A. Lichidarea apartheidului, acordarea independentei Namibiei. încetarea tuturor acțiunilor guvernului de la Pretoria îndreptate spre destabilizarea situației din țările vecine sînt condiții indispensabile pentru instaurarea păcii și stabilității în sudul Africii, a subliniat secretarul general al,O.N.U.

Demers al mișcării»•

de nealiniere pentru 
încetarea conflictului 
dintre Iran și IrakDELHI 21 (Agerpres). — Primul ministru al Indiei, Rajiv Gandhi, președintele în exercițiu al mișcării de nealiniere, a exprimat în parlamentul indian îngrijorarea mișcării de nealiniere fa'ță de escaladarea conflictului dintre Iran și Irak.Totodată, el a trimis doi emisari într-o nouă misiune de urgență vizînd încetarea conflictului dintre Iran și Irak, efectuarea unui schimb de prizonieri între cele două țări și stoparea atacurilor asupra obiectivelor civile. Un purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al Indiei a anunțat că cei doi emisari au fost primiți la Bagdad de președintele Irakului, Saddam Hussein, cu care au examinat ultimele evoluții ale conflictului, iraniano-irakian. Următoarea etapă a misiunii trimișilor indieni o reprezintă Teheranul.

Proiect de revizuire 
a Constituției 

Republicii EleneATENA 21 (Agerpres). — Partidul Comunist din Grecia a depus în parlament un proiect de revizuire a Constituției, informează agenția France Presse. citind ziarul „Ri- zospastis". organ al P.C.G. Potrivit ziarului, comuniștii cer ca pe timp . ' de pace deciziile privind instalarea de baze străine, posibilitatea ca ■N.A.T.O. să comande forțele arma- ' te grecești, ca și recunoașterea competentelor C.E.E. să fie adoptate în ! parlament nu cu majoritate a be o- „tJll Iută (151 voturi), ci în baza majo- , ritătii de două' treimi (200 de vo-- ' turi). P.C.G. dorește, totodată, interzicerea producției și stocării de arme nucleare în Grecia.
■ârParlamentul Greciei a hotărît miercuri ca actualul președinte interimar al țării, Ioannis Ale- vras, să-și exercite și funcția de deputat în cadrul viitoarelor două tururi de scrutin prezidențial., în următorul tur de scrutin, de Ia 23 martie, pentru alegerea președintelui țării este necesară întrunirea in parlament a unei majorități de două treimi — 200 de voturi din totalul de 300; în ultimul tur, de la 29 martie, majoritatea necesară este de trei cincimi (180 voturi).

GENT8ILE DE PRESĂ
pe scurt
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LA GENEVA a avut loc, joi, 
nouă ședință plenară a delegații
lor U.R.S.S. și S.U.A. la tratative
le cu privire la armele nucleare și 
cosmice, anunță agențiile T.A.S.S. 
și A.P.

i
REALEGERE. Delegații la Congresul Uniunii Creștin-Democrate, din R.F.G., reuniți la Essen, l-au reales pe cancelarul Helmut Kohl in funcția de președinte al acestei formațiuni politice. Helmut " Kohl deține funcția de lider al U.C.D. din anul 1973. Noul său mandat este valabil pe o perioadă de încă doi ani.

SESIUNE. La Beijing s-au’desfășurat lucrările sesiunii Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari (A.N.R.P.) a R.P. Chineze. Comitetul Permanent a stabilit ca Ia 27 martie să aibă loc sesiunea plenară a A.N.R.P. Totodată, au fost confirmați noi deputați și s-au aprobat proiectul de raport de activitate al Comitetului Permanent și . unele numiri și schimbări în guvern. Chen Muhua, consilier de stat, a fost numită președinte al Băncii Populare a Chinei, iar Zheng Tuobin, ministru al comerțului exterior și relațiilor economice.
LA CARACAS a avut loc plenara P.C. din Venezuela in cursul căreia s-a hotărît convocarea celui de-al 7-lea Congres al partidului în perioada 23—27 octombrie a.c. Plenara a adoptat ordinea de zi a congresului, precum și principalele documente care vor fi supuse dezbaterii forumului comuniștilor vene- zueleni.

DUPĂ INTENSE CONSULTĂRI, miniștrii de externe ai Pieței comune au căzut de acord, în principiu, asupra condițiilor de aderare a Spaniei și Portugaliei la C.E.E. — informează agențiile internaționale de presă. Detaliile acordului urmează a fi puse la punct în deliberări ulterioare.
PLENARA. La Kabul s-au încheiat lucrările plenarei C.C. al Partidului Democratic al Poporului din Afganistan consacrată analizării problemelor referitoare la intensificarea activității de partid în rîn- dul maselor și mobilizarea continuă a acestora* pentru apărarea cuceririlor revoluționare. Raportul la plenară a fost prezentat de Babrak Karmal, secretar general al C.C. al partidului.

DECLARAȚIE. într-o conferința <țe presă desfășurată Ia Londra, unde se află într-o vizită de stat, președintele Tanzaniei, Julius Nye- rere. a declarat că, în prezent. Ia peste jdouă decenii de la începutul eliberării Africii, statele de pe continent trebuie să ducă o nouă luptă pentru a se elibera de neocolonia- lismul economic, pentru ca bogățiile continentului să nu mai fie exploatate în continuare în favoarea unor interese'străine.

SUB GENERICUL „ROMANIA — 
CULTURA ȘI TURISM", la Biblio
teca română din Roma a fost orga
nizată o manifestare culturală in 
cadrul căreia prof. Fausta Gualdi 
Sabatini a făcut o amplă expunere 
despre monumentele de artă feu
dală din nordul Moldovei. A fost 
inaugurată, de asemenea, o expozi- 

■ ție de pictură aparținind artiștilor 
Aldo Riso și Stella Angelini, pre
cum și o expoziție de panouri cu- 
prinzind imagini din România.

NUMIRE. Președintele Statelor Unite. Ronald Reagan, l-a numit pe William Brock ministru al muncii, in locul lui Raymond Donovan, demisionat recent. Observatorii politici din Washington apreciază că hotărirea președintelui nu constituie doar o simplă schimbare în guvern, ci o încercare de a înlătura o serie de deficiențe în activitatea acestui departament, mai ales în ce privește rezolvarea unor probleme acute, cum ar fi șomajul ridicat în rîndurile tineretului, la care s-a adăugat, in ultimul timp, o încordare a raporturilor cu organizațiile sindicale.
2 421 000 ȘOMERI IN FRANȚA. Datele oficiale difuzate la rată că, luna trecută, în erau înregistrați 2 421 000 transmite agenția FranceNumărul șomerilor reprezintă 10,5 la sută din forța de muncă a țării.

Paris a- Franța, șomeri, Presse.

LT

ALEGERE. Consiliul Mare și General din San Marino (parlamentul) a ales noii căpitani regenți, ai republicii — Enzo Colom- bini, comunist, și Severino Tura, socialist. Noii căpitani regenți vor deține funcția supremă în stat o p'erioadă de șase luni, începînd de la 1 aprilie. Acesta este al șaptelea ah consecutiv cind in Republica San Marino sînt aleși în funcțiile de căpitani regenți reprezentanți ai partidelor de stingă.

MIȘCAREA SPORTIVA SUD-AFRICANA RESPINGE 
POLITICA DE APARTHEID

LONDRA 21 (Ager
pres). — Mișcarea 
sportivă sud-africană 
și-a reafirmat poziția 
de respingere a politi
cii de apartheid a gu
vernului de la Pretoria 
— informează agenția 
France Presse. Eddie 
Barloiv, directorul O- 
ficiului pentru sporturi

din Africa de Sud, a 
anunțat, la Londra, că 
108 organizații sporti
ve din această țară au 
semnat o declarație 
prin care denunță 
principiile și practicile 
care încalcă demnita
tea și drepturile omu
lui. Documentul se 
pronunță pentru un

sport nerasial în Afri
ca de Sud, pentru su
primarea tuturor mă
surilor care împiedică 
practicarea sportului 
și pentru accesul tutu
ror la orice ramură 
sportivă, indiferent de 
rasă, culoare a pielii 
sau religie.

j
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU - PROMOTOR FERM 
AL UNEI POLITICI DE PROFUND UMANISM, DE INAL TĂ

W»

RESPONSABILITA TE PENTRU DESTINELE OMENIRII

Helsinki : Tovarășul Nicoiae Ceaușescu vorbind de la tribuna Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa

In aceste zile, cind se împlinesc două de
cenii de cînpl in fruntea Partidului Comunist 
Român se află tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 
este un motiv de profundă satisfacție și 
aleasă mindrie patriotică faptul că stră
lucitul bilanț al „Epocii Ceaușescu" - cea 
mai fertilă perioadă din istoria noastră mi
lenară - include, alături de marile împliniri 
in dezvoltarea și înflorirea patriei, creșterea 
continuă a prestigiului cîștigat in lume de 
țara noastră, inalta prețuire de care se 
bucură politica externă a României socia
liste pe toate meridianele globului.

Omagiul pe care întreaga noastră națiune 
îl aduce, cu dragoste și recunoștință, tova
rășului Nicoiae Ceaușescu este omagiul adus

conducătorului care, prin întreaga sa operă 
teoretică și practică pe arena internațională, 
răspunde in cel mai inalt grad aspirațiilor 
vitale ale poporului român, ale tuturor po
poarelor.

Bogata și ampla sa activitate externă, 
rodnicele convorbiri la inalt nivel, caracterul 
principial și realist al inițiativelor și demersu
rilor stăruitoare pentru salvgardarea omenirii 
de pericolul nuclear, pentru pace și indepen
dență, colaborare și înțelegere între toate 
popoarele, pentru soluționarea reală a pro
blemelor lumii au făcut ca numele său, al 
țării noastre să se bucure de o deosebită 
apreciere, de un prestigiu fără precedent.

Inmînarea „Diplomei de onoare" și a „Premiului internațional al relațiilor diplomatice", conferite 
de Institutul de relații diplomatice din Bruxelles, in semn de aleasă apreciere a prodigioasei acti

vități a președintelui României, consacrată păcii, destinderii, colaborării

In timpul unui istoric itinerar pe meleagurile Africii

Președintele României, întimpinat cu sentimente calde, de aleasă 
vizitele întreprinse peste hotare

Contribuții de inestimabilă valoare 
la făurirea unei lumi mai bune și mai drepte

„Militant renumit al mișcării 
comuniste și muncitorești"

„Comuniștii bulgari, poporul bulgar cunosc bine viața 
dumneavoastră, de fiu credincios al poporului român și al 
Partidului Comunist Român. Comuniștii bulgari, oamenii mun
cii bulgari vă cunosc ca pe un renumit militant al mișcă
rii comuniste și muncitorești Internaționale, unul din marii 
prieteni ai țării noastre".

TODOR JIVKOV
secretar general al C.C. al P.C.B., 

președintele Consiliului de Stat 
al R.P. Bulgaria

„Concepție clarvăzătoare despre 
problemele lumii contemporane"
„Am urmărit contribuția pe care și-a adus-o România, 

sub conducerea clarvăzătoare a președintelui Nicoiae 
Ceaușescu, în cadrul efortului îndreptat spre soluționarea 
problemelor internaționale, rolul eficace al României în re
zolvarea problemelor păcii în lume, contribuția dumneavoas? 
tră personală la sprijinirea țelurilor comune ale națiunilor, 
a cauzei juste a popoarelor".

MOHAMED H05NI MUBARAK 
președintele Republicii Arabe Egipt

„Aport la făurirea unei 
noi ordini economice internaționale"

„Importanta contribuție a președintelui Nicoiae Ceaușescu 
la lupta pentru destindere și pace, pentru reducerea înar
mărilor și în primul rind a înarmărilor nucleare, lupta dum
neavoastră pe toate meridianele lumii, pentru o nouă or
dine economică - această luptă v-a consacrat drept una 
din cele mai importante personalități ale epocii noastre".

ANDREAS PAPANDREU
prim-ministru al Republicii Elene

„Susținător ferip al independenței"
„Poziția adoptată de tovarășul Nicoiae Ceaușescu, de 

guvernul și poporul român a fost permanent pozitivă șl de 
aceea cald apreciată de mișcările de eliberare din Africa 
și de S.W.A.P.O. îndeosebi. Ajutorul material considerabil 
primit din partea României a reprezentat pentru noi un im
portant sprijin pentru a continua lupta de eliberare națio
nală".

SAM NUJOMA
președintele S.W.A.P.O.

„Vocea unei națiuni suverane"

„Inițiative de pace unanim apreciate"
„Partidul și guvernul român în frunte cu tovarășul Nicoiae 

Ceaușescu depun eforturi active pentru pacea și securitatea 
în Europa, destinderea internațională, soluționarea pe cale 
pașnică a problemelor litigioase, pentru dezarmare, pentru 
dezarmarea nucleară. Noi dăm o înaltă apreciere acestor 
eforturi și sprijinim minunatele Inițiative de pace pe care 
le-ați formulat dumneavoastră ca militant al păcii".

KIM IR SEN
secretar general al C.C. al Partidului Muncii 

din Coreea, președintele R.P.D. Coreene

„Acțiuni de excepțională rezonanță"
„Președintele Nicoiae Ceaușescu este un om care crede 

în Organizația Națiunilor Unite, crede că O.N.U. este un 
instrument adecvat pentru 'soluționarea problemelor interna
ționale, dar că, pe de altă parte, se simte nevoia unei schim
bări a modului în care organizația mondială este folosită 
de țările membre. Activitatea României a exercitat o deo
sebită influență asupra țărilor membre ale O.N.U. Ea a 
obținut rezoluții de o extraordinară importanță pentru viața 
internațională".

JAVIER PEREZ DE CUELLAR 
secretar general al O.N.U.

„Conducător înțelept și curajos"
„Apreciem cu multă stimă rolul deosebit pe care îl aveți în 

realizarea unor adevărate legături de prietenie între po
poare, pentru destindere și înlăturarea războiului rece in 
relațiile Est-Vest. Dumneavoastră, stimate prieten, ați făcut 
ceea ce v-au dictat conștiința, convingerile în necesitatea slu
jirii omului ; de aceea sînteți iubit de oameni și ați cîști
gat stima și prețuirea istoriei, lată de ce omenirea vă ră- 
mîne mult îndatorată".

HUSSEIN IBN TALAL
regele Regatului Hașemit al Iordaniei

„Demersuri pentru o Europă 
fără arme nucleare"

„Admir foarte mult activitatea președintelui Nicoiae 
Ceaușescu pe arena internațională. Șeful statului român a 
făcut bine cunoscute lumii pozițiile țării sale. A făcut să 
răsune cu autoritate vocea unei națiuni suverane. Consi
der ca fiind de mare importanță ideile, contribuția perso
nală a președintelui României la edificarea unei noi ordini 
economice internaționale".

Dr. RAFAEL CALDERA 
fost președinte al Venezuelel

„O gîndire politică strălucitoare"
„Unii dintre noi - printre care mă număr și e'u - au 

avut ocazia - să îl întîlnească pe președintele Nicoiae 
Ceaușescu și să aprecieze ampla sa viziune și strălucirea 
gindirii sale politice. Imi reamintesc cu plăcere de convor
birile pe care le-am avut, în cadrul cărora mi-am dat sea
ma de autoritatea sa de om politic de talie internaționa
lă. Sub conducerea și impulsul său, națiunea română a 
continuat să,se dezvolte și să se întărească într-un spirit 
unitar și constructiv, exprimind un glas distinct pe arena 
internațională și militîrîd pentru o lume mai sigură și mai 
dreaptă".

Sir HAROLD WILSON
fost prim-ministru al Marii Britanii

„încredere în capacitățile tineretului"
„Hotărirea Secretariatului Uniunii Internaționale a Stu

denților de a acorda președintelui Nicoiae Ceaușescu Me
dalia de aur „17 Noiembrie" este un profund omagiu, un 
semn de deosebită prețuire pentru îndelungata șa activitate 
revoluționară, pentru contribuția la unirea eforturilor tinerei 
generații în lupta popoarelor pentru pace, democrație și 
progres social, pentru soluționarea problemelor contempora
neității. Apreciem in mod deosebit marea încredere în ti
neret pe care președintele României o manifestă permanent".

STEPAN MIROSLAV 
președintele Uniunii Internaționale 

a Studenților

„Prețuim în cel mai înalt grad politica de pace șl nu
meroasele inițiative ale României socialiste, ale președinte
lui Nicoiae Ceaușescu, în favoarea-destinderii, opririi nesă
buitei curse a înarmărilor, creării în Balcani a unei zone 
denuclearizate și desființării bazelor militare străine, împo
triva amplasării în diferite țări europene a rachetelor ame
ricane cu rază medie de acțiune, ca și pentru anularea ime
diată a contramăsurilor din partea Uniunii Sovietice, pen
tru o Europă fără arme nucleare, pentru asigurarea păcii 
și colaborării între popoare".

DOLORES IBARRURI 
președintele Partidului Comunist din Spania

„Distinsă personalitate 
a contemporaneității"

„Președintele Nicoiae Ceaușescu este una dintre perso
nalitățile cele mai distinse ale lumii contemporane. Cind stai 
de vorbă cu președintele României îți dai seama că vorbești 
cu o personalitate care cunoaște perfect nu numai ceea ce 
este de făcut în țara sa, dar și ceea ce trebuie făcut in 
întreaga lume. Am,.„fost foarte impresionat de .personalita
tea șefului statului român. Președintele României crede în 
pace și crede în înțelegere".

SPYROS KYPRIANOU 
președintele Republicii Cipru

„O înțelegere profundă 
a marilor probleme ale omenirii"
„Președintele Ceaușescu, prin înțelegerea atît de profun

dă a marilor probleme ale lumii, poate contribui și contri
buie la soluționarea problemelor globale cele mai arzătoare 
ale omenirii".

RICHARD NIXON 
fost președinte al S.U.A.

„Pentru ca speranța de pace a lumii 
să devină realitate"

„Cred că aspectul cel mal semnificativ al activității des
fășurate de președintele Nicoiae Ceaușescu este acela de 
a fi menținut deschis dialogul cu toate țările, dincolo de 
deosebirile de orinduire socială, acționînd pentru ca spe
ranța de pace a lumii să devină realitate. In acest fel in
terpretăm opera sa - ca o operă de pace, de fraternitate, 
de realizare a acelui bun absolut, care este libertatea lumii, 
înțelegerea între popoare".

ALBERTO CIAMPAGLIA 
deputat, membru al Direcțiunii 

P.S.D. Italian

Nrcofer;- Cftă'psesrcii « * . « «' 
« - S' The Titan of Our Time

Inspirator-și promotor al în
tregii politici interne și externe 
a României socialiste, secretarul 
general al partidului, președin
tele Republicii,.tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, este apreciat în în
treaga lume pentru amploarea, 
profunzimea și umanismul ope
rei sale teoretice și practice. Ca 
urmare a interesului deosebit, in 
numeroase țări din Europa, 
Asia, Africa, America Latină, 
America de Nord și Australia 
au fost editate circa 150 de lu
crări din opera tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu sau consa
crate personalității sale, în 21 
de limbi.


