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Expresie a înaltei aprecieri, a sentimentelor de recunoștință 
și stimă deosebite pe care oamenii de știință și cultură, asemeni 
întregului popor, le poartă secretarului general al partidului pentru 
contribuția inestimabilă pe care o aduce Ia înnoirea și dinamizarea 
gîndirii și practicii revoluționare, la îmbogățirea tezaurului 
socialismului științific, la dezvoltarea multilaterală, liberă și 

independentă a României socialiste

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A FOST ALES MEMBRU TITULAR
Șl PREȘEDINTE DE ONOARE AL ACADEMIEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși,Doresc, în primul rind. să vă mulțumesc dumneavoastră pentru alegerea mea ca membru și președinte de onoare al Academiei Republicîi'rSbcraiist!e'>Consider aceasta ca o mare cinste și o înaltă apreciere a . activității mele de comunist și revoluționar pentru dezvoltarea patriei," pentru înflorirea și ridicarea bunăstării materiale și spirituale a întregului popor, pentru edificarea socialismului și comunismului, pentru întărirea independenței și suveranității naționale a României. 
(Aplauze puternice, prelungite).Este o mare plăcere, și o deosebită onoare pentru mine de . a. fî ales membru și președinte de onoare al celui mai înalt forum al științei românești, care, de la înființarea sa, a reprezentat im simbol al unității' naționale, un factor determinant al progresului general al României. (Aplauze în
delungate).Victoria revoluției de eliberare socială și națională, apoi a revoluției socialiste, a deschis o eră nouă in istoria multimilenară a poporului nostru. într-o perioadă istorică scurtă, poporul român a străbătut, ;printr-o luptă și muncă eroică,; mai . multe, etape revoluționare de dezvoltare economico- spcială — de la orînduirea bur- ghezo-moșierească, avi nd puternice caracteristici feudale, la societatea socialistă multilateral dezvoltată.Dăm o îqaltă cinstire generații

lor din trecut; tuturor personalităților și luptătorilor patrioțfși revoluționari, tuturor acelora care, de la Bufebista și Decebâî, au făcut totul pentru formarea și existența poporului și a națiunii ro- “■ murterei fisWpe^'MfrcetF’cgt" Bă- t.rin, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul. Tudor • Vladimirescu, Ni- -rcolae Băleescu: și Alexandru. loan CuZa, pe toți aceia care, în procesul revoluționar de formare și dezvoltare a națiunii române, au luptat pentru unitatea și- independența țării.Unirea și formarea statului național român, războiul de independență și realizarea statului național unitar, în 1918, au constituit momente hotăritoare pentru destinele poporului român.Cinstim pe revoluționarii, pe comuniștii și patrioții care au dus lupta contra asupririi și pentru dreptate socială și națională, împotriva fascismului și războiului, pentru victoria revoluției de eliberare națională și socială;Dăm o înaltă cinstire oamenilor ■ de știință și cultură, care au avut un rol "de seamă in formarea limbii românei în progresul multilateral ăl patriei noastre., Dăm cea mai înaltă cinstire muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, tuturdr categoriilor sociale, poporului român, care, de-a lungul mileniilor, a' fost adevăratul făuritor al ființei sale înseși, al limbii, culturii, al națiunii noastre libere. (Aplauze puternice, în
delungate).

Stimați tovarăși,In anii socialismului, țara noastră a obținut mărețe realizări in dezvoltarea forțelor de producție, a științei, culturii, în ridicarea bunăstării materi.âle șf spîrftuălO â întregului popor.Dintr-o țară slab dezvoltată, cu o agricultură și o industrie înapoiate, România a devenit o țară industrial-agrară cu o industrie dezvoltată, modernă și o agricultură socialistă avansată.Creșterea producției industriale, în 1984, de o sută de ori față de 1944, a agriculturii de 7 ori, iar a venitului național de 32 de ori, demonstrează, cu puterea’ faptelor, marile realizări obținute, de poporul nostru, sub conducerea Partidului Comunist Român — forța politică conducătoare a întregii națiuni, care își îndeplinește cu toată fermitatea și hotărîrea rolul istoric de a conduce poporul nostru spre cele mai- înalte Culmi de progres ,și civilizație. (Aplauze 
puternice, îndelungate).într-adevăr, Congresul al IX-lea a marcat o nouă etapă în dezvoltarea societății socialiste. Sînt bine cunoscute marile realizări în dezvoltarea puternică â forțelor de .producție, a industriei,. a agriculturii și celorlalte- ramuri ale activității economico-sociale," precum și în înflorirea științei, învă- țămintului și culturii, în ridicarea nivelului de trai material și spiritual al poporului. De aceea nu doresc să mă refer acum la toate acestea.

Consider insă necesar să subliniez că toate remarcabilele înfăptuiri pe care le-am obținut in această perioadă: au fost posibile datorită faptului că hotărîrile Congresului al IX-lea au descătușat energiile creatoare ale’ întregului popor și au luminat- drumul spre noi culmi de progres și civilizație socialistă în patria noastră.în întreaga activitate am pornit de la concepția revoluționară despre lume și societate — materialismul dialectic și istoric —de la socialismul științific, de la înțelegerea justă a legităților gene- ral-valabile și am acționat pentru aplicarea lor creatoare la realitățile și condițiile din țara noastră. Tocmai datorită faptului că parti-" dul nostru a înțeles că materialismul dialectic și i istoric, socialismul științific nu constituie dogme, ci științe de acțiune, pentru înnoirea continuă a societății, a lumii, științe care dau o -perspectivă nouă, șt permanent nouă, perfecționării Jforțelor de producție, relațiilor sociale, înaintării .continue a lumii, a societății, spre noi și noi culmi de progres ș.i civilizație. (A- 
plauze puternice, îndelungate). Meritul partidului nostru- este acela— sau poate, în primul rind, acela— că a înțeles aceasta în condițiile tfînd, pe plan internațional, se insista mult pentru a se menține socialismul în anumite cătușe, care îl împiedicau să-și pună în valoare forța și capacitatea sa. înlă-
(Continuare în pag. a III- a)

| HOTĂRÎREA
Academiei Republicii Socialiste România

■a. privind alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
[ secretar general al Partidului Comunist Român, 
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alegerea tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
în calitate de

Membru titular al Academiei Republicii Socialiste România
încredinfîndu-i conducerea supremă a celui mai înalt for științific și 
cultural al țării, în calitate de

Președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România
tea Academiei Române răspunde unei înalte rațiuni științifice și morale, unei necesități obiective a procesului de propășire științifică și culturală a României pe colea luminoasă deschisă de cel de-al IX-lea Congres al partidului, consfințind și pe această cale calitatea sa de conducător și neobosit îndrumător, in fapt, al întregii opere de dezvoltare a științei și culturii românești, în epoca ce poartă, spre mîndria noastră, a tuturor, numele său iubit.
(Continuare în pag. a Il-a)

Această hotărîre constituie o expresie a înaltei aprecieri pe care, alături de întregul popor, oamenij de știință și cultură din patria noastră o dau strălucitei activități teoretice și practice, genialei gindiri științifică, originale, cutezătoare, a conducătorului partidului și statului nostru — rod al experienței sale "de pește 50 de ani in munca și lupta revoluționara pentru cauza partidului, pentru propășirea patriei, pentru triumful socialismului și comunismului în România.Prezența tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU in frun-

președintele Republicii Socialiste România, 
in calitate de membru titular 

și președinte de onoare al Academiei
Adunarea Generală a Academiei Republicii 

Socialiste România, exprimînd dorința fierbin
te a membrilor Academiei, a oamenilor de 
știință, a tuturor celor ce muncesc pe tărîmul 
cercetării științifice și tehnologice, al învăță-

ADUNAREA SOLEMNĂTovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar generat al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, i-au fost conferite, joi, 11 iulie, in cadrul unei adunări solemne, calitățile de membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România, eveniment de excepțională insemnătate in viața științifică și culturală a națiunii.Conferirea acestor înalte titluri tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin hotărirea unanimă și entuziastă a adunării generale a Academiei, cinstește știința românească, sporește considerabil prestigiul celui mai de seamă for științific și de

mîntului, culturii și artei, cu conștiința îndepli
nirii unui act solemn, de cea mai mare impor
tanță în istoria Academiei Române, a științei 
și culturii din patria noastră, hotărăște în una
nimitate

cultură al țării, deschide o nouă și insuflețitoare etapă in activitatea a- cestei importante instituții, moștenitoarea și continuatoarea valoroaselor tradiții ale spiritualității românești, care, în ultimele decenii, s-a afirmat cu și mai multă strălucire, contribuind cu forțele sale creatoare la'progresul multilateral al României socialiste.Profund onorați de a avea ca membru titular și ca președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România pe cel mai iubit și stimat fiu al națiunii noastre, oamenii de știință, întreaga intelectualitate a tării au reafirmat, și cu a- cest important prilej, tovarășului
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Nicolae Ceaușescu adînca lor prețuire- și recunoștință pentru preocuparea susținută de a pune consecvent la baza întregii activități de construcție a noii orinduiri cele mai avansate cuceriri ale științei și tehnicii moderne, de a asigura, în a- cest scop, un puternic avînt științei, culturii și învățămintului, pentru contribuția inestimabilă pe care o aduce la înnoirea și dinamizarea permanentă a gindirii și practicii revoluționare, la îmbogățirea tezaurului socialismului științific, a patrimoniului cunoașterii și creației istorice.
(Continuare în pag. a II-a)

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU 

a primit pe Anton Benya, 
președintele Uniunii Sindicatelor din Austria 

Relatarea primirii în pagina a Vl-a
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A FOST ALES MEMBRU TITULAR
Șl PREȘEDINTE DE ONOARE AL ACADEMIEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIAADUNAREA SOLEMNA
(Urmare din pag. I)Aceste simțăminte de aleasă considerație au fost exprimate, direct și cald, tovarășului ..Nicolae Ceaușescu de miile de oameni ai muncii din cercetare, proiectare, invățămînt, din alte domenii de activitate aflați pe traseul care duce spre sediul Academiei. Cei prezenți au aclamat îndelung pe conducătorul partidului și statului nostru, scandînd cu înflăcărare numele atit de scumpe întregii națiuni : i „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul „Stima noastră și min- dria, Ceaușescu — România !“.Academia și slujitorii ei trăiesc o zi memorabilă.Pe frontispiciul clădirii se află portretul tovarășului 'Nicolae Ceaușescu, sub care este înscrisă vibranta urare : „Trăiască Partidul Comunist Român, in frunte cu secretarul său general !“.Intrarea principală este străjuită, in semn de sărbătoare, de drapelele partidului și statului.Pe o mare pancartă se pot citi semnificativele cuvinte ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, ce sintetizează țelurile nobile și indestructibile pe care le slujesc, cu totală dăruire, oamenii de știință, impreu- ■nă cu întregul popor : „Progresul și independența națională, pacea și știința sint inseparabile !“.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost în- timpinați, la sosire, de membri ai Prezidiului Academiei, care i-au invitat în aula marelui for științific, unde membrii și membrii corespondenți ai Academiei, toți cei pre- zenți i-au primit cu multă dragoste, cu puternice aplauze....Ora 10. începe adunarea solemnă a Academiei Republicii Socialiste România.împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, în prezidiul adunării solemne iau loc tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Ion Ursu, Radu Voinea și Ion Anton.Participă membri și membri su- pleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., secretari ai Comitetului Central al partidului, precum și numeroși invitați — rectori, cadre didactice universitare, conducători ai unor institute centrale de cercetare științifică.Cuvîntul de deschidere este rostit de Radu Voinea, președintele Academiei Republicii Socialiste România :
„Stimați tovarăși,Sintem deosebit de onorați să salutăm cu stimă, dragoste și respect prezența, la lucrările a- dunării solemne a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Republicii Socialiste România.Avem, de asemenea, marea onoare Șă salutăm prezența tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernu

lui, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie.Salutăm, totodată, participarea la lucrările adunării solemne a celorlalți tovarăși din conducerea de partid și de stat care ne onorează cu prezenta lor.
Mult stimate șl iubite tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,Ziua de astăzi este pentru instituția noastră, Academia Republicii Socialiste România, cel mai inalt for științific și cultural al țării, o mare sărbătoare prilejuită de prezența dumneavoastră în mijlocul membrilor Academiei și al unor oameni de știință, cercetători, cadre didactice din învățămîntul superior, invitați Ia adunarea solemnă.Permiteți-mi să vă raportez, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, în ședința sa de ieri, adunarea generală a Academiei, exprimînd gindurile și voința tuturor oamenilor de știință și cultură din patria noastră, v-a ales, intr-o impresionantă și emoționantă unanimitate, în calitate de membru titular și de președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România.Vă rugăm să considerați, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că această alegere este expresia înaltei aprecieri, a recunoștinței și stimei deosebite pe care membrii Academiei, oamenii de știință, de cultură și din în- vățămînt, cu un cuvînt, întreaga intelectualitate a țării, alături de întregul nostru popor, vi le poartă pentru prodigioasa dumneavoastră activitate desfășurată cu pilduitor spirit revoluționar și profundă dragoste de țară și de popor, care a făcut ca ultimele două decenii să se înscrie in istoria țării drept cea mai luminoasă și înfloritoare perioadă din multimilenara ei existență, pe care o numim cu mîndrie „Epoca Nicolae Ceaușescu".Intelectualitatea progresistă a țării noastre și-a exprimat întotdeauna, încă din anii grei ai ilegalității, a- tașamentul său față de ideile sociale înaintate, apropierea ei de mișcarea muncitorească și adeziunea la politica Partidului Comunist Român. Cu atit mai mult astăzi, cînd rolul științei și culturii a căpătat noi dimensiuni și valori, în condițiile socialismului, ale noii orinduiri — ce se înfăptuiește pe temeiul celor mai înalte cuceriri ale științei și tehnicii, al lărgirii orizontului de cunoaștere al oamenilor, al îmbogățirii vieții lor spirituale — intelectualitatea țării, profund recunoscătoare pentru condițiile minunate de lucru pe care le are, acționează, împreună cu întregul nostru popor, mai unită ca oricînd in jurul partidului, al dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru înflorirea economică, socială și culturală a patriei, pentru înfăptuirea neabătută a indicațiilor și orientărilor dumneavoastră privind dezvoltarea societății românești, în actuala etapă și în perspectivă.Conferindu-vă aceste înalte titluri academice, vă rugăm, totodată, mult stimate și iubite tovarășe

Nicolae Ceaușescu, să primiți respectuosul nostru omagiu, pentru că ați așezat știința românească pe făgașul ei firesc, transformînd-o în- tr-o adevărată forță de producție, ceea ce ne permite ca astăzi, descoperind tainele naturii și legile de dezvoltare economico-socială, să construim, pe baza lor, în mod conștient, liberi și independenți, viitorul de aur al patriei, așa. cum il dorește de veacuri > poporul român — și așa cum întreaga noastră națiune este hotărîtă să-1 înfăptuiască sub luminoasa dumneavoastră conducere, sub steagul glorios al Partidului Comunist Român".In continuare, tovarășul academician Ion Ursu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, dă citire Hotărîrii adunării generale, prin care se conferă tovarășului Nicolae Ceaușescu calitățile de membru titular și de președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România.întreaga asistență, în picioare, a- plaudă cu însuflețire, exprimindu-și deplina satisfacție de a-1 avea in fruntea Academiei Republicii Socialiste România pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele României, ginditor ilustru, înțelept și cutezător, care a deschis țării luminoase perspective de dezvoltare, a dat oamenilor de știință demnitatea celor mai înalte răspunderi și a statuat locul și rolul important ale științei în viața societății noastre socialiste.în această atmosferă sărbătorească, tovarășului Nicolae Ceaușescu i se înmînează diploma de membru titular și diploma de președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România. Totodată, i se în- mîriează carnetul de membru titular al Academiei și insigna de aur a marelui for științific al țării.
A luat, apoi, cuvîntul tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU. Discursul tovarășului Nicolae Ceaușescu este urmărit cu viu interes și subliniat, în repetate rînduri, cu puternice și îndelungi aplauze.Participanții la adunarea solemnă a Academiei exprimă hotărîrea oamenilor de știință din patria noastră de a face totul pentru a îi la înălțimea îndemnului și exemplului celui pe care l-au ales, cu respect, convingere și emoție, în conducerea supremă a Academiei Republicii Socialiste România, de a-și consacra întreaga capacitate de muncă și creație înfăptuirii obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului, a mărețului Program de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism.Conducătorul partidului și statului nostru este salutat din nou, la plecare, cu cele mai calde sentimente de dragoste, stimă și recunoștință de numeroșii bucureșteni care au trăit, împreună cu oamenii de știință, cu întregul nostru popor, acest mare și strălucit eveniment din viața Academiei, a. spiritualității românești.(Agerpres)

In preajma aniversării

a două decenii de la istoricul

Congres al IX-lea al partidului

HOTĂRÎREAAcademiei Republicii Socialiste România
(Urmare din pag. I)Știința și cultura românească se mindresc cu faptul că primul revoluționar al țării, gloriosul conducător al partidului și statului nostru,. este, în același timp și în egală măsură, un cugetător de uriașă cuprindere, rigoare și profunzime, un om de știință, care, puternic angajat în dezvoltarea creatoare a materialismului dialectic și istoric, deschide în permanență științei, gîndirii. economice și social-politice noi orizonturi, un imens front de lucru în direcții originale, asigurînd noi resurse și impulsuri ideologice, un inepuizabil izvor de,, idei și concepte pentru întreaga activitate teoretică și practică a partidului și' statului.Pentru conștiința națiunii, ca și pentru întreaga omenire progresistă, secretarul general al partidului, Președintele Republicii, întruchipează, prin întreaga sa activitate, cele mai înalte virtuți ale geniului creator al poporului român, în toate domeniile, inclusiv în ce! al științei, tehnologiei și culturii. Tot ce s-a înfăptuit în țara noastră în aceste două glorioase decenii poartă pecetea prestigioasei personalități a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a concepției sale despre lume și viață, despre valorile în care credem cu toată convingerea : demnitatea, independența și suveranitatea națională, solidaritatea internaționalistă cu toate forțele iubitoare de progres și pace, idealurile socialismului și comunismului, dreptul imprescriptibil de a le gîndi și transpune în viață prin propriile noastre forțe.Ales al partidului, al întregii națiuni, tovarășul Nicolae Ceaușescu a dat țării prima ei eră de adevărată înflorire economică și social- culturală, a promovat munca pe tărîmul științei ia statutul și răspunderile unei forțe de producție, izvor de avuție națională, pîrghie de nădejde în înfăptuirea Programului partidului nostru. Ințelegînd mai bine ca oricine rolul fundamental al științei în construcția noii orinduiri, secretarul general al partidului a vegheat fără încetare la asigurarea dezvoltării în ritmuri înalte a bazei materiale și de personal a cercetării și învățămîntului, la formarea unor specialiști de înaltă calificare în aceste domenii, capabili să rezolve cu succes cele mai complexe probleme pe care le ridică progresul științei, al cunoașterii universale.Conducătorul partidului și statului nostru este făuritorul primei strategii politice pe termen lung a dezvoltării științei în România. Piatră unghiulară a acestei strategii, concepția sa revoluționară asupra integrării organice a cercetării și invățămîntului cu producția, pentru deplina afirmare a revoluției tehnico-științifice în toate domeniile muncii și vieții națiunii, se materializează astăzi în rezultate economice și sociale mereu mai substanțiale, pune cu adevărat știința în folosul societății, al creșterii bunăstării materiale și spirituale a poporului. De numele, inițiativa și contribuția directă ale tovarășului Nicolae Ceaușescu se leagă primele documente politice programatice de largă viziune, de cel mai înalt nivel, consacrate în t țara noastră științei, începînd cu cele adoptate după Congresul al IX-lea al partidului, cu prevederile Programului Partidului Comunist Român, și continuînd cu Programele-directivă aprobate de Congresul al Xll-lea, cu Programul științei și tehnologiei naționale pînă în anul 2000, adoptat de cel de-al XIII-lea Congres.împreună cu tovarășa ELENA CEAUȘESCU, distins om de știință, secretarul general al partidului s-a aflat în permanență in mijlocul nostru, a îndrumat și orientat neobosit întreaga activitate de cercetare științifică și tehnologică din țara noastră, a participat și participă efectiv la elaborarea și transpunerea în viață a tuturor obiectivelor primordiale ale științei - investigarea și valorificarea resurselor naționale, crearea unei economii moderne, de înaltă tehnicitate și eficiență, creșterea substanțială a productivității muncii sociale pe baza automatizării complexe, sistematizarea și dezvoltarea echilibrată a tuturor zonelor țării, afirmarea prestigioasă a României in circuitul economic și tehnico-științific internațional, ridicarea calității vieții întregului popor, înflorirea spirituală a noțiunii.Cu o profundă și cuprinzătoare viziune asupra dialecticii cunoașterii științifice, cu o emoționantă și mobilizatoare încredere în puterile științei, tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a cerut sta

tornic să dăm avînt cercetărilor fundamentale din domeniile matematicii, fizicii, chimiei, biologiei, îndreptate spre dezvăluirea unor noi taine ale naturii și vieții, care să fie puse în slujba progresului și civilizației, a dezvoltării pașnice a omenirii.intr-o concepție profund novatoare, secretarul general al partidului a fundamentat și elaborat principiile noului mecanism economic, care au stimulat puternic angajarea României pe calea dezvoltării de tip intensiv. Avînd la bază auto- conducerea și autogestiunea muncitorească, relațiile de producție din societatea noastră au cunoscut un însemnat salt calitativ, pe măsura progresului accelerat al forțelor de producție în ccești 20 de ani. Din inițiativa și sub îndrumarea directă a conducătorului partidului și statului, se dezvoltă continuu sistemul democrației muncitorești, revoluționare, se asigură participarea nemijlocită a oamenilor muncii la conducerea tuturor sectoarelor vieții economice și sociale — ceea ce imprimă noi trăsături întregului profil al societății românești. Prin întreaga sa activitate teoretică și practică, secretarul general a asigurat unitatea și creșterea rolului conducător al partidului ca centru vital a! națiunii, întărirea permanentă a rolului și răspunderilor statului față de întreaga noastră națiune socialistă. Unitatea fără precedent a întregului popor în jurul partidului, al conducătorului nostru iubit, consfințește fuziunea deplină a istoriei Partidului Comunist Român cu istoria României, în cea mai glorioasă epocă a dezvoltării sale. Programul ideologic al partidului, normele vieții și muncii comuniștilor, ale eticii și echității socialiste încununează strălucitele înfăptuiri ale secretarului general al partidului, de făurar genial al civilizației românești moderne.Determinind și reflectînd toate aceste mărețe realizări pe tărimul cugetării și acțiunii, monumentala operă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, cuprinsă într-un număr impresionant de volume, paginile alese din gîn- direa sa economică, social-politică, filosofică, pe tărimul științelor, al culturii și artei, magistralele studii și analize pe care le consacră celor mai arzătoare probleme ale dezvoltării, progresului și păcii ce confruntă astăzi omenirea, publicate în țară, ca și pe toate meridianele lumii, omagiate de cele mai distinse foruri academice și politice, de personalități prestigioase ale științei, culturii și vieții sociale, au adus cea mai înaltă apreciere personalității Președintelui țării, au atras României stima opiniei publice internaționale, sporindu-i re- numele ca niciodată în întreaga sa istorie. împreună cu întregul popor, intelectualitatea noastră aduce un adine omagiu celui mai de seamă cercetător cl țării, ale cărui excepționale calități, chemare spre creativitate, spre nou, curaj de a înlătura rutina, vechiul, neîmpăcare cu limitele vremelnice și cu automulțumirea, năzuință de a munci mereu mai mult și mai bine dau un strălucit exemplu de ținută științifică, politică și morală tuturor generațiilor ce își împletesc azi eforturile pe tărîmul cercetării științifice, constituind modelul însuși ai savantului patriot și umanist în România socialistă.In centrul întregii sale opere revoluționare, conducătorul partidului-și statului nostru a pus și pune cu consecvență Omul, bunăstarea lui materială și spirituală, capacitatea lui de a fi la înălțimea epocii pe care o trăim. în lumina acestui generos umanism socialist ce conferă o înaltă distincție Epocii Nicolae Ceaușescu, se făurește azi in țara noastră, în procesul muncii și luptei revoluționare, cu sprijinul nemijlocit al științei, culturii și artei, profilul unui om nou, stăpîn pe destinele sale, constructor conștient al viitorului său luminos.Totodată, într-o lume confruntată cu probleme grave, marcată de puternice contradicții, conflicte și nesiguranță, Președintele României socialiste s-a ridicat cu exemplară hotărîre — inclusiv pe plan științific, ideologic și cultural - împotriva forțelor reacționare, obscurantiste, ce incită la ură între oameni și popoare, la violență politică și militară, punînd în pericol dreptul fundamental al tuturor oamenilor la pace, Ia viață. Angajînd întreaga națiune în lupta

pentru o pace autentică și viabilă în cadrul unei noi ordini economice internaționale, tovarășul Nicolae Ceaușescu dă o strălucită expresie convingerii pe care a afirmat-o dintotdeauna, devenită adevărată deviză a muncii și vieții tuturor oamenilor de știință din patria noastră, că progresul și independența națională, pacea și știința sint inseparabile.Recunoașterii excepționalelor merite ale conducătorului partidului și statului nostru li s-a dedicat, de-a lungul anilor, omagiul instituțiilor de știință și cultură, al forurilor academice sau de opinie, al celor mai marcante personalități ale cugetării din întreaga lume. Academii, universități, mari instituții active sau de consacrare în știință și cultură, prestigioase asociații profesionale și factori de înaltă răspundere. în politica statelor lumii și a organizații-! lor internaționale și-au exprimat in repetate rînduri admirația și prețuirea față de personalitatea și opera tovarășului Nicolae Ceaușescu, conferind Președintelui României cele mai înalte titluri Și distincții.Se întregește astfel în conștiința tuturor oamenilor de știință și cultură, a întregii națiuni, imaginea, scumpă tuturor, a revoluționarului luminat, ctitor de țară nouă, om al acțiunii istorice, om de neegalată omenie, eminent om de știință, personalitate proeminentă a lumii contemporane.Pentru contribuția hotăritoare a secretarului general al partidului, Președintele Republicii, la făurirea civilizației socialiste românești, a destinului nou al României, pentru strălucita activitate teoretică și practică desfășurată în acest spirit revoluționar, in slujba progresului și înfloririi patriei socialiste, a înfăptuirii mărețelor idealuri de libertate și dreptate socială ale poporului român, a întăririi independenței și suveranității naționale, pentru rolul și contribuția esențială la dezvoltarea colaborării și prieteniei cu țările socialiste, cu toate statele lumii, la cauza păcii și destinderii internaționale, Academia Republicii Socialiste România, exprimind voința tuturor oamenilor de știință și cultură din țara noastră, a hotărit, intr-o impresionantă și emoționantă unanimitate, alegerea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU în calitate de Membru Titular și Președinte de Onoare al Academiei Republicii Socialiste România.Acțiunea luminată și mobilizatoare a conducătorului nostru iubit în rîndurile și în fruntea Academiei Române vor deschide o eră nouă, de înflorire a importantului factor de cultură și civilizație pe care îl constituie această instituție. Sub înalta sa îndrumare, contribuția Academiei la dezvoltarea creativității tehnico-științifice și cultural-artistice naționale ■ își va împrospăta izvoarele, aducind lumii noastre noi valori, mai multă cunoaștere și bunăstare materială și spirituală.Consacrînd in cea mai înaltă demnitate academică a României pe cel mai iubit fiu al poporului, ctitorul vremurilor noastre mărețe, oamenii de știință și cultură sint pe deplin con- știenți de marile obligații pe care și le asumă, de noua exigență pe care trebuie să o manifeste de acum înainte față de ei înșiși, față de întreaga lor activitate profesională și social-politică. Ne angajăm în fața secretarului general al partidului, Președintele Republicii, să fim demni de marea onoare pe care o constituie prezența sa la conducerea supremă a Academiei Române, să muncim mai mult și mai bine pentru a transpune pe deplin in viață înalta sa concepție asupra rosturilor științei in făurirea unei Românii libere, independente și prospere, a societății socialiste multilateral dezvoltate, în înaintarea scumpei noastre patrii spre comunism.O dată cu încredințarea profundului nostru respect și nețărmurit devotament, adresăm tovarășului Nicolae Ceaușescu cele mai calde felicitări, împreună cu urările noastre, pornite din adîncul inimii, de multă sănătate și activitate rodnică, spre binele poporului român, spre propășirea și gloria României socialiste.
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REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
de participanții la simpozionul organizat 
de Comitetul județean Vrancea al P.C.R.

Mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Cu nemărginită bucurie, profundă 
recunoștință și deplină mindrie pa
triotică, participanții la simpozionul 
organizat de Comitetul județean de 
partid Vrancea in cinstea jubileului 
a două decenii de Ia Congresul al 
IX-lea al partidului dau glas celor 
mai alese sentimente de stimă, dra
goste și prețuire pentru tot ce ați 
făcut și faceți pentru fericirea și 
bunăstarea poporului nostru, pentru 
progresul necontenit al patriei, adre- 
sindu-vă din adincul inimilor cele 
mai respectuoase și calde urări de 
ani mulți și fericiți, de multă sănă
tate și putere de muncă, pentru a 
conduce pe mai departe poporul 
nostru spre noi și tot mai mari în
făptuiri.

Pentru noi toți care trăim și mun
cim în acest județ înfloritor, alege
rea dumneavoastră la cel de-al IX- 
lea Congres în înalta funcție de se
cretar general al partidului a consti
tuit actul politic de excepțională în
semnătate pentru destinele patriei, 
pentru înaintarea ei fermă pe calea 
socialismului și comunismului, care 
a pus piatra de temelie a celei mai 
bogate perioade din întreaga noas
tră istorie, intrată pentru totdeauna 
în conștiința poporului ca „Epoca 
Ceaușescu".

în cadrul simpozionului nostru o- 
magial s-a subliniat cu forță rolul 

fundamental al inestimabilei dum
neavoastră capacități creatoare, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general, în elaborarea întregii poli
tici a partidului și statului de dez
voltare a României, în afirmarea tot 
mai puternică a partidului drept 
centru vital al întregii națiuni, ceea 
ce a determinat progresul neconte
nit și multilateral al țării, creșterea 
rolului și a contribuției României la 
soluționarea problemelor lumii con
temporane.

în aceste momente solemne, dăm 
expresie întregii noastre gratitudini 
pentru grija permanentă, statornică 
pe care ați manifestat-o față de 
dezvoltarea economico-socială a 
Vrancei, pentru minunatele condiții 
de muncă și viață create locuitori
lor acestor străbune meleaguri, pen
tru înalta apreciere cu care ne ono
rați de fiecare dată cind oamenii 
muncii vrînceni obțin, sub condu
cerea comuniștilor, noi și noi succe
se in întrecerea socialistă, in înde
plinirea exemplară a tuturor sar
cinilor ce ne revin pe acest an și 
întregul cincinal, în transpunerea in 
viață a mărețelor obiective și hotă- 
riri stabilite de Congresul al XIII-lea 
al partidului.

A fost, totodată, evidențiată și 
apreciată cu deplină aprobare și 
căldură contribuția de inestimabilă 
valoare teoretică și practică pe care 
o aveți la fundamentarea politicii 
externe a României, în soluționarea 
problemelor cardinale ale contempo
raneității, fapt ce a conferit Româ

niei socialiste, dumneavoastră perso
nal, mult iubite tovarășe secretar 
general, un binemeritat prestigiu in
ternațional, ceea ce a asigurat in toți 
acești ani climatul necesar construc
ției pașnice, de înălțare și înflorire 
a țării, dc întărire a independentei 
și suveranității naționale.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, în
suflețiți de chemările'și îndemnurile 
pe care dumneavoastră le-ați adre
sat întregului partid și popor, vom 
acționa cu hotărire și întreaga ener
gie pentru a înfăptui exemplar sar
cinile dezvoltării economico-sociale 
a județului, ne vom aduce o contri
buție tot mai mare la dezvoltarea 
și progresul scumpei noastre patrii. 
Republica Socialistă România.în cadrul ansamblului de manifestări consacrate împlinirii a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului. Ia Focșani au avut loc, în organizarea Comitetului județean Vrancea al P.C.R., lucrările simpozionului cu tema „20 de ani de la Congresul al IX-lea al P.C.R. — perioada celor mai mari înfăptuiri din întreaga istorie a României". Comunicările prezentate au evidențiat cu pregnanță rolul .istoric al marelui forum al comuniștilor români din iulie 1965, care, abordînd pentru prima dată problematica construcției socialiste într-o viziune unitară, cu mare forță de cuprindere și într-un spirit creator, a înarmat națiunea noastră, cu o strategie de largă perspectivă a dezvoltării sale, cu un vast și îndrăzneț program de muncă, menit să pună pe deplin in valoare imensul potențial creator al poporului, marile sale energii revoluționare.

S-a subliniat, totodată, că hotărî- rile și orientările cutezătoare, științifice, purtind amprenta inconfun- dabilă a gîndirii și acțiunii tovarășului Nicolae Ceaușescu, au determinat radicale schimbări in baza materială, structura, caracterul, nivelul și calitatea forțelor și relațiilor de
de participanții la simpozionul organizat 
de Comitetul județean lași al P. C. R.

Mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Noi, participanții la simpozionul 
omagial organizat de Comitetul ju
dețean Iași al P.C.R. în cadrul am
plelor manifestări politico-educative 
și cultural-artistice, desfășurate în 
localitățile județului, ca și în în
treaga țară, pentru cinstirea și slă
virea importantului act istoric de 
acum 20 de ani — Congresul al 
IX-lea al partidului — cînd dumnea
voastră, cel mai iubit fiu al poporu
lui român, ați fost ales în suprema 
funcție de secretar general al parti
dului, ne exprimăm cele mai alese 
simțăminte de dragoste și prețuire, 
de profundă recunoștință față de 
activitatea neobosită, plină de elan 
patriotic și eroism revoluționar pe 
care o desfășurați pentru continua 
dezvoltare și înflorire a patriei 
noastre socialiste. Deschizînd căi 
înnoitoare și abordînd creator pro
blemele teoretice și practice ale con
strucției socialiste, Congresul al 
IX-lea al partidului a pus bazele 
unei epoci noi, epoca cea mai rod
nică in împliniri din întreaga istorie 

producție, ridicarea substanțială a bunăstării materiale și spirituale a poporului. în acest context, vorbitorii s-au referit pe larg la mărețele realizări obținute de poporul nostru în anii glorioși ai „Epocii Ceaușescu", etapă istorică inaugurată de istoricul. Congres al IX-lea al partidului.

a poporului român, pe care cu mîn
drie patriotică o numim „Epoca 
Ceaușescu".

Simpozionul nostru a subliniat 
că, în cei 20 dc ani de cînd 
dumneavoastră vă aflați în fruntea 
partidului și a țării, poporul nostru 
a mers din victorie in victorie, fău
rind vasta operă de prefaceri revo
luționare in viața societății socia
liste românești, desfășurînd cu suc
ces acțiunea de industrializare a 
țării și de dezvoltare a agriculturii. 
S-a lărgit continuu baza materială 
pentru invățămînt, cultură și știință, 
s-a îmbogățit, fără termen de com
parație, zestrea edilitar-gospodă- 
rească a tuturor orașelor și satelor 
patriei. Perioada de după Congresul 
al IX-lea constituie cu adevărat 
epoca istorică cea mai măreață șl 
mai bogată în realizări, în toate do
meniile vieții economico-sociale. 
Aflindu-vă în fruntea partidului și 
stalului, ați inițiat și coordonat pro
grame realiste, profund științifice de 
dezvoltare a țării,' ați ctitorit cele 
mai grandioase obiective industriale 
și social-culturale.

In acest context se înscriu și în
tinerirea și dezvoltarea impetuoasă a 

bătrinului nostru Iași. Dovadă eloc
ventă a acestui mare adevăr stau 
astăzi impunătoarele cartiere de 
blocuri noi care au luat locul co
cioabelor dc altădată, cit și puterni
cul centru industrial înălțat in ora
șul de pe șapte coline. Astfel, alături 
dc marea tradiție cultural-științifică, 
Iașiul are astăzi atributul de puter
nică vatră dc oțel. Ca urma
re a tot ce ați ctitorit și in jude
țul nostru, mult iubite și stimate to
varășe secretar general, industria 
Iașiuiui a crescut de peste 9 ori față 
de 1965. S-au dezvoltat mult știința și 
învățămîntul, astfel incit fiecare al 
treilea cetățean ieșean este astăzi 
student sau elev.

Indicațiile și orientările dumnea
voastră prețioase au fost hotăritoare 
și în dezvoltarea agriculturii județu
lui nostru, care s-a situat trei ani 
consecutiv pe locul I pe țară, pri
mind Ordinul Meritul Agricol clasa 
I-a și pentru rezultatele obținute pe 
anul 1984.

Acum, în apropierea gloriosului 
jubileu a două decenii de la 
Congresul al IX-lea, vă asigu
răm, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că toți oamenii 
muncii din județul Iași vor acționa 
cu fermitate revoluționară pentru 
îndeplinirea întocmai și cu toată 
răspunderea a sarcinilor ce ne revin, 
în acest an și pe întregul cincinal, 
din documentele Congresului ai 
XIII-lea al partidului.

Asigurindu-vă de încrederea și 
respectul nostru deplin, dc sentimen
te de profundă prețuire și recunoș
tință pentru tot ceea ce faceți pen
tru țară și binele întregului popor, 
vă dorim mulți ani și multă sănă
tate, fericire și putere dc muncă, 

pentru a ne conduce scumpa noas
tră Românie pe noi culmi de civili
zație și progres.La Iași s-a desfășurat simpozionul omagial cu tema „însemnătatea istorică a Congresului al IX-lea al partidului în afirmarea tot mai puternică a Partidului Comunist Român, forță politică conducătoare și centru vital al națiunii noastre. Opera teoretică a secretarului general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu. fundament al politicii partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism", organizat de Comitetul județean Iași al P.C.R. Comunicările și referatele susținute au pus în relief mărețele înfăptuiri revoluționare obținute de poporul român în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, contribuția inestimabilă a tovarășului Nicolae Ceaușescu Ia fundamentarea conceptului de societate socialistă multilateral dezvoltată. A fost pregnant relevat aportul hotăritor al secretarului general al partidului la fundamentarea profund științifică a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, la afirmarea cu putere a patriei noastre socialiste in rindurile națiunilor lumii. De asemenea, a fost subliniată contribuția esențială a tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea programului politico-ideologic al partidului, la perfecționarea și dezvoltarea democrației muncitorești revoluționare, cultivarea spiritului revoluționar in procesul de educare a tineretului, de formare a omului nou, cu o conștiință înaintată, constructor al comunismului pe pămin- tul României.
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(Urmare din pag. I)turînd dogmele, șablonismul de orice fel, considerînd socialismul ca o forță politică de acțiune, partidul nostru a descătușat — așa cum am menționat — energiile poporului nostru, a contribuit la a- firmarea prestigiului și forței so- .cialismului în întreaga lume. (A- 
plauze puternice, îndelungate).în întreaga activitate am acordat o mare însemnătate repartizării juste a venitului național pentru fondul de consum și fondul de dezvoltare. Viața a demonstrat că am procedat just acofdînd cel puțin 30 :1a sută din venitul național pentru dezvoltare. Se poate spune că, procedînd așa,-am aplicat în mod just legea reproducției lărgite, pentru asigurarea dezvoltării continue, pe o bază superioară, a forțelor de producție, a societății în general. . ■Dacă nu am fi procedat în felul acesta, țara noastră ar fi rămas, în continuare, slab dezvoltată, ceea ce ar fi pus în pericol întreaga dezvoltare economico-socială, ni- velul de trai al poporului. însăși 'independența și suveranitatea patriei.Pornind de la legitatea geperală acumulării și reproducției lărgite, dar și de la experiența proprie, 'Congresul ai* XIII-lea al partidului a. stabilit să. asigurăm, în continuare, circa 30 la sută din venitul național pentru fondul de dezvoltare, alocînd, în același timp, circa 70 la sută pentru fondul de consum, ceea ce va asigura și în perspectivă dezvoltarea generală a patriei noastre, precum și condițiile necesare ridicării continue a bunăstării materiale și spirituale a poporului — țelul suprem al politicii partidului nostru comunist, esența societății socialiste multilateral dezvoltate, pe care o edificăm cu succes în România •! (A- 
plauze puternice, îndelungate.)In Programul partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a ■ României spre comunism, în Programul ideologic — parte integrantă a Programului partidului — precum și în hotărîrile Congresului al XIII-lea al partidului sînt stabilite orientările .privind dezvoltarea pe o treaptă superioară a patriei noastre în noua etapă a construcției socialiste, în cincinalul 1986—1990 și, în perspectivă, pînă în anul 2000.în concordanță cu Programul partidului și hotărîrile Congresului, trebuie să punem în centrul întregii activități dezvoltarea. intensivă a industriei, a agriculturii, a celorlalte ramuri ale economiei naționale, realizarea unei noi calități a muncii și vieții, a unei calități superioare în toate sectoarele.Se impune să acordăm o atenție deosebită dezvoltării mai puternice a bazei de materii prime și energetice, creșterii productivității muncii, ridicării .calității și nivelului tehnic al producției, realizării unei eficiențe și rentabilități tot mai mari a întregii activități economico-sociale.în realizarea tuturor acestor ho- tărîri și orientări, un rol de însemnătate primordială îl are știința, ca factor fundamental al progresului economico-social.Partidul nostru pornește de la faptul că socialismul se poate realiza cu succes numai pe baza celor mâi noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii umane în general.Este necesar să perfecționăm continuu activitatea de cercetare științifică și tehnologică, să unim toate forțele și să întărim legătura științei cu învățămintul și producția, să facem astfel incit știința românească să soluționeze, în- tr-un timp mai scurt, marile probleme care îi stau în față pentru înfăptuirea noii revoluții tehnico- științifice în țara noastră.Omenirea se află într-o etapă , în care cuceririle științei, în toate domeniile, au un rol de seamă în dezvoltarea forțelor de 

producție, in lărgirea orizontului de cunoaștere a universului. Noua revoluție tehnico-științifică pe plan mondial impune ca o necesitate obiectivă pentru poporul nostru — și, în acest cadru, doresc să subliniez, pentru știința românească, pentru toate institutele de cercetare din toate, domeniile — de a se angaja cu întreaga forță și hotărîre în această nouă revoluție tehnico-științifică. Viitorul poporului nostru — ca și al altor popoare — este strîns legat, determinat de felul cum vom ști să acționăm pentru a ridica la un nivel superior întreaga activitate de cercetare științifică. Dacă vom rămîne în urmă în noua revoluție tehnico-științifică — aceasta va a- vea repercusiuni, pentru multă vreme, asupra întregii vieți a poporului nostru. Trebuie ca toți oamenii de știință, conducerea noastră de partid și de stat să situeze, pe primul plan — așa cum prevăd, de altfel, hotărîrile Congresului al XIII-lea — dezvoltarea puternică a științei, în așa. fel îneît poporul nostru să ocupe un loc cît mai demn în rîndul națiunilor înaintate ale lumii. (Aplauze puternice, 
îndelungate).Sînt multe — și apar continuu, noi discipline științifice. Dar trebuie să ne preocupăm permanent ca științele de bază — matematica, .fizica, chimia, biologia să se mențină la un nivel cît mai înalt, să se dezvolte continuu. în măsura în care vom ști să facem ca tineretul patriei noastre să-și însușească și să dezvolte aceste discipline, vom putea să stăpînim bine și toate celelalte discipline tehnice și, astfel, vom putea ocupa un loc important în dezvoltarea științei românești și universale. (Aplauze 
puternice, îndelungate).In același timp trebuie să acordăm atenția necesară și științelor sociale — și aș menționa, în primul rînd, istoriei, filozofiei mate- rialist-dialectice și istorice, literaturii și limbii române, cu atît mai mult cu cît începuturile acestui înalt forum au fost legate de apărarea și dezvoltarea limbii române. O națiune, un popor nu pot exista fără o istorie, fără o cultură și o limbă proprie! Aceasta constituie chezășia și forța fiecărui popor — și, așa cum am menționat, poporul nostru însuși a creat, de-a lungul mileniilor, limba, cultura românească ! Oamenilor de știință și de cultură le re

vine misiunea s-o păstreze, s-o perfecționeze și să asigure. întotdeauna ca ea să ocupe un loc demn în rîndul limbilor și culturii universale. (Aplauze puternice, 
prelungite).De asemenea, se impune să dezvoltăm, in concordanță cu noile realități, științele economice și politice, știința conducerii societății. Să avem întotdeauna o atitudine critică față de tot ceea ce este vechi și perimat, înlăturînd fără teamă tot ce nu mai corespunde noilor realități. Să promovăm cu îndrăzneală tot ce este nou, acțio- nînd în orice împrejurări ca ade- vărați revoluționari.Avem o istorie minunată, ne putem mîndri cu ceea ce au înfăptuit poporul român, înaintașii noștri ! Avem datoria să cunoaștem și să clarificăm cît mai bine toate momentele importante din istoria formării și dezvoltării poporului și a națiunii noastre, cu atît măi mult cu cît chiar și astăzi mai sînt unii, peste hotare, care încearcă să pună în discuție, să minimalizeze istoria și lupta poporului nostru. Faptele, realitățile sînt de a- semenea natură îneît ne permit să respingem orice încercare de a. diminua rolul poporului român, al rîațiunii noastre în dezvoltarea omenirii, a culturii mondiale. Și avem mîndria să afirmăm acest lucru, deoarece mulți oameni de știință și.din alte domenii ale culturii* românești au dat, .hu numai- pentru poporul nostru, dar și pentru întreaga omenire, cuceriri care vor rămîne veșnice. (Aplauze pu
ternice, prelungite).Să facem ca tineretul patriei noastre să cunoască istoria — și nu numai atît, dai’ să lupte pentru a .adăuga noi fapte și cuceriri la istoria glorioasă a poporului nostru, prin noi înfăptuiri în toate domeniile de activitate! Rolul Academiei Republicii Socialiste România, al științei românești din toate domeniile, este de a. continua să se afle în fruntea luptei pentru o știință și cultură înaintate, bazate pe cele mai noi cuceriri ale cunoașterii umane, ale științei în general, pe materialismul dialectic și istoric — concepția revoluționară despre lume și viață, care dă permanent o perspectivă înnoitoare de progres națiunii noastre, omenirii în general. (Aplauze 
puternice, prelungite).Iată de ce este necesar să facem astfel îneît știința româneas

că să ocupe un loc de frunte și, în unele domenii, locul de pionierat in cunoașterea de noi și noi taine ale naturii și universului, în dezvoltarea cunoașterii umane în general.Să pornim permanent de la faptul că nu există lucruri care nu pot fi cunoscute, ci numai lucruri necunoscute încă, dar că stă în puterea omului ca, prin cutezanța sa, să descopere noi taine și noi legi ale naturii, să acționeze pentru a le pune în serviciul o- mului, al bunăstării omenirii, al colaborării și păcii. (Aplauze în
delungate, puternice).

Stimați tovarăși,în întreaga noastră activitate, călăuzindu-ne de principiile socialismului științific, am formulat teza construcției socialismului cu poporul și pentru popor. în concordanță cu aceasta, am acționat pentru perfecționarea relațiilor de producție și sociale, pentru dezvoltarea puternică a democrației muncitorești-revoluționare și realizarea. unui larg cadru democratic.. de participare a tuturor oamenilor, a întregului popor, la conducerea activității din toate unitățile, din toate sectoarele, precum și pe plan național. Am a- sigurat. astfel participarea organizată și activă a maselor populare,. a ințregului popor, -,1a făurirea conștientă a propriului vii-: tor. liber,. a viitorului socialist și comunist.O atenție deosebită trebuie să a- cordăm, și în continuare, perfecționării conducerii, planificării, dezvoltind și mai puternic auto- conducerea, autogestiunea tuturor unităților economico-sociale și localităților patriei noastre. Totodată, estâ necesar să aplicăm cu mai multă fermitate noul mecanism e- conomic și principiile socialiste de retribuție, după care veniturile sînt determinate de munca depusă.Se impune să întărim continuu proprietatea socialistă’— de stat și cooperatistă — baza trainică a socialism ulii și comunismului. Numai astfel vom asigura dezvoltarea continuă a forțelor de producție și ridicarea continuă a. bazei tehni- co-materiale a socialismului, a nivelului de trai material și spiritual al poporului.în același timp, este necesar ca, în spiritul Programului ideologic al partidului, să intensificăm ac

tivitatea ideologică, politico-edu- cativă, de formare a conștiinței socialiste, a omului nou — constructor conștient al socialismului . și comunismului. Să aplicăm ferm principiile umanismului revoluționar, spiritul de omenie, propriu poporului român, în întreaga noastră activitate de făurire a noii o- rînduiri, în care omul constituie factorul fundamental 1 Tot ce realizăm trebuie să servească dezvoltării personalității umane, ridicării nivelului de cunoștințe generale, a bunăstării și fericirii omului, a întregii națiuni 1In acest cadru, literatura, arta, toate sectoarele care au un rol în dezvoltarea culturii noi, revoluționare, trebuie să se angajeze cu o și mai mare hotărîre pentru a da noi și noi opere de mare valoare, atît în conținut — sau, în primul rînd, în conținut — cît și în formă, care să contribuie la ridicarea culturii- românești la un nivel cît mai înalt.Avem toate condițiile — atît în ce privește cercetarea științifică, cît și activitatea culturală — să înfăptuim în cele mai bune condiții prevederile Programului partidului, hotărîrile Congresului al XIII-lea, astfel îneît țara noastră, în cadrul dezvoltării generale, să obțină puternice realizări în știință, în cultură, în ridicarea gradului de civilizație al poporului român. (Aplauze pu
ternice, prelungite).Avem un program de largă perspectivă. Tot ce am realizat pînă acum demonstrează realismul politicii noastre de construcție socialistă, faptul că avem tot ce este necesar pentru înfăptuirea istoricelor hotărîri ale Congresului al XIII-lea, care vor ridica patria noastră pe noi culmi de progres și civilizație, vor crea condiții pentru trecerea la înfăptuirea și afirmarea tot mai puternică a principiilor comuniste de muncă și de viață, în toate domeniile.

Stimați tovarăși,Dezvoltarea relațiilor internaționale ale României cu celelalte state, participarea activă a țării noastre la diviziunea internațională a muncii, la schimbul de valori materiale Și spirituale, politica de prietenie și pace cu toate națiunile lumii constituie caracteristici de bâză ■ ale politicii țării noastre. Am pornit' și pornim de 

la faptul că numai în condiții de pace ne putem concentra toate forțele pentru dezvoltarea economico-socială a țării — acest lucru fiind, de altfel, valabil pentru toate statele lumii.Putem afirma că politica externă a României, de pace, de afirmare, în relațiile cu toate statele, a principiilor deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în țreburile interne și renunțării la forță și la amenințarea cu forța, se bucură de o înaltă apreciere și a făcut ca țara noastră să dezvolte relații de colaborare cu toate națiunile lumii, să se bucure de stimă și să aibă prieteni pe toate meridianele.Ne aflăm într-o epocă hotărî- toare pentru însuși viitorul civilizației, al vieții pe planeta noastră. Cursa înarmărilor, îndeosebi a celor nucleare, acumularea și amplasarea de noi și noi arme nucleare — printre care și a rachetelor cu rază medie de acțiune — în Epropa, au creat o situație deosebit de gravă, lată de ce problema fundamentală este acum aceea a opririi cursei înarmărilor, în primul rînd a celor nucleare, de a impune realizarea dezarmării nucleare, înfăptuirea unei politici de pace, asigurînd astfel dreptul vital al popoarelor, al oamenilor — la existență, la libertate, la viață și pace, (Aplauze puternice, 
prelungite),România se pronunță ferm — și va acționa, și în viitor, cu toată hotărîrea — pentru oprirea amplasării rachetelor americane cu rază medie de acțiune în Europa, precum și a contramăsuriior nucleare ale Uniunii Sovietice, pentru încetarea experiențelor nucleare, pentru trecerea, apoi, la retragerea și distrugerea tuturor armelor nucleare.Ne pronunțăm cu toată fermitatea pentru realizarea de măsuri concrete de dezarmare generală, de reducere a cheltuielilor militare și a armamentelor, pentru dezvoltarea unor relații de încredere și colaborare între toate statele lumii, fără deosebire de orânduire socială.Considerăm că este necesar să se facă totul pentru ca tratativele de la Geneva, dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Ame- iricii, întîlnirea, în toamna acestui an, dintre secretarul ' general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și 

președintele Statelor Unite Americii, să ducă la rezultate r< concrete, în soluționarea pro melor privind armele nucleare cosmice, în reducerea și .elim rea armelor nucleare, atît pe mint, cît și în Cosmos.în același timp, considerăm țările europene, toate statele lu trebuie să acționeze cu toată tărîrea pentru a contribui Ia re zarea unor acorduri corespur. toare și pentru trecerea la dez marea nucleară, Ia oprirea mii rizării Cosmosului.O mare răspundere revine menilor de știință ale căror c coperirî sînt folosite, din păc; tot mai mult, în scopuri militi Mai mult ca orioînd este nece ca oamenii de știință — de alt toate popoarele — să spână ’. hotărît înarmărilor, să se pronu ferm pentru pace. Să acționăm așa fel îneît, uriașele cuceriri științei să fie folosite numai și r mai în scopuri pașnice, pentru sigurarea dezvoltării economii sociale a fiecărei națiuni, a bui stării .fiecărui popor !România va acționa cu toată I tărîrea pentru înfăptuirea noii < dini economice internaționale, pe tru soluționarea pe o bază nouă problemelor" complexe ale su dezvoltării, considerînd că num astfel se pot depăși dificultăți economice actuale, se pot lasig ra dezvoltarea fiecărui popor, re lizarea unei lumi mai drepte mai bune, în care fiecare națiui să se poată dezvolta în mod libe așa cum dorește, fără nici un ; mestec din afară. (Aplauze pute 
nice).Avem deplina încredere că sl în puterea popoarelor — în cai oamenii de știință ocupă un lc important — de a determina schirr barea cursului periculos al even mentelor, de a împiedica o ca tastrofă nucleară și de a asigur pacea în lume !în ce ne privește, poporul nos tru, oamenii de știință români sin ferm hotărîți să facă totul pentr a contribui la triumful rațiunii, 1; dezarmare, la pace, la o colabora re egală între toate națiunile, 1; realizarea unei lumi a dreptăți sociale și naționale, a unei lum mai bune ! (Aplauze puternice 
prelungite).

Stimați tovarăși,în încheiere, doresc, încă o dată, să vă mulțumesc pentru alegerea mea ca membru și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România — și să vă asigur pe dumneavoastră, să a- sigur partidul și întregul popor că înțeleg aceasta ca o nouă manifestare a încrederii față de mine, dar și ca o îndatorire a mea de a face totul pentru înfăptuirea neabătută 
a hotărârilor Congresului al XIII- lea și a Programului partidului; pentru întărirea rolului conducător al partidului, a unității întregului popor în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste. Numai în deplină unitate avem1 garanția mersului ferm înainte pe calea socialismului și comunismului, a întăririi forței materiale și spirituale a patriei, a independenței și suveranității României ! (A- 
plauze puternice).Vă adresez dumneavoastră, membrilor Academiei, tuturor oamenilor de știință, urări de noi și noi succese în dezvoltarea tot mai puternică a științei și culturii — factor determinant pentru înflorirea continuă a patriei noastre socia-t liste, pentru întărirea suveranității' și independenței ei 1 (Aplauze pu
ternice).Vă doresc noi și noi succese,, multă sănătate și fericire ! (A- 
plauze' ’puternice, prelungite. Toți 
cei prezenți în aula Academiei se 
ridică în picioare și ovaționează 
îndelung, într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm, pentru Partidul 
Comunist Român — forța politică 
conducătoare a întregii națiuni 
— pentru secretarul general al 
partidului, președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ccaușescu).
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UCRĂRILE ADUNĂRII GENERA1E A ACADEMIEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
într-o impresionantă unanimitate, exprimînd gîn- 

durile și voința tuturor oamenilor de știință și cultură 
din patria noastră, participanții la lucrările înaltului for 
științific au hotărît alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
ședințele Republicii Socialiste 
tular și președinte de onoare

Comunist Român, pre 
România, ca membru ti 
al Academiei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit delegațiaAcademiei Republicii Socialiste România
■curi, 10 iulie, a avut loc adunarea gene- Academiei Republicii Socialiste România.:rea și-a înscris pe ordinea de zi alegerea șului Nicolae Ceaușescu, secretar general •tidului Comunist Român, președintele Re- ii Socialiste România, ca membru titular și linte de onoare al Academiei Republicii iste România.adrul lucrărilor au luat cuvîntul acad. Radu a, președintele Academiei Republicii Socia- Romania, acad. Ion Ursu, prim-vicepre- e al Consiliului Național pentru Știință și dogie, acad. Ion Anton, vicepreședinte al miei, acad. Cristofor Simionescu, vicepre- e al Academiei, prof. dr. Constantin Arseni, iintele Academiei de Științe Medicale, a Gâdea, membru corespondent al Acade- președintele Consiliului Culturii și Educa- iocialiste, acad. Ștefan Pascu, președintele si Cluj a Academiei Republicii Socialiste nia, Emilian Dobrescu, membru corespon- al Academiei, ministru secretar de stat la liul Național pentru Știință și Tehnologie, 1 Florescu, membru corespondent al Acade-

ministru secretar de stat la Consiliul Na-miei, țional pentru Știință și Tehnologie, acad. Nicolae Teodorescu, Alexandru Bălăci, membru corespondent al Academiei, vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor, Mircea Malița, membru corespondent al Academiei, Virgil Teodorescu, membru corespondent al Academiei.Vorbitorii au adus un cald elogiu personalității proeminente a tovarășului Nicolae activității strălucite statului, consacrată în deplină libertate cialismului și păcii, valoare teoretică și practică, contribuției sale determinante la ridicarea la un nivel tot mai înalt, pe baza cuceririlor științei moderne și a teoriei revoluționare a materialismului dialectic și istoric, a organizării și conducerii întregii societăți.Participanții la adunarea generală au hotărît, cu insuflețitoare unanimitate, alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu thembru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România. Adunarea generală a adoptat, în acest sens, o Hotărîre specială.

Adunarea generală a încredințat unei delegații a Academiei sarcina de a prezenta tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, Hotărirea prestigiosului for științific al țării.Tovarășul Nicolae Ceaușescu

a primit, miercuri după-amiază, delegația Academiei Republicii Socialiste România, din care au făcut parte: academician doctor inginer Elena Ceaușescu, acad. Ion Ursu, acad. Radu Voinea, acad. Ion Anton, acad. Cristofor Simionescu, acad. Ștefan Pascu, acad. Nicolae Teodorescu, Su- zana Gâdea, Emilian Dobrescu,

Mihail Florescu, Alexandru Bălăci, George Ciucu, loan Ioviț- Popescu, Ștefan Ștelănescu, Virgil Teodorescu, membri corespondenți ai Academiei Republicii Socialiste România, Constantin Arseni, președintele Academiei de Științe Medicale.Membrii delegației au adus ' cunoștință tovarășului

Nțcolae Ceaușescu hotărirea unanimă a adunării generale de a-1 alege membru titular și președinte de onoare al Academiei. Republicii Socialiste România și i-au adresat invitația de a participa la adunarea solemnă de conferire a înaltelor titluri academice.Tovarășul Nicolae Ceaușescu

a mulțumit Academiei Republicii Socialiste România pentru hotărirea adoptată de a-1 alege membru titular și președinte de onoare.Conducătorul partidului și statului nostru s-a întreținut, apoi, intr-o atmosferă cordială, cu membrii delegației Academiei. (Agerpres)

•in cuvîntuli revine deosebita onoa- de a prezenta Adunării tale propunerea Prezi- li Academiei ca tovarășul lae Ceaușescu, secretar ge- . al Partidului Comunist ân, președintele Republicii îliste România, să fie ales 
bru titular al Academici 
iblicii Socialiste România, 
jm și președinte de onoare 
cademiei Republicii Socia- România, a spus, în cuvîn- ău, tovarășul academician 
Iu Voinea, pre?edin- 
Academiei.eastă propunere este o ex- ie a înaltei aprecieri pe noi toți, cei ce activăm in ul Academiei, împreună cu :aga intelectualitate a țării, ntregul nostru popor, o dăm ribuțioi teoretice și practice inestimabilă valoare a to- .șului Nicolae Ceaușescu la carea construcției socialiste latria noastră.lucem, totodată, o înaltă tire calităților de profund îtător ale ctitorului Româ- moderne, apreciat pentru zoi tarea creatoare a mate- smului dialectic și istoric, id merite deosebite în lăr- a orizontului gindirii ecb- îice și social-politice, în •irea concepției despre lume ziață a partidului și statu- nostru.n continuare, vorbitorul relevat că magistrala ope- științifică a tovarășului olae Ceaușescu însumează izi, într-un număr impre- îant de volume, cele mai funde și reprezentative pa- i de referință ale cugetării lânești asupra lumii con- iporane. Revoluționar convent, conducătorul partidului statului nostru transformă ontenit înțelegerea științi- i a realităților în teren feral predicției științifice a dințelor viitoare, indicind,această bază, căi, mijloace acțiune pentru lichidareaitradicțiilor, a piedicilor ar- ciale din calea progresului, îtru făurirea unei lumi mai ne și mai drepte pe planeta astră.Scrierile tovarășului :olae Ceaușescu întrunesc ițuirea celor mai alese foruri nțifice, culturale și politice i lume, aducînd țării noastre mare prestigiu pe plan mon- il. Opera sa va rămîne un nieritor însemn de înaltă dis- cție al umanismului, al epocii ■e îi poartă numele.Plecind de la premisa că ni- ani nu cunoaște mai bine cît omul de știință pericolul . care-1 reprezintă continua- a cursei înarmărilor pentru treaga omenire și avînd în :dere că intelectualitatea, ■in rolul tot mai important -i revine în producția mate- ală și oderne, are ai mari pe ale și 1----- ,icolae Ceaușescu a arătat în jpetate rînduri că este necesar 1 oamenii de știință să adop- > o atitudine mai fermă, o po- iție mai activă în ceea ce priește lupta pentru pace, destin- ere și colaborare internațio- ală, pentru oprirea cursei ^armărilor și trecerea la dezar- îare, pentru rezolvarea mari- or probleme ale lumii contem- iorahe.Calitățile ireședintelui tării noastre au 'ost recunoscute de-a lungul inilor nu numai în țara noas- .ră, ci și peste hotare. Prestigioase foruri de știință și cul- ;ură ale lumii, importante organizații de peste hotare și-au exprimat în repetate rînduri stima și prețuirea față de multilaterala activitate a tovarășului Nicolae Ceaușescu și i-au conferit cele mai înalte titluri și distincții.Propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie ales membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România se constituie ca un omagiu pe care întreaga intelectualitate a țării îl aduce celui mai iubit fiu al poporului. Mai mult ca oricînd, intelectualitatea țării este astăzi strins unită in jurul partidului, al secretarului său general.Convins că propunerea Prezidiului Academiei, pe care am avut onoarea să o prezint, întrunește adeziunea unanimă a Adunării generale, urăm din toată inima secretarului general al partidului și președintele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ani mulți în fruntea partidului și statului, multă sănătate _ și putere de muncă spre desăvîr- șirea măreței opere pe care o conduce cu strălucire de. două

spirituală a societății răspunderi tot planul vieții so- și politice, tovarășul

excepționale alede-a lungul

Ceaușescu, în fruntea partidului și a înfloririi continue a patriei, și independență, cauzei so- operei sale de excepțională

participanților la lucrări
glorioase poporului decenii, în humele și pentru popor.să-mi permiteți săVă rog susțin, din toată inima, a spus tovarășul academician |oî1 
UrSU propunerea Prezidiului de conferire a calității de membru titular și președinte de onoare al Academiei tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. Cu emoție și bucurie, particip la acest eveniment de supremă însemnătate în viața științifică și culturală a națiunii, încredințat că alegerea făcută astăzi de Academie răspunde dorinței unanime a tuturor celor ce muncesc pe tărîmul științei, învățămîntului, culturii și artei in patria noastră.Cinstind uriașa operă de transformare revoluționară a României, înfăptuită sub conducerea secretarului general al partidului în epoca ce poartă cu deplină îndreptățire, spre mîn- dria noastră, numele său iubit, cei ce muncesc pe tărîmul științei aduc un deosebit omagiu Omului de înaltă conștiință și spiritualitate care a dat profesiunilor lor cea mai mare putere de înfăptuire, demnitatea celor mai înalte răspunderi, cel mai proeminent statut social de care știința s-a bucurat vreodată in fața poporului. Anga- jînd țara într-o operă de dezvoltare multilaterală fără precedent, conducătorul partidului și statului a pus în fața oamenilor de știință sarcina de a se constitui într-o forță motrice de frunte a acestui uriaș efort, a proiectat știința dincolo de condiția ei tradițională de domeniu al culturii într-o adevărată forță de producție, izvor de a- vuție națională, a implicat-o în toate laturile vieții, de la linia de producție și pînă la conducerea procesului social. Iată de ce intre meritele excepționale ale tovarășului Nicolae Ceaușescu ținem să omagiem în mod deosebit calitatea de creator, pentru prima oară în istoria țării, al unei adevărate politici de partid și de stat a științei și tehnologiei, devenită parte integrantă a Programului Partidului Comunist Român, a tuturor documentelor-directivă ale congreselor și conferințelor naționale ale partidului din ultimii 20 de ani. Această politică â fost elaborată și este necontenit perfecționată în contact direct cu realitățile muncii și vieții noastre. împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, distins om de știință, secretarul general al partidului s-ă aflat mereu în mijlocul nostru, cunoscîndu-ne ca nimeni altul împlinirile și neajunsurile, chemîndu-ne să fim prezenți și activi în treburile țării, la care ne-a făcut părtași de seamă.Arăți nd, în continuare, că cele două decenii care s-au scurs de la Congresul al IX-lea al partidului au constituit o perioadă de afirmare fără precedent a activității de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și de introducere a progresului tehnic, vorbitorul a înfățișat pe larg modul în care sînt transpuse în viață ideea fundamentală a concepției revoluționare a tovarășului Nicolae Ceaușescu asu- ’ pra rolului științei în dezvoltarea multilaterală a țării, orientările conducătorului partidului și statului nostru privind implicarea cercetării naționale în crearea resurselor, pentru o creștere economică de tip calitativ și intensiv — pîrghie de cea mai mare importantă a trecerii României dezvoltate din economic.în mod cu știința,

de imensă originalitate și creativitate științifică, un savant a cărui operă teoretică cunoaște una din cele mai directe, ample și eficiente aplicări la scară socială întilnite vreodată în îndelungata istorie a relațiilor , științei moderne cu societatea. Consacrînd în cea mai înaltă demnitate academică a României pe cel mai iubit fiu al poporului, ctitorul vremurilor noastre mărețe, sintem pe deplin conștienți de marile obligații pe care ni le asumăm, de noua exigență pe care trebuie să o exercităm de acum înainte față de noi înșine, de întreaga noastră activitate profesională și social-politică.

în rîndul țărilor punct de vederedeosebit, româneas-totul știința, cugetarea că se găsesc astăzi îmbogățite pe toate planurile de prestigioasa operă a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Magistralele sale lucrări constituie, în țara noastră și în numeroase alte țări ale lumii, referințe de că- pătîi pentru înțelegerea fenomenelor lumii contemporane, a mecanismelor și forțelor care o animă, a tendințelor, proceselor evolutive și revoluționare care, determinînd profilul societății zilelor noastre, vor hotărî soarta generațiilor viitoare. Spre marea admirație a contemporanilor, primul revoluționar al României, omul acțiunii energice, concrete, ale cărui hotărîri epocale au înfruntat de-a lungul a două decenii și înfruntă cu neegalat curaj, clarviziune și eficiență seismele și uraganele ce agită omenirea, se dovedește în permanență a fi un strălucit ginditor, un cercetător

tovarășulI, vice- 
președinte al Academiei, a subliniat : Istoria umanității a știut întotdeauna să-și făurească personalități pe măsură, să-și adune filoanele tainice ca să irum- pă apoi într-o superbă Îngemănare de esențe. Pentru poporul român, aflat la cumpănă de secol și mileniu, o asemenea îngemănare de esență este secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ne-ar trebui pană de cronicar ca să putem evoca printr-un lucid recurs al memoriei dimensiunile reale ale acestor două decenii, perioadă căreia noi am reușit să-i conferim densitatea și măreția unei epoci ce poartă numele, emblematic, „Epoca Nicolae Ceaușescu".Și dacă această perioadă ce s-a scurs de la Congresul al IX-lea al P.C.R., de cînd în fruntea partidului nostru se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, poartă, în tot ce este mai rodnic și mai demn, sigiliul personalității sale, este fiindcă președintele nostru a știut, ca nimeni altul, să trăiască după orologiul țării, al poporului său, să-i simtă nevoile și bucuriile, să-i catalizeze energiile, înțelepciunea și aspirațiile.Personalitatea sa tezaurizează o energie clocotitoare pe care o cheltuiește generos și fără drămuire zi de zi, ceas de ceas. El ne-a învățat să sfidăm scurgerea timpului prin intensitate, să trăim fiecare minut la valoarea celor 60 de secunde.Din imboldul și sub conducerea genialului strateg care este tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a relansat industrializarea socialistă, condiție a supraviețuirii, într-un secol în care tehnica și știința guvernează legile civilizației.Consecvent susținător și promotor al cercetării științifice și tehnologice proprii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat cît . de greșită este părerea potrivit căreia importul de utilaje, mașini și procese tehnologice ne-ar scuti de cercetare, subliniind că 
o asemenea atitudine față de știință poate avea consecințe grave, ar determina rămînerea în urmă pe tărîmul științei, ar frîna dezvoltarea economică și socială a țării, ar duce la dependența față de străinătate.Noi, toți membrii Academiei din domeniul tehnic, sintem deosebit de bucuroși și mîndri de cinstea ca în fruntea instituției noastre să-1 avem pe cel mai iubit fiu al poporului român, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu ca membru titular și, în același timp, ca președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România.Avem convingerea că cel mai fierbinte omagiu pe care-1 putem aduce astăzi ctitorului României socialiste este acela de a-1 asigura că vom munci mai mult, neprecupețind nici un efort, pentru ca alături de toți oamenii de știință, de întregul popor să contribuim din plin la transpunerea în viață a concepției președintelui nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ce vizează ridicarea României socialiste pe cele mai înalte culmi ale culturii și civilizației.

In cuvîntul său, 
academician |on Anton,

porții depășesc în dimensiuni și densitate pe a celor mai virtuoși înaintași. Se împlinesc două decenii de cind, in fruntea partidului și statului, prin voința națiunii — conducătorul nostru iubit a inspirat și materializat, în fapte vii, întregul proces al edificării României moderne după principii riguros științifice, în conformitate cu ceea ce este specific, propriu firii, aspirațiilor și înzestrării native a minunatului nostru popor. Pe drept cuvînt, această perioadă istorică de excepție se denumește „Epoca Ceaușescu". Caracteristic pentru substanța a- cestei epoci este acordul deplin între cunoașterea legilor dezvoltării sociale și actele de decizie. O asemenea armonie dintre gîndire și faptă definește adevăratul om dc știință. Iată temeiul decisiv în baza căruia A- 1— . cademia, omagiind astăzi conducătorul țării și opera sa, se cinstește pe ea însăși. Nu există domeniu de activitate în care ideile cutezătoare, înțelepciunea, perspicacitatea și dinamismul tovarășului Nicolae Ceaușescu să nu fi orientat și, in ultimă instanță, generat' mersul nostru ascendent, nu există deschidere în orizontul cunoașterii care să n-o fi luminat cu căra gindirii sale.Referindu-se pe larg la voltarea tuturor ramurilor inței, care au beneficiat din plin de directivele, grija și sprijinul nelimitat ale conducătorului partidului și statului, vorbitorul s-a oprit asupra exemplului oferit de chimia românească, ale cărei cuceriri sînt cunoscute și apreciate pe toate meridianele globului. Investigația științifică, fundamentală și aplicată, a fost concentrată în Institutul Central de Chimie, devenit unitate- elalon pentru organizarea științei în patria noastră. Sub conducerea tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, într-un timp foarte scurt, s’-a reușit ca aproape totalitatea investițiilor din chimie să se bazeze pe inteligența românească — a subliniat vorbitorul.Printr-un dialog permanent și nemijlocit cu oamenii de știință, dovedind mare respect pentru cetățile culturii naționale, pentru făuritorii de ieri și de azi ai bunurilor materiale și spirituale, tovarășul Nicolae Ceaușescu a inițiat și condus întreaga activitate de organizare și planificare a cercetării științifice, a surprins liniile de forță care decid calitatea și nivelul, ridieînd-o Ia cotele atinse pe plan mondial. Cu perseverență și luciditate s-a urmărit sinergetismul dintre teorie și practică, dintre gîndire și acțiune. Această concepție de vizionar, reflectată în monumentala operă scrisă, în e- moționante cuvîntări, în docu-■ mente de partid și de stat, a- testă contribuția conducătorului nostru pe teritoriul unei științe a științei.în încheiere, vorbitorul a spus : Am expus, stimați tovarăși, numai cîteva din temeiurile care mă asociază, cu toată convingerea și cu emoție, la actul solemn și îndreptățit de a omagia omul de ’ stat și de știință care se află la conducerea țării, prin alegerea sa ca președinte de onoare și membru titular al Academiei Republicii Socialiste România.

pe fla-dez-ști-

Unul din marile merite -ale partidului și personal ale secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, este cel de a fi deschis o vastă perspectivă dezvoltării cercetării științifice ca forță primordială a progresului. Ca un corolar al importanței acordate științei și tehnologiei. cercetarea științifică medicală a beneficiat de un sprijin substanțial material, financiar și de cadre. Fondurile fixe ce constituie baza materială a cercetării științifice medicale s-au triplat in anii „Epocii Ceaușescu".Vorbitorul a înfățișat apoi concepția z secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în direcția legării cercetării științifice medicale de problemele majore ale ocrotirii sănătății din țara noastră, de nevoile dezvoltării în ritm alert a întregii economii, precum și a populației țării.în spiritul gindirii secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cercetarea științifică medicală s-a integrat cu invățămîntul și a- sistența medicală, înnobilînd in mod viguros tradițiile științei medicale românești cu noile sarcini de rezolvare a problemelor majore ale sănătății din țara noastră.Pornind de la umanismul propriu societății noastre socialiste, în centrul preocupărilor științifice și de .asistență medicală a fost pusă problema prelungirii duratei de viață activă și a creșterii calității acesteia. De fapt, cea mai mare creștere a duratei medii de viață a avut loc tocmai în ultimele două decenii, și anume de la 65,96 ani în 1961 la 70 de ani în 1984.Calitățile sale extraordinare de clarviziune și de abordare științifică a complexului de probleme social-economice ale dezvoltării societății noastre socialiste multilateral precum și Domnia sa științei și strucția dreptățesc ținem propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele iubit al României să fie ales membru președinte de onoare demiei Republicii România.

nețărmurit cu care secretarul general al partidului a slujit și slujește idealurile naționale, de prosperitate și pace.Evidențiind că, de ani, literatura, plastică, teatrul și cinematografia au cunoscut o nimic comparabilă venirii noastre, vorbitorul a relevat importanța excepțională a tezelor și principiilor elaborate de tovarășul Nicolae Ceaușescu privind locul artei și culturii în formarea omului nou, în dezvoltarea conștiinței socialiste, revoluționare a maselor largi și, mai ales, a tinerei generații, capacitatea excepțională de sintetizare a experienței acumulate în aceste domenii — toate acestea închegate într-o concepție unitară car.e încorporează deopotrivă fondul de principii generale, ca . și orientările de ordin practic în lumina cărora se realizează întreaga cultură română contemporană.Dacă ar fi să definim trăsăturile esențiale ale acestei epoci, a spus în încheiere vorbitorul, atunci, fără îndoială, una dintre aceste trăsături, poate cea mai semnificativă dintre ele, ar fi umanismul său, o trăsătură desprinsă direct din concepția președintelui Republicii, din activitatea sa neobosită, animată de înaltul ideal al aspirațiilor umaniste.

în ultimii 20 muzica, artaînflorire cu in istoria de-

Academia română, lăcaș care și-a înscris in statut, o dată cu începuturile sale, cultivarea limbii române și a istoriei poporului român, va avea în mult stimatul ei președinte de onoare un neprețuit îndrumător și sfătuitor pentru înaintarea gindirii creatoare a științei binefăcătoare în slujba societății românești socialiste de astăzi, comuniste de miine. De aceea, a- ceastă zi de mare sărbătoare a culturii și fi înscrisă cartea de academice, anul viitor. 120 de ani de existență prestigioasă.
științei românești- va cu litere de aur in onoare a instituției ce-și va cinsti, în

altor probleme de cea mai mare importanță.în încheiere, subliniat : act i deosebită obligă la ținută, Nicolae de membru titular și președinte de onoare . al Academiei conferă o nouă dimensiune prestigiului acumulat in decursul istoriei de forul suprem de consacrare științifică al României.

, vorbitorul a care ne face o cinste, dar ne și o activitate mai sus- alegerea tovarășului Ceaușescu in calitate

dezvoltate, acordarea de către a unui rol primordial tehnologiei în socialistă ne din plin să con- în- sus-socialiste, titular și al Aca- Socialiste

îmi revine deosebita cinste să exprim, i• adunare deplină a economice și sociologie la propunerea prezidiului de a alega pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, ca' membru titular și președinte de onoare al Academiei române, a spus tovarășul Emilian
cores-

în această istorică generală, adeziunea i secției de științe

econo- parti- adinc

Centenara noastră instituție, 
a relevat tovarășul academician 
Cristofor Simionescu, vî* 
cepreședinte al Academiei, trăiește astăzi un eveniment istoric, cu profundă rezonanță în sufletele tuturor celor cărora le este scumpă tradiția academică și atributul său fundamental de a omagia valorile naționale, marile personalități ale acestui popor devotat idealurilor de progres, înălțării lui pe culmi de cultură și civilizație.De numele tovarășului Nicolae Ceaușescu, devenit simbol al gindirii și patosului revoluționar, este indisolubil legată o operă ale cărei pro-

Tovarășul prof. dr. Con
stantin Arseni, .Președintele 
Academiei de Științe Medicale, 
a spus :Al IX-lea Congres al partidului marchează momentul cînd țara și-a ales cîrmaciul pe potriva nevoilor sale. Ds atunci, poporul muncitor și intelectualitatea, strîns uniți în jurul partidului și al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cuceresc în fiecare an poziții tot mai înaintate în lupta de construcție a societății socialiste multilateral dezvoltateRomâniei spre comunism.și de înaintare a

în aceste momente de înălțătoare însuflețire, a subliniat tovarășa Suzana Gâdea, mem" 
bru corespondent al Academiei, cînd întregul nostru popor sărbătorește cu entuziasm împlinirea a două decenii de la istoricul Congres al IX-lea al partidului, avem datoria de conștiință de a releva faptul că toate marile realizări ale poporului român în acești ultimi 20 de ani sînt indisolubil legate de numele tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, care și-a pus. amprenta de neșters asupra amplului proces de transformare revoluționară a României, de edificare pe pămintul patriei noastre a visului de aur al omenirii 

i munismul -țiuniinouă, superioară, prosperitate și Toate înfăptuirile politic, economic, tural se datoresc, rîtor, spiritului firmat în conducerea partidului și a țării de tovarășul Nicolae Ceaușescu, energiei sale clocotitoare, elanului revoluționar, patriotismului fierbinte manifestate cu pilduitoare dăruire de cel mai iubit fiu al poporului nostru.Conferirea acestui înalt titlu este omagiul adus unei activități remarcabile pentru binele și fericirea poporului român, pentru afirmarea personalității umane, constituindu-se într-un veritabil simbol al unei mărturii sincere, de recunoaștere a meritelor inestimabile în măreața operă de propășire a României, a devotamentului
41

• socialismul și code ridicare a na- noastre la o condiție de demnitate, independență, din domeniile social și cul- in mod hotă- novator a-

Douăzeci de veri au trecut de cînd poporul român, în unanimitatea sa, își îndreptase privirile minții și ale inimii spre Capitala țării unde se petrecea unul dintre cele mai de seamă evenimente din istoria contemporană a României : Congresul al IX-lea al partidului, — a subliniat în cuvintul său tovarășul academician Ștefan PaSCU. Muncitori, țărani și intelectuali urmăreau cu mare emoție dezbaterile Congresului, conștienți că marele forum al comuniștilor români dezbate și hotărăște viitorul luminos al României, dezvoltarea multilaterală a societății românești, avînd drept puternice coloane de susținere dreptatea și libertatea, independența și unitatea țării, fericirea și demnitatea poporului. Iar cînd, în unanimitate deplină, Forumul comuniștilor, în acord deplin cu voința întregului popor român, l-a învestit pe neînfricatul revoluționar Nicolae Ceaușescu în suprema funcție de secretar general al partidului, țara întreagă a jubilat știind că . ’ ' ;destinele celui mai vrednic și cutezător, celui mai iubit și mai stimat conducător, personalitate de mare prestigiu a contemporaneității.Năzuințele și dorințele, aspirațiile și idealurile poporului român și-au găsit acum două decenii întruchiparea fericită în tovarășul Nicolae Ceaușescu. Poporul l-a învestit cu cele mai înalte și de mare răspundere demnități, l-a cinstit, îl cinstește și-l va cinsti, l-a urmat, îl ■ urmează și-l va urma cu neabătută încredere. Deoarece poporul muncitor a simțit și a intuit că tînărul, adolescentul și bărbatul la vîrsta deplinei maturități s-a identificat pînă la contopire cu idealurile și lupta sa neabătută pentru o viață omenească, străduindu-se, fără clipă de răgaz, pentru țării, pentru edificarea cietăți întemeiate pa și echitate.Istoria și istoricii recunoștința și gratitudinea lor profundă secretarului președintele României, șui Nicolae Ceaușescu, contribuțiile sale pentru analizele sale pătrunzătoare fără de care nu pot ti înțelese în mod just fenomenele istorice, complexitatea aces- . tora și legitatea lor, pentru obiectivitatea cu care analizează și înfățișează trecutul istoric al poporuluj român, prezentul acestuia și al întregii lumi contemporane, îndemnind pe istorici, politologi, sociologi la maximă responsabilitate științifică.

și-a încredințat

fericirea unei so- dreptateexprimăgeneral, tovară- pentru creatoare,

Dobrescu, membru 
pondent al Academiei.Dezvoltarea concepției mice și social-politice a dului nostru poartă,încrustată, efigia personalității tovarășului Nicolae Ceaușescu, opera sa — aflată în plină desfășurare — prezentîndu-se de pe acum ca cea mai întinsă creație de acest gen din patrimoniul național, larg recunoscută pe plan internațional și cu un loc inconfundabil în peisajul gindirii universale. în acest cadru solemn, se cuvine a fi in mod deosebit evocată însemnătatea istorică a tor promovat al IX-lea, a voluționare cu Nicolae

suflului înnoi- de Congresul cutezanțeicare tovarășul Ceaușescu a demolat teze eronate ce păreau imuabile, a stimulat abordarea creatoare a noilor probleme, definind în termeni programatici rolul primordial al cercetării științifice proprii în dezvoltarea economico-socială a țării, în asigurarea înaintării sale pe calea progresului și civilizației.Este cu adevărat impresionant aportul secretarului nostru general la dezvoltarea științei economice, la transformarea ei din sistem conceptual explicativ în instrument de acțiune practică, de schimbare a realității. Tot ceea ce s-a realizat și proiectat în perioada de după Congresul al IX-lea exprimă in fc-nd concepția revoluționară a președintelui Republicii, care — cincinal de cincinal, an de an și, putem spune, cu deplin temei, zi de zi — a călăuzit mersul activității noastre economice, a analizat rezultatele obținute și contradicțiile dezvoltării societății românești, stabilind căile pentru depășirea acestora, a pus în evidență marile potențe de progres ale socialismului. Sînt, fără îndoială, de importanță capitală contribuțiile tovarășului Nicolae Ceaușescu la investigarea principalelor etape ale evoluției economiei noastre de-a lungul istoriei, de delimitarea fazelor noii orînduiri, evidențierea caracteristicilor șl precizarea direcțiilor de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, a României spre reunite într-o lungă perspectivă partidului.în continuare, făcut o amplă a contribuției Nicolae Ceaușescu creșterii economice, rea noilor tendințe ziunii mondiale a stabilirea obiectivelor țărilor participării României la circuitul și tehnico-științific țional. Au fost relevate, totodată, contribuțiile tovarășului Nicolae Ceaușescu la teoria mecanismului de funcționare a economiei socialiste, aportul secretarului general al partidului la analiza științifică a

re-

de înaintare comunism — viziune de în programulvorbitorul a prezentare tovarășului la teoria evidenție- ale divi- muncii, la ■ și orien- active a . economic interna-

Cele două decenii care au; trecut de la Congresul al IX-lea, a relevat tovarășul Mihail Flo- 
reSCU membru corespondent 
al Academiei, au constituit o perioadă de înflorire fără precedent a țării noastre, epocă pe care întregul popor-a denumit-o „Epoea- Ceaușescu".In raportul .C.C. al P.C.R. la Congresul al IX-lea al partidului, tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu a subliniat rolul hotărîtor al științei în întreaga dezvoltare sticial- economică. Pentru prima oară în istoria modernă a poporului român, știința devenea o problemă de stat, indisolubil legată de progresul dezvoltării economice și sociale al țării noastre.Vorbitorul a relevat, apoi, însemnătatea de excepție acordată de tovarășul Nicolae Ceaușescu rolului revoluției științifice și tehnice in elaborarea programelor de dezvoltare social-eco- nomică în viața societății moderne, a tezei cu privire la legătura indisolubilă dintre teorie și practică, dintre știință și socialism.Programul Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, aprobat de Congresul al XI-lea al partidului, operă monumentală, teoretică și practică, expresie a socialismului științific și materialismului dialectic și istoric contemporan, a fost elaborat de secretarul general al partidultu, tovarășul Nicolae Ceaușescu.La elaborarea directivelor celor cinci planuri cincinale (1966—1990) tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut o contribuție hoțărîtoare in stabilirea unei dezvoltări raționale, științifice, a ramurilor economiei socialiste, care au asigurat, pe lingă o dinamică necunoscută pină acum, și baza științifică a dezvoltării eConomico-sociale. creșterea continuă a nivelului de trai al întregului popor.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat pentru prima oară că noua revoluție tehnico-științifi- câ va marca dezvoltarea social- economică pină la sfirșitul mileniului, subliniind că progresul general nu se poate realiza de- cît pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii — dar nu pe ceea ce este cunoscut, ci pe realizarea de noi descoperiri în toate domeniile.Vorbitorul a scos în evidentă că, in domeniile științelor sociale și economice, umanistice și filozofice, secretarul general al partidului a îmbogățit socialismul științific și materialismul dialectic cu noi și valoroase teze, care au la bază marile descoperiri din știința și practica revoluționară contemporană.Ținînd seama de această prodigioasă activitate de partid, de stat și in știință, exprimînd dorința arzătoare a Consiliului Național al Inginerilor și Tehnicienilor, susțin din toată inima alegerea ca membru și președinte de onoare al Academiei a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, proeminent om de stat de renume internațional, revoluționar și patriot înflăcărat, om de știință de înaltă factură, cea mai marcantă personalitate din istoria milenară a poporului român.
(Continuare în pag. a V-a)
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A ACADEMIEI REPUBLICII
SOCIALISTE ROMÂNIA

Din cuvintul participanților la lucrări
(Urmare din pag. a IV-a)In viața fiecărui popor există evenimente cruciale care deschid epoci noi și ii luminează calea spre viitor, pe care singur și-l poate făuri, dacă este conclus cu înțelepciune, tărie și dăruire patriotică, a subliniat tovarășul academician
colae Teocîorescu.Congresul al IX-lea al partidului a fost pentru poporul nostru un astfel de eveniment marcat de alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în fruntea partidului, ca secretar general.In concepția și strategia tovarășului Nicolae Ceaușescu, înfăptuirea programului de dezvoltare economică și socială in construcția societății socialiste multilateral dezvoltate, , știința, cercetarea științifică șint chemate să joace un rol de importanță deosebită, prin realizările lor, ca și prin introducerea cu rapiditate și fermitate in producție a rezultatelor cercetării, ale noilor și revoluționarelor cuceriri ale științei și tehnologiei moderne.Programul de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și introducere a progresului tehnic, a cărui viziune, bazată pe o structură riguros științifică, este proprie celui care l-a conceput, gindit și elaborat — secretarul general al partidului și președinte al țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, se întinde creator pină dincolo de capătul secolului. El este menit să asigure creșterea substanțială a nivelului tehnic și calitativ al producției, baza de materii prime, independența energetică a țării, dezvoltarea pe baze moderne a agriculturii, creșterea calității vieții, ridicarea bunăstării materiale și spirituale a întregului popor.îndemnurile și sprijinul puternic acordate de tovarășul Nicolae Ceaușescu științei românești fac ca oamenii noștri de știință să abordeze cu mai multă îndrăzneală marile probleme ale programului, să :acțior neze cu spirit revoluționar pentru obținerea de rezultate de prestigiu și de largă eficiență.Alegerea sa ca președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România cinstește știința românească și aduce Academiei un prestigiu de larg răsunet, atit in țară, cit și pe plan internațional. Alături de toți membrii Academiei, de toți cercetătorii științifici din țara noastră, sprijin cu căldură această alegere menită să deschidă științei românești noi și strălucitoare perspective.Vă rog să îngăduiți unui slujitor, de multă vreme, al școlii și al cărții, a arătat tovarășul Ajexandru 
Bălăci, membru cores- 
pondcnt al Academiei, să primească și să susțină, cu o justificată mindrie și deplin sens de adeziune, propunerea de alegere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, în funcția de președinte de onoare al celui mai înalt for cultural al țării — Academia Română.Omagiem in felul acesta, cu intensă recunoștință, opera monumentală pe care a ridicat-o. cu nestrămutată convingere și profund umanism, conducătorul de douăzeci de ani al destinelor luminoase ale poporului român, mult stimatul și iubitul tovarăș Nicolae Ceaușescu.Axa cardinală a acestei vaste opere este concepția despre umanismul revoluționar in toate zonele activității umane. Sub impulsul și stimulul permanent al unei asemenea orientări, întreaga energie a poporului român a fost dinamizată pentru modelarea omului nou, apt să edifice reala Cetate a Soarelui a contemporaneității, statul armonic al civilizației superioare, al culturii integrale, în.care freamătă întreaga efervescență creatoare a unei națiuni libere, in făurirea. înaltului său destin umanist. Sub acest semn solar al concepției umanist revoluționare a Președintelui, țării, poporul de la Carpați la Dunăre își trasează drumurile ferme ale viitorului, pe baza uriașei sale experiențe istorice, angajat în- tr-un gigantic proces de desăvîrșire a construcției socialiste, trăind și dînd viață celor mai înaintate idealuri de eliberare, de echitate și justiție socială.în concepția secretarului general al partidului, cultura își determină finalitatea prin cucerirea științifică a realității, în cucerirea filozofică a adevărului și cucerirea artistică a frumuseții. în spiritul acestei concepții, oamenii de cultură ai României contemporane au fost chemați de conducătorul țării să-și pună întreaga energie, forța morală, ardoarea de a înțelege, de a crea, în responsabilul post de slujitori ai umanismului, ai frumuseții și cunoașterii, in slujba adevărului și a colectivității’ umane.Acela pe care il propunem și susținem astăzi să fie ales ca președinte de onoare al celui mai înalt for cultural al țării i-a învestit pe făuritorii culturii cu misiunea de a cristaliza în artă realitatea și existența, opera comună a istoriei și construcției, ținînd seama totdeauna că omul este măsura tuturor lucrurilor. Reprezentanții culturii contemporane a României. însușin- du-și in profunzime luminoasele îndrumări ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, .concepția și fermitatea revoluționară care îi determină orice faptă, orice scriere și cuvîntare, îi urează din inimă desăvârșirea operei monumentale pe care a ridicat-o de-a lungul anilor care determină Epoca Ceaușescu.Cu respect, convingerp și emoție mă alătur distinșilor vorbitori care au dat azi o elocventă expresie dorinței și rugăminții lor ca tova

rășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele României socialiste, să accepte calitatea de membru și cea de președinte de onoare al Academiei, a spus tovarășul 
Mircea Malița, mem_ 
bru corespondent al Acade
miei. Inițiativa noastră este cel mai cald și profund omagiu ce-1 putem adresa omului de stat care, de două decenii, stă la cirma destinelor țării și a cărui gindire, ca în cazul tuturor marilor personalități, iși trage sursa de putere din popor.în concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu, dominată de ideea de progres și perfectibilitate, există un punct central : poporul român merită și poate să ocupe în comunitatea națiunilor un loc de Cinste la care il îndreptățesc tradițiile . glorioase, lupta de veacuri, omenia, talentul și hărnicia, năzuințele sale pașnice, armonia șj resursele locului pe care s-a născut.Ginditorului care > a creat planul înfloririi țării noastre in cadrul ultimei treimi a veacului ii sint recunoscute dragostea pentru istorie, competența cu care stăpîneșțe mecanismele complexe ale economiei și ale potențialului lor de productivitate, măiestria legilor organizării și structurării instituțiilor, aprecierea ce o dă virtuților poeziei, literaturii și artelor de a da un tonus superior vieții societății și,, mai presus de toate, dăruirea la opera de dezvoltare a materialismului dialectic și istoric pe care ■ il imbogățește continuu in vastul cîmp de experiență și practică a construirii socialismului în ■țara noastră. •'în continuare, vorbitorul a spus- : Academii și universități străine au dezbătut în sesiuni speciale conceptele pe care teoriile politice ale rezolvării conflictelor, ale funcțiilor țărilor mici și mijlocii în viața internațională, ale noii ordini economice le datorează președintelui României. Iar politica de apărare,a scopurilor nobile, pașnice și constructive, pe care o face mișcarea inspirată de președinte „Oamenii de știință și pacea", condusă de tovarășa academician, doctor inginer Elena Ceaușescu. a avut un ecou din cele mai largi în lume.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost printre primii oameni de stat din lume care a sesizat că trăim într-'o epocă de revoluție tehnicp-științifică, ce aduce schimbări esențiale in viața societății.Epoca ce se leagă de numele tovarășului Nicolae Ceaușescu ne împinge la frontierele nebănuite ale științei pentru a cuceri poziții care să întărească locul României în lume, ca o țară ale cărei prezente și viitoare generații vor ști să convertească cunoașterea in lină stare,. știința in putere, culmea în împlinirea multilaterală a personalității.

Nu vom precupeți nimic, a spus in încheiere vorbitorul, pentru a fi la înălțimea îndemnului, exemplului și concepției . celui pe care-1 dorim in conducerea supremă a Academiei."în cuvintul său, tovară- 
ȘU1 Virgil Teodorescu, 
membru corespondent al 
Academiei, a subliniat : Trăim un fericit moment al rememorării, un moment de neuitat, în aceste zile de iulie, trăim un timp al încrederii in ceea ce sintem ca națiune și în ceea ce este țară noastră astăzi intre țările lumii, recunoaștem, în propria noastră biografie, două decenii biruitoare din istoria poporului român, apropiin- du-ne, cu mintea și- cu inima. de ziua și de ceasul cind, la cel de-al IX-lea Congres al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost ales in fruntea partidului și a țării. Cel ales s-â dovedit a fi un om nou pentru vremuri noi, s-a dovedit a fi conducătorul exemplar spre care duceau faptele țării, forțele in marș ale revoluției socialiste, omul la care priveau cu infinită încredere, speranță și dragoste, oameni luminați, cel care avea să realizeze unitatea în jurul partidului, a întregului popor, căruia îi. datorăm așezarea legilor democrației și care, numai după cițiva ani, avea să contureze Programul de dezvoltare multilaterală și avînt constructiv, nemaiîntîlnit pină atunci în istoria . patriei.In continuare, vorbitorul a spus : în extraordinara, originala și profunda. operă politico-filozofică a genialului nostru conducător aflăm concepția sa asupra formării și afirmării personalității umană, care se realizează în strînsă relație cu dezvoltarea întregii societăți. Dar că, în același timp, conștiința se constituie, ea insăși, in direcția unui efort ideologic și poate fi transformată intr-unui din cei mai sensibili și complecși factori de progres. Concepția ca atare atinge toate sferele culturii și artei și definește însuși universul — concret și în acțiune — al făuririi întregii societăți.Tovarășul Nicolae Ceaușescu face neîntrerupt apel la gîndirea creatoare, o susține și o elogiază. în acești ultimi douăzeci de ani de nemai- intilnită dezvoltare multilaterală a societății noastre socialiste, care cu mindrie o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu", orice muncă, în orice domeniu s-ar desfășura, devine muncă de creație, adică un inamic al . automulțumirii și inerției, a tot ceea ce stă în calea progresului.îngăduiți-mi să susțin cu toată căldura inimii și a cugetului ca cel mai iubit fiu al poporului român, purtător de cuvînt al revoluției, vizionar făuritor de veac nou, marele îndrumător și prieten, nobil și generos, al științei, artei și culturii, să fie ales membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România.

ALEXANDRIA : Produse noi, 
cu consumuri reduse de metalînnoirea și modernizarea produselor — in vederea îmbunătățirii parametrilor tehnico-^calitativi și a reducerii consumurilor materiale — constituie unul dintre obiectivele prioritare ale" activității desfășurate de oamenii muncii de la întreprinderea de panouri și tablouri electrice din municipiul Alexandria. Rod al eforturilor de creație

ale colectivului, ponderea produselor noi a ajuns, pe ansamblul întreprinderii, la aproape 30 la sută, față de 70 la sută cit era planificat. Pțin introducerea in fabricație a unor noi produse", prin reproiecta- rea și. tipizarea reperelor, în perioada care a trecut din acest an aici s-a economisit o mare cantitate de metal, din care se pot realiza peste 50 de tipuri de panouri de comandă electronică și electrotehnică a unor mașini-unelte complexe. (Stan Ștefan).

SIGHIȘOARA : Un nou 
ansamblu de locuințePrin construirea și darea în folosință a circa 1 000 de apartamente, in zona industrială a municipiului Sighișoara a prins contur un mare ansamblu de locuințe. EI va însuma, in final, 10 000 de a- partamente, școli, creșe și grădinițe, unități prestatoare de servicii. precum și alte dotări social-* eulturale. De remarcat că, in cei 20 de ani care au trecut de la Con

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaExcelență, domnule secretar general,Doresc să vă exprim sincerele mele mulțumiri pentru amabilul mesaj de felicitări și bunele urări pe care Excelența Voastră mi le-a adresat mie personal, precum și poporului burundez, cu ocazia celei de-a 23-a aniversări a independenței Republicii Burundi.La rîndul meu, vă adresez cele mai bune urări de fericire personală, de prosperitate poporului prieten român și vă reafirm voința guvernului burundez de a conlucra pentru strîngerea legăturilor de prietenie și cooperare care există ațit de fericit între țările noastre.Cu cea mai înaltă considerație,
JEAN BAPTISTE BAGAZA

Președintele Uniunii pentru Progres Național, 
Președintele Republicii Burundi

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaExcelență,Vă mulțumesc sincer pentru amabilul dumneavoastră mesaj pe care mi l-ați trimis cu ocazia zilei mele de naștere. Apreciez in mod deosebit bunele dumneavoastră urări.

ELISABETH R.

Angajare fermă pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe acest anLa întreprinderea de tricotaje și perdele din Pașcani, unitate distinsă cu înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste", a avut loc o adunare festivă de decernare a „Steagului Roșu" și a „Diplomei, de onoare" ale Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România pentru ocuparea locului întii în întrecerea socialistă, pe anul 1984 dintre unitățile industriale de profil.într-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții la adunare au adresat o telegramă tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU, în care se spune : „în numele comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii ne reafir
măm și cu acest prilej sentimentele 
tic nețărmurită încredere și totală 
adeziune la politica internă și ex
ternă a partidului și statului nostru, 
al cărei promotor sinteți dumnea
voastră, mult iubite și stimate to
varășe secretar general. Succesele 
deosebite pe care le-am obținut în 
luminoasa „Epocă Ceaușescu" sint

urmare firească a transpunerii în 
viață, cu elan și patos revoluționar, 
a inestimabilelor indicații pc care ni 
le-ați dat cu prilejul vizitelor efec
tuate in întreprinderea noastră, a 
preocupărilor comuniștilor, ale în
tregului colectiv pentru înfăptuirea 
Ia un nivel calitativ superior a sar
cinilor ce ne revin din istoricele 
hotărîri adoptate Ia Congresul al 
XlII-lea al partidului.

Vă asigurăm, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general, că 
toți oamenii muncii din întreprin
derea noastră, asemenea întregului 
popor, iși vor mobiliza și mai mult 
eforturile și întreaga lor capacitate 
de muncă și creație in vederea rea
lizării tuturor sarcinilor ce le revin, 
sporindu-și contribuția la înfăptuirea 
operei de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, de 
ridicare pe noi culmi de civilizație 
și progres a scumpei noastre patrii, 
Republica Socialistă România".(Agerpres)

Cronica zileiSub auspiciile Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea și' Asociației de prietenie România—Franța, joi a avut loc în Capitală o manifestare culturală organizată cu prilejul Zilei naționale a Republicii Franceze, în cadrul căreia au fost prezentate conferința Valori ale culturii franceze, precum și un film documentar.

Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S. și Asociației de prietenie România—Franța, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, oameni de cultură și artă, un numeros public.Au fost prezenți Michel Rougagnou, ambasadorul Franței la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)
tv

20,00 Telejurnal O Două decenii de la
Congresul al IX-lea al. partld.ului 

20,30 Actualitatea în economie. In spi
ritul orientărilor formulate de se
cretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu • Ac
țiuni hotărite pentru finalizarea 
la timp a obiectivelor de investi

ții ale acestui an, ale acestui 
cincinal 1

20,40 Un crez de pace din Carpați. 
Spectacol literar-muzical-coregra- 
fic

21,15 Lumea contemporană și confrun
tările de idei. Simfonia condiției 
umane

21,30 Efigii ale muncii • Epoca 
Ceaușescu. Drumul de la gind la 
faptă — reportaj

21,45 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea
------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 12 iulie, ora 20 — 15 iulie, 
ora 20. In țară : Vremea va fl predo
minant frumoasă, Cu cerul variabil, 
mai mult senin noaptea și dimineața. 
Izolat va ploua slab, Îndeosebi în zo

nele de deal și de munte. Vîntul va 
sufla slab pină la moderat. Tempera
turile minime vor oscila între 8 și 18 
grade, iar maximele între 22 și 32 
grade, izolat mai- ridicate. Dimineața, 
pe alocuri, se va semnala ceață. în 
București : Vremea va fi predominant 
frumoasă, cu cerul variabil, mai mult 
senin noaptea și dimineața. Vint slab. 
Temperaturile minime vor oscila intre 
14 și 17 grade, iar maximele între 23 
șl 32 grade.

INFORMAȚI! SPORTIVE
ATLETISM. Astăzi încep pe stadionul „23 August" din Capitală campionatele republicane, de atletism pentru seniori și tineret, contend ca finale ale „Daciadei" la sportul de performanță. După festivitatea de deschidere, de la ora 16,15, se vor desfășura, în ordine, probele de 110 m garduri, triplusalt, greutate fete, suliță băieți, 100 m feminin Și masculin, 1 500 m, feminin și masculin, aruncarea ciocanului și înălțime masculin. ® în cadrul reuniunii internaționale de atletism de la Lausanne, sportiva româncă Maricica Puică a cîștigat detașat proba de 1 500 m, fiind cronometrată cu timpul de 4’02”54/100. Pe locul 2, la peste o secundă de învingătoare, s-a clasat elvețianca Cornelia Burki, care, cu 4’03”73/100, a stabilit un nou record al tării sale. .Locul 3 a revenit canadiencei Lynn Williams (4’04”12/100).
TENIS. Mădălina Spirache (România), Ana Listowska, Beata Edzia- lek, Malgorjata Szervinska, Magdalena Mroz (Polonia), Etra Langhero- va, Hana Adamkova (Cehoslovacia) și Silvia Puskas (Ungaria) s-au calificat pentru sferturile de finală ale turneului internațional de tenis pentru junioare de la Katowice. în prima partidă a „sferturilor", Adamkova a invins-o cu 6—4, 7—5 pe Listowska. 9 în turneul internațional de la Balaton (Ungaria), jucătorul român Manuel Nicolae l-a eliminat cu 6—0, 6—2 pe americanul Benson, iar Casparini (Italia) a dispus cu 6—1, 7—5 de Andrei Dirzu (România).

ȘAH. Ciștigătoârea turneului interzonal feminin de șah de la Je- leznovodsk (U.R.S.S.) este sovietica Marta Litinskaia (cu 11 puncte), urmată de Wo Minting (R.P. Chineză), cu 10,5 puncte, ambele asigurîndu-și calificarea la turneul candidatelor. Pe locul trei se află poloneza Bruszt- man cu 10 puncte, urmată la rin- dul său de Zaițeva (U.R.S.S.), 9puncte și o partidă întreruptă. Margareta Mureșan are 8 puncte și o partidă întreruptă.
HANDBAL. De la federația română de specialitate aflăm că in campionatul național al categoriei A — ediția 1985—1986, cele 12 echipe masculine și 12 feminine se vor intre- ce in cadrul a două tururi. în primul tur vor juca intre ele. fiecare cu fiecare, in patru turnee ce vor avea loc in localități neutre, astfel : echipele feminine — la Buzău (26—27—28 august). Pitești (6—7 septembrie), Craiova (13—14—15 septembrie) și Timișoara (22—23—24 septembrie) ; echipele masculine, — la Cluj-Napoca (1—2—3 septembrie), Tirgu Mureș (8—9—10 septembrie), Ploiești (20—21 septembrie) și Constanța (26—27—28 septembrie). Pe baza clasamentelor stabilite după susținerea acestor partide, echipele — repartizate în două grupe valorice (locurile 1—6 și 7—12) — vor susține apoi meciurile din turul doi (sistem turneu — fiecare cu fiecare, pe teren propriu și in deplasare), ocupanta primului loc in clasamentul definitiv devenind campioană, iar ultimele două retrogradind în categoria B.

gresul al IX-lea al partidului, în frumosul și străvechiul oraș de pe Tirnava Mare au fost construite peste 4 000 de apartamente, iar suprafața unităților prestatoare de servicii către populație însumează aproape 18 000 metri pătrați, Sighișoara fiind azi unul din înfloritoarele centre urbane ale județului. 
(Gh. Giurgiu).

ARGEȘ : Țiței peste prevederiMobilizindu-se exemplar pentru realizarea ritmică a producției de

țiței, sondorii schelei de extracție Moșoaia, județul Argeș, raportează realizarea, peste prevederile planului, a 3 000 tone țiței. Succesul se datorește măsurilor tehnice și organizatorice aplicate in parcurile de exploatare pentru sporirea producției la fiecare sondă in parte. 
(Gheorghe Cirstca).

TULCEA : Noi construcții 
edilitareOameni muncii din cadrul între

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ 

A REPUBLICII SAP TOME Șl PRINCIPE 

Excelenței Sale
Domnului MANUEL PINTO DA COSTA
Președintele Mișcării de Eliberare din Săo Tome și Principe, 

Președintele Republicii Democrate Săo Tome și PrincipeSÂO T(5mECu prilejul aniversării unui deceniu de dezvoltare liberă și independentă a țării dumneavoastră, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări.Exprim convingerea că raporturile de prietenie și colaborare dintre partidele și țările noastre vor cunoaște o tot mai largă dezvoltare.Vă doresc multă sănătate și fericire personală, iar poporului prieten al Republicii Democrate Săo Tome și Principe, progres și prosperitate.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

La 12 iulie, poporul Republicii Democrate. Săo Tome și Principe sărbătorește împlinirea unui deceniu de la proclamarea independenței naționale, act memorabil care a pus capăt dominației coloniale și a deschis o nouă pagină in istoria luptei sale pentru libertate, progres și bunăstare.Așa cum se știe, Republica Democrată Săo Tome și Principe se numără printre cele mai mici state ale Africii. Ea este situată la 300 km de coasta occidentală a continentului, fiind un arhipelag de origine vulcanică, cu o suprafață de 964 kmp și o populație de aproximativ 100 000 de locuitori, a căror principală ocupație o constituie agricultura și pescuitul. Se cultivă trestie de zahăr, cacao și cafea, ultimele re- prezentînd principalele produse de export.

In anii care au trecut de la proclamarea independentei, poporul micii republici a depus eforturi susținute pentru a lichida urmările celor cinci secole de dotiiinație colonială și a valorifica în folosul propriu diversele resurse ale tării. Au fost naționalizate plantațiile de cacao și cafea, au luat ființă primele ferme agricole și au fost puse bazele unei industrii proprii prin construcția citorva fabrici. O atenție deosebită este acordată, de asemenea, extinderii sectorului piscicol, inclusiv prin sporirea numărului de pescadoare.Aceste transformări constituie un rezultat direct al liniei politice promovate de Partidul Mișcarea de Eliberare din Săo Tome și Principe, care a stabilit ca obiectiv fundamental dezvoltarea republicii pe o cale necapitalistă și trecerea treptată la

construirea unei societăți noi, socialiste.Animat de sentimente de prietenie și solidaritate față de popoarele care au pășit pe calea dezvoltării de sine stătătoare, I poporul român urmă-. " rește cu interes eforturile depuse de poporul tinerei republici pentru făurirea unei vieți noi, între Republica Socialistă România și Republica Democrată Săo Tome și Principe s-au statornicit relații de prietenie și colaborare, care cunosc o evoluție ascendentă, O contribuție importantă la realizarea acestui curs au a- dus-o convorbirile dintre președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Manuel Pintb Da Costa, care au deschis rodnice perspective conlucrării dintre cele două țări, în interesul reciproc, al păcii și înțelegerii internaționale.
25 DE ANI DE LA PROCLAMAREA

REPUBLICII SOCIALISTE CEHOSLOVACE
— ■■ -------------------——-—  -------------------------- --

Roade ale construcției socialistePopoarele ceh și slovac aniversează in aceste zile împlinirea a 25 de ani de Ia adoptarea noii constituții și proclamarea Cehoslovaciei republică socialistă, moment de profundă semnificație în dezvoltarea țării pe calea socialismului.în perioada care a trecut de la ■acest eveniment, continuihd procesul de transformare revoluționară a societății, oamenii muncii, sub conducerea Partidului Comunist din Cehoslovacia, au obținut realizări remarcabile în toate domeniile de activitate. Republica Socialistă Cehoslovacă se înfățișează astăzi ca un stat cu o economie dinamică, in plină dezvoltare.Este cunoscut că încă dinainte de război Cehoslovacia a fost o țară relativ dezvoltată din punct de vedere industrial. Pornind de la aceste premise, ritmul de dezvoltare in anii de după eliberare, și indeosebi în ultimul sfert de veac, a atins un nivel necunoscut în trecut. Ilustrativ in acest sens este faptul că, fată de perioada antebelică, venitul național este în prezent de peste șase ori mai mare. Producția industrială a crescut în- același interval de timp de aproape 14 ori. S-a schimbat substanțial structura producției industriale, mai ales in ramurile cu un înalt nivel de tehnicitate, cum sint construcțiile de mașini, electrotehnica, electronica și chimia. Succese însemnate a înregistrat și agricultura socialistă, prin folosirea pe scară largă a cuceririlor științei și tehnicii. La aceasta se adaugă realizările remarcabile din domeniile științei, culturii, invăță- mintului. toate la un loc contribuind la ridicarea gradului de civilizație al maselor largi din Cehoslovacia.Poporul român urmărește cu caldă simpatie realizările poporului cehoslovac prieten, eforturile sale pentru transpunerea în viață a obiectivelor stabilite de Congresul al XVI-lea al Partidului Comunist din Cehoslovacia, pentru perfecționarea întregii activități de edificare a societății socialiste dezvoltate.Așa cum se știe, în cadrul politicii sale principiale și consecvente de dezvoltare continuă a prieteniei și colaborării cu toate țările socialiste — orientare fundamentală, definitorie a întregii activități internaționale a României socialiste — partidul și statul nostru acordă o atenție ’permanentă întăririi, legăturilor multilaterale cu Republica Socialistă Cehoslovacă. își găsesc in aceasta o firească continuitate, pe o treaptă nouă, superioară, tradiționalele raporturi de prietenie și solidaritate dintre partidele și popoarele noastre in lupta pentru idealurile comune ale independenței naționale, împotriva fascismului, pentru dreptate și progres social. Recenta aniversare a victoriei asupra fascismului a constituit în acest sens un prilej de evocare și omagiere a contribuției importante pe care armata română a adus-o. alături de armata sovietică, de partizanii cehi și slovaci, la eliberarea Cehoslovaciei.

Constituie un motiv de satisfacție comună cursul mereu ascendent pe care il cunosc relațiile româno-ceho- slovace. Cadrul principial stimulativ pentru continua extindere și âdîn- cire a conlucrării reciproc avantajoase îl constituie Tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă, declarațiile comune adoptate la nivelul cel mai înalt. Un rol hotăritor în dezvoltarea colaborării multilaterale dintre țările și popoarele noastre îl au legăturile prietenești strînse dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist; din Cehoslovacia. De o importanță deosebită pe această linie sint întâlnirile și convorbirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak, hotăririle și înțelegerile la care, s-a ajuns cu aceste prilejuri deschi.zind noi și ample perspective colaborării în opera de construcție socialistă.O expresie elocventă a rodniciei colaborării româno-cehoslovace o constituie amplificarea și. diversificarea raporturilor pe plan economic dintre țările noastre. Se cuvine astfel evidențiat ritmul înalt al schimburilor de mărfuri, Cehoslovacia ocupind, cum se știe, un loc însemnat in comerțul României cu țările socialiste, in ansamblul raporturilor noastre economice externe. în acest cadru se remarcă îmbunătățirea de la an la an a indicilor calitativi ai schimburilor, ceea ce se exprimă, între altele, in ponderea crescîndă pe care o capătă livrările reciproce de mașini și utilaje.In același timp, o caracteristică de mâre însemnătate ce se afirmă în relațiile economice româno-ceho- slpvace o reprezintă extinderea formelor noi, superioare de conlucrare, de specializare și cooperare în producție. Aceasta își găsește materializarea in realizarea in întreprinderi românești și cehoslovace a unei game variate de produse, între care utilaje metalurgice, mașini-unelte de înalt randament, linii automate, cauciuc poliizoprenic, medicamente etc.Tabloul de ansamblu al relațiilor dintre România și Cehoslovacia este întregit de conlucrarea lor pe planul vieții internaționale, pentru consolidarea păcii și soluționarea constructivă a marilor probleme ale lumii contemporane, ambele țări ma- nifestindu-se activ in lupta pentru înfăptuirea dezarmării, pentru securitate și cooperare în Europa, pentru oprirea agravării situației mondiale, pentru promovarea destinderii,: înțelegerii și cooperării între toate statele.Aniversarea a 25 de ani de la proclamarea Republicii Socialiste Cehoslovace constituie pentru poporul român prilej de reafirmare a sentimentelor sale de prietenie față de poporul cehoslovac, o dată cu convingerea că bunele raporturi de colaborare multilaterală dintre țările noastre vor cunoaște o continuă dezvoltare. în interesul progresului și prosperității celor două țări, al cauzei socialismului, păcii și colaborării internaționale.
prinderii de antrepriză construcțiî- montaj Tulcea au finalizat noi o- biective edilitare. Este vorba de blocurile de pe strada Babadag, la parterul cărora au fost date în folosință noi spații comerciale cu o suprafață de 3 000 mp care se a- daugă celor 50 000 mp spații comerciale construite in județ in ultimele două decenii. In cele două decenii s-au dat în folosință numeroase magazine și unități prestatoare de servicii pentru populație. 
(Neculai Amihulesci).

OLTENIȚA : Un nou edificiu 
de sănătateO nouă și modernă construcție, amplasată chiar in curtea vechiului spital orășenesc, întregește spațiul destinat sănătății locuitorilor Olteniței. Cele 250 de paturi in plus, cabinetele și saloanele, amenajate conform normelor sanitare, cadrele de specialitate constituie, alături de reușitele medicale de excepție, o realizare de prestigiu a județului Călărași. (K. Simioncscu).
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a primit pe Anton Benya,
președintele Uniunii Sindicatelor din Austria

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste Romania, a primit, joi după-amiază. pe Anton Benya, președintele Uniunii Sindicatelor din Austria, care, la invitația . Consiliului Central al U.G.S.R., efectuează o vizită în țara noastră.Oaspetele a mulțumit pentru întrevederea acordată, pentru invitația de a vizita România și de a cunoaște realizările poporului român.în cadrul întrevederii, desfășurată într-o atmosferă cordială, au fost evidențiate relațiile prietenești dintre cele două țări și popoare, evoluția pozitivă a colaborării bilaterale, îndeosebi pe plan economic, precum și buna conlucrare pe arena internațională. Au fost, totodată, relevate posibilitățile existente pentru dezvoltarea în continuare a schimburilor comerciale, a cooperării econo

mice și tehnico-științifice, în folosul reciproc, al cauzei păcii și securității in Europa și in lume.A avut loc, de asemenea, un schimb de păreri in probleme actuale ale vieții internaționale, . o a- tenție deosebită fiind acordată situației de pe continentul european, în acest cadru, s-a apreciat că trebuie să se facă totul pentru oprirea cursului periculos al evenimentelor spre confruntare și război, pentru încetarea cursei înarmărilor și înfăptuirea dezarmării, în primul rînd a dezarmării nucleare, pentru înlăturarea primejdiei unei catastrofe nucleare. S-a subliniat că problema fundamentală a epocii noastre o constituie apărarea păcii, reluarea și consolidarea politicii de destindere, înțelegere și colaborare între națiuni. De asemenea, s-a reliefat contribuția importantă pe care țările

mici și mijlocii o pot aduce la soluționarea justă și durabilă a marilor probleme ce confruntă omenirea.în timpul convorbirii au fost subliniate necesitatea întăririi colaborării sindicatelor de pretutindeni, rolul însemnat ce le revine — alături de organizațiile politice, forțele progresiste și democratice din întreaga lume — in mobilizarea maselor’ de oameni ai muncii, a popoarelor în lupta lor pentru pace, dezvoltare liberă, independentă, pentru făurirea unei lumi a înțelegerii și colaborării egale între națiuni.La primire a participat Lina Ciobanu, președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.A fost de față Andreas Berla- kovich, ambasadorul Austriei la București.

epoca

Mâi de mesaje 
intre tovarășul Nicolae Ceausescu 

si tovarășul Hu VaobangBEIJING 11 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a fost transmis tovarășului Hu Yaobang, secretar general al C.C. al Partidului Comunist Chinez, un cald salut de prietenie, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace, progres și bunăstare poporului chinez.Exprimînd calde mulțumiri, tovarășul Hu Yaobang a rugat să fie transmise tovarășului Nicolae Ceaușescu un cordial salut și cele mai bune urări de sănătate,. fericire și succes, de prosperitate și progres poporului român prieten, precum și dorința de a se reîntâlni cit mai curînd.Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către tovarășul Hu Yaobang a tovarășului Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, aflat intr-o vizită oficială in Republica Populară Chineză.In cadrul convorbirii a fost subliniat faptul că .raporturile tradiționale. prietenești, dintre cele două partide, țări și popoare cunosc o permanentă dezvoltare, în spiritul înțelegerilor convenite de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu tovarășul Hu

Yaobang și ceilalți conducători de partid și de stat ai R.P. Chineze. A fost evidențiată hotărîrea comună de a ■ se acționa cu toată fermitatea pentru extinderea și intensificarea. in continuare, a relațiilor ro- mâno-chineze, îndeosebi pe plan e- conomic, in deplină concordanță cu bunele raporturi generale romăno- chineze, în interesul celor două popoare prietene, al construirii socialismului în România și în R.P. Chineză.De asemenea, au fost abordate unele probleme internaționale de in,- teres comun, reliefîndu-se hotărîrea României și Chinei de a întări in continuare conlucrarea pe plan internațional pentru salvgardarea păcii, pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru dezarmare, in primul rînd pentru dezarmare nucleară, pentru o politică de independentă națională și securitate, înțelegere și cooperare în întreaga lume.La întilnire, care s-a desfășurat intr-o atmosferă caldă, prietenească, a participat tovarășul Wu Xueqian, consilier de stat, ministrul afacerilor externe al R.P. Chineze. A fost de față tovarășul Angelo Miculescu, ambasadorul Republicii Socialiste România la Beijing.
MOSCOVA: Convorbiri sovieto-chinezeMOSCOVA 11 (Agerpres). — Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., N. A. Tihonov, l-a primit pe Yao Yilin, vicepremier al Consiliului de Stat al R.P. Chineze, aflat în vizită oficială la Moscova — re-

„EPOCA CEAUSESCU"
unei intense activități internaționale

1985

latează agențiile T.A.S.S. și China Nouă.în cursul convorbirii, partea sovietică a subliniat năzuința de a îmbunătăți și dezvolta relațiile sovieto- chineze, legăturile economice și culturale, de a continua dialogul cu partea chineză într-o arie largă de probleme ale relațiilor bilaterale și în probleme internaționale.Vicepremierul chinez a exprimat,, la rîndul său. satisfacția pentru rezultatele de pină acum ale Convorbirilor avute în capitala sovietică și s-a pronunțat pentru extinderea în continuare a colaborării dintre China și U.R.S.S.

CONVORBIRI ECONOMICE ROMANO-CEHOSLOVACEPRAGA 11 (Agerpres). — Tovarășul Lubomir Strougăl, președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace. l-a primit pe tovarășul Nicolae Constantin, viceprim-minis- tru al Guvernului Republicii Socialiste România. președintele părții române in Comisia mixtă guvernamentală româno-cehoslovacă de colaborare economică și tehnico-știin- țifică.în cadrul întrevederii au fost evidențiate cu satisfacție bunele relații de prietenie și colaborare reciproc avantajoasă dintre partidele, popoarele și țările noastre, subliniin- du-se rolul hotăritor al înțelegerilor și hotărîrilor adoptate de conducătorii de partid și de stat ai celor două țări, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak, pentru dezvoltarea multilaterală a raporturilor româno- cehoslovace. S-a apreciat că economiile celor două țări oferă multiple

posibilități pentru adîncirea și amplificarea cooperării bilaterale și a specializării in producție, pentru sporirea volumului schimburilor comerciale pe termen lung.
*Cu ocazia lucrărilor celei de-a XVI-a sesiuni a comisiei, ce s-au desfășurat la Praga între 8 și 11 iulie a.c., a fost semnat un protocol în care se prevăd măsuri, concrete pentru extinderea și intensificarea in continuare a colaborării și cooperării economice și tehnico-științifice ro- mâno-cehoslovace în domeniile industriei constructoare de mașini, electronicii și electrotehnicii, metalurgiei, chimiei, industriei bunurilor de larg consum și în alte sectoare de țnteres reciproc. Au fost semnate, de asemenea, documente privind colaborarea bilaterală in realizarea unei game largi de produse industriale.

Comunicat comun iugoslavo-polonezBELGRAD 11 (Agerpres). — Comunicatul comun iugoslavo-polonez cu privire la convorbirile dintre Vidoie Jarkovici, președintele Prezidiului C.C. al U.C.I., și Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., care a întreprins o vizită în R.S.F. Iugbslavia, subliniază că actuala cursă a înarmărilor reprezintă cea mai gravă amenințare la adresa păcii și securității, cele două țări pronufiț.îndu-se ferm în favoarea unor negocieri de substanță pentru dezarmare, in special în cadrul O.N.U. și la Conferința pentru dezarmare de la Geneva — transmit a- gențiile Taniug și P.A.P.Comunicatul relevă necesitatea a- doptării unor măsuri concrete pentru reducerea încordării internațio

nale, pentru consolidarea păcii și securității, relansarea destinderii ca proces universal, dezvoltarea economică accelerată a țărilor in curs de dezvoltare. Toate statele, mari și mici — se drată in document — au obligația și răspunderea de a-și aduce contribuția la înfăptuirea acestor țeluri.Evidențiind evoluția pozitivă a relațiilor de cooperare dintre cele două partide și țări, comunicatul relevă posibilitățile, existente pentru extinderea colaborării economice bilaterale, îndeosebi a cooperării și specializării în producție și colaborării pe termen lung în domeniul materiilor prime și materialelor de construcție.
ULAN BATOR

Parada militară și demonstrația oamenilor muncii
cu prilejul celei de-a 64-a aniversări a victoriei Revoluției populareULAN BATOR 11 (Agerpres). — Cu prilejul celei de-a 64-a aniversări a victoriei Revoluției populare — Ziua națională a R.P. Mongole — la Ulan Bator au avut loc parada militară și demonstrația oamenilor muncii din capitala țării. în tribuna

centrală se aflau Jambin Batmunh, secretar general al C.C. al P.P.R.M., președintele Prezidiului Marelui Hural Popular, alți conducători de partid și de stat mongoli, informează agenția T.A.S.S.
a României socialiste

Eforturi perseverente, neobosite pentru abolirea poiitieii 
de forță și soluționarea conflictelor prin tratative

„Participînd activ la rezolvarea complexelor probleme care 
confruntă fomenirea', România se pronunță hotărît pentru renun
țarea la\ forță și. la amenințarea eu forța în viața internațională. 
Viața demonstrează că, oricît ar fi de anevoioasă, calea tratative
lor este singura în măsură să conducă la soluții viabile, în in
teresul popoarelor, al cauzei păcii și securității internaționale”.

NICOLAE CEAUȘESCUînsuflețitorul bilanț al celor două decenii care au trecut de la memorabilul Congres al IX-lea al partidului — moment de importanță decisivă in istoria patriei, ce a deschis calea unor adinei prefaceri înnoi-, toare, a unor realizări fără precedent în toate sferele vieții sociale — evidențiază, o dată mai mult, că unul din izvoarele principale ale prestigiului și considerației de care România, președintele ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, se bucură astăzi pe toate meridianele lumii îl reprezintă politica statornică, eforturile neobosite ale țării noastre, ale președintelui ei îndreptate spre abolirea definitivă a politicii de forță din relațiile interstatale,; spre soluționarea pe căi politice, prin tratative, a tuturor problemelor litigioase dintre state.In ampla și susținuta activitate pe plan internațional a președintelui României, problemele abolirii forței și soluționării pe cale pașnică a tuturor chestiunilor litigioase au ocupat un loc de frunte atit sub aspectul elaborării teoretice, cit. și al acțiunii practice. în absolut toate împrejurările, indiferent de locul in care s-a ivit un diferend sau o problemă litigioasă, indiferent de natura acestora, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a pronunțat întotdeauna, cu o energie fără seamăn, cu o perseverență de fier, pentru soluționarea lor pașnică, prin mijloace politice, prin tratative.
Singura alternativă ra

țională Unul din marile merite ale secretarului general al partidului este de a fi argumentat în mod științific, avînd în vedere tocmai realitățile lumii contemporane, ne
cesitatea obiectivă a soluționării ex
clusiv pe cale pașnică a diferende
lor, a întronării ferme a acestui 
principiu in relațiile dintre șta- 
te. în concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu, rezolvarea pașnică a tuturor problemelor litigioase constituie o .exigență majoră a vieții internaționale, o cerință legică a dezvoltării contemporane, a promovării destinderii și cooperării intre state.Țara noastră a pornit și pornește de la faptul că, în pofida aparențelor, nu există două căi de soluționare a problemelor litigioase dintre state, ci, de fapt, una singură. Intr-a
devăr : calea înfruntărilor și ciocniri
lor militare, a războiului — pe lingă faptul că aduce mari prejudicii popoarelor, afectează grav cauza libertății și independentei acestora, ansamblul vieții internaționale — 
nu poate asigura o reală soluționa
re a litigiilor ; rezolvările impuse prin forță sînt neviabile, condam- late de istorie. Dimpotrivă, calea tr. ativelor, a negocierilor pentru realizarea de acorduri este singura, 
unica modalitate de acțiune eficien
tă, corespunzătoare cerințelor coexis
tenței pașnice, capabilă să producă rezolvări durabile.Așa cum arată secretarul general al partidului, imperativul rezolvării pe cale pașnică, prin tratative, a diferendelor dintre state devine și mai stringent în prezent, cînd pe glob 

s-au acumulat imense cantități de arme nucleare și alte arme de distrugere în masă, cind întreaga lume a devenit practic un uriaș butoi de pulbere, din care oricind poate izbucni seînteia care să aprindă flăcările unui război nimicitor.într-o lume atît de complexă — in care coexistă țări cu orinduiri sociale diferite, cu potențiale umane, economice și militare de o mare diversitate, cu tradiții și experiențe istorice variate, o lume în care se ciocnesc atîtea interese contradictorii — este inevitabilă apariția unor probleme sau neînțelegeri, dezacorduri și diferende între diferite state și grupări de state. Concluzia relevată de concepția profund umanistă a secretarului general al partidului evidențiază că toate aceste probleme, fără, nici un fel de excepție, indiferent de natura sau de forma de manifestare, indiferent de zona sau locul unde se 'produc, își pot găsi rezolvarea prin mijloace pașnice, prin tratative între părțile direct interesate. Esențial este, firește, a nu se admite cronicizarea și, mai ales, ascuțirea neînțelegerilor; esențial, este ca o dată apărute diferendele să fie transferate de urgență la masa tratativelor.
Tratativele — corolar al 

noilor principii de relații. Un loc important în concepția unitară a președintelui României cu privire la tratative îl deține sublinierea legăturii strînse dintre principiul reglementării pe cale pașnică a tuturor problemelor litigioase și celelalte principii ale relațiilor dintre state. In virtutea acestei concepții, baza legăturilor de colaborare și înțelegere dintre statele lumii o constituie stricta respectare a principiilor independenței și suveranității naționale, egalității in drepturi, neamestecului in treburile interne, a- vantajului. reciproc, renunțării la forță și la amenințarea cu .forța, a. dreptului fiecărui popor de a fi stă- pm pe destinele proprii și bogățiile sale naționale. Din înseși aceste principii de etică și legalitate ihter- națională decurge corolarul folosirii metodei tratativelor, a discuțiilor directe, ca unică metodă rațională și posibilă de soluționare a problemelor și diferendelor dintre state.De o valoare inestimabilă este aportul tovarășului Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea și îmbogățirea metodei tratativelor, fundamentările teoreti
ce fiind susținute de o strălucită ac
tivitate practică de contacte și în
tâlniri legate de modul în care tre
buie să se desfășoare aceste trata
tive pentru a putea da rezultatele 
așteptate, pentru a fi încununate de 
succes. In concepția țării noastre, a secretarului general al partidului, tratativele trebuie să se desfășoare în spirit constructiv, de stimă și respect reciproc, să se manifeste perseverență, receptivitate și comprehensiune față de punctele de vedere ale partenerului, să .se dea dovadă de bunăvoință — numai în acest fel putîndu-se ajunge la rezolvări reciproc acceptabile. Deosebit de. convingătoare și realistă este teza președintelui țării potrivit căreia chiar 

dacă problemele în. suspensie nu își pot găsi soluționarea dintr-o dată, 
chiar dacă drumul înțelegerii va con
tinua să fie presărat cu dificultăți, 
iar tratativele ar dura vreme înde
lungată, această cale este infinit pre
ferabilă vărsărilor de singe și distru
gerilor provocate de recurgerea la 
arme. în cel mai rău caz, cum spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu, diplomații vor avea mai mult de lucru, vor dormi nopți mai puține, dar este mai bine așa decît să piară oameni și să se distrugă imense bunuri materiale.Tocmai acesta este temeiul fermității cu care a acționat și acționează România pentru soluționarea pe cale pașnică a conflictelor din Orientul Mijlociu, din zona Golfului, din Africa, Asia, America Centrală și din alte, regiuni ale lumii. Această activitate se imbină organic cu luările de poziție ale țării noastre împotriva oricăror acte de agresiune și practici ale politicii de forță, dominație și dictat, in sprijinul țărilor care își apără dreptul la existență independentă, liberă și demnă.în opinia țării noastre, principiul 
primatului tratativelor se aplică nu numai in cazul unor conflicte sau diferende interstatale, ci cuprinde o 
arie mult mai vastă, incluzind orice 
problemă, orice controversă, în pri
mul rînd cele care au o însemnăta
te deosebită pentru soarta păcii. Pe această linie se situează multiplele propuneri, inițiativele și demersurile de amplu ecou internațional ale tovarășului Nicolae Ceaușescu în sprijinul unor tratative reale, sincere, în problema opririi cursei înarmărilor, in primul rind nucleare, și trecerii la dezarmare — problema fundamentală a vremurilor noastre. Cu aceeași nedezmințită perseverentă a acționat și acționează președintele țării noastre pentru promovarea negocierilor globale Nord-Sud, care să ducă Ia soluționarea problemelor stringente ale economiei mondiale — inclusiv a datoriilor externe

INITIATIVE SI PROPUNERI CONSTRUCTIVE 
DE LARG RĂSUNET INTERNAȚIONALIn numeroasele tratate de prietenie și colaborare, declarații solemne 
și comune încheiate de România cu alte state ale lumii, după cel 
de-al IX-lea Congres al partidului, a fost consacrată obligația statelor 
semnatare de a se abține in relațiile lor internaționale de la ame
nințarea cu forța sau de la folosirea forței și de a rezolva pe cale 
pașnică, prin tratative toate problemele litigioase.© Din inițiativa României au fost înscrise pentru prima dată pe ordinea de zi a Adunării Generale a O.N.U. punctele referitoare la 

„Reglementarea pe cale pașnică a diferendelor dintre state" (1979) și 
la „Dezvoltarea și întărirea bunei vecinătăți dintre state" (1981).• Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat, în 1982, la propunerea României, „Declarația privind reglementarea pașnică a diferendelor in
ternaționale".® In scopul creșterii rolului O.N.U. în promovarea păcii și înțelegerii internaționale, țara noastră a propus crearea unei comisii perma
nente a Națiunilor Unite pentru bune oficii, mediere și conciliere.• în cadrul Conferinței de la Stockholm pentru măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare în Europa, România a propus 
adoptarea de măsuri pentru consolidarea în continuare a angajamentu
lui statelor de a nu recurge la forță sau la amenințarea cu forța în re
lațiile reciproce.

ale țărilor lumii a treia — să deschidă calea instaurării noii ordini economice- internaționale; ■ ’’’
Necesitatea creșterii ro

lului Organizației Națiunilor 
Unite Președintele României are meritul de a fi pus in lumină și un alt aspect important al metodei tratativelor, arătînd că dacă rolul hotăritor in soluționarea problemelor litigioase revine părților direct implicate, întotdeauna va fi binevenită contribuția tuturor acelora care pot să stimuleze apropierea celor in cauză, să ajute la realizarea de înțelegeri, la desfășurarea cu succes a tratativelor, la depășirea stărilor de încordare și conflict. In acest sens, țara noastră atribuie un rol de o deosebită importanță Organizației Națiunilor Unite, chemată, prin înseși prevederile Cartei, să acționeze prin toate mijloacele pentru reglementarea pașnică a tuturor diferendelor care \apar între state. înscrierea de către țara noastră încă din 1979 pe ordinea de zi a Adunării Generale a O.N.U. a punctului privind „Reglementarea pașnică a dife
rendelor dintre state", punct reluat, și la ultima sesiune, adoptarea prin consens, in 1982, tot la inițiativa României, a „Declarației privind re
glementarea pașnică a diferendelor 
internaționale", propunerea de creare in cadrul O.N.U. a unui organism 
special pentru bune oficii, mediere 
și conciliere, au pornit tocmai de Ia necesitatea punerii mai bine in valoare a posibilităților pe care le oferă Națiunile Unite pentru a se acționa mai riguros și mai eficient in direcția prevenirii, și a soluționării, pe baze juste și durabile, a conflictelor dintre state.Preocuparea și eforturile constante ale României, unanim apreciate pe plan mondial, îndreptate spre abolirea definitivă a politicii de forță din viața internațională, spre rezolvarea tuturor problemelor litigioase exclusiv pe calea tratativelor poartă pecetea ■ personalității tovarășului Nicolae Ceaușescu, a contribuției inestimabile pe care secretarul general al partidului, președintele țării, a adus-o în toți cei 20 de ani care au trecut de la Congresul al IX-lea la recunoașterea și aplicarea universală a acestor principii, la îndepărtarea pentru totdeauna a spectrului războiului din viața societății, la făurirea unei lumi mai drepte și mai bune pe planeta noastră.

Radu BOGDAN

Președintele R.P. Chineze 
despre evoluția relațiilor 

cliino-americaneBEIJING 11 (Agerpres). — Președintele R.P. Chineze, Li Xiannian, a exprimat speranța că relațiile chi- no-americane vor cunoaște o îmbunătățire. El a arătat, totodată, că, în calea acestei evoluții pozitive, „problema Taiwanului rămîne obstacolul cel mai important" — relatează China Nouă.într-o declarație făcută presei înainte de plecarea in vizitele de stat pe care ie va întreprinde in Canada și S.U.A.. președintele R.P. Chineze a reafirmat că „Taiwanul este teritoriu chinez, iar obiectivul Chinei ră- mine reunificarea pașnică a patriei. Orice propuneri de genul «un Taivan și o Chină» sau «două Chine» ar fi absolut inacceptabile poporului chinez".
ORIENTUL MIJLOCIUBEIRUT 11 (Agerpres). — Premierul libanez, Rashid Karame, â anunțat crearea unui Comitet de coordonare însărcinat să supravegheze acțiunile forței speciale a cărei misiune este colectarea armelor de la milițiile ce acționează in zona de vest a Beirutului. Pe de altă parte, in orașul Tripoli s-au semnalat noi ciocniri între milițiile rivale, încăl- cîndu-se astfel un acord de încetare a focului.CAIRO 11 (Agerpres). — Președintele Egiptului, Hosni Mubarak, a avut la Cairo o întrevedere cu ministrul francez al relațiilor externe, Roland Dumas, in legătură cu perspectivele negocierilor de pace în Orientul Mijlociu.Intr-un interviu acordat ziarului ,.A1 Ahram", ministrul francez a declarat că o reglementare globală de natură să asigure pacea în Orientul Mijlociu trebuie să se întemeieze pe dreptul Israelului la supraviețuire și securitate și pe dreptul palestinienilor la autodeterminare, transmite a- genția U.P.I.

^AGENȚIILE DE PRESA
■ pe scurt
d _ 'J‘ iun- x «

SOFIA

Adunare internațională a copiilor—„Stindardul păcii"SOFIA 11 (Agerpres). — în capitala Bulgariei s-a deschis cea de-a IlI-a Adunare internațională a copiilor „Stindardul păcii" — Sofia- ’85. Adunarea a fost deschisă de Todor Jivkov, președintele Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, sub al cărui înalt patronaj se desfășoară
Pentru rezolvarea constructivă 

a problemelor mondiale 
Un interviu al secretarului general al O.N.U.BELGRAD 11 (Agerpres). — Organizația Națiunilor Unite este direct sau indirect angajată în căutarea unor soluții pașnice pentru toate situațiile de criză pe plan internațional, dar întâmpină adesea dificultăți în acțiunile sale ca urmare a lipsei de voință politică tocmai din partea celor cărora le revine răspunderea cea mai mare să-și aducă contribuția la rezolvarea problemelor ce confruntă comunitatea mondială — a declarat secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, intr-un interviu acordat agenției Taniug. El s-a referit, de asemenea, la dificultățile de ordin economic pe plan in

Parlamentul portughez a aprobat 
Tratatul de aderare la Piața comunăLISABONA 11 (Agerpres). — Parlamentul lusitan, întrunit in sesiune extraordinară la Lisabona, a aprobat, după două zile de dezbateri,. Tratatul de aderare a Portugaliei la Piața comună — informează agenția Reuter. Decizia reprezintă ultimul act de importanță majoră al forului legislativ portughez inainte de a fi dizolvat și anunțată data alegerilor generale anticipate.In favoarea tratatului au votat deputății socialiști, social-democrați 

riențe, programate pentru lunile următoare, fac parte din programul de cercetări militare spațiale, cunoscut sub numele de „Războiul stelelor".
PROTEST. Guvernul grec a protestat pe lingă guvernul Statelor Unite împotriva continuării campaniei de defăimare a Greciei și a faptului că n-a fost încă revocat avertismentul de la 14 iunie după deturnarea avionului companiei TWA, prin care artlericanii sînt sfătuiți să evite aeroportul internațional din Atena sub pretextul că măsurile de securitate ar fi slabe, relatează agenția elenă de presă A.N.A. Protestul A fost prezentat de ministrul de externe Yannis Haralambopoulos ambasadorului S.U.A. la Atena.
DECLARAȚIE. Primul ministru al Noii Zeelande, David Lange, a declarat joi că atentatul soldat cu scufundarea navei „Rainbow Warrior", aparținînd organizației eco- logiste „Greenpeace", și moartea unuia dintre membrii echipajului, în portul Auckland, constituie „un act criminal major, cu implicații politice sau teroriste". Primul ministru neozeelandez, al cărui guvern, după cum amintește agenția U.P.I., a interzis accesul navelor cu arme 

manifestările. Participă copii din numeroase țări — intre care și România — sub deviza „Unitate, creație, frumusețe", relatează agenția B.T.A. întâlnirea internațională a copiilor a fost salutată printr-un mesaj și de secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar.

ternațional, inclusiv la problema datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare, subliniind necesitatea angajării unui dialog constructiv intre lumea a treia și țările industrializate.Atrăgind atenția asupra creșterii valului de acțiuni teroriste pe plan mondial, Cuellar a amintit că O.N.U. a adoptat mai multe rezoluții in această problerhă și a respins, in același timp, unele încercări de a asimila acestui fenomen condamnabil lupta poporului palestinean pentru redobîndirea drepturilor sale legitime sau cea împotriva apartheidului și discriminării rasiale.

și democrat-creștini. Deputății reprezentând P.C. Portughez și gruparea ecologiștilor au votat împotrivă, în timp ce deputății Mișcării Democratice Portugheze nu au participat la vot.Luind cuvîntul la sfîrșitul dezbaterilor, primul ministru, Mario Soares, a subliniat că, în perspectiva aderării țării la Piața comună, sînt necesare reducerea instabilității politice și continuarea eforturilor in direcția relansării economiei.
nucleare la bord, a subliniat că * 1

ȘEDINȚA. La Varșovia s-au des- . fășurat lucrările ședinței SeimuluiR. P. Polone. Potrivit agențieiI P.A.P., in cadrul ședinței.au fostdezbătute probleme legate de activitatea consiliilor populare locale,| la un an de la alegerea acestora, și au fost aprobate unele proiecte I de legi.
’ APROBARE. Camera Comunelor Ia Parlamentului britanic a ’ aprobat, în prima lectură, un proiect de lege prin care interzice comerțul cu petrol, cărbune, uraniu, aur , și arme, precum și tranzacțiile fi- | nanciare cu Republica Sud-Africa- nă și împuternicește guvernul să 
I instituie un embargou comercial total împotriva regimului rasist de la Pretoria, pentru a determina abandonarea politicii de apartheid duse de acesta — relatează agenția Associated Press.
, EXPERIENȚE. în pofida cererilor tot mai insistente ale opinieiI publice, inclusiv americană, de a se frina cursa înarmărilor și de a I se trece la realizarea unor măsuri efective de dezarmare, Pentagonul a anunțat că va efectua, în curînd, I cinci experiențe vizînd utilizarea laserelor pentru, distrugerea unor rachete în zbor — transmite agenția Associated Press. Aceste expe

poliția neozeelandeză va face uz .de toate resursele disponibile pentru a elucida acest caz. I
TRATATIVE. în cadrul tratativelor sovieto-americane de la Geneva, joi a avut loc ședința grupului de lucru asupra armelor nucleare cu rază medie de acțiune — informează agenția T.A.S.S. 1
REUNIUNE. în capitala Malaye- Iziei au început, joi, lucrările reu- | niunii anuale a membrilor . Asociației Națiunilor din Asia, de Sud- <Est (A.S.E.A.N.) și a partenerilor lor occidentali — Piața comună, IS.U.A., Japonia. Australia, Noua Zeelandă și Canada. In cadrul reuniunii începute joi sînt dezbătu- |te probleme privind reducerea protecționismului in schimburile icomerciale, posibilitățile de lărgire a cooperării reciproc avanta- 1joase, alte aspecte ale situației eco- .nomice și politice internaționale.
POTRIVIT UNUI RAPORT al 

medicilor legiști care au efectuat 
autopsia pasagerilor avionului com
paniei „Air India", prăbușit in 
Atlantic la 23 iunie, persoanele . 
aflate la bord au decedat in mai 
puțin de 30 de secunde după ce I 
au fost propulsate spre partea din 
față a avionului. Socul a fost atit 
de violent, incit pasagerii au fost | 
găsiți cu craniul spart, cu cutia 
toracică strivită, cu maxilarele și I 
vertebrele zdrobite, ca urmare a | izbirii lor de scaunele din față, în 
timp ce avionul se afla incă în aer. I 
Medicii nu au găsit apă în plămâni | 
decit în cazul a două persoane.
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