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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

ORGAN ĂL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul LIV Nr. 13 340 Prima ediție Sîmbătă 13 iulie 1985 6 PAGINI-50 BANIAlegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România 
EVENIMENT CU ADÎNCI SEMNIFICAII! ÎN VIAȚA 

POLITICĂ, SOCIALĂ ȘI ȘTIINȚIFICĂ A ȚĂRII
într-o atmosferă de vibrantă Însuflețire patriotică, revoluționară, cu alese sentimente izvorîte din adîncul inimilor, țara întreagă cinstește în aceste zile împlinirea a două decenii de glorioasă istorie nouă a patriei, inaugurată de istoricul forum al IX-lea al comuniștilor români. Prin ample și vibrante manifestări omagiale, oamenii muncii din țara noastră aduc viu prinos de cinstire și recunoștință secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de gîndirea și activitatea căruia sînt strîns legate toate mărețele înfăptuiri ce au conferit anilor care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului pecetea de neșters a celei mai rodnice perioade din întreaga existență a poporului român.în acest context, alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în calitate de membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România, prin hotărirea solemnă, adoptată într-o însuflețitoare unanimitate, a celui mai înalt for științific și cultural al țării, dobindește bogate înțelesuri. profunde semnificații.Votul Academiei Române constituie, mai Înainte de toate, expresia înaltei prețuiri pe care oamenii de știință și cultură din țara noastră, asemenea intregului popor român, o dau prodigioasei și vastei activități teoretice și practice desfășurate de secretarul general al partidului, contribuției sale determinante la elaborarea și înfăptuirea strategiilor de dezvoltare eco- nomico-socialâ a patriei, preocupării sale statornice pentru afirmarea tot mai puternică a științei ca forță de producție a zilelor noastre, pentru creșterea aportului cercetării științifice și tehnologice românești la progresul multilateral al patriei.
PROFUND

Militant neobosit pentru afirmarea 
multilaterală a stiintei românești

Ctitorul marilor transformări 
constructive, înnoitoareViața oricărui om sa scurge cu felurite intensități ale trăirii spirituale. Această va- riabilitate este determinată de reflectarea subiectivă a e- venimcntelor in care este implicat, de climatul social și politic ș.a. Dar indiferent de acești factori, maximele intensității a- cestei trăiri se realizează atunci cind aspirațiile personale se contopesc cu cele ale colectivității in care se află, ale societății.în ziua de neuitat, ce poartă data de 11 iulie 1985, în aula A- cademiei toți cei pre- zenți am trăit un moment de înaltă mîn- drie și satisfacție, cind i-au fost în- minate președintelui țării, tovarășului Nicolae Ceaușescu, Însemnele de academician, o dată cu cele de președinte de onoare al Academiei, cel mai înalt for științific și cultural românesc. A- câst eveniment, măreț, marcat strălucit de votul în unanimitate al membrilor Academiei Republicii Socialiste România, era aș-

teptat și dorit nu numai de cei care am avut privilegiul de a fi prezenți in aulă, ci și de toți cercetătorii, de toți oamenii de știință și cultură, de întreaga intelectualitate a țării noastre.Momente de adincă simțire patriotică am trăit atunci cind tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele de onoare al A- cademiei, ne-a vorbit. Cuvintele inflăcăiate despre istoria noastră, despre împlinirile românilor, despre aspirațiile progresiste ale Academiei noastre, încă de la Înființarea ei, ne-au însuflețit și ne-au dat o imagine nouă și o perspectivă clară despre ceea ce trebuie să facem azi, mîine și peste ani. Evocarea tradițiilor și a priorităților științifice, artistice și culturale ale românilor ne-a dat o mai mare cutezanță și încredere în forțele proprii, convingerea că putem face mai mult în fiecare domeniu și sector de activitate, ne-a insuflat în conștiințe acel tonic sen

Votul celui mai înalt for științific al țării reprezintă o nouă și ilustrativă recunoaștere a marii valori principiale și practice a vastei opere teoretice a secretarului general al partidului — strălucită contribuție la îmbogățirea tezaurului de idei al socialismului științific, a concepției revoluționare despre lume și viață a clasei muncitoare. O operă teoretică ale cărei caracteristici esențiale constau in originalitatea demersului științific, profunzimea și rigoarea analizei, uriașa capacitate de sinteză și penetrare spre esența fenomenelor. O operă teoretică in cadrul căreia sînt abordate practic toate domeniile vieții social-politice și economice contemporane și care se finalizează intr-o suită larg cuprinzătoare și armonioasă de soluții, idei și teze, purtînd pecetea autenticei valori științifice. O operă teoretică izvorită dintr-o gindire cutezătoare, larg deschisă noului și înnoirii, ostilă rutinei, dogmei, șablonului, oricăror închistări și idei preconcepute. O operă teoretică' vastă ce reprezintă un bun de mare preț al partidului și statului nostru, ilustrînd cu strălucire capacitatea Partidului Comunist Român de a aplica creator adevărurile legităților general-valabile la condițiile concret-istorice ale societății românești, ale lumii contemporane. Meritele excepționale ale conducătorului partidului și statului nostru și-au aflat o largă recunoaștere internațională, numeroase academii, universități, instituții de cercetare științifică, prestigioase asociații profesionale și factori de înaltă răspundere în politica, știin- ța. și cultura internațională expri- mindu-și în repetate rîndurț prețuirea profundă, admirația sinceră pentru personalitatea și opera tovarășului Nicolae Ceaușescu.
OMAGIU, ALEASĂ RECUNOȘTINȚĂ

timent de aleasă mîn- drie patriotică, de angajare revoluționară în muncă pentru progresul patriei.Un loc deosebit și-au găsit în sufletele noastre cuvintele președintelui Nicolae Ceaușescu despre limba română. Citez pasajul care trebuie să stea în inima și mintea tuturor românilor : „O națiune, un popor nu pot exista fără o -istorie, fără o cultură și o limbă proprie. Aceasta constituie chezășia și forța fiecărui popor... Oamenilor de știință și de cultură le revine misiunea s-o păstreze, s-o perfecționeze și să asigure întotdeauna ca ea să ocupe un loc demn in rîndul limbilor și culturii universale". A- ceste emoționante cuvinte pornite din ini-
Prof. univ.
Traian SĂLAGEAN 
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al Acacfemiei 
Republicii Socialista 
România

(Continuare 
în pag. a IV-a)

Creația teoretică a secretarului general al partidului nostru este, în același timp, expresia unei tumultuoase activități practice pentru aplicarea consecventă a strategiilor de dezvoltare social- economică elaborate, pentru organizarea, mobilizarea și unirea tuturor energiilor naționale într-un uriaș și puternic front al muncii, al dezvoltării noii orinduiri.Votul unanim al Academiei Române ilustrează, totodată, înalta apreciere pe care oamenii de știință și cultură o dau concepției secretarului general al partidului privind rolul și locul științei în lumea de astăzi, preocupării sale neobosite pentru promovarea științei, pentru lărgirea orizonturilor sale de afirmare, pentru implicarea sa tot mai profundă în efortul de ascensiune spre piscurile civilizației socialiste și comuniste. înaltă prețuire care îș.i are suportul puternic, așa cum se arată in solemna hotărire a înaltului for academic, in faptul că în anii care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului tovarășul Nicolae Ceaușescu a promovat munca pe tărimul științei la statutul și răspunderile unui rodnic izvor de avuție națională, de progres dinamic, de componentă esențială a forțelor de producție. în lumina acestei viziuni, secretarul general al partidului a acționat cu neabătută consecvență pentru asigurarea creșterii in ritmuri înalte a bazei tehnico-materiale și cadrelor din domeniul cercetării științifice. De mumele tovarășului Nicolae Ceaușescu sint legate elaborarea celei dinții strategii pe termen lung de dezvoltare a științei naționale, ale cărei elemente fundamentale le constituie inte-
(Continuare în pag. a IV-a)

Vestea alegerii tovarășului Nicolae Ceaușescu ca membru titular și președinte de onoare al celui mai înalt forum al științei, artei și culturii naționale — Academia Republicii Socialiste România — m-a găsit in fața șevaletului, locul meu de muncă, cu penelul și creionul în mină, culorile mă așteptau cuminți pe paletă, ca niște petale de flori adunate la un loc, gata să răspundă solicitării gîn- dului și simțirii mele, acela de a întruchipa luminoasele priveliști de o inegalabilă și inconfundabilă expresivitate ale pâmin- tului și sufletului românesc : pămintul și sufletul părinților și strămoșilor noștri, pămintul și sufletul meu, al copiilor și copiilor- copiilor noștri, chipul, imemorial, de ieri și de miine, oglindite in miracolul transformărilor revoluționare, fără precedent în istorie, de azi.O dată mai mult, am simțit că prezentul socialist al patriei re

memorează trecutul șl anticipează, cu știință și artă, viitorul acestui neam, greu încercat de-a lungul istoriei sale milenare.Niciodată insă, mai mult ca in ceasul de față, nu am avut conștiința clară că viitorul este o componentă esențială, definitorie a prezentului. Niciodată nu am văzut mai bine ca astăzi cum natura se transformă o dată cu omul, cum spațiul primește dimensiunea umană a unui timp eroic.Aceasta pentru eă de două decenii, pe care le resimțim cu toții ca două milenii, atît de grandioase, atît de fundamentale sint transformările constructive ale procesului înnoirilor, intr-adevăr revoluționare, la care întreaga suflare a națiunii noastre este angajată de ctitorul ei, intîiul președinte al noii orîn- duiri și, iată, acum, președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România.Vastă . operă de in
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terpretare și creație științifică, deopotrivă artistică. România socialistă iși înaltă e- xlificiile pe pămint, in jvăzduh și în ape, a- semenea munților cu piscuri de lumină și mărilor cu valuri in necontenită mișcare, ca zborul olimpian al vulturilor sau mersul zimbrilor carpatini, cu soliditatea, precizia științei și cu forța expresivă pe care gin- direa creatoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu le unește în mod desăvîrșit.în aceste momente solemne, ca artist Îmi iau angajamentul o dată cu toți colegii mei de breaslă să ne străduim ca flacăra recunoștinței noastre să se regăsească in lumina culorilor și formelor din pinzele și monumentele pa care le făurim.Prin dumneavoastră, partidul este centrul vital al națiunii noastre, centru! vital al științei, artei și culturii naționale.
Comelîu BABApictor

EPOCA UKOR MĂREȚE ȘI TRAINICE ÎMPLINIRI SOCIALISTE
Creșterea în ritm susținut a venitului 
național - baza trainică a dezvoltării 

economico-sociale a patrieiîntregul proces de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate presupune, în mod obiectiv, mobilizarea intensă a unor importante resurse tehnice, materiale și financiare pentru dezvoltarea susținută a forțelor de producție — cale esențială de ridicare a potențialului productiv a] țării, de sporire permanentă a venitului național și a avuției naționale. în acest cadru se înscrie preocuparea constantă a partidului pentru creșterea susținută a venitului național — sursă sigură de constituire a fondurilor necesare dezvoltării generale a societății și, totodată, de ridicare necontenită a nivelului de .trai al Întregului popor, țelul suprem al politicii Partidului Comunist Român.Această orientare determinantă a politicii noastre economice și-a găsit o largă și consecventă aplicare în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului în care — sub impulsul gindirii științifice, revoluționare, profund novatoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu — pe prim plan s-au situat făurirea unei economii puternice, moderne și dinamice, amplificarea acțiunii factorilor de creștere a eficienței economice, sporirea accentuată a venitului național, ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii. Este meritul incontestabil al secretarului general al partidului de a fi reliefat cu putere că, în condițiile țării noastre, progresul economic și social se poate înfăptui, în primul rind, pe seama forțelor proprii, prin participarea conștientă, responsabilă și activă a întregului popor la făurirea unei economii moderne, de înaltă
In preajma aniversării a doaă decenii

de la istoricul Congres al IX-lea al partidului
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@ simpozionul organizat de Comitetul județean Argeș al P.C.R. 
® simpozionul organizat de Comitetul județean Brașov al P.C.R. 
® simpozionul organizat de Comitetul județean Constanța al P.C.R. 
© simpozionul organizat de Comitetul județean Covasna al P.C.R. 
® simpozionul organizat de Comitetul județean Vaslui al P.C.R.
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C STIL DE~MUNCĂ MODERN, ÎfICIENT

Rolul analizei economice in fundamentarea 
deciziilor, în activitatea de conducereFundamentarea judicioasă a deciziilor — componentă esențială a conducerii eficiente a activității economice din întreprinderi — devine din ce în ce mai complexă și chiar mai dificilă tocmai datorită profilurilor de fabricație tot mai diversificate, exigențelor superioare de ordin calitativ și multiplelor probleme ce trebuie rezolvate. Fiecare decizie, fiecare măsură tehnică sau organizatorică luată la un moment dat trebuie să răspundă desigur unei cerințe precise a producției intr-o anumită etapă de realizare a planului, dar în același timp este necesar să asigure și obținerea unei eficiente economice maxime, să -se încadreze intr-o anumită .strategie da perspectivă, precis direcționatâ.Cum trebuie deci acționat pentru creșterea mai rapidă a productivității muncii, bunăoară, intr-o unitate care realizează 100, 200, 300 tipuri de produse, cind fiecare din sortimentele fabricate are anumite particularități constructive și tehnologice ? Se poate lua oare în 

eficientă, aceasta fiind singura cale prin care se poate asigura creșterea avuției naționale, a venitului național, ridicarea necontenită a bunăstării întregului popor.Venitul național — indicator care sintetizează in cel mai înalt grad atît rezultatele obținute în producția materială de bunuri și servicii, cit și eficiența activității desfășurate — reprezintă valoarea nou creată in societate in decursul unei anumite perioade și poate fi determinat ca diferență intre expresia valorică a produsului social și cheltuielile materiale. în consecință, cu cît produsul social este mai mare, respectiv se produc mai multe bunuri mațeriale — mijloace de producție și obiecte de consum — cu cheltuieli materiale mai reduse, cu atît și venitul național este mai mare. Tocmai pe baza analizei aprofundate a corelației dialectice dez- voltare-bunăstare, a amplului și complexului proces de producere și reproducere pe scară lărgită a produsului social și a venitului național, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fundamentat rolul determinant al dezvoltării continue a forțelor de producție, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii contemporane, pentru sporirea în ritm rapid a venitului național. în același timp, esențial este ca venitul național să influențeze, să determine sporirea potențialului productiv al țării, creșterea continuă a producției materiale, a produsului social, care, la rîn- dul lor, asigură multiplicarea, de la o perioadă la alta, a venitului național. în concordanță cu cerințele acestui proces de intercondiționare. în 

acest caz o decizie fără a avea Ia indemînă anumite criterii precise, reieșite dintr-o analiză economică științific fundamentată ? Categoric, nu. După cum nu este de conceput să se aloce sume de milioane de lei pentru dezvoltarea și modernizarea unei întreprinderi dacă nu se știe precis că produsele ce se vor realiza vor avea desfacerea asigurată și că prin investițiile efectuate se va obține o eficiență economică maximă.întotdeauna, dar cu atît mai mult in prezent, cind se pune un accent cu totul deosebit pe laturile calitative, intensive ale creșterii economice, a cheltui mult (și ne referim aici la materii prime, materiale, energie și manoperă), dar cu rezultate practice mediocre echivalează cu o adevărată condamnare la stagnare, la regres. Prin urmare, este cit se poate de limpede că orice decizie, orice plan de măsuri cu privire la perfecționarea activității productive trebuie să se fundamenteze pe criterii și analize economice precise, științific 

ultimele două decenii a fost creată o industrie puternică, in măsură să asigure mașinile și utilajele necesare dotării economiei cu tehnică modernă, de înaltă productivitate, baza tehnico-materială pentru avintul continuu al agriculturii socialiste și al celorlalte ramuri, precum și participarea activă a României la schimburile economice internaționale cu produse prelucrate superior, care încorporează mai multă inteligentă tehnică.Rezultatele remarcabile obținute In dezvoltarea economico-socială a țării în perioada de adinei transformări revoluționare care a trecut de la Congresul al IX-lea confirmă în mod strălucit, cu puterea faptelor, justețea politicii Partidului Comunist Român, inspirată și elaborată de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Este deosebit de concludent în acest sens că venitul național din anul 1965 se realizează in prezent in numai 74 de zile. La fel de edificator este că în anul 1985 produsul social este de 4,4 ori mai mare decit cel realizat in 1965, iar venitul național de aproape 5 ori.Dinamismul economiei naționale în ultimele două decenii, exprimat șl prin evoluția venitului național, a avut la bază politica consecventă promovată de partidul nostru, de secretarul său general, cu privire la repartizarea judicioasă a venitului național pentru fondul de dezvoltare și fondul de consum. în acest sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu a
Gheorghe NICOLESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

fundamentate — ca parte Integrantă a unui stil de muncă modern, eficient în conducerea activității economice.Ținind seama do aceste exigențe ale actualei etape de dezvoltare a economiei noastre naționale, atît de clar subliniate din nou de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al partidului, la plenara comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, ne vom referi azi Ia rolul analizei economice in fundamentarea deciziilor, in activitatea de conducere a întreprinderilor industriale. Și, după cum se va vedea, nu ne-ara oprit deloc întimplător la experiența întreprinderii „Electroaparataj" din Capitală. unitate distinsă recent cu titlul de „Erou al Muncii Socialiste".
(Argumentele — în ar

ticolul din pagina a Il-a 
a ziarului).

In urmă cu mai mulți 
ani, Oradea era un 
oraș dominat de cu
lori cenușii. Intr-un 
scurt răstimp s-a pro
dus însă o ade
vărată cotitură in 
viața municipiului de 
pe Crișul Repede. Pro
gramul de sistematiza
re i-a conferit o per
sonalitate inconfunda
bilă.

Orașul se Înalță ne
încetat. Graiul cifre
lor e stenic. Din 1965 
peisajul edilitar al 
municipiului s-a împli
nit cu aproape 50 000 
locuințe noi, ceea ce 
înseamnă că numai în 
acest răstimp s-au 
construit mai multe 

locuințe decît întreaga 
zestre cu care se 
mîndrea in anul elibe
rării. Ce era acum 
cîțiva ani în perime
trul unde a înflorit 
„nufărul" ori pe locu
rile dominate de geo
metria elegantelor an
sambluri de locuințe 
din zonele 6 Martie, 
loșia, Calea Aradului, 
Sovata, Poștașilor, La
cul Roșu și altele ? 
Cartiere modeste, măr
ginașe, fără orizont. 
Azi una din două fa
milii locuiește în □- 
partamente construite 
după 1965. In cele 
două decenii ce au 
urmat Congresului al 
IXdea al partidului, 
producția Industrială 

a municipiului a cres
cut de peste 13 ori.

Dar gîndul orădeni- 
lor se îndreaptă spre 
municipiul de mîine, 
care-și conturează un 
nou centru civic, spre 
noile dezvoltări urba
nistice de anvergură. 
Municipiul trăiește vi
brant ora șantierelor.

Iar localnicii se în
trec în a spori frumu
sețea acestei așezări, 
plină de istorie, plină 
de prezent, plină de 
viitor, (loan Laza).

In fotografie l Așa 
arată astăzi chipul în
tinerit al străvechiului 
municipiu de pe Cri- 
șul Repede - Oradea.



>AGINA 2 SCINTEIA — simhâtâ 13 iulie 1985

WLUL ANALIZEI ECONOMICE ÎN FUNDAMENTAREA 
DECIZIILOR, ÎN ACTIVITATEA DE CONDUCERE

Pentru a asigura furajele necesare 
în toate fermele zootehnice

Cum se stabilesc cele mai eficiente măsuri
pentru creșterea productivității munciiNu s-ar putea spune că profilul da abricație al întreprinderii „Electro- parataj" din Capitală înlesnește prin ava anume atingerea unor perfor- îanțe deosebite în domeniul creș- srii productivității muncii. Mai cu- ind, realitatea ar veni să contrazi- ă o asemenea afirmație. Cum se pot tabili cele mai eficiente măsuri entru creșterea productivității mun- ii cînd în întreprindere se execută este 1 000 de tipuri distincte de pro- use, în peste 5 000 de sortotipodi- îensiuni ? în aceste condiții a acțio- a la intimplare sau fără anumite riterli selective ar prezenta riscul de nu se pune accentul pe pîrghiile rinclpale de sporire a productivi- ății muncii, ceea ce ar avea drept onsecințe inevitabile fie obținerea — In procente —980 1981 1982 1983 1984 1985 (plan)100 106.73 111,76 113,66 125,77 142,70La aceste date ar mai fi de adău- ;at că in primul semestru din acest ■n s-a înregistrat o creștere a pro- luctivității muncii de 15,OG la sută, uperioară prevederilor de plan. Se >oate afirma, așadar, că există toate condițiile ca, pînă la încheierea anu- ui, să se ajungă la un nivel al pro- luctivității muncii mai mare cu ieste 50 la sută față de anul 1980 i să se creeze premise sigure pen- ru îndeplinirea înainte de termen a arcinilor stabilite prin programul a- loptat de conducerea partidului de i se dubla productivitatea muncii >înă în anul 1990. Să vedem însă :um s-au obținut aceste rezultate, ce ol a avut analiza economică în undamentarea măsurilor luate pen- ru creșterea productivității muncii.
„Metoda ABC" — cheia 

alfabetului care disociază 
esențialul de neesențialTocmai marea diversitate a pro- lucției, precum și necesitatea orien- ării precise a eforturilor, a fonduri- or materiale și bănești, a activității ie cercetare și proiectare în direcțiile care să asigure cele mai mari sporuri de productivitate a impus idoptarea unui sistem de conducere lazat pe o analiză economică știin- ;ific fundamentată, prin care să se lepare esențialul de neesențial.Evident, elaborarea unei astfel de netodologii deosebit de pretențioase iu esfe'o treabă ușoară. Pe temeiul mei bune cunoașteri a activității lin întreprindere, dar și al unui studiu temeinic al literaturii de spe- dalitate din țară și de peste hotare, tovarășul Vasile Caisân, șeful serviciului organizarea producției și i muncii, a reușit însă să pună la punct și să aplice o metodologie aparte, modernă și deosebit de eficientă — din cîte știm puțin sau deloc cunoscută în alte unități — denumită „Metoda ABC“ sau „80-20 la sută", pe baza căreia se întocmesc de mai mulți ani programele de măsuri pentru creșterea productivității muncii. De cînd se aplică 

Graficul consumului de manoperă
- ATELIERUL PRESE BACHELITA -

Consumul de 
manoperă 
tîn orei

unor rezultate nesemnificative, sub nivelul posibilităților existente, fie cheltuirea cu eficiență redusă a fondurilor destinate dezvoltării și modernizării fluxurilor tehnologice, extinderii mecanizării și automatizării.Din analiza activității întreprinderii rezultă că măsurile luate pentru creșterea productivității muncii se caracterizează tocmai printr-o înaltă eficiență, datorită abordării pe baza unei analize aprofundate a celor mai importante domenii de care depinde perfecționarea activității productive. Iar dovada cea mai concludentă o constituie DINAMICA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII In perioada 1980—1985 î 

și in ce constă această metodologie ?— Metoda a fost elaborată și se aplică din anul 1980 — ne spune interlocutorul. Cu ajutorul acestei me
Experiența originală, deosebit de valoroasă 
a întreprinderii „Electroaparataj" din Capitală 
poate și trebuie să fie aplicată pe scară 

cît mai largă
tode sint ierarhizate din punct de vedere ai consumului de manoperă toate reperele, subansamblele, produsele executate, precum și operațiile efectuate. în felul acesta se stabilește la nivelul fiecărui atelier acel eșantion de circa 20 Ia sută din totalul produselor sau reperelor fabricate la care se consumă cea mal mare cantitate de manoperă, de regulă aproximativ 80 ia sută, de unde și denumirea metodei. Prin urmare, perfecționînd tehnologiile de fabricație și soluțiile constructive la un număr relativ redus de repere sau produse, dar la care se consumă cea mai multă manoperă, se obține cea mai mare creștere a productivității muncii. în secția prese bache- iită, de exemplu, așa cum rezultă și din graficul prezentat, s-au analizat 190 de repere. Concluzia ? Pentru fabricarea unui număr de 45 de repere se consumă 111961 de ore, adică 80 Ia sută din manopera necesară pentru toate reperele. Ca atare, programul de măsuri întocmit pentru creșterea productivității mân- cii în acest atelier are în vedere perfecționarea tehnologiilor, îmbunătățirea soluțiilor constructive, extinderea mecanizării și automatizării tocmai la cele 45 de produse din „Zona 
A“.

— Metoda se aplică numai la ni
velul atelierelor sau secțiilor de pro
ducție ?— Nu. întrebarea este Insă interesantă deoarece deschide noi per

spective cu privire la avantajele a- cestei metode. Noi întocmim curba ABC și pe ansamblul întreprinderii, prin care se determină secțiile mari consumatoare de manoperă. Totodată, se poate vedea în care secții trebuie să se acționeze cu prioritate pentru creșterea productivității muncii la un anumit produs sau reper. Avantajul acestei metode constă tocmai' in faptul că permite să se determine principalele direcții de acțiune pentru sporirea productivității muncii și unde anume trebuie să se intervină in condițiile-unei mari diversități de produse, suban- samble și repere.
— In principiu, lucrurile sint cla

re. Dar in practică sint consultate și 
valorificate aceste curbe ?— înțeleg sensul întrebării. La Început poate că au existat unele rețineri, deși — o spun cu toată sinceritatea — metoda „a prins" imediat. Acum însă, cînd se solicită unor specialiști sau conducători ai locurilor de muncă să întocmească un plan de măsuri pentru creșterea productivității muncii, se răspunde imediat : să consult mai întîi curba ABC. Numai după aceea, pe baza 

analizei critice a elementelor mari consumatoare de manoperă, se stabilesc măsurile și direcțiile de acțiune, care sint centralizate, cuantificate, se fixează termenele de rezolvare și responsabilitățile fiecărui specialist sau sector de activitate. In acest an, pentru creșterea productivității muncii s-au elaborat 61 planuri cu un număr total de 530 de măsuri, prin aplicarea cărora — potrivit eficienței antecalcu- late — manopera se va reduce cu peste 500 000 de ore. Pot preciza — potrivit programului de măsuri stabilit— și cum se va realiza creșterea planificată a productivității muncii : 40,2 Ia sută prin ridicarea gradului de mecanizare și automatizare a proceselor de producție, 18,4 la sută prin introducerea de noi tehnologii și modernizarea celor existente, 8,4 la sută prin asimilarea în fabricație a produselor noi, 26 Ia sută prin perfecționarea organizării conducerii, a producției și a muncii, 7 la sută prin ridicarea pregătirii profesionale a personalului muncitor.
— Ar fi interesant de precizat și 

cum se asigură îndeplinirea progra
mului de măsuri stabilit.— Programul de măsuri, o dată definitivat și aprobat de consiliul oamenilor muncii, este difuzat tuturor secțiilor, atelierelor, factorilor de răspundere din întreprindere. Apoi— ceea ce aș vrea să remarc in mod special — urmărirea îndeplinirii planului de măsuri pentru creșterea productivității muncii se face direct de directorul general al întreprinderii, prin analize săptăminale, îm,- preună cu membrii comisiilor special constituite pe secții și ateliere.

Fiecare om, un participant 
activ la înfăptuirea 

deciziilorCum se asigură, practic, participarea cit mai largă a muncitorilor și specialiștilor la elaborarea și aplicarea planurilor de măsuri stabilite? în fiecare an, în luna decembrie, consiliul oamenilor muncii emite o decizie prin care se înființează o serie de comisii speciale la nivelul Din experiența întreprinderii „Electroaparataj" din Capitală se desprinde, așadar, că rezultatele bune obținute în domeniul creșterii productivității muncii nu sint deloc intimplătoare. Ele se explică în primul rind prin fundamentarea științifică, cu participarea largă a colectivului, a măsurilor elaborate în acest sens, prin instituirea unui sistem riguros de răspundere și de urmărire a aplicării lor în practică. Tocmai de aceea, experiența acestei întreprinderi, metodele folosite aici pot și trebuie să fie extinse in cit mai multe unități industriale.
Ion TEODOR

secțiilor și atelierelor pentru elaborarea și înfăptuirea planurilor de măsuri cu privire la sporirea productivității muncii în anul următor. Pentru anul 1985 s-au înființat 24 de comisii, care cuprind 275 de oameni ai muncii : muncitori, specialiști, cadre de conducere, membri ai birourilor organizațiilor de partid și U.T.C., ai comitetului sindicatului.Aceste comisii cu o cuprindere destul de largă nu reprezintă totuși decît nucleele de oameni ai muncii care răspund de elaborarea și îndeplinirea programelor de creștere a productivității muncii. Ele stabilesc măsurile ce trebuie luate în fiecare secție și atelier, la nivelul locurilor de muncă, pentru perfecționarea tehnologiilor de lucru, modificarea constructivă a unor repere și suban- samble ș.a. Elaborarea soluțiilor practice pentru materializarea acestor măsuri este repartizată apoi pe oameni sau colective, care fac sau nu fac parte din aceste comisii. Se asigură în felul acesta participarea unui număr cit mai mare de oameni ai muncii la înfăptuirea măsurilor stabilite.„Totodată, promovarea în funcție, acordarea unor categorii de încadrare — ne spune tovarășul Florea Sanda, șeful atelierului prese bachelite — se face avîn- du-se in vedere și contribuția fiecărui om al muncii, soluțiile propuse și aplicate pentru creșterea productivității muncii, reducerea cheltuielilor de producție, îmbunătățirea condițiilor de lucru ș.a.“.Datorită aplicării acestui sistem stimulatoriu, în acest an s-au făcut 394 propuneri de măsuri, prin aplicarea cărora se va obține o economie de manoperă de 183108 ore-normă și o reducere a cheltuielilor materiale de producție în sumă de peste 9 milioane lei, ceea ce confirmă larga participare a oamenilor muncii la perfecționarea activității productive.
Ridicarea pregătirii 

profesionale — condiție 
de bază pentru realizarea 

obiectivelor propuseSistemul de ridicare a pregătirii profesionale a oamenilor muncii din întreprindere este și el legat de soluționarea problemelor reieșite din analiza activității pe baza „Metodei ABC“. La fel ca în oricare altă unitate, muncitorii, maiștrii, controlorii de calitate, inginerii de la „Electroaparataj" urmează diferite forme de perfecționare și ridicare a pregătirii profesionale unde își însușesc o serie de cunoștințe teoretice noi. Absolvirea acestor cursuri se face, după cum se știe, printr-un proiect. Noutatea o reprezintă faptul că. la „Electroaparataj", temele proiectelor de absolvire a cursurilor de perfecționare a pregătirii profesionale se stabilesc de conducerea întreprinderii în funcție de problemele prioritare ce trebuie soluționate în secțiile și atelierele de producție. Totodată, cursanții au obligația să întocmească și un plan de măsuri pentru aplicarea proiectelor elaborate.Apoi se elaborează un plan centralizat de măsuri rezultate din aceste proiecte și care devine o componentă a programelor de creștere a productivității muncii sau de reducere a cheltuielilor materiale, de înnoire și modernizare a) producției. Acest sistem de stabilire și finalizare a temelor proiectelor de absolvire a cursurilor de perfecționare a pregătirii profesionale se aplică la toate categoriile de personal : maiștri, controlori de calitate, ingineri, cadre de conducere, asigurindu-se un cadru unitar de acțiune și o înaltă eficiență măsurilor stabilite.

ÎNTRAJUTORAREA TREBUIE
ORGANIZATĂ ACUM, NU LA IARNĂ!

Cum echilibrați balanța furajeră ?
(în consiliul agroindustrial Radomirești)

Efective 
de animale

Necesar de furaje 
pentru perioada 

de stabulație

Furaje asigurate 
la data de 

10 iulie

taurine 8 837
ovine 8190

5 787 t fin
27 000 t suculente
15 097 t grosiere

1 852 t fin
7 800 t suculente
4 450 t grosiere

Excedentul de nutrețuri 
din zona colinară, 

dirijat in unitățile cu deficit 
de furajeîncepem ancheta noastră în consiliul agroindustrial Radomirești cu o problemă despre care, sub o formă sau alta, n.e-am convins că reprezintă o preocupare de prim ordin a zoo- tehniștilor din județele Giurgiu, Teleorman și Dolj, pe unde am trecut. Este vorba de echilibrarea balanței furajere la fin prin valorificarea fî- nețelor naturale din zonele colinare, întrucît, în județele din sud. datorită secetei, este un mare deficit la a- ceastă categorie de nutrețuri.Deși ne aflăm în miez de iulie, în unitățile agricole din județul Olt s-au depozitat pină acum doar 34 900 tone de fin, reprezentind o treime din necesar. „O soluție de completare a necesarului ar fi — ne spune tovarășul Romulus Nica, director cu producția zootehnică la direcția a- gricolă, să trimitem cosași în zonele colinare. Am acționat din timp îr> această direcție. Delegații noștri au depistat în județele Brașov, Sibiu, Covasna, Vilcea și Harghita peste1 500 de hectare de finețe pentru cosit. Deja au fost trimiși in județele Brașov și Covasna un mare număr de cosași din unitățile care fac parte din consiliile agroindustriale Radomirești, Vișina și Oboga".Să revenim la consiliul agroindustrial Radomirești. Față de 5 787 tone de fin, cît este necesar pentru hrana animalelor pină la recolta viitoare, s-au depozitat pînă acum 1 852 tone și se apreciază că se vor, strînge încă cel mult , 1 200 ■ •_ tone. Rezultă deci2 735 tone mai puțin. Pentru acoperirea acestui deficit, cu trei săptă- mînl în urmă au fost trimiși 70 de cooperatori care să cosească de pe 300 de hectare de finețe din satul Mareea, județul Brașov, 600 tone de fin. Alte 130 de tone vor fi aduse din județul Vilcea. „Ca să asigurăm buna furajare a animalelor pe perioada de stabulație ne mai trebuie 2 000 de tone de fin" — spunea tovarășul Ilie Matei, președintele consiliului unic agroindustrial Radomirești. Notăm o opinie pe care am ascultat-o, nu de puține ori și nu in puține locuri, în cele patru județe care au făcut obiectul anchetelor noastre privind asigurarea furajelor: „Sînt multe pășuni și multe finețe în țară, dar nu acolo unde sint și efectivele cele mai mari de animale, ci în zonele colinare, unde pasc puține vaci și oi și se adună fin puțin, iar noi ducem lipsă de furaje — ne spune în continuare tovarășul Matei, președintele consiliului. Socotesc că Ministerul Agriculturii ar trebui să facă un program bine gin- dit, fundamentat pe date reale, cu obligații pentru ambele părți. Să se stabilească cu precizie resursele disponibile din aceste zone, să le repartizeze după un program echitabil, și nu la „mica înțelegere", cum se face acum. Iarba de pe pajiști este o avuție pe care nu trebuie s-o lăsăm să se risipească".

Soluții simple, avantajoaseCăutînd să dăm răspuns la întrebarea „Cum se echilibrează balanța de furaje în consiliul agroindustrial Radomirești" ne-a atras atenția o metodă aplicată aici, determinată tocmai de deficitul de furaje valoroase (fînuri) și care constă în ridicarea valorii nutritive a paielor — îndeosebi a celor de orz, categorie
Echipa de reporteri 

ai „Sclnteii" transmite 
din județul Olt

din care sînt în stoc cantități mari, chiar de anul trecut — prin drojdui- re. Este, de fapt, rezultatul unor căutări pe un front mai larg care există In județul Olt de mai mult timp.De pe suprafețele cultivate în ogor propriu, unitățile agricole cooperatiste obțin, in anii agricoli buni, jumătate din necesarul de furaje, diferența asigurindu-se prin paie, coceni și ciocălăi de porumb, vrejuri de leguminoase, pleavă, capitule de floarea-soarelui etc. De menționat că, datorită măsurilor stabilite de comitetul’județean de partid, aceste furaje nu se administrează ca atare, ci, pentru Obținerea unei calități nutritive superioare, în fermele zootehnice s-a creat o adevărată micro- lndustrie de preparare a furajelor pentru a fi îmbunătățite după metode științifice verificate In practică, în acest an însă, cînd se estimează că din sursele arătate mai sus nu se pot asigura furajele In cantitățile și de calitatea stabilite, sint necesare măsuri deosebite. în ce constă, de fapt, drojduirea paielor și care sînt avantajele acestei metode ?însoțiți de tovarășul Ilie Matei, președintele consiliului unic agroindustrial, am urmărit modul de preparare a furajelor la bucătăria furajeră a fermei de vaci cu lapte a C.A.P. Radomirești și cum se administrează. Rețeta, care are la bază două componente — maiaua și făina de grosiere, de paie în cazul de față — este, după cum ne-a prezentat-o inginerul cu zootehnia al consiliului, Ilie Cojocaru, „simplă și la îndemîna oricui". Iată cum se procedează.Maiaua se prepară cu 24 de ore înainte de utilizare la 20—22 de grade, într-un butoi în următoarele proporții : 54 litri apă, 1 kg drojdie de bere, 40 kg tărițe șl 5 kg melasă pentru 100 kg de maia. Precizăm Că, prin fermentare, cantitatea de proteină existentă într-un kg de drojdie de bere (600 g), amestecată cu celelalte componente în proporțiile arătate, crește de 100 de ori, adică se obțin 60 kg de proteină dlgestibilă.

Făina de grosiere. Paiele, Ia care se pot adăuga și alte produse secundare (ciocălăi, capitule de floarea-soarelui, vrejuri, coceni etc.), sint bine măcinate. Făina realizată este introdusă apoi, in funcție de necesarul de consum, în straturi cu înălțimea de un metru în bazine de lemn sau ciment. înainte cu 24 de ore de a fi tratată cu maia, făina este amestecată cu apă încălzită.Dospirea. După 24 de ore de la umectare, făina este amestecată cu maia in proporție de o tonă la 50 de litri. Pe timpul dospirii, care durează tot 24 de ore, se amestecă la anumite intervale de timp pentru înmulțirea drojdiilor și deci pentru creșterea cantității de proteină.Din această combinație a rezultat un furaj consistent, mirosind a pline, pe care animalele îl consumă cu plăcere, dovadă starea bună de întreținere a acestora și creșterea producției de lapte în toate fermele. Un exemplu : ferma de vaci a C.A.P. Radomirești, de cînd se aplică acest procedeu, livrează zilnic la fondul de stat cu 40 Ia sută mai mult lapte.
Se strînge pentru iarnă 

tot ce oferă cîmpul și pădurea Desigur, drojduirea paielor, metodă care, prin grija comitetului județean de partid, se generalizează în toate unitățile agricole, constituie o soluție, însă de moment, ea nepu- tînd suplini în totalitate celelalte categorii de nutrețuri ce intră în balanța furajeră. Am amintit la început preocuparea de a aduna finuri din alte zone. Ar fi greșit însă să se înțeleagă că zootehniștii din județul Olt se limitează la aceste alternative. Dimpotrivă. Este de remarcat programul întocmit de comitetul județean de partid de a se strînge și a se valorifica în primul rind toate resursele care există în județ. Una din măsurile stabilite constă în colectarea în totalitate a plevei de grîu. în raidul efectuat la secerișul griului în județul Olt, în toate unitățile prin care am trecut ne-am convins că s-a acționat cu toată răspunderea pentru a nu se irosi aceste importante resurse de furaje, combinele fiind prevăzute cu colectoare de pleavă. De altfel, după cum sintem . Informați de la direcția agricolă, a fost strînsă o cantitate apreciabilă de pleavă — 10 000 tone. în unitățile agricole din consiliul agroindustrial Radomirești, de exemplu, s-au strîns peste 1000 tone de pleavă, care, după cum ni s-a spus, va fi folosită la prepararea furajelor pentru fermele de vaci. Similar se procedează și în alte locuri.O altă direcție de acțiune o constituie organizarea de frunzare pentru efectivele de oi care în județul Olt se ridică la peste 600 000 de capete. Pentru a suplini lipsa finului s-a propus ca în toate localitățile să se organizeze echipe permanente pentru pregătirea de frunzare. întrucit județul are suprafețe mici de păduri, situate mal ales în tona de nord, s-au luat măsuri ca, pentru realizarea celor 15 000 de tone de astfel de furaje, să se strîn- gă frunzele șl lăstarii de peste tot De asemenea, s-a stabilit să se treacă cu prioritate la Insămînțarea de culturi duble de porumb, soia și mei, din furajele obținute urmînd să se asigure, pe lingă hrănirea curentă a efectivelor, și un disponibil de masă verde pentru însilozare șl care să reprezinte cel puțin jumătate din necesarul de suculente.
Aurel PAPADIUC 
Lucian C1UBOTARU 
Mihai GRIGOROȘCUTA
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RECONDITIONAREA 
REFOLOSIREA

Întreprinderi de colectare care
NU COLECTEAZĂ... CI DOAR RAPORTEAZĂ

Ce fac și ce ar trebui să facă întreprinderile specializate 
în recuperarea materialelor refolosibileAvîndu-se în vedere importanța economică deosebită a reciclării materialelor, ca și cerința îmbunătățirii activității în acest domeniu, în urmă cu cinci ani au fost înființate în toate județele țării întreprinderi de sine stătătoare — I.J.R.V.M.R. —, care să se ocupe în mod distinct și în exclusivitate de recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile. Facem aceste precizări nu din dorința de a reconstitui istoricul problemei, ci pentru a marca atenția acordată la noi reciclării materialelor, atenție care, cum se știe, a fost mult amplificată în ultima perioadă, în acest sens a fost adoptat recent Programul de măsuri pentru intensificarea activității de colectare a materialelor refolosibile, care, prin prevederile sale, asigură angajarea efectivă, cu răspunderi precise și cu termene precise, a tuturor organismelor legate direct de acest domeniu — ministerele economice, consiliile populare, organizațiile de masă și obștești, unitățile de cercetare etc.în ceea ce privește activitatea concretă din localități, mai ales în legătură cu valorificarea materialelor refolosibile din gospodăriile populației, răspunderea nemijlocită de organizare a muncii revine, cum e și firesc. întreprinderilor specializate : I.J.R.V.M.R. E adevărat, aceste întreprinderi au făcut in Ultimii ani eforturi importante pe linia perfecționării activității, creîndu-și o importantă bază materială, depășind condițiile improprii și anonimatul în care-și desfășurau multe din ele munca. Dar aceste eforturi, ca și activitatea de viitor a I.J.R.V.M.R. trebuie privite prin prisma noilor exigențe puse in fața industriei reciclării, astfel incit schimbarea radicală cerută de conducerea de partid în domeniul recuperării materialelor să înceapă în primul rind cu schimbarea radicală a însuși stilului lor de lucru, a modului cum iși onorează mandatul.Cum funcționează în momentul de față respectivele întreprinderi, cum răspund ele noilor exigențe puse de conducerea partidului în fața industriei reciclării ? — iată întrebări Ia care ne^am propus să răspundem în rîndurile ce urmează, cu referfri concrete la situația din județul Brăila.

I.J.R.V.M.R. Brăila are un volum anual de activitate de circa 200 milioane lei, care cuprinde distinct trei mari capitole : a) colectarea materialelor refolosibile din unitățile economice ; b) colectarea materialelor refolosibile de la populație ; c) valorificarea materialelor colectate — fie prin dezmembrarea lor (în vederea utilizării elementelor componente), fie prin expedierea lor ca atare la beneficiari (fierul vechi la topitorii, hîrtia la fabricile de profil ș.a.m.d.).Ei bine, din capul locului trebuie spus că, din tot ceea ce raportează I.J.R.V.M.R. Brăila ca volum al său de activitate, o mare parte nu-i aparține decit... pe hîrtie. Astfel, din sarcina de colectare de a- proape 100 mii tone fier vechi, circa 50 mii tone le colectează și le expediază direct la beneficiari întreprinderile industriale din județ (I.J.R.V.M.R. făcind doar oficiul de înregistrare a respectivelor cantități în scriptele sale). La fel la hîrtie, cioburi de sticlă, cărămizi refractare, cauciuc ș.a. — unde proporția livrărilor directe ajunge in cazul unora din aceste materiale chiar pină la 90 la sută. în fapt deci se poate spune că I.J.R.V.M.R., deși este profilată pe colectarea materialelor refolosibile, se ocupă mai 

puțin de activitatea propriu-zisă de colectare și mai mult de... raportarea cantităților colectate de alții.Punînd în discuție acest aspect, vrem să fim foarte clari: nu criticăm faptul că materialele refolosibile merg direct din întreprinderile industriale la beneficiari. Este firesc șl eficient să se procedeze așa. Nefiresc 
Ancheta „Scînteii" în județul Brăila

este însă că, asumîndu-și o parte din realizările unităților economice, întreprinderea de specialitate I.J.R.V.M.R. neglijează propria sa activitate. Dar iată despre de este vorba. Ne. vom referi în continuare cu prioritate la activitatea de colectare a materialelor refolosibile din gospodăriile populației — domeniu cu mari rezerve în momentul de față — punînd față în față prevederile legale cu realitatea. de pe teren.Se arată în Decretul nr. 465/1979: întreprinderile de recuperare și valorificare a materialelor refolosibile „organizează activitatea proprie de preluare și valorificare a unor resurse materiale refolosibile". Care este situația în județul Brăila ? Din cele 3 400 tone metal, 940 tone hîrtie, 

12 tone cioburi de sticlă „raportate" în primul semestru al acestui an ca fiind colectate de I.J.R.V.M.R. de la populație, doar 40 la sută s-a realizat prin rețeaua proprie de colectare. Diferența — prin organizațiile de pionieri, U.T.C., femei, prin alte organizații de masă și obștești. De altfel, nici nu trebuie să surprindă 
acest lucru, din moment ce pentru colectarea materialelor refolosibile de la populație I.J.R.V.M.R. dispune la ora actuală de o rețea proprie formată . din numai 53 puncte . de colectare. în condițiile în care județul numără 43 de localități și aproape 400 mii locuitori.S-a acționat cumva mai energic acum, în ultimul timp, de cînd s-a cerut intensificarea colectării materialelor refolosibile de la populație ? Nici vorbă. în ultima lună n-a luat ființă, practic, nici măcar un nou centru sau punct de colectare.Desigur, este bine că sint antrenate in activitatea de colectare a materialelor refolosibile organizațiile de masă și obștești — a căror contribuție se cere amplificată în con

tinuare. Pentru că nici o întreprindere de colectare, oricît de bine organizată ar fi, oricit de numeros personal ar avea, n-ar putea asigura colectarea tuturor materialelor fără sprijinul direct al cetățenilor, al organizațiilor de masă și obștești. De altfel, însuși Programul privind intensificarea activității de colectare a materialelor refolosibile prevede a- tragerea în mai mare măsură în acțiunile de recuperare a populației, a tuturor forțelor organizatorice. A- ceasta nu înseamnă însă că întreprinderile I.J.R.V.M.R. trebuie să stea în expectativă, ele avînd datoria să sprijine munca tuturor factorilor implicați, să asigure coordonarea tuturor eforturilor în acest domeniu.La sate — deși județul numără 41 de comune — I.J.R.V.M.R. Brăila nu are decît 30 de puncte de colectare, lăsînd și aici „mandatul" colectării pe seama altora, a cooperativelor comunale de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor. E bine că se ocupă și cooperația, dar de ce nu se ocupă în primul rind I.J.R.V.M.R.?în sfirșit, tot prin decretul respectiv, I.J.R.V.M.R.-urile sînt obligate să se ocupe de sortarea șî pregătirea pentru expediere a materialelor recuperate. Am vizitat cele două' depozite din municipiul re

ședință de județ ale întreprinderii brăilene și nu mică ne-a fost mirarea cînd am văzut realitatea de pe teren. Deși întreprinderea a fost dotată cu o mașină de balotat hîrtie, deși în inventarul întreprinderii figurează o altă mașină de măcinat deșeuri din mase plastice — la ora actuală respectivele materiale sînt expediate din depozitele I.J.R.V.M.R. la beneficiari fără nici o pregătire prealabilă.în finalul documentării noastre, directorul I.J.R.V.M.R. Brăila. Ionel Bratu, ne-a asigurat că întregul a- parat al unității este animat in prezent de dorința de a-și perfecționa activitatea, acționind mai ferm pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i revin. Să sperăm deci că întreprinderea din Brăila, ca de altfel și celelalte întreprinderi similare din țară, își vor revizui modul de concepere a activității, Incit prin implicarea mai serioasă a lor în activitatea propriu-zisă de colectare, prin eforturi proprii — și nu prin ceea ce fac alții — să dovedească că-și justifică menirea. Iată de ce vom reveni la Brăila.
Mihai IONESCU
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vibrantul omagiu, sentimentele de înaltă 
prețuire și dragoste ale întregului nostru

stimă,
popor

I

„Dind glas înflăcăratelor sentimente de mindrie patriotică, de dragoste, stimă și recunoștință față de dumneavoastră, ctitorul celui mai măreț ev de. istorie națională, comuniștii, toți oamenii muncii din Capitală, asemenea tuturor fiilor țării, vă adresează cele mai calde felicitări cu prilejul alegerii dumneavoastră ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România, ilustrare elocventă a înaltului omagiu, nețărmuritului respect și alesei aprecieri ale întregii națiuni pentru strălucita dumneavoastră operă științifică, teoretică și practică, magistrală și inestimabilă contribuție la îmbogățirea gindirii și acțiunii revoluționare — memorabil act prin care, acum, la împlinirea a două decenii de Ia istoricul Congres al IX-lea al partidului, de cind ne-am angajat cu toate forțele pe calea realizării celor mai mărețe cuceriri revoluționare din multimilenara existență a neamului, geniul și forța de creație ale acestei glorioase epoci legate pentru totdeauna de numele, gindirea, acțiunea și fapta dumneavoastră cutezătoare iși găsesc deplina consacrare proprie cutezătoarei opere ce dobindește mereu noi și inestimabile valențe în perspectiva istoriei — se arată în telegrama COMITETULUI MUNICIPAL BUCUREȘTI AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN.Imprimînd un amplu spirit novator, revoluționar, de înaltă clarviziune științifică șl adine realism în toate domeniile vieții politice, eco- nomico-sociale șl spirituale. In toate laturile și componentele procesului de edificare a noii orînduiri, aplicînd creator adevărurile generale, materialismul dialectic și istoric la realitățile și cerințele societății românești, dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, aveți aportul hotărîtor, rolul determinant in abordarea obiectivelor și orientărilor fundamentale ale politicii partidului, în adoptarea soluțiilor și căilor de acțiune pentru înscrierea României pe cele mai înalte piscuri de progres și civilizație, .întreaga dumneavoastră operă teoretică și practică fiind un model strălucit. de creație și acțiune puse in slujba cauzei independenței, progresului, bunăstării și fericirii poporului român.în aceste momente solemne în- găduiți-ne, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să dăm glas nestrămutatei voințe, legămîn- tului nostru solemn de a ne dărui întreaga energie și capacitate înfăptuirii indicațiilor dumneavoastră programatice, hotărîrilor Congresului al XIII-lea al partidului, cu sentimentul profund înălțător că astfel contribuim la tot mai ampja dezvoltare economico-șocială a României, la ridicarea necontenită a bunăstării fiilor ei".„Cinstind uriașa operă de transformare revoluționară a României înfăptuită sub conducerea partidului, a dumneavoastră, iubit conducător, cei ce muncesc pe tărîmul științei aduc un deosebit omagiu omului de inaltă 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. Angajind țara într-o operă de dezvoltare multilaterală fără precedent, ați pus în fața oamenilor de știință sarcina de a se constitui într-o forță motrice de frunte a acestui uriaș efort, ați proiectat știința dincolo de condiția ei tradițională de domeniu al culturii intr-o adevărată forță de producție. Sînteți, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, creatorul — 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. împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, eminent om de știință, ați elaborat și perfecționat necontenit această politică în contact direct cu realitățile muncii și vieții noastre, v-ați aflat mereu în mijlocul nostru, cunoscîndu-ne ca nimeni altul împlinirile și neajunsurile, chemîndu-ne să fim pre- zenți și activi în treburile țării, la care ne-ați făcut părtași de seamă — se arată în telegrama Biroului Executiv al CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIE.în mod cu totul deosebit, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, dorim .să subliniem faptul că știința, cugetarea românească se găsesc astăzi îmbogățite pe toate planurile de prestigioasa dumneavoastră operă. Magistralele dumneavoastră _lucrări constituie, în țara noastră și in numeroase alte țări ale lumii, referințe de căpătîi pentru înțelegerea fenomenelor lumii contemporane, a mecanismelor și forțelor ce o animă, a tendințelor, proceselor evolutive și revoluționare care, determi- nînd profilul societății zilelor noastre, vor hotărî soarta generațiilor viitoare. Spre marea admirație a contemporanilor, primul revoluționar al României se dovedește în permanență a fi un strălucit gînditor, un cercetător 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 întilnită vreodată în istoria relațiilor științei moderne cu societatea.în aceste momente solemne îndreptăm spre dumneavoastră, cu profund respect și dragoste, toate gindurile noastre de muncă, de mai bine, recunoscind in dumneavoastră primul om de știință al țării, de la care Învățăm în permanență că pîinea și fericirea, libertatea și demnitatea, dreptul la pace și viață într-o lume mai dreaptă și mai bună nu pot fi decit rodul cunoașterii, al muncii și luptei revoluționare neîntrerupte, ce alcătuiesc înaltul sens al vieții dumneavoastră exemplare. Pentru înflorirea științei în folosul binelui și fericirii poporului, pentru libertatea, independența și propășirea României in pace și înțelegere cu toate țările lumii, pentru triumful idealurilor socialismului și comunismului în scumpa noastră patrie, vă dorim, din toată inima, 

mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ani mulți și rodnici în fruntea partidului și statului, neobosită putere de muncă, multă sănătate și fericire!".„Cu inimile pline de nemărginită bucurie și nețărmurită satisfacție,, într-o deplină unitate de gind și acțiune cu întregul nostru partid și popor, exprimind sentimentele fierbinți de dragoste și prețuire ale comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii de pe străvechile și mereu înnoitoarele meleaguri românești ale Clujului, vă rugăm să primiți, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu prilejul alegerii dumneavoastră ca membru titular al Academiei Republicii Socialiste România și președinte de onoare al acestui suprem forum al științei și culturii românești, cele mai calde felicitări, profunda și înalta lor cinstire, admirație și prețuire pentru strălucita activitate pe care ați desfășurat-o și o desfășurați cu clarviziune, fermitate și consecvență revoluționară în fruntea partidului și statului, pentru făurirea destinului nou, socialist și comunist al României — se arată în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN CLUJ AL P.C.R.Cele două decenii care au trecut de la alegerea dumneavoastră în fruntea Partidului Comunist Român constituie o epocă de mare strălucire, în care poporul nostru, toți cei ce muncesc, fără deosebire de naționalitate, au obținut cele mai bogate realizări din milenara Istorie a patriei, epocă pe care cu deplin temei, cu deosebită satisfacție și mindrie patriotică o denumim „Epoca Nicolae Ceaușescu", este epoca în care industria, agricultura, știința, învățămîntul, cultura, întreaga viață socială și politică s-au dezvoltat intr-un ritm fără precedent, epocă in care s-a făcut totul pentru ca poporul român să dobîndeascâ o nouă condiție socială, să-și poată făuri destinele potrivit propriilor sale aspirații de progres și bunăstare.Sintem profund recunoscători față de neobosita dumneavoastră contribuție pe care ați adus-o și o aduceți la soluționarea constructivă a marilor probleme ale contemporaneității, la crearea unui climat de pace, securitate și colaborare internațională. Oamenii muncii clujeni simt o profundă satisfacție și mindrie pentru faptul că numeroase teze de bază ale politicii externe ale partidului și statului nostru, ideile și conceptele formulate de dumneavoastră au găsit un ecou profund în opinia publică mondială, au fost preluate și însușite de numeroasa foruri internaționale, înscrise in documente importante, care jalonează evoluția vieții politice contemporane, ceea ce., ș fă'cuț ca România socialistă să fie tot mai larg apreciată, stimată și prețuită în întreaga lume. Datorită strălucitei dumneavoastră conduceri, poporul nostru se bucură azi nu numai de mărețe realizări fără egal în istoria sa milenară, ci și de o clară și luminoasă perspectiva de viitor, prefigurată în programul partidului".„Alegerea dumneavoastră ca membru titular al Academiei Republicii Socialiste România și ca președinte de onoare al acestui prestigios for științific ne oferă nouă, tuturor celor ce ne aducem contribuția pe tă- rimul științelor agricole, minunatul prilej de a vă aduce un respectuos și vibrant omagiu, expresie a deplinei recunoștințe și nemărginitei prețuiri pentru clarviziunea, fermitatea și consecvența revoluționară, pentru remarcabila contribuție la dezvoltarea științei românești pusă în slujba edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și a comunismului pe pămîntul nostru strămoșesc — se arată în telegrama ACADEMIEI DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI SILVICE, învestirea dumneavoastră în funcția supremă de conducere în partid de către Congresul al IX-lea, eveniment politic de importanță covîrșitoare in așezarea construcției noastre socialiste pe un făgaș nou, în conformitate cu legitățile obiective ale dezvoltării economico-sociale, a propulsat România pe traiectoria celor mai grandioase înfăptuiri, a început o etapă nouă, luminoasă, «Epoca Nicolae Ceaușescu», caracterizată printr-un profund spirit științific, înnoitor și un dinamism fără precedent în viața economică, socială și politică a țării.Dînd glas propriei conștiințe și îndeplinind mandatul încredințat de cercetătorii, tehnicienii, de toți cei care lucrează în unitățile de cercetare științifică și inginerie tehnologică din agricultură, folosim această ocazie, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru a vă exprima întreaga noastră gratitudine pentru grija, preocuparea constantă și sprijinul permanent, nemijlocit pe care dumneavoastră, cel mai bun și mai iubit fiu al poporului nostru, le manifestați pentru propășirea științelor agricole, bază a dezvoltării și modernizării continue a agriculturii și silviculturii românești.însuflețiți de participarea dumneavoastră directă, de neobosita și valoroasa dumneavoastră activitate, de orientarea și conducerea efectivă a creației științifice, de care am beneficiat și cu prilejul numeroaselor și fertilelor consfătuiri și vizite de lucru în unitățile de cercetare agricolă, vă asigurăm că vom milita neobosit pentru găsirea și traducerea in viață a celor mai valoroase și eficiente soluții, de înfăptuire a noii revoluții agrare, la afirmarea tot mai puternică a științei ca forță de producție în dezvoltarea României pe calea socialismului și a comunismului",„Alegerea dumneavoastră ca membru titular al Academiei Republicii Socialiste România și președinte de onoare al celui mai înalt for academic al țării constituie pentru noi, toți tinerii patriei, un fericit prilej de a reafirma sentimentele noastre profunde de dragoste și recunoștință, de înaltă prețuire și aleasă mindrie patriotică pentru prodigioasa dumneavoastră operă teoretică și practică, contribuției de excepțională importanță la dezvoltarea și îmbogățirea științelor sociale, la elaborarea concepției revoluționare privind edificarea societății socialiste 

multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, la elucidarea problemelor majore ale lumii contemporane — se subliniază în telegrama COMITETULUI CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST. împreună cu întregul nostru popor, tineretul patriei vede în conferirea acestui înalt titlu științific expresia celei mai grăitoare recunoașteri a valorii excepționale a întregii activități revoluționare pe care o desfășurați de două decenii în fruntea partidului și statului nostru, aureolată de o impresionantă bogăție și multilateralitate, pătrunsă de un puternic spirit novator și autentică cutezanță revoluționară, clarviziune și realism, rezultatul împletirii organice a demersurilor teoretice cu activitatea concretă pusă în slujba făuririi celei mai înaintate orinduiri pe nă- mîntul României, socialismul și comunismul, înfăptuirii .celor mai nobile și cutezătoare aspirații ale poporului român.în aceste momente sărbătorești, cind întregul nostru popor aniversează două decenii de cînd Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, dînd glas dorinței fierbinți a întregii națiuni v-a ales în fruntea partidului și a țării, inaugurînd astfel cea mai rodnică perioadă din istoria multimilenară a patriei pe care, cu justificată mindrie. o numim «Epoca Nicolae Ceaușescu», vă asigurăm mult iubite și stimate tovarășe secretar general că, in fabrici și uzine, în agricultură, pe șantierele de investiții, in mine și laboratoare,
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De pe tot cuprinsul țării — calde mesaje j 

de felicitare adresate secretarului general j 

al partidului pentru alegerea ca membru i 

titular și președinte de onoare al Academiei i 

Republicii Socialiste România, pentru inesti- j 

mabila sa contribuție la îmbogățirea tezau- j 

rului gindirii și practicii revoluționare, pentru j 

rolul determinant în făurirea României so- ! 
cialiste, înfloritoare, libere și independente !

in școli și facultăți, Intîmpinînd cu rezultate remarcabile gloriosul jubileu, vom acționa cu dăruire, elan și pasiune pentru a înfăptui întocmai mărețele obiective stabilite de Congresul al XIII-lea al P.C.R., ne vom însuși cele mai noi cuceriri ale științei, tehnicii și culturii, ne vom pregăti cu toată responsabilitatea pentru a fi la înălțimea marilor cerințe ale prezentului și viitorului luminos al patriei.„Vestea alegerii dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România am primit-o — asemenea tuturor celor ce trăiesc și muncesc pe vatra mereu mai înfloritoare a României socialiste — cu entuziasm nestăvilit și vie satisfacție. Vedem în această memorabilă alegere un act firesc de încununare a strălucitei dumneavoastră opere teoretice și practice, care îmbogățește — cu contribuții de inestimabilă valoare și de remarcabilă originalitate — tezaurul de idei al contemporaneității, dinamizează gindirea și practica revoluționară din patria noastră, deschide un vast orizont de înțelegere a proceselor și tendințelor societății românești, ale societății umane pe plan mondial, sporind capacitatea teoriei noastre revoluționare de a da răspuns imperativelor vieții, de a lumina calea viitorului — se arată în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN DOLJ AL P.C.R.Se regăsesc, totodată, în această istorică alegere dragostea, respectul, prețuirea și recunoștința pe care oamenii de știință și cultură din patria noastră le nutresc față de cel mai iubit fiu al poporului, genial strateg revoluționar, făurarul patriei noastre moderne, eminent conducător politic și gînditor vizionar, aflat de mai bine de o jumătate de veac în însuși miezul incandescent al revoluției.Purtînd în inimi și în conștiințe îndemnurile însuflețitoare pe care ni le-ați adresat cu prilejul recentei vizite de lucru efectuate, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în județul Dolj, vă asigurăm, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom precupeți nici un efort pentru a mobiliza colectivele de oameni ai muncii la înfăptuirea exemplară a planului economic pe 1985 și pe întregul cincinal actual, asiguri nd astfel o bază trainică cincinalului 1986—1990, îndeplinirii mărețelor obiective stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului",„împreună cu întregul popor, comuniștii, întregul activ al MINISTERULUI EDUCAȚIEI ȘI ÎNVAțA- MÎNTULUI, cadrele didactice, elevii și studenții din România socialistă, cu adincă emoție și mindrie patriotică, vă adresăm, din adincul inimii, cele mai calde felicitări și aleasă prețuire cu prilejul alegerii dumneavoastră ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România — se spune intr-o altă telegramă.

Ca lucrători în domeniul învăță- mintului, exprimăm, în numele cadrelor didactice, al întregului tineret studios din patria noastră, cea mai vie recunoștință pentru concepția nouă, modernă care stă astăzi la temelia școlii de toate gradele, pentru grija permanentă pe care o'purtați dezvoltării și perfecționării continue a acesteia. în pas cu cerințele progresului economic, social și cultural al țării, pentru posibilitățile neîngrădite de care se bucură toți fiii României socialiste — fără deosebire de naționalitate — de a-și dezvolta și afirma plenar capacitățile creatoare.Mindri de a fi contemporani cu dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, încercat conducător de partid și de țară, strălucit gînditor revoluționar și umanist, cel mai autorizat purtător al aspirațiilor de pace și progres ale poporului român, vă încredințăm și cu acest prilej că toți comuniștii, întregul personal muncitor din învătămînt vor acționa cu hotărîre și devotament pentru înfăptuirea sarcinilor ce revin școlii, pentru pregătirea și educarea comunistă, revoluționară a tineretului, in spiritul perspectivelor luminoase deschise de documentele programatice ale Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român.îngăduiți-ne, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să folosim acest moment pentru a vă transmite, o dată cu prinosul gîndu- rilor și sentimentelor noastre de a- dîncă cinstire și considerație, cele 

mai calde și respectuoase urări de sănătate și fericire, de noi și mărețe împliniri în viață, în activitatea pe care o desfășurați în fruntea Partidului Comunist Român și a României socialiste, pentru progresul, bunăstarea și prosperitatea poporului român", )„Oamenii scrisului din patria noastră au primit cu un sentiment de profundă satisfacție alegerea dumneavoastră ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România. Este încă o dovadă de înaltă recunoaștere și prețuire a eforturilor neobosite pe care le-ați depus pentru înflorirea științei și culturii românești, pentru afirmarea lor pe toate meridianele și paralelele globului pămintesc — se spune în telegrama UNIUNII SCRIITORILOR.Acest act dobindește o deosebită semnificație în contextul apropiatei aniversări a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului. Prin Raportul pe care l-ați prezentat atunci marelui forum al comuniștilor, prin spiritul înnoitor al dezbaterilor, prin hotăririle adoptate au fost puse temeliile unei noi ere în istoria României contemporane. Sint mereu vii în memoria noastră cuvintele pe care le-ați rostit de la tribuna congresului : «Nici o generație nu a avut fericirea de a fi părtașă la asemenea grandioase transformări sociale, de a avea atît de limpede și de apropiat viitorul strălucit al țării». însuflețiți de realitățile și perspectivele statornicite mai cu seamă în acești douăzeci de ani, slujitorii condeiului s-au străduit ca literatura să-și îndeplinească mai eficient vocația de modelator al conștiințelor. Bucu- rîndu-ne de grija și prețuirea cu care sint cinstite de partid, de dumneavoastră personal, eforturile și biruințele pe tărîmul creației, vom face tot ceea ce ne stă în putință pentru ca în scrierile noastre să vibreze mai puternic preocupările, simțămintele și aspirațiile oamenilor muncii, urmînd și în aceasta înflăcăratele dumneavoastră îndemnuri.împărtășind cu întregul popor acest moment de înălțătoare bucurie, vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom îndeplini cu același devotament îndatoririle ce ne revin, pentru a înălța edificiul trainic al culturii și literaturii românești, sub soarele generos al socialismului și comunismului".„Acum, cînd gindurile sutelor de mii de oameni ai muncii, ale tuturor locuitorilor acestor străvechi meleaguri românești se îndreaptă cu nespusă mîndrie și adincă recunoștință spre dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului român, revoluționar înflăcărat, ctitorul României moderne, al celei mai înfloritoare epoci din istoria patriei, vă aducem, cu profund respect, fierbintele nostru omagiu pentru tot ceea ce ați făcut și fa

ceți spre binele și fericirea poporului român — se arată in telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN HUNEDOARA AL P.C.R,Alegerea dumneavoastră. în cadrul adunării solemne a Academiei Republicii Socialiste România. ca membru titular și președinte de o- noare al acestei prestigioase instituții, ne-a umplut inimile de bucurie și satisfacție. Este marea recunoaștere pe care știința, întreaga spiritualitate românească o acordă o- mului care, aflat de două decenii în fruntea partidului și statului, a descătușat energiile creatoare ale unei națiuni libere și independente, stă- pîne pe destinele sale, care pune mai presus de orice înflorirea pă- mîntului românesc.Locuitorii județului Hunedoara — minerii, siderurgiștii, energeticie- nii, constructorii, chimiștii, ceferiștii, lucrătorii ogoarelor — consideră că nu poate fi omagiu mai de preț față de personalitatea dumneavoastră de mare om politic și de stat, patriot înflăcărat, apărător al păcii, ce întrețineți mereu vie flacăra culturii și științei românești, decit hotărîrea lor nestrămutată de a nu precupeți nici un efort pentru a răspunde prin fapte de muncă îndemnurilor dumneavoastră înflăcărate".„Vestea că Înaltul forum al științei românești — Academia Republicii Socialiste România — v-a ales în unanimitate, cu deosebită dragoste și considerație membru titular și președinte de onoare al acestei 

prestigioase instituții, a fost primită cu nemărginită bucurie și de către cei ce trăiesc și muncesc pe meleagurile Maramureșului — se subliniază în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN MARAMUREȘ AL P.C.R. Vă sintem adine recunoscători că prin opera teoretică, prin întreaga dumneavoastră viață și activitate România și-a făurit in contemporaneitate o identitate care pune în lumină, ca niciodată pină acum, virtuțile alese ale poporului nostru, că prin întreaga creație românească ce stă sub semnul gindirii și acțiunii revoluționare a dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, se întăresc tot mai mult forța societății socialiste, unitatea și frăția întregului popor în jurul partidului.Acum, in aceste zile ale bucuriilor patriei, generate de măreția evenimentului istoric cinstit de întreaga țară, împlinirea a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului, moment inaugural al epocii ce cu justificat temei vă poartă numele, îngăduiți-ne, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca, împreună cu întregul popor, și noi, maramureșenii, să vă adresăm cele mai calde felicitări și să vă dorim deplină putere de muncă și sănătate, spre binele și fericirea întregii noastre națiuni. Dăm glas, totodată, recunoștinței noastre fierbinți pentru grija statornică pe care o manifestați față de dezvoltarea multilaterală și a acestui minunat colț de țară, care este Maramureșul, și vă asigurăm că nu vom precupeți nimic din forțele și capacitatea noastră pentru înfăptuirea neabătută a hotăririlor celui de-al XIII-lea Congres al partidului".„Cu prilejul alegerii dumneavoastră ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România, comuniștii, toți oamenii muncii din MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE, alâturin- du-și glasul întregului nostru popor, vă adresează din adincul inimii cele mai calde felicitări — se arată într-o altă telegramă.Printr-o fericită coincidență, evenimentul are loc în pragul unei sărbători scumpe națiunii noastre, cea de-a 20-a aniversare a Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român, care, alegîndu-vă în suprema funcție de secretar general, a inaugurat cea mai glorioasă perioadă din istoria patriei, epoca celor mai mărețe realizări în toate domeniile de activitate. Alegerea dumneavoastră ca membru titular și președinte de onoare al celui mai înalt for științific din țara noastră reprezintă expresia celei mai profunde stime și înalte considerații prin care este omagiată contribuția originală, determinantă, de inestimabilă valoare teoretică și practică pe care ați adus-o și o aduceți la îmbogățirea creatoare a socialismului științific cu idei și teze noi, de largă perspectivă atît pentru țara noastră, cit și pentru procesul revoluționar mondial.Eminentă personalitate a lumii 

contemporane, dumneavoastră ați conferit patriei noastre, politicii sale de pace un prestigiu fără precedent pe toate meridianele globului. Constatăm cu deosebită bucurie și miii- drie patriotică faptul că opera dumneavoastră științifică și-a găsit un larg ecou și adeziune in opinia publică mondială, ideile și concepțiile pe care le promovați cu atita consecvență fiind unanim recunoscute și bucurindu-se de o Înaltă apreciere pretutindeni în lume ca o contribuție remarcabilă la lupta pentru înfăptuirea nobilelor idealuri ale umanității de progres social, colaborare și înțelegere intre popoare, la edificarea unei lumi a păcii. Mărturii elocvente, în acest sens, sint traducerea și publicarea a peste 150 de volume din opera dumneavoastră științifică în 35 de țări și 21 de limbi, alegerea dumneavoastră în înalte și prestigioase foruri științifice de peste hotare, interesul major cu care sînt primite inițiativele și propunerile constructive ale României, prin glasul dumneavoastră, cel mai autorizat reprezentant al națiunii noastre, în problemele vitale ale contemporaneității".„Comuniștii, toți locuitorii județului Suceava au aflat cu aleasă bucurie și profunde emoții de alegerea dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca membru titular șl Academiei Republicii Socialiste România și președinte de onoare al acestei prestigioase instituții științifice și culturale, și vă adresează din adîncul inimilor lor calde felicitări, însoțite de urarea de a vă consacra ani mulți, cu rodnicie, propășirii științei românești și afirmării acesteia în tezaurul culturii universale — se subliniază in telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN SUCEAVA AL P.C.R.Trăim plenar, alături de întregul nostru popor, măreția acestui eveniment de deosebită însemnătate in viața științifică și culturală a patriei, și vedem în el neclintita credință a celor mai strălucite minți românești in geniul dumneavoastră creator, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, care prin înțelepciunea, gindirea științifică și originalitatea inițiativelor promovate ați dat o nouă strălucire creației spirituale românești, contribuind prin opera teoretică la îmbogățirea tezaurului gindirii marxiste contemporane, la ridicarea pe un plan superior a tradițiilor gindirii social-poli- tice naționale.Sucevenii, mîndr! de tot ceea ce s-a înfăptuit în anii de lumină ai socialismului pe pămîntul străbun al patfiei;' dd epocalele realizări înscrise pe 'harta țării după Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, iși rostesc nemărginita prețui-’ re și admirație pe care v-o poartă, stimate și iubite erou al neamului, ziditor de conștiință și demnitate, de istorie națională și vă încredințează că vă vor urma cu fermitate comunistă crezul revoluționar, cuvîntul și fapta, exemplul măreț de slujire a patriei și partidului, neprecupețind nici un efort pentru transpunerea in viață a istoricelor hotăriri ale Congresului al XIII-lea al partidului, pentru ridicarea neamului românesc pe culmile civilizației socialiste și comuniste"...Acum, în preajma împlinirii a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului — act politic fundamental pentru noul destin al patriei socialiste — care, prin voința unanimă a națiunii, v-a desemnat în funcția supremă de conducere a societății noastre, acum, cînd cu satisfacție și bucurie măsurăm uriașele ctitorii făurite în acești ani de glorie sub arcul de triumf al celei mai ilustre epoci din întreaga istorie a pămîntului strămoșesc, in numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii timișeni avem aleasa cinste de a vă exprima cel mai înălțător omagiu și respectuoasele noastre felicitări cu prilejul momentului de profundă rezonanță al a- Iegerii dumneavoastră ca membru titular și președinte de onoare al A- cademiei Republicii Socialiste România — se arată în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN TIMIȘ AL P.C.R.Această opțiune, care onorează prestigiosul for al științei și culturii naționale, se constituie într-o nouă și semnificativă confirmare a marilor dumneavoastră calități de ginditor patriot și revoluționar, de proeminentă personalitate politică, cu o amplă viziune științifică a- supra fenomenelor dialecticii dezvoltării economice, sociale și spirituale, a cărui genială operă teoretică și practică reprezintă o contribuție originală la îmbogățirea tezaurului învățăturii materialiste despre lume și viață, a socialismului științific.Marea densitate de idei și teze de o excepțională rigoare științifică și practică, de inovare politică și socială, uriașa capacitate de analiză, sinteză și prefigurare a tendințelor dezvoltării. precum și realismul opțiunilor politice proprii fiecărei etape de construcție ce definesc proeminenta dumneavoastră personalitate, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, au o strălucită confirmare in izbinzile istorice epocale înregistrate in ascensiunea României pe calea dezvoltării sale multilaterale. Confirmînd realismul tezei elaborate de dumneavoastră, potrivit căreia între politica internă și cea externă trebuie să existe un raport dialectic, o legătură organică. partidul și statul nostru au do- bindit, în aceste două decenii, un rol imens și un prestigiu crescînd, unanim apreciate prin promovarea consecventă a celor mai juste, democratice și echitabile principii in relațiile dintre țările și națiunile planetei, pentru asigurarea unui climat de coexistentă pașnică, astfel incit România și președintele ei simbolizează esența a tot ceea ce are mai de preț umanitatea — viața liberă și prosperă, pacea și demnitatea, prietenia și colaborarea".„în deplină unitate de cuget și simțire, comuniștii, toți cei ce trăiesc și muncesc în județul Tulcea, asemenea întregii țări, animați de cele mai calde sentimente de stimă și prețuire, își exprimă din adîncul

inimilor deplina lor bucurie și satisfacție pentru alegerea dumneavoastră ca membru titular al Academiei Republicii Socialiste România și președinte de onoare al acestui înalt forum științific și vă roagă să primiți cele mai sincere și călduroase felicitări, urările cele mai alese de viață îndelungată, de sănătate deplină,_ multă putere de muncă și creație în fruntea partidului și țării, spre a ne călăuzi cu înțelepciune și cutezanță spre noi și noi victorii, pe calea măreței opere de edificare a socialismului și comunismului pe pămîntul României — se subliniază in telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN TULCEA AL P.C.R.întregul nostru popor cunoaște și dă o înaltă apreciere rolului hotărîtor pe care l-ați avut și îl aveți în elaborarea și înfăptuirea marilor o- biective ale construcției societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, contribuției dumneavoastră de excepțională valoare la îmbogățirea tezaurului gindirii și practicii revoluționare. Inestimabila dumneavoastră activitate de încercat și clarvăzător Conducător de partid și de stat, strălucita pildă de dăruire patriotică si angajare revoluționară, consacrată slujirii marilor idealuri ale poporului român și-au găsit întruchiparea în minunatele înfăptuiri înscrise tn multimilenara istorie a patriei, pe care națiunea noastră le-a obținut în ultimele două decenii de cînd vă aflați In fruntea partidului și țării.Pentru tot ceea ce ați făcut și faceți spre binele, fericirea și prosperitatea poporului nostru, pentru ridicarea calității muncii și vieții sale, vă adresăm din adîncul inimilor noastre cele mai vii mulțumiri, întreaga noastră considerație și gratitudine".„în acest moment de aleasă sărbătoare pentru întreaga națiune, prilejuit de alegerea dumneavoastră ca membru titular al Academiei Republicii Socialiste România și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România colectivul de oameni ai muncii de la INSTITUTUL DE CERCETĂRI CHIMICE — ICECHIM BUCUREȘTI, vă adresează, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai respectuoase felicitări și urări de deplină sănătate, putere de muncă și viață îndelungată pentru a conduce și pe mai departe cu aceeași înțelepciune și cutezanță partidul, țara și poporul spre binele și fericirea națiunii noastre, spre măreția României socialiste — se arată intr-o altă telegramă.Vasta dumneavoastră activitate teoretică, pătrunsă de un profund spirit ’ dialectic și novator, a dus la elaborarea unor teze de o inestimabilă valoare științifică, a unor soluții originale pentru problemele dezvoltării economico-sociale a României, pentru teoria și practica revoluționară, a căror inestimabilă valoare este confirmată cu strălucire de mărețele realizări obținute de poporul nostru sub înțeleaptă dumneavoastră conducere în cei 20 de ani care au trecut de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, de întreaga evoluție a vieții contemporane.Sub influența determinantă a înaltei dumneavoastră concepții despre rolul științei în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, cercetarea științifică, condusă de eminentul savant și om politic, tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, în strînsă conlucrare cu învățămîntul și producția, s-a afirmat ca pîrghie esențială a dezvoltării și modernizării forțelor de producție, a sporirii avuției naționale.Animați de strălucitul dumneavoastră exemplu de viață și activitate revoluționară, ne angajăm să îndeplinim exemplar hotăririle Congresului al XIII-lea al partidului, să muncim fără preget, intr-un unanim și profund spirit revoluționar, pentru ridicarea pe o treaptă superioară a activității de cercetare in domeniul chimiei.„Cu prilejul alegerii dumneavoastră ca membru titular al Academiei Republicii Socialiste România și președinte de onoare al acestui inalt for al științei românești. Comisia Centrală de Revizie vă urează cele mai calde și sincere urări de sănătate, putere de muncă, de ' fericire, pentru binele și prosperitatea. întregii noastre națiuni, pentru a ne conduce pe mai departe spre noi și tot mai mari înfăptuiri pe calea socialismului și comunismului. Aceasta este o recunoaștere a contribuției de inestimabilă valoare pe care dumneavoastră ați adus-o în acești 20 de ani de cind vă aflați tn fruntea partidului nostru, la înflorirea științei și culturii, la așezarea pe baze științifice a întregii vieți economice și sociale, la promovarea progresului tehnic și aplicarea rezultatelor revoluției tehnico-științifice contemporane, la dezvoltarea socialismului științific, a științelor sociale, a științei românești in general — se arată în telegrama COMISIEI CENTRALE DE REVIZIE A PARTIDULUI COMUNIST ROMAN.Este unanim recunoscut că, sub impulsul gindirii și acțiunii dumneavoastră revoluționare. Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român a marcat o cotitură fără precedent în istoria țării noastre, în direcția dezvoltării rapide a forțelor de producție, a descătușat energiile creatoare ale întregului popor, a produs ample deschideri înnoitoare în concepția și practica edificării societății socialiste, a situat pe prim plan în progresul multilateral al societății noastre rolul științei și progresului tehnico-științific, inaugurînd o nouă epocă de adinei transformări revoluționare în toate domeniile de activitate.împreună cu întregul partid și popor. ne exprimăm, și cu acest prilej, sentimentele de înaltă stimă și vie recunoștință față de dumneavoastră, cel mai iubit fiu al poporului, eminent conducător al partidului și statului nostru, înflăcărat patriot revoluționar și luptător neobosit pentru progres, care v-ați închinat întreaga viață și activitate împlinirii aspirațiilor celor mai înalte de prosperitate ale poporului român, cauzei păcii și înțelegerii între popoare".
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Manifestări politico-educative 
și cultural-artistice consacrate împlinirii 
a 20 de ani de la Congresul al IX-lea 

al partidului

Sînt reliefate mărețele realizări obținute de poporul român în 
anii „Epocii Ceaușescu11 - cei mai rodnici ani ai istoriei noas
tre naționale - se dă o înaltă apreciere activității teoretice și 
practice desfășurate de secretarul general al partidului pentru 

demnitatea, independența și măreția României socialiste

de onoare al Academiei Republicii Socialiste România
EVENIMENT CU ADÎNCI SEMNIFICAȚII ÎN VIATA 

POIfflCĂ, SOCIALĂ ȘI ȘTIINȚIFICĂ A TĂRII

In toate localitățile, în unități economice, instituții, școli și facultăți, așezăminte de cultură din județul TIMIȘ au loc în aceste -zile ample manifestări politico-educative și cultural-artistice omagiale, dedicate aniversării a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului. Sub genericul „Epoca Nicolae Ceaușescu — epoca unor mărețe înfăptuiri", la complexul muzeal Timiș a avut loc un simpozion in cadrul căruia activiști de partid și de stat, istorici, cercetători, cadre didactice au prezentat comunicări despre uriașele prefaceri revoluționare in dezvoltarea economico-socială a patriei în cei 20 de ani care au trecut de la Congresul al IX-lea, evidențiind rolul determinant al tovarășului Nicolae Ceaușescu în elaborarea și înfăptuirea politicii partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. Simpozioane, mese rotunde, expuneri dedicate însemnătății istorice a Congresului al IX-lea au avut loc, de asemenea, la întreprinderea de autoturisme, Casa tineretului și Asociația scriitorilor din Timișoara, Filatura de mătase și Clubul tineretului din Lugoj. Biblioteca orășenească din Sinnicolau Mare. In suita manifestărilor dedicate aceluiași eveniment se înscriu și expozițiile omagiale de carte — în cadrul cărora la loc de frunte se află operele tovarășului Nicolae Ceaușescu și ale tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu — organizate la Comitetul municipal de partid Timișoara și la Biblioteca județeană, spectacolul literar-muzical „Al patriei erou între eroi" susținut de formațiile artistice ale întreprinderii „Electromotor" și Liceului de artă „Ion Vidu" din Timișoara, ciclurile de filme românești grupate sub genericul „Epoca Ceaușescu — epoca celor mai mărețe înfăptuiri din istoria României", care rulează In aceste zile pe ecranele cinematografelor din județ. (Cezar Ioana).In Intîmplnarea aniversării a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului,...la casele de . cultură și căminele culturale, in întreprinderi șif-institllții din localitățile urbane și rurale ale județului SUCEAVA se desfășoară o complexă suită de manifestări politico- educative și cultural-artistice. în organizarea Cabinetului județean pentru activitate ideologică și po- litico-educativă, la întreprinderile de mașini-unelte, de utilaje și piese de schimb, la combinatul de fibre, celuloză și hîrtie din Suceava, la Inspectoratul județean al Ministerului de Interne, la întreprinderea de tricotaje „Bucovina" și cooperativa meșteșugărească „Munca invalizilor" din Rădăuți, la întreprinderea de covoare plușate din Șiret, precum și in fața activului comitetelor orășenești de partid din Rădăuți și Șiret a fost prezentat simpozionul : „Epoca Ceaușescu— epoca unor grandioase împliniri socialiste"; „însemnătatea istorică 
a Congresului al IX-lea al P.C.R. în viața partidului și a poporului nostru", „Epoca Nicolae Ceaușescu— epocă a tinereții noastre revoluționare". „Județul Suceava în Epoca Nicolae Ceaușescu" — sînt doar cîteva din simpozioanele și expunerile prezentate în fața a numeroși oameni ai muncii, tineri și virstnici, la căminele culturale din Pojorita, Dorna Candrenilor, Poiana Negrii, Coșna, Broșteni, Dol- hasca și din alte numeroase localități ale județului, în continuarea acestora desfășurindu-se bogate programe cultural-artistice. (Sava Bejinariu).Sub genericul „1965—1985 : epoca marilor împliniri", la galeriile Victoria din municipiul Brașov s-a deschis o expoziție omagială care cuprinde peste 60 de lucrări de pictură, grafică, sculptură, artă decorativă ale artiștilor plastici brașoveni, reprezentative pentru avintul pe care l-au cunoscut arta și cultura în ultimii 20 de ani și în județul BRAȘOV. O altă manifestare prestigioasă dedicată aceluiași eveniment este cea organizată de teatrul dramatic sub genericul „Zilele dramaturgiei românești", prilej cu care vor fi prezentate unele dintre spectacolele de succes ale teatrului brașovean.Alte manifestări omagiale — expuneri, dezbateri, simpozioane, montaje literare, expoziții de carte și altele, desfășurate sub titluri ca „Ultimii 20 de ani — o epocă de mari prefaceri revoluționare", „20 de ani de mărețe înfăptuiri in timpul scurs de la Congresul al IX-lea“, „Epoca Nicolae Ceaușescu — epoca celor mai rodnice împliniri din istoria patriei" — reflec- tînd transformările fără precedent cunoscute in acești ani in țara noastră și, în acest cadru, pe meleagurile Brașovului, contribuția inestimabilă a secretarului general al partidului la ridicarea patriei pe noi culmi de progres și civilizație, au avut loc la toate casele de cultură din județ — Brașov, Făgăraș, Rupea. Predeal etc., precum și la cluburile unor importante întreprinderi, cum ar fi „Tractorul", întreprinderea de autocamioane, întreprinderea de rulmenți, Combinatul chimic Făgăraș ș.a. (Nicolae Mocanii).In toate localitățile urbane șl rurale ale județului VASLUI continuă să se desfășoare,’ sub egida secției propagandă a comitetului județean de partid, numeroase manifestări politico-educative, culturale și artistice omagiale. „Epoca Nicolae Ceaușescu — epocă de glorie și mărețe împliniri socialiste" este genericul sub care la Vaslui, , la clubul tineretului, la întreprin

derea de elemente pneumatice șl aparate de măsură Bîrlad, pe platforma industrială a orașului Huși s-au desfășurat simpozioane la care au luat parte oameni ai muncii din unitățile respective. La casele de cultură din Bîrlad, Huși și Negrești, in căminele culturale sătești au avut loc dezbateri și expuneri cu tema „P.C.R., conducătorul încercat al destinelor României socialiste. Rolul hotărîtor al tovarășului Nicolae Ceaușescu la fundamentarea teoretică și transpunerea în viață a înțeleptei politici interne și externe a partidului și statului nostru". Relcvînd însemnătatea istorică a celui de-al IX-lea Congres al partidului, aceste manifestări. întregite de expoziții și spectacole artistice, au reliefat pregnant transformările înnoitoare petrecute în țară și in județ în cele două decenii de viață nouă socialistă și. in mod deosebit, contribuția strălucită în acest sens a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, căruia vasluienii îi aduc și cu acest prilej un vibrant și înălțător omagiu de fierbinte dragoste și recunoștință. (Petru Necula).în județul CLUJ, la Combinatul metalurgic din Cimpia Turzii, Combinatul de pielărie și încălțăminte Clujeana. întreprinderea mecanică de material rulant „16 Februarie", Asociația scriitorilor, Editura „Dacia", Clubul Universității, Institutul de medicină și farmacie din Cluj-Napoca, Combinatul de lianți ■și materiale refractare și întreprinderea de sticlărie din Turda, Fa

brica de piese pentru utilaje textile din Huedin au avut loc simpozioane omagiale cu teme ca : „1965—1985 — ani de istorie revoluționară și împliniri socialiste", „Ctitorii ale Epocii Nicolae Ceaușescu", „Doctrina Ceaușescu — strălucită contribuție la dezvoltarea creatoare a gindirii social-politice și filozofice românești. la dezvoltarea teoriei și practicii revoluționare", „Concepția nouă, revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu privind dezvoltarea științei, culturii și învăță- mintului, de integrare a învăță- mîntului cu cercetarea și producția". Totodată in cadrul așezămintelor de cultură din Cluj-Napoca, Dej, Turda, Gherla s-au desfășurat spectacole de cintece și poezie patriotică și revoluționară și s-au deschis expoziții de artă plastică, de fotografii și carte social-politică intitulate „Partidul, Ceaușescu, România", „Un om, o țară, un destin", „România, țara frumuseții și bucuriei în Epoca Nicolae Ceaușescu". Asemenea manifestări au avut loc și „in numeroase comune din județ. (Marin Oprea).în organizarea secției de propagandă a comitetului județean de partid, comitetului județean de cultură și educație socialistă, comitetului județean U.T.C., în localitățile județului ARGEȘ au avut loc următoarele manifestări politico-educative și cultural-artistice dedicate Împlinirii a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului : expunerea „înaltul prestigiu al României șl rolul el activ în viața internațională — rezultat al puternicei dezvoltări economicq- sociale în anii care au trecut de la Congresul al IX-lea, al prodigioasei activități desfășurate de tovarășul Nicolae Ceaușescii în fruntea partidului și statului", la U.F.E.T. Curtea de Argeș ; spectacolul cultural-artistic „Conducătorului iubit — omagiul constructorilor de autoturisme", la întreprinderea de autoturisme Pitești ; concursul școlar „Activitatea politică și revoluționară a secretarului general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, model de muncă și viață pentru generația tînără", la liceul de textile Pitești ; dialog cu brigada științifică pe tema „Concepția materialist-științifică a partidului și statului nostru despre lume și viață", la căminul cultural Corbi. (Gheorghe Cîrstea).In cadrul manifestărilor dedicate împlinirii a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului, în toate localitățile județului BIHOR se desfășoară o bogată paletă de activități politico-educative. La biblioteca județeană din Oradea a fost vernisată o expoziție reunind la loc de cinste opere ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, lucrări care înfățișează elocvent rolul determinant al gindirii și activității secretarului general al partidului in dezvoltarea teoriei și practicii construcției socialiste în patria noastră. Muzeul Țării Crișu- rilor a găzduit simpozionul „Epoca Nicolae Ceaușescu — o epocă istorică de strălucite împliniri". Sub genericul „E tinerețea noastră partidului datoare", in taberele de vacanță se desfășoară sugestive programe cultural-artistice expri- mînd recunoștința fierbinte a tinerei generații pentru minunatele

condiții de muncă și învățătură a- sigurate. La Poligraf-Club din O- radea au loc proiecții de diapozitive evidențiind dinamismul realităților bihorene în anii ce au urmat Congresului al IX-lea al partidului. Comitetele orășenești U.T.C. Salonta și Beiuș au inițiat concursul tematic „Mari ctitorii ale Epocii Ceaușescu". In peste 30 de localități din mediul rural a fost prezentată expunerea „Opera tovarășului Nicolae Ceaușescu — solie de pace și colaborare între popoare". Dialoguri ale oamenilor muncii de cele mai diferite vîrste și profesii cu membri ai cenaclurilor „Miron Pompiliu", „Horenii" șt „Iosif Vulcan", urmate de recitaluri de versuri intitulate „Omagiu patriei socialiste" au avut loc în Orașul Doctor Petru Groza și municipiul Oradea. (loan Laza).La casa de cultură din municipiul Turnu Măgurele, județul TELEORMAN, a avut loc un simpozion cu tema „Douăzeci de ani de epocale înfăptuiri în istoria României socialiste, sub conducerea partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu". Comunicările prezentate au evidențiat rolul hotăritor al secretarului general al partidului nostru în grandioasa operă de dezvoltare armonioasă a tuturor județelor patriei, in obținerea marilor succese ale poporului nostru în perioada cea mai bogată în împliniri din istorie, perioadă pe care cu mîndrie o numim „Epoca Ceaușescu". Simpozionul a dat expresie stimei profunde pe care toți cei ce trăiesc și muncesc pe aceste înfloritoare meleaguri o nutresc, asemenea întregii noastre- națiuni, față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, mîndriei și dorinței fierbinți de a-1 avea ani mulți în fruntea partidului și tării, pentru a conduce destinele națiunii noastre spre noi culmi de progres și civilizație. în Încheierea acestei manifestări politico-educative a fost prezentat un program omagial de cintece și versuri patriotice, la care și-au dat concursul artiști amatori laureați ai ultimei ediții a Festivalului național „Cîn- tarea României". (Stan Ștefan).Intre numeroasele manifestări desfășurate și în județul GALAȚI în cinstea împlinirii a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului reținem expunerea „1965— 1985 — Contribuția hotăritoare a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la fundamentarea concepției privind dezvoltarea multilaterală a României socialiste" și dezbaterea „România socialistă de azi — România comunistă de mîine, rod al muncii eroice a poporului nos- •ȚțL.al înfăptuirii neabătute a politicii partidului de ridicare a patriei noastre pe noi culmi de progres și. civilizație", acțiuni susținute in fața oamenilor muncii din uzine ale Combinatului siderurgic Galați. Expoziții de carte cu titlul „Opera tovarășului Nicolae Ceaușescu — contribuție inestimabilă la dezvoltarea gindirii și practicii revoluționare" au fost deschise in întreprinderi gălă- țene. De asemenea, o decadă record cu genericul „Calitate — eficientă — producție" privind realizarea producției fizice la un înalt nivel calitativ s-a declanșat in unitățile industriale din Galați : Șantierul naval, întreprinderea Laminorul^ de tablă, întreprinderea mecanică navală și altele. Aceste manifestări, precum și celelalte desfășurate la Galați, Tecuci, in alte localități ale județului au loc sub semnul omagierii aportului inestimabil al secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la toate mărețele împliniri socialiste din cele două decenii de glorioase prefaceri, oamenii muncii gă- lățeni angajindu-se să facă totul pentru a înfăptui cu cinste sarcinile ce le revin din istoricele hotă- riri ale Congresului al XIII-Iea al partidului. (Dan Plăeșu).în toate localitățile din județul IALOMIȚA, vatră de piine și de istorie, au loc in aceste zile manifestări care omagiază împlinirea a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al P.C.R. și două decenii de cind în fruntea partidului se află cel mai iubit fiu al poporului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. în organizarea secției de propagandă a comitetului județean de partid, consiliului județean al sindicatelor, comitetului județean al U.T.C. și comitetului județean de cultură și educație socialistă, Ia casele de cultură din municipiul Slobozia, orașele Urziceni și Țăndărei, Ia Clubul muncitoresc C.F.R. Fetești, la căminele culturale din Miloșești, Scmteia, Căzănești, Jilavele, Coșe- reni, Balaciu. Bucu, Mihail Kogâl- niceanu, Vlădeni și Făcăeni au loc simpozioane, dezbateri, expuneri în care sînt prezentate profundele prefaceri înnoitoare din viața economico-șocială a țării din anii „Epocii Ceaușescu". Dintre temele abordate am reținut „Două decenii de viață nouă, de mărețe realizări ale Epocii Ceaușescu" ; „20 de ani de glorii și lumină ai României socialiste in Epoca Ceaușescu", „Tineretul României socialiste în Epoca Ceaușescu", „Documentele Congresului al IX-lea în realizările șl împlinirile noastre", „Congresul al IX-lea al P.C.R., deschizător al unei noi ere istorice in dezvoltarea socialistă și comunistă a României". Cu acest prilej au fost organizate expoziții de carte social-politică, in care sînt prezentate operele tovarășului Nicolae Ceaușescu. (Mihai Vișoîu).

(Urmare din pag. I) grarea organică a învățămîntului cu cercetarea și producția, vasta ofensivă de modernizare în ritm susținut a economiei noastre, înzestrarea ei cu utilaje de inaltă tehnicitate și eficiență, creșterea substanțială a productivității muncii, dezvoltarea echilibrată a tuturor județelor patriei, afirmarea prestigioasă a României în circuitul tehnico-științific internațional.Momentul cel mai înălțător al solemnității desfășurate in aula Academiei l-a reprezentat cu- vintarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Subliniind mărețele înfăptuiri obținute in ultimii 20 de ani în dezvoltarea so- cial-economică a patriei, secretarul general al partidului a relevat — pornind de la adevărul că socialismul se poate realiza cu succes numai pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii umane în general — direcțiile prioritare în care trebuie îndreptate eforturile slujitorilor științei, astfel incit să fie soluționate, într-un timp mai scurt, marile probleme privind înfăptuirea noii revoluții tehnico-științifice in tara noastră. „Omenirea — arăta secretarul general al partidului —

se află într-o etapă în care cuceririle științei, in toate domeniile, au un rol de scamă în dezvoltarea forțelor de producție, în lărgirea o- rizontului de cunoaștere a universului. Noua revoluție tehnico-știin- țifică pe plan mondial impune ca o necesitate obiectivă pentru poporul nostru — și, in 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 strins legat, determinat de felul cum vom ști să acționăm pentru a ridica la un nivel superior întreaga activitate de cercetare științifică".In lumina acestei concepții, pătrunsă de răspundere patriotică pentru destinul poporului român, pentru prezentul și viitorul său, se impune să se dezvolte continuu cercetarea In matematică, fizică, chimie, biologie, ca și în științele sociale. Cu deosebire se cer dezvoltate studiile privind istoria, limba și cultura românească — domenii ce constituie mărturia cea mai trainică a ființei naționale. „Avem o istorie minunată, ne putem mîn-

dri cu ceea ce au înfăptuit poporul român, înaintașii noștri! — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu. Avem datoria să cunoaștem și să clarificăm cit mai bine toate momentele importante din istoria formării și dezvoltării poporului și a națiunii noastre, cu atît mai mult cu cit 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 asemenea natură incit ne permit să respingem orice încercare de a diminua rolul poporului român, al națiunii noastre in dezvoltarea o- menirii, a culturii mondiale. Și avem mîndria să afirmăm acest lucru, deoarece mulți oameni de știință și din alte domenii ale culturii românești au dat, nu numai pentru poporul nostru, dar și pentru întreaga omenire, cuceriri care vor rămine veșnice".Este necesar, totodată, ca în concordanță cu noile evoluții din societatea românească, cu cerințele etapei actuale de dezvoltare a țării să sporească aportul științelor economice și politice, al științei conducerii societății, care trebuie să promoveze cu mai mult curaj noul, să înlăture tot ceea ce este

perimat și nu mai corespunde noilor realități.In discursul tovarășului Nicolae Ceaușescu s-a subliniat deopotrivă marea îndatorire ce revine oamenilor de știință de a acționa cu consecventă, cu hotă- rire pentru ca toate cuceririle științei, descoperirile geniului uman să servească nu țelurilor războinice, sporind riscurile unei conflagrații nimicitoare, ci omului, afirmării personalității umane, bunăstării și propășirii fiecărui popor într-o lume a păcii, a înțelegerii și respectului reciproc dintre națiuni.Alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România va deschide, așa cum se arată în hotă- rirea înaltului for științific, o eră nouă, de înflorire a acesteia, sporind contribuția sa la dezvoltarea creativității tehnico-științifice și cultural-artistice naționale. O apreciere unanim împărtășită de toți slujitorii științei și culturii din țara noastră, de toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, așa cum se subliniază în numeroasele mesaje, telegrame și scrisori adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu de pe întreg cuprinsul patriei.
(Urmare din pag. I)mă, îmi amintesc de versurile eminesciene care îndeamnă să turnăm in formă nouă limba veche și înțeleaptă.Cuvântarea președintelui este ea însăși un model de program de lucru mobilizator, de elevată teză științifică. în ea fiecare cercetător, căutător al noului, specialist din indiferent ce domeniu lucrează va găsi temeiuri pentru a ridica propria activitate pe noi culmi de progres.Cuvîntul președintelui reprezintă cel mai cuprinzător și cutezător program de muncă pentru noi, oamenii de

știință, datori să acționăm cu întreaga noastră capacitate creatoare pentru înfăptuirea exemplară a
ocupă preocuparea sa statornică din anii de după Congresul al IX-lea al partidului pentru stimularea

atitudinea de pasivitate, neîncrederea in forțele proprii, mentalitățile de ploconire in fața realizărilor știin
tă aici o concepție patriotică, o concepție stenică și. în același timp, o concepție ce răspunde necesității

Militant neobosit pentru afirmarea 
multilaterala a științei românești

Așa a fost In 11 iulie 1985, in aula Academiei, cind toți cei ce ne- aflam acolo am simtit acea intensitate unică de trăire spirituală prilejuită de prezența tovarășului Nicolae. Ceaușescu. generatoare, ca în atitea rinduri, de optimism și încredere în forțele noastre.. îi mulțumim pentru înalta cinste pe care a fă- cut-o celui mai înaltprogramelor de dezvoltare a țării stabilite de Congresul al XIII-Iea al partidului, în această viziune generală, un loc central în gindirea și activitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu îl

creației științifice originale, creșterea aportului propriu al cercetării din țara noastră Ia progresul științei românești. Este cunoscut cu cită hotărîre a combătut secretarul general al partidului

ței străine șl cu cită energie a subliniat că stă în puterea cercetătorilor noștri să a- bordeze și să soluționeze cu succes problemele cele mai complexe ale științei contemporane. Este exprima

actuale, Intrucît tocmai creația științifică proprie este de natură să dea răspunsuri mai adecvate, mai intim legate de realitățile concrete ale dezvoltării economico- sociale a patriei.

for științific al țării, pentru evenimentul excepțional pe care l-am trăit cu toții și li transmitem caldefelicitări, urări de fericire, viață lungă sănătate. și
Creșterea în ritm susținut a venitului național,

- baza trainică a dezvoltării economico-sociale a patriei
(Urmare dfn pag. I)fundamentat teza de excepțională importantă teoretică și practică potrivit căreia sporirea continuă a venitului național nu se poate realiza fără importante eforturi materiale din partea societății, fără alocarea unei însemnate părți din valoarea nou creată pentru lărgirea producției, cale sigură pentru dezvoltarea economică a țării, pentru ridicarea nivelului de trai al celor ce muncesc. Ca urmare a aplicării acestei politici, a alocării unei părți însemnate, de cel puțin 30 la sută din venitul național perttru fondul de dezvoltare, fondurile fixe totale au crescut de la circa 500 miliarde lei in 1965 Ia peste 2 800 miliarde Iei în acest an. peste 90 la sută din fondurile fixe existente fiind puse in funcțiune in perioada 1965—1985. Mutații importante s-au produs în structura fondurilor fixe în favoarea creșterii ponderii celor din ramurile producției materiale, de la 60,4 la sută în 1965 la 78,2 la sută în 1984.Puternica bază tehnico-materială

care a fost creată In ultimele două decenii, îmbunătățirea structurii pe ramuri și subramuri a economiei naționale, sporirea continuă a eficienței economice și trecerea la o reproducție de tip intensiv au produs schimbări importante în evoluția indicatorilor care caracterizează dezvoltarea economică. Semnificativ în acest sens este că aportul industriei la crearea venitului național a sporit de Ia 48,9 la sută in 1965 la aproape 65 la sută in 1985.Pe temelia progresului general al forțelor de producție, a promovării largi a celor mai noi cuceriri ale revoluției tehnico-științifice, a ridicării necontenite a pregătirii profesionale si politice a oamenilor muncii a devenit posibilă trecerea la abordarea calitativă a sarcinilor dezvoltării economice. Pornind de la orientările ferme date în această privință de secretarul general al partidului, incepind cu cincinalul 1971—1975 ritmul de creștere a venitului național a devansat pe cel al produsului social, după cum rezultă din tabelul de mai jos :
- ritm mediu anual, in procente -

1966-
1970

1971- 1976-
1975 1980

1981-
1985

Produsul social 
Venitul național

8.7
7.7

10,5 7,0
11,3 7,2

4,6 
peste 7

Se cuvine precizat că ritmul mediu anual de creștere a produsului social și a venitului național în țara noastră s-a situat printre cele mai ridicate pe plan mondial în perioada respectivă. Important este însă că masa de venit național care corespunde unui procent de creștere a acestuia este de 5 ori mai mare în acest an față de anul 1965.Creșterea în ritm mai rapid a venitului național fată de produsul social s-a datorat in mod nemijlocit măsurilor stabilite de conducerea partidului, la inițiativa tovarășului Nicolae. Ceaușescu, pentru intensificarea acțiunii factorilor intensivi, calitativi ai producției și, îndeosebi, pentru scăderea cheltuielilor materiale Ia 1 060 lei produs social. Un calcul arată că dacă în anul 1985 produsul social planificat s-ar realiza cu cheltuielile materiale din 1965 (în condiții comparabile), venitul național ar fi mai mic cu circa 100 miliarde lei. De aici rezultă in mod evident importanța deosebită pe care o are reducerea substanțială, pe unitatea de produs, a consumurilor de materii prime, materiale, combustibili și energie, valorificarea superioară a acestora, ca factori de prim ordin pentru sporirea mai accelerată a venitului național. Bunăoară, in anul 1985 fiecare procent de reducere a ponderii cheltuielilor materiale în produsul social asigură un spor de venit național de peste 20 miliarde lei, față de 4,6 miliarde lei in 1965.De altfel, tn concepția secretarului general al partidului, edificarea unei economii dinamice și moderne este de neconceput fără realizarea unei înalte eficiente, fără reducerea continuă a consumurilor materiale. „Aceasta este singura cale reală pentru creșterea venitului național, pentru sporirea bogăției naționale și ridicarea rentabilității generale a ac-

tivității economice, pentru asigurarea mijloacelor necesare dezvoltării societății, ridicării bunăstării materiale și spirituale a poporului" — aprecia secretarul general al partidului. în consecință, în cadrul măsurilor luate din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru intărirea autoconducerii și autogestiunii, pentru perfecționarea mecanismului e- conomico-financiar, s-a urmărit cu perseverență ca fiecare întreprindere, prin efort propriu, pe căi economice, să realizeze o rentabilitate maximă de la fiecare leu cheltuit sau investit.între factorii cu puternic caracter intensiv, de natură să asigure sporirea continuă a venitului național, progresul general al societății, conducerea partidului a acordat și acordă cea mai mare atenție creșterii mai accentuate a productivității muncii. în acest scop, în decursul ultimelor două decenii au fost luate o serie de mășuri în vederea extinderii mecanizării și automatizării producției, promovării susținute a progresului tehnic în toate sectoarele de activitatț, mai bunei organizări a producției și a muncii, ridicării permanente a calificării tuturor par- ticipanților la procesul de producție, asigurării unui raport corespunzător între numărul celor care lucrează nemijlocit in producția materială — acolo unde se creează venit national — și numărul celor antrenați in alte activități. De asemenea, în scopul economisirii muncii sociale s-a acționat perseverent pentru creșterea eficientei utilizării fondurilor fixe, inclusiv prin reducerea costurilor investițiilor.Sint bine cunoscute în această privință orientările si indicațiile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu privire la folosirea integrală a capacităților de producție și modernizarea struc

turii producției tuturor ramurilor industriale. pe această bază treeîndu-se hotărît la creșterea prioritară a ramurilor de prelucrare avansată, care valorifică superior resursele tehnice, materiale și de forță de muncă. Bunăoară, prin asemenea măsuri de utilizare cu eficientă sporită a capacităților de producție, a materiilor prime, materialelor, energiei și a forței de muncă, în anul 1984 in industria republicană s-a obținut o reducere a costurilor de producție de aproape 26 miliarde lei față de anul 1980.în cadrul perfecționărilor aduse mecanismului economico-financiar, din inițiativa secretarului general al partidului au fost introduse stimulente materiale pentru colectivele de oameni ai muncii de natură să determine intensificarea preocupării acestora pentru obținerea unor rezultate economice maxime. Astfel, beneficiul a devenit un puternic factor de cointeresare materială, o parte din acesta fiind destinat fondului de participare la realizarea producției, a beneficiilor si la împărțirea beneficiilor, precum si pentru constituirea fondului pentru acțiuni sociale și a fondului pentru construcții de locuințe și alte investiții cu caracter social. De asemenea, din anul 1984 s-au introdus noi stimulente pentru creșterea productivității muncii și reducerea consumurilor de materii prime și materiale peste prevederile de plan, stabilindu-se ca o cotă de 50—60 la sută din efectul economic obținut prin aplicarea unor astfel de măsuri să fie destinat celor care au participat nemijlocit la aplicarea lor. Se poate aprecia că, în ansamblul lor. măsurile de stimulare colectivă și individuală au creat un cadru favorabil gospodăririi cu maximă eficientă a fondurilor materiale și bănești încredințate de societate spre administrare colectivelor de oameni ai muncii, care, în calitate de proprietari. producători și beneficiari, și-au intensificat eforturile pentru obținerea unor beneficii sporite, pentru sporirea participării întreprinderilor in care lucrează la crearea venitului național.Creșterea în ritm înalt a venitului național, ca rezultat al înfăptuirii consecvente a politicii partidului de dezvoltare intensivă, calitativă a e- conomiei. a permis alocarea. în permanență. a celei mai mari părți din acesta pentru fondul de consum, pentru creșterea gradului de satisfacere a cerințelor materiale și spirituale ale celor ce muncesc. Cîteva date sînt elocvente în această privință. Retribuția medie netă a personalului muncitor a crescut de la 1 028 lei în 1965 Ia 2 925 lei la finele anului 1984, urmînd a fi de circa 3 000 Iei în 1985. Retribuția medie reală, după încheierea acțiunii de majorare a retribuțiilor, a fost mai mare cu 6 la sută față de anul 1980, iar în anul 1985 creșterea va ajunge la 8 la sută. Veniturile țărănimii au crescut substanțial atit ca urmare a sporirii producției agricole -și a valorificării unor cantități însemnate la fondul de stat, cit și ca rezultat al majorării prețurilor de cumpărare la produsele vegetale și animale.Totodată, a devenit posibilă alocarea unor fonduri însemnate de la bugetul de stat pentru învățămînt, sănătate, cultură și artă, pentru construcția de locuințe, lucrări edi- litar-gospodărești etc. De exemplu, în perioada 1965—1984 s-au construit din fondurile statului peste 2 200 000 apartamente, respectiv circa 86 la

sută din numărul total de apartamente construite din fondurile statului In anii socialismului ; în prezent, în fiecare zi se mută în case noi 500 de familii. De asemenea, veniturile obținute de populație din fondurile sociale de consum pe o familie cresc de la 3 858 Iei în 1965 la circa 13 000 lei în 1985. Sînt date, realizări care ilustrează cu prisosință că politica partidului de sporire continuă a eficienței, a venitului național a fost însoțită de ridicarea sistematică a standardului de viață al întregului popor.Politica partidului de creștere susținută a venitului național va continua și în viitor cu aceeași consecvență. In acest sens, documentele Congresului al XIII-Iea al partidului, care poartă amprenta gindirii novatoare, cutezătoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, prevăd ca, prin accentuarea aportului factorilor calitativi, intensivi, venitul național să sporească in următorul cincinal într-un ritm inalt — dc 7,6—8,3 la sută anual, devansînd ritmul de creștere a produsului social — de 5—5,7 la sută. Opțiunea pentru dezvoltarea dinamică, eficientă a economiei în cincinalul 1986—1990 și în continuare are la bază atît realizările obținute în ultimele două decenii, cit și măsurile cuprinse în programele speciale care vizează sporirea eficientei economice, îndeosebi prin creșterea mai accentuată a productivității muncii, economisirea și valorificarea superioară a resurselor materiale si energetice, diminuarea costurilor de producție, în condițiile ridicării nivelului tehnic și calitativ al produselor. Sintetic, sarcinile in acest domeniu se regăsesc în prevederea ca în viitorul cincinal circa 85 la sută din sporul de venit național să se obțină pe seama creșterii productivității muncii sociale. Iar factorii e- sențiali pe seama cărora urmează a se atinge acest obiectiv vor fi dublarea productivității muncii în industrie și construcții în 1990 față de 1980 și diminuarea, în ultimul an al cincinalului viitor, în comparație cu anul 1985, cu circa 20 la sută a cheltuielilor materiale pe unitatea de venit național. Ca urmare, ponderea cheltuielilor materiale în produsul social se va reduce in 1990 la circa 53 la sută, pe această cale realizin- du-se 35 la sută din sporul de venit național prevăzut.Anii luminoși care au trecut de Ia Congresul al IX-lea, de cînd in fruntea partidului și a țării se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, au fost anii unui efort constructiv fără precedent, în care s-au înregistrat progrese nemaiintîlnite în dezvoltarea economică a țării, în creșterea nivelului de trai al tuturor fiilor săi, pe baza sporirii continue și in ritm înalt a venitului național, a avuției societății. Mărețele realizări obținute în aceste două decenii demonstrează pregnant, cu puterea faptelor, justețea și realismul politicii Partidului Comunist Român, capacitatea națiunii noastre de a-și amplifica continuu venitul național, avuția națională și de a-și făuri pe această bază viitorul său comunist. Iar garanția continuării neabătute a acestei politici realiste, judicioase, a înfăptuirii perseverente a obiectivelor și sarcinilor stabilite la Congresul al XIII-Iea al partidului privind dezvoltarea economico-socială a României o reprezintă faptul că la conducerea destinelor țării se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiunii noastre.
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în preajma aniversării a două decenii de la istoricul Congres al IX-lea al partidului Cronica zilei

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

Mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,Participanții Ia simpozionul omagia! organizat de Comitetul județean Argeș al P.C.R., consacrat aniversării a două decenii care au trecut de la Congresul al IX-Iea al partidului, își exprimă profunda recunoștință fată de activitatea eroică, revoluționară pe care o desfășurați dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, in fruntea partidului și a tării, fa(ă de modul strălucit in care conduceți cu clarviziune, cutezanță și inegalabilă dăruire patriotică destinele națiunii noastre spre comunism.împreună cu întregul nostru popor, aducem un vibrant omagiu și ne exprimăm întreaga recunoștință fierbinte fată de activitatea revoluționară pe care, cu neasemuită înțelepciune și fermitate, o desfășurați în slujba idealurilor de propășire și fericire ale poporului, independenței și suveranității patriei, înfăptuirii destinului socialist al României.Comunicările prezentate au pus cu putere în evidentă faptul că învestirea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în funcția supremă de conducere în partid, de către Congresul al IX-lea. a inaugurat o etapă nouă, cea mai rodnică din multimilenara sa Istorie, pe care, cu legitimă mîndrie, o numim după numele ctitorului ei „Epoca Nicolae Ceaușescu".Alături de întregul nostru popor, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Argeș dau o înaltă apreciere inestimabilei dumneavoastră contribuții Ia edificarea vastei opere constructive, de prefacere radicală a întregii societăți, pentru dezvoltarea și modernizarea industriei, înfăptuirea noii revoluții agrare, afirmarea tot mai puternică a științei, învă- tămîntului, artei și culturii, ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului nostru, dăm, de asemenea, o înaltă apreciere rolului dumneavoastră la îmbogățirea tezaurului gîndirii social- politice, a teoriei revoluționare a socialismului științific, cu idei și teze noi, de mare actualitate, pentru înflorirea multilaterală a patriei noas- e socialiste, pentru triumful nobi- lor idealuri ale păcii, prieteniei și colaborării între toate popoarele lumii.Ca proeminentă personalitate a lumii contemporane, care și-a dobîn- dit un loc de cinste în rîndul eelor mai de seamă oameni politici și de stat ai zilelor noastre, ați conferit României socialiste, politicii sale de pace un prestigiu fără precedent. Sînt, de asemenea, unanim recunoscute și se bucură de o înaltă apreciere pe toate meridianele globului eforturile dumneavoastră neobosite pentru dezarmare, și în primul rînd pentru dezarmarea nucleară, pentru securitate și pace pe pămînt.Asemenea tuturor zonelor țării, Argeșul a cunoscut în acești ani o dezvoltare fără precedent, marile realizări obținute în domeniile vieții economice, politice și social-cultura- le din județul nostru sînt indisolubil legate de numele dumneavoastră,

de participanții la simpozionul organizat 
de Comitetul județean Brașov al P.C.R.

Mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,Participanții Ia simpozion își exprimă cu profundă mîndrie sentimentele lor, împreună cu ale tuturor oamenilor muncii brașoveni, de a- leasă stimă și fierbinte recunoștință față de activitatea dumneavoastră eroică, pătrunsă de pilduitoare iubire de patrie și popor, anințată de un înflăcărat spirit revoluționar, novator, de care se leagă cele mai uriașe transformări din multimilenara noastră existență.Folosim acest prilej sărbătoreso pentru a da glas bucuriei și satisfacției depline pe care le resimțim fată de alegerea dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, într-o impresionantă unanimitate de către Adunarea generală a Academiei Republicii Socialiste România ca membru titular și președinte de onoare al celui mai înalt for științific ai țării. Acest act cu profunde semnificații istorice constituie un nou și cald omagiu adus personalității dumneavoastră proeminente, activității strălucite pe care o desfășurați în fruntea partidului și a statului, contribuției determinante pe care ați adus-o Ia îmbogățirea teoriei revoluționare, a materialismului dialectic și istoric, a organizării și conducerii întregii societăți, avind drept țel luminos înflorirea continuă a patriei in deplină libertate și independență, triumful socialismului și păcii in lume.

Mesajul umanist al operei cinematografice
încă o dată, prin desfășurarea, în acest an, a Concursului de filme cu tematică pentru tineret a fost evidențiat adevărul, devenit loc comun, că numai prin asumarea de către creatorii de artă a unor teme de major interes, prin . preocuparea pentru semnificația și profunzimea mesajului umanist, ideologic și estetic al operei da artă se poate ajunge — în condiția existenței unor vocații autentice — la realizări durabile, cu ecou în conștiințe. Așa cum a fost cazul unora din filmele la care ne-am referit într-un comentariu anterior ori ale altora pe tare le vom semnala în cele ce urmează. Astfel, memorabilul moment istoric de la 23 August 1944 și-a aflat o reflectare impresionantă, o reconstituire dinamică a zilelor febrile din acel început de nou ev al țării. Este vorba, înainte de toate, despre filmul artistic „Ziua Z“ (scenariu : loan Grigorescu, regia : Sergiu Nicolaescu), ca și despre documentarul artistic de lung metraj „Ani eroici" (scenariu : Nicolae Dragoș, B.T. Râpeanu, regia : Virgil Calo- tescu), acesta din urmă propunind o edificatoare demonstrație bizuită pe argumentul indubitabil al faptelor, a semnificației istorice a zilelor eroicului August, a împlinirii idea- j lurilor acelor ceasuri de înălțătoa

mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de vizitele de lucru efectuate împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu. Ne exprimăm și cu acest prilej deplina noastră recunoștință pentru grija constantă pe care o acordați dezvoltării economico-sociale a județului nostru, pentru tot ce ați făcut pentru Argeșul prosper și înfloritor de azi. Și cu acest prilej ne angajăm solemn ca, urmind luminosul dumneavoastră exemplu de viață și activitate revoluționară, să nu precupețim nici un efort pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor pe acest an și a obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului, sporindu-ne contribuția la progresul multilateral al patriei.în aceste momente aniversare — scumpe inimilor întregului popor — permiieți-nc să vă adresăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, multă sănătate, fericire, putere de muncă, ani mulți și rodnici, spre binele țării și al întregului popor, pentru gloria și măreția scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.
★în organizarea Comitetului Județean Argeș al P.C.R., la Pitești s-au desfășurat lucrările simpozionului omagial cu tema „Epoca Nicolae Ceaușescu — epoca celor mai mărețe împliniri socialiste", dedicat aniversării a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al P.C.R.Comunicările prezentate au prilejuit o trecere în revistă a profundelor transformări revoluționare survenite în viața patriei și a poporului, in perioada inaugurată de marele forum al comuniștilor din iulie 1965, remarcabilele succese obținute de "oamenii muncii din România sub copducerea partidului, în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, a contribuției de o inestimabilă valoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu la fundamentarea și promovarea consecventă a p'oli- ticii interne și externe a partidului și statului nostru. A fost relevat aportul decisiv al tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea unei strategii originale de dezvoltare continuă, pe baze moderne, a industriei, agriculturii, construcțiilor, științei, culturii și artei, care a generat mutații radicale în structura, caracterul și calitatea forțelor de producție, a pus in valoare uriașul potențial creator al maselor și a permis creșterea necontenită a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor.în cadrul simpozionului a fost evocată rodnica activitate internațională a P.C.R. și a României socialiste din ultimele două decenii, care, purtînd amprenta gîndirii realiste, acțiunii dinamice și personalității proeminente ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, a conferit patriei noastre un imens prestigiu în rîndul statelor lumii. în Încheiere, într-o atmosferă de însu- flețitor patriotism, participanții la simpozion au adresat o telegramă tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.

Evocînd, intr-o atmosferă de deplină satisfacție și emoționantă min- drie patriotică, grandioasele realizări obținute de poporul român în epoca ce în semn de înaltă cinstire poartă numele dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu — nume înscris în cartea de aur a neamului ca simbol al abnegației și dăruirii fără margini pentru înfăptuirea idealurilor supreme ale națiunii noastre — participanții Ia simpozion au subliniat că aceste cuceriri revoluționare ilustrează în modul cel mai grăitor justețea, realismul profund, caracterul științific al tezelor șl ideilor cu adevărat originale care alcătuiesc opera dumneavoastră științifică de excepțională valoare teoretică și practică.In toți acești ani de lumină județul nostru, asemenea tuturor județelor țării, s-a bucurat de un înalt sprijin din partea dumneavoastră, mult stimate șl iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru care vă adresăm și cu acest prilej cele mai călduroase mulțumiri iz- vorîte din adîncul inimilor noastre. Cu aleasă stimă și deosebit respect mulțumim, de asemenea, tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu pentru munca neobosită pe care o desfășoară în conducerea partidului și statului, fn activitatea științifică, pentru generozitatea cu care ne ajută în eforturile noastre consacrate înfăptuirii programului revoluționar al partidului.Vă rugăm să ne permiteți,mult stimate și iubite tovarășe

re dăruire pentru libertatea patriei în anii ce au urmat și cu deosebire in epoca cea mai rodnică din istoria României, începută o dată cu desfășurarea marelui act politic — Congresul al IX-lea al partidului.Cele două filme amintite, prin ceea ce au reușit, prin patosul demonstrației artistice, prin solemnitatea punerii în pagină a unor fapte ele insele solemne, de evidentă încărcătură istorică, au darul de a reînvia evenimente dătătoare de mîndrie civică, de a genera legitime sentimente de patriotism, de prețuire pentru autorul lor politic și moral, partidul comunist, pentru toți cei ce și-au dedicat viața unor idealuri fără de care n-ar fi foA posibile devenirile țării, înscrierea ei in orizonturile demnității socialiste.Străbătute de patosul și dinamismul constructiv al contemporaneității noastre socialiste s-au dovedit a fi și o parte din filmele documentare (intre acestea amintim emoționantul documentar „Gorunul lui Horea" de Pompiliu Gil- meanu), ca și o parte din filmele realizate in cinecluburi. care, prin- tr-o inițiativă stimulatoare, sint prezente in secțiunea specială a concursului filmului cu tematică pentru tineret.

Nicolae Ceaușescu, să insoțim gîndu- rile noastre de înălțătoare și emoționantă admirație față de neobosita și pilduitoarea activitate pe care o des- “fășurați in funcțiile de cea mai inaltă răspundere in conducerea partidului și statului, cu angajamentul nostru revoluționar de a nu precupeți nici un efort pentru a îndeplini in mod exemplar obiectivele stabilite la Congresul al XIII-lea al partidului, indicațiile și sarcinile pe care ni le-ați trasat, demonstrind astfel prin fapte devotamentul nostru fără margini fa(ă de politica internă și externă a partidului și stalului, hotărirea nestrămutată de a spori contribuția județului Brașov la făurirea civilizației socialiste și comuniste în patria_ noastră dragă, România socialistă.
★în organizarea Comitetului jude-. țean de partid, la Brașov s-au desfășurat lucrările simpozionului omagial „Epoca Nicolae Ceaușescu — epocă de mărețe înfăptuiri" dedicat împlinirii a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului.Comunicările prezentate au pus în evidență importanța covirșitoare a Congresului al IX-lea al partidului, care a inaugurat, in istoria țării, o epocă nouă, de mari și strălucite înfăptuiri. Au fost reliefate contribuția decisivă a tovarășului

de participanții la simpozionul organizat 
de Comitetul județean Constanța al P.C.R.
Mult iubite și stimate 

tovarășe Nicolae Ceaușescu,Participanții la simpozionul omagial organizat de Comitetul județean Constanța al P.C.R., in cinstea împlinirii a două decenii de Ia Congresul al IX-lea al partidului, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii de pe această străveche vatră românească, vă adresează întreaga recunoștință pentru modul strălucit în care asigurați înaintarea neabătută a României pe calea socialismului și comunismului, pentru rodnica și neobosita activitate pe care o desfășurați, de peste o jumătate de secol, în slujba înfloririi libere și suverane a patriei.Gîndirca dumneavoastră cutezătoare constituie un strălucit exemplu de aplicare creatoare a adevărurilor generale ale socialismului științific în condițiile specifice țârii noastre, de abordare realistă a problemelor cu care se confruntă lumea contemporană. Strălucitul bilanț al realizărilor obținute de poporul nostru în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, de cind dumneavoastră conduceți destinele poporului român ne dau deplină încredere în viitor, ne insuflă min- dria de fii ai acestui demn și brav popor, constructori ai celei mai drepte și mai bogate în realizări epoci din întreaga istorie a patriei, care poartă pecetea clară a înțelepciunii și cutezanței eminentei dumneavoastră personalități.Congresul al IX-lea, eveniment de referință în marea operă de făurire a României socialiste, moment măreț de alegere a dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, Ia cirma partidului, a creat o nouă viziune asupra finalității întregului proces de dezvoltare economico-socială — creșterea nivelului de trai al omului — țelul suprem al politicii partidului nostru comunist.Perioada denumită cu înaltă și profundă mîndrie patriotică „Epoca Ceaușescu" a însemnat făurirea unei vieți noi, instituirea unui sistem de amplă participare a oamenilor muncii în calitate de proprietari, producători și beneficiari la conducerea vieții economico-sociale, Ia elaborarea și aplicarea deciziilor care angajează politica internă și externă a țării.Angajați plenar în transpunerea în viață a prețioaselor dumneavoastră indicații și orientări privind construcția navelor de mare tonaj, a Canalului Poarta Albă — Midia Năvodari, a primei centrale nu- clearo-electrice, a Combinatului petrochimic Midia și valorificarea pe-
de participanții la simpozionul organizat 

de Comitetul județean Covasna al P.C.R.
Mult stimate și iubite 

tovarășe Nicolae Ceaușescu,Toți participanții la simpozionul omagial „Epoca Nicolae Ceaușescu — epoca celor mai strălucite împliniri în istoria României", organizat în municipiul Sfîntu Gheorghe, județul Covasna, iși exprimă, intr-un singur glas, sentimentele de profundă dragoste și aleasă prețuire față de dumneavoastră, cel mai iubit fiu al poporului român, patriot și revoluționar înflăcărat, eminent conducător de partid și de stat, militant de frunte al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, neobosit

Filme ca „Asediul" (cineclubul NAVROM Galați), înfățișînd încleștarea oamenilor pentru a face cale liberă vapoarelor pe apele înghețate ale Dunării, „Unirea cea mare", cuprinzind emoționante evocări ale unor martori la istorica adunare de la 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia sau „Restituiri", o edificatoare cronică la zi a preocupărilor pentru punerea in valoare a unor edificii arhitectonice ale trecutului (ambele filme realizate de cineclubul „Constructorul" din Timișoara) sau „Portretul unei vizite" (cineclubul casei de cultură din Sînnicolau Mare) s-au evidențiat prin calitatea realizării și mal ales prin conștiința realizatorilor lor că au datoria de a se afirma drept cronicari ai realităților la zi din zonele in care muncesc și trăiesc.Prezentarea în concurs a mai multor filme ale căror personaje principale sint tineri s-a constituit în premisă și îndemn la o mai exactă evaluare a condiției eroului tinăr in realizările cinematografice de dată mai recentă. Fără a intra intr-o. analiză mai adincă — deși o dezbatere in această privință ar fi de reală utilitate — vom afirma că, in general, universul uman, etic, așa cum este propus de lumea tinără a unora din filmele 

Nicolae Ceaușescu la elaborarea politicii de dezvoltare multilaterală a patriei, grija permanentă și atenția secretarului general al partidului pentru repartizarea echilibrată, armonioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, pentru sporirea contribuției tuturor județelor la înfăptuirea mărețelor obiective ale construcției socialiste. Au fost subliniate concepțiile novatoare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire Ia creșterea rolului conducător al partidului in etapa edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, adincirea democrației muncitorești revoluționare, formarea omului nou, constructor conștient al socialismului și comunismului pe pă- mintul românesc. Comunicările au evidențiat, totodată, rolul deosebit, al tovarășului Nicolae Ceaușescu in elaborarea și înfăptuirea politicii externe a României, inițiativele partidului și statului nostru in favoarea păcii și colaborării internaționale, care se bucură de 6 largă apreciere și au sporit necontenit prestigiul țării in lume.Participanții Ia simpozion au adresat, într-o atmosferă însufleți toare, de puternică angajare patriotică, o telegramă tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.
trolului din platoul continental al Mării Negre, înfăptuirea cu succes a obiectivelor noii revoluții agrare și ridicarea altor grandioase obiective economice, îngăduiți-ne, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă asigurăm de hotărirea noastră unanimă de a nu precupeți nici un efort pentru realizarea mărețului program adoptat de Congresul al XIII-lea al partidului, convinși că in acest mod vom face din Constanța un ținut mindru și îmbelșugat, cu oameni demni, pe măsura timpului pe care îl trăim.Ținem, totodată, să aducem prinosul nostru de recunoștință mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de reputație mondială, pentru prestigioasa și neobosita sa activitate politică și științifică, pusă in slujba poporului român.In aceste momente aniversare, care vor intra în istoria României moderne, vă dorim, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, multă sănătate, fericire și putere de muncă, ani mulți și rodnici, spre binele țării și al intregului popor, spre gloria pămintului românesc.

★în cadrul amplelor manifestări ce marchează și în județul Constanța aniversarea a două decenii de la istoricul Congres al IX-lea al partidului s-a înscris simpozionul cu tema „Epoca Nicolae Ceaușescu — inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului — epoca celor mai mărețe împliniri socialiste", care s-a desfășurat în organizarea comitetului județean de partid.în cadrul simpozionului au fost prezentate referate și comunicări, reflectînd profundele prefaceri din viața țării în ultimele două decenii, perioadă fertilă, intrată pentru totdeauna în conștiința națională ca „Epoca Nicolae Ceaușescu". Comunicările au scos pregnant in evidență calitățile excepționale de conducător politic eminent și de genial strateg revoluționar ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, contribuția sa hotăritoare la elaborarea și înfăptuirea politicii Interne și externe a României socialiste, rolul său de personalitate proeminentă a vieții politice internaționale, care au conferit un înalt prestigiu României socialiste.în încheiere, Intr-o atmosferă în- suflețitoarej de adîncă vibrație patriotică, participanții Ia simpozion au adresat o telegramă tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.
luptător pentru triumful Idealurilor nobile ale păcii, înțelegerii și colaborării în lume.Pentru toți oamenii muncii din județul Covasna, români și maghiari, uniți in gind și faptă, ca și pentru întregul nostru popor, alegerea dumneavoastră, la cel de-al IX-lea Congres, în fruntea partidului a constituit un eveniment politic de cea mai mare însemnătate, care a deschis o nouă eră in multiseculara istorie a patriei, perioada care a intrat pentru totdeauna in conștiința tuturor ca „Epoca Ceaușescu".Drumul parcurs de țara noastră tn acești 20 de ani glorioși, ce poartă 
noastre, este relativ sărac în raport cu realitatea vieții acestei lumi. Să ne explicăm, simplificind desigur relatarea faptelor în scopul unei mai mari evidențe a demonstrației : într-unul din filme, „Raliul", o tinără care nu reușise la examenul de admitere în facultate, avind toate datele unei existențe corecte, demne, traversează două experiențe sentimentale dezamăgitoare, angajindu-se in trăirea lor cu o discutabilă candoare. Recuperarea morală potrivit principiului că sînt învingători toți cei care trec linia de sosire, viața fiind comparată cu un raliu, cu o cursă automobilistică, se produce desigur în cele din urmă ca necesară. Intr-un alt film, „încrederea", un tinăr. muncitor la un „Service", neînțeles de familie, se lasă angajat pentru ciștiguri suplimentare in îndeletniciri ce-1 așază în afara legilor, nu numai a celor morale. Să reținem doar că, tot de o recuperare morală e vorba și în acest caz, tînărul fiind obligat, datorită unei premature închideri în sine, izolări, să ascundă o vreme adevărul. Și tot de o recuperare morală, pe un alt plan, este vorba și in filmul „Fapt divers".Devine, credem, evident din a- ceste succinte rezumări că față de realitățile muncii și vieții tinerilor, față de unitățile de măsură prin care își anticipează devenirile profesionale și umane există o seamă de limitări în ceea ce privește zonele din care se extrag conflictele și se aleg personajele, 

amprenta de neșters a geniului dumneavoastră politic, reprezintă și epoca celor niai profunde prefaceri înnoitoare în viața tuturor orașelor și comunelor patriei noastre, a dezvoltării fără precedent a științei, in- vățămîntului și culturii.Un rol de inestimabilă valoare în înfăptuirea acestor transformări l-a avut, de asemenea, mult stimata tovarășă academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic, savant de renume mondial.Datorăm, mult stimate tovarășe secretar general, puternica afirmare în lume a României socialiste modului excepțional, profund științific, in care ați fundamentat și aplicat întreaga politică externă a țării, promovînd cu consecvență principii ce și-au cucerit o largă recunoaștere internațională, conferindu-vă un loc de înalt prestigiu printre marile personalități ale lumii contemporane.Beneficiari ai politicii profund științifice a partidului și statului nostru de repartizare judicioasă a forțelor de producție pe întregul teritoriu al țării, oamenii muncii, români și maghiari, din județul Covasna dau glas și in aceste momente solemne simțămintelor de adîncă recunoștință ce vi le poartă, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru activitatea neobosită ce o desfășurați in fruntea națiunii noastre, spre binele și prosperitatea tuturor fiilor patriei. Ne angajăm ca, urmînd inaltul dumneavoastră exemplu de devotament patriotic și pasiune revoluționară, să depunem toate eforturile pentru a contribui, cu întreaga noastră capacitate creatoare, Ia înfăptuirea minunatelor hotă- riri adoptate de Congresul al XIII- lea al Partidului Comunist Român, la continuarea drumului nostru ascendent spre minunatele zări ale socialismului și comunismului.Pentru noi toți participanții, simpozionul omagial constituie un prilej de adîncă bucurie și reală satisfacție patriotică de a vă adresa din toată inima cele mai sincere felicitări pentru alegerea dumneavoastră ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România. Această opțiune a celui mai inalt for științific și cultural din țara noastră reprezintă o firească recunoaștere a inestimabilei dumneavoastră contribuții la îmbogățirea tezaurului filozofiei marxist-leninistc, a strălucitei dumneavoastră gindiri științifice puse în slujba împlinirii celor mai înalte aspirații ale poporului nostru.
de participanții la simpozionul organizat 
de Comitetul județean Vaslui al P.C.R.

Mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,Participanții Ia simpozionul consacrat împlinirii a două decenii de la istoricul Congres al IX-lea al partidului, dind glas celor mai alese sentimente de înaltă stimă și prețuire ale tuturor locuitorilor județului Vaslui, vă adresează, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, din adincul inimilor, un profund omagiu de vie recunoștință pentru înflăcă- ratul patriotism și devotament revoluționar cu care conduceți destinde libere ale patriei spre strălucitele culmi ale progresului și civilizației comuniste, pentru inestimabila contribuție pe care o aduceți Ia soluționarea problemelor păcii și dezarmării,' la instaurarea în viața internațională a unor relații de colaborare rodnică între toate popoarele lumii.în aceste momente înălțătoare, fă- cind bilanțul mărețelor înfăptuiri dobîndite de oamenii muncii din județul Vaslui în strălucita „Epocă Ceaușescu" — cea mai fertilă perioadă din glorioasa istorie a poporului român — gîndurile și faptele noastre de muncă revoluționară le înmănun- chem intr-un fierbinte elogiu pe care îl aducem eroicei dumneavoastră activități consacrate înfăptuirii năzuințelor și aspirațiilor fundamentale de independență și suveranitate, de dezvoltare liberă și demnă a României socialiste, de edificare a celei mai drepte și mai umane orin- duiri pe străvechiul pămînt al patriei.înălțătorul dumneavoastră exemplu de umanism și de conducător neînfricat al destinelor libere ale patriei constituie pentru noi un nesecat izvor de învățăminte în măreața epopee a construcției socialismului și o garanție sigură a înfăptuirii vastului program adoptat de Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român, pentru dezvoltarea multilaterală a patriei și triumful păcii, dreptății și echității pe pă- mint.îngăduiți-ne, mult iubite tovarășe secretar general, ca, și cu acest prilej, să vă încredințăm de fierbintele nostru atașament la întreaga politică internă și externă a partidului și de hotărirea noastră fermă de a face totul pentru ca și județul Vaslui să-și multiplice contribuția la îmbo- 

precum și în ceea ce privește viziunea socială mai largă, opțiunile și sentimentele esențiale, comportamentul activ și optimist al acestora.’ Evident, universul lor de preocupări, criteriile și principiile prin care își autoanalizează viața, munca, modul de a se implica și raporta la exigențele societății, la comandamentele majore ale prezentului, relațiile lor cu generațiile mai vîrstnice etc. ar presupune o nuanțată și semnificativă „lectură cinematografică". Peisajul uman al filmelor ar depăși astfel o cantonare uneori mimetică. intr-o lume cel mult pitorească la prima vedere. De altfel, o replică ea însăși edificatoare, argumente în sprijinul afirmațiilor de mai sus le-au adus filmele „Declarație de dragoste" (scenariu : George Șovu, regia : Nicolae Corjos) și „Pas în doi" (scenariu : George Bușecan,-în colaborare cu Dan Pita, regia : Dan Pița).Ca în fiecare an, și în această ediție a concursului de la Costi- nești au fost prezentate filme realizate de studenți ai Institutului de artă teatrală și cinematografică. Vizionarea lor a permis constatarea că printre cei chemați să se adauge cineaștilor noștri — regizori, operatori, actori — se află tineri de real talent și sensibilitate. Am observa însă că selecția propusă a fost relativ unilaterală, puțind lăsa impresia unei orientări spre teme care restring unghiurile de abordare a realității, spre prospectarea unei virste in-

Pcrmiteți-ne, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă adresăm din toată inima cele mai sincere urări de viată lungă, deplină sănătate și putere de muncă, pentru a conduce și pe mai departe cu aceeași înțelepciune și patos revoluționar destinele scumpei noastre patrii, spre binele și fericirea poporului roman.
•kLa Sfintu Gheorghe a avut loc simpozionul omagial „Epoca Ceaușescu — epoca celor mai strălucite împliniri din istoria României", organizat de Comitetul județean Covasna al P.C.R. și dedicat aniversării a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului.In comunicările prezentate au fost evidențiate înfăptuirile epocale ale poporului român, sub conducerea partidului, în cele două decenii care au trecut de la Congresul al IX-lea al P.C.R., rolul hotăritor al tovarășului Nicolae Ceaușescu in elaborarea și înfăptuirea mărețelor programe de dezvoltare multilaterală a României pe drumul glorios al socialismului și comunismului. Au fost înfățișate progresele fără precedent Înregistrate de industria și agricultura acestor străvechi meleaguri românești, rod al politicii înțelepte a partidului de dezvoltare armonioasă a tuturor județelor și localităților țării, temelie trainică a egalității in drepturi a tuturor fiilor patriei. Lucrările simpozionului au reliefat cu pregnanță unitatea indestructibilă a poporului în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de numele căruia sint legate toate marile realizări ale acestei epoci pe care întregul popor o numește cu mîndrie și recunoștință „Epoca Ceaușescu". Comunicările au scos în evidentă gin- direa social-politică și filozofică a tovarășului Nicolae Ceaușescu privind rolul conducător al partidului în toate domeniile de activitate, dezvoltarea democrației muncitorești, revoluționare, edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămintul României. A fost relevată activitatea neobosită a secretarului general al partidului consacrată luptei pentru dezarmare, pentru pace, pentru colaborare și înțelegere între popoare.în încheiere, participanții au adresat, într-o atmosferă entuziastă, o telegramă tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.

gățirea patrimoniului național de valori materiale și spirituale, la afirmarea tot mai prestigioasă a României in rindul națiunilor lumii.Acum, în pragul sărbătoririi celor două decenii do la Congresul al IX- lea al partidului, vă dorim din întreaga noastră ființă, multă sănătate, viață îndelungată și multă putere de muncă, întru înălțarea României l>e treptele luminoase ale comunismului.
★în organizarea Comitetului județean de partid, la Vaslui s-a desfășurat simpozionul omagial cu tema „Epoca Nicolae Ceaușescu — perioada marilor transformări revoluționare in România, a afirmării tot mai active a țării noastre in viața internațională", dedicat aniversării a două decenii de la istoricul Congres al_IX-lea al Partidului Comunist Român. Abordind o largă arie tematică, izvorită din gindirea social-politică și filozofică a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, din practica edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, comunicările prezentate au reliefat pe larg semnificația istorică a Congresului al IX-lea al partidului,_ moment de importanță cardinală în viața partidului și poporului nostru, subliniind rolul hotăritor și contribuția neobosită ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, făuritorul României socialiste moderne, erou între eroii neamului, la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe . a partidului și statului nostru, la ridicarea patriei pe înaltele culmi ale progresului și civilizației și la afirmarea ei plenară în viața internațională. Au fost relevate transformările înnoitoare imprimate de istoricul congres tuturor domeniilor vieții economice si social- politice, importanța deosebită a dezvoltării armonioase a tuturor zonelor și localităților patriei, mărețele realizări obținute și de oamenii muncii din județul Vaslui în dezvoltarea economico-socială a acestor străvechi meleaguri românești.în încheierea simpozionului, într-o atmosferă de puternică angajare patriotică, participanții au adoptat textul unei telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. (Agerpres)

a

depărtate de cea a realizatorilor — bătrînețea.Sînt toate acestea doar cîteva considerații, citeva concluzii desprinse dintr-o manifestare artistică de real prestigiu, stimulatoare pentru creația cinematografică și în primul rind utilă orientării cu tot mai bune rezultate a acesteia spre investigarea fără prejudecăți, in complexitate și adin- cime, _ a universului uman de inepuizabile resurse' și sensuri, care este cel al tinereții. în general, prin numeroasele filme artistice, documentare sau de animație (la acestea din urmă să amintim fie și numai citeva titluri : „Ucenicul vrăjitor" de Ion Po- pescu-Gopo, „Pierde-Vară" de Călin Giurgiu, „Festivitatea de premiere" de Adrian Șerbescu,. „Mozaic I și II", creație de grup, precum și numărul mare de debu- tanți), filme care au făcut dovada maturității creatoare, a aptitudinilor certe, a unei binevenite diversificări a modalităților cinematografice, ca și prin reflecțiile la care îndeamnă imaginea ce s-a conturat din ampla selecție propusă, concursul filmului cu tematică pentru tineret, aflat la cea de-a VIII-a ediție, se înscrie, în rindul manifestărilor culturale prestigioase consacrate în acest an împlinirii a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului, drept un eveniment artistic remarcabil.
Mihai COSTEA

Vineri a avut loc la Ministerul Comerțului Exterior șl Cooperării Economice Internaționale un simpozion româno-japonez în cadrul căruia au fost abordate aspecte privind stadiul actual al relațiilor economice dintre cele două țări, precum și căile de lărgire și diversificare a acestora in viitor.Din delegația japoneză au făcut parte cadre de conducere și reprezentanți ai principalelor bănci, instituții și organizații financiare, precum și ai unor firme comerciale și industriale din Japonia.La intilnire au participat cadre de conducere și reprezentanți de la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, Ministerul Finanțelor, Bancă Română de Comerț Exterior, institute de studii și cercetări economice, întreprinderi de comerț exterior.Oamenii de afaceri japonezi au avut, de asemenea, o intilnire cu Vasile Pungan, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale.La Eforle-Sud s-a deschis Tabăra internațională de copii, la care participă delegații ale celei mai tinere generații din țări ale Europei, Asiei, Africii și Americii Latine.în același timp, va avea loc Festivalul internațional „Copiii lumii doresc pacea", manifestare tradițională, dedicată, la actuala sa ediție, Anului Internațional al Tineretului, festival prin care copiii de pe toate meridianele, aflați in vacanță în România, transmit — prin intermediul limbajului universal al cînte- cului, dansului și jocului — aspirațiile și sentimentele de pace, prietenie și solidaritate care îi animă, dorința lor de a avea posibilitatea să trăiască mereu sub soarele strălucitor al păcii pe planeta noastră.(Agerpres)
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© Mindru cîntec românesc
• Gala desenului animat • Tra-
viata — Verdi — Franco Zefl- 
relli — Tereza Stratas — Placido 
Domingo (VI) • Cintecela pa
triei. Moment poetic • Atlas 
muzical © Univers româneso : 

1965—1985 — Epoca Ceaușescu.
Fapte ale devenirii — reportai
• Telesport • Melodia lunii... la 
alegerea dumneavoastră
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19,00 Telejurnal • Două decenii d« la 

Congresul al IX-lea al partidului
19.20 Pentru dezarmare șl pace 1 Pu

ternice manifestări ale voinței de 
pace a poporului român

19.30 Teleenciclopedia
19,55 Studioul varietăților (color). Emi
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re după Victor Hugo. In distribu
ție : Danielle Darrieux, Jean 
Marais
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vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins intre 13 iulie, ora 
20 — 16 iulie, ora 20. In țară : Vremea 
va fi predominant frumoasă Șl in 
Încălzire. Cerul va fi variabil, mal 
mult senin noaptea și dimineața. Vor 
cădea ploi, îndeosebi în zonele de
luroase șl de munte, insă cu caracter 
izolat. Vintul va sufla slab plnă la mo
derat. Temperaturile minime nocturne 
vor fi cuprinse intre 8 și 18 grade, iar 
cele maxime diurne intre 22 și 32 de 
grade, izolat mai ridicate. Pe alocuri, 
seara șl dimineața, ceață. La Bucu
rești : Vremea va fi predominant fru
moasă, cerul va fi variabil, mai mult 
senin noaptea și dimineața. Vintul va 
sufla slab. Temperaturile minime noc
turne vor fi cuprinse Intre 14 șl 17 
grade, iar cele maxime diurna Intre 28 șl 32 de grade.

MINTIA-DEVA :
320 milioane kWh energie 

electrică peste prevederiEnergeticienii din cadrul întreprinderii „Electrocentrale" Deva se mențin și în acest an printre unitățile energetice de frunte ale țării. Printr-o bună organizare a muncii in toate secțiile și schimburile, asigurarea unui mers constant și la putere cit mai ridicată a grupurilor energetice, oamenii muncii de la Mintia-Deva au produs în acest an peste prevederile planului 320 milioane kWh energie electrică. (Sabin Cerbu).
BRAȘOV : Suplimentar — 

1 500 autocamioaneColectivul întreprinderii de autocamioane Brașov este puternic.angajat în bătălia pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor de plan pe acest an și pregătirea temeinică a viitorului plan cincinal. Printr-o largă mobilizare a resurselor teh- nico-materiale, prin utilizarea mai bună a capacităților de producție și forței de muncă, prin perfecționarea tehnologiilor și valorificarea superioară a materiilor prime, materialelor, combustibilului și energiei electrice, colectivul întreprinderii brașovene a reușit să realizeze, de Ia începutul anului, peste prevederi, un număr de 1 500 autocamioane. (Nicolae Mocanu).
VASLUI : in două decenii — 

50 000 de apartamenteîn modernul ansamblu de locuințe Traian — Republicii din Vaslui și in centrul municipiului Birlad au fost finalizate șt date în folosință, în aceste zile, alte noi blocuri insumînd 260 de apartamente. Cu acestea, numărul apartamentelor construite in localitățile județului în „Epoca Ceaușescu" se ridică la 50 000. (Petru Necula).
GALAȚI : Noi nave 
fluviale și maritimeLa Șantierul naval Galați a avut loc lansarea unor noi nave: un vas multifuncțional de 15 000 tdw, „Avrămești", pentru flota maritimă comercială românească, și o barjă de 3 000 tone. Barja face parte dintr-o serie de 10 asemenea nave, din care au și fost livrate două, ele fiind destinate creșterii transportului de mărfuri pe Dunăre șl pe Canalul Dunăre — Marea Neagră. în fază de apropiată livrare se află și mineralierul de 55 000 tdw „Balota", recent întors din probele de mare. (Dan Plăeșu).



1965 JSPOCA CEAUSESCU” 1985

epoca unei intense activități internaționale 
a României socialiste

ankara : Schimb de mesaje între președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Kenan Evreu
Inițiative multiple pentru democratizarea 
relațiilor internaționale, pentru creșterea 

rolului (ărilor mici și mijlocii in soluționarea 
problemelor contemporane

„La soluționarea problemelor grave și complexe ce con
fruntă epoca noastră trebuie să participe, în condiții de deplină 
egalitate, toate statele, fără deosebire de mărime sau orînduire 
socială și, îndeosebi, țările mici și mijlocii, țările în curs de dez
voltare și nealiniate, care sînt nemijlocit interesate într-o poli
tică de independență, de colaborare și pace”.

ANKARA 12 (Agerpres) — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, s-au transmis președintelui Republicii Turcia, Kenan Evren, un călduros mesaj de salut, urări de sănătate și fericire personală, de pace, prosperitate și progres poporului turc prieten.Mulțumind cu multă căldură pentru mesajul primit, președintele Turciei a rugat să se transmită președintelui Nicolae Ceaușescu cele mai sincere urări de sănătate și fericire personală, de progres și bunăstare poporului român prieten.Președintele Turciei a dat o înaltă apreciere polit’cii externe active a României vizînd instaurarea unei păci durabile, înțelegerii și cooperării internaționale, promovată cu consecvență de statul român, de președintele Nicolae Ceaușescu. A fost evocată recenta vizită în țara noastră a șefului statului turc, care s-a înscris în cadrul preocupărilor celor două țări de a Îmbogăți necontenit colaborarea reciprocă, atit in domeniul dezvoltării economico-so- ciale a României și Turciei, cît șî pe plan internațional, în efortul în

dreptat spre soluționarea — în Interesul tuturor popoarelor, al păcii și cooperării — a problemelor majore care confruntă lumea contemporană.Schimbul de mesaje a avut loc cu ocazia primirii de către președintele Turciei a delegației parlamentare române conduse de Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, care, la invitația Marii Adunări Naționale a Turciei, întreprinde o vizită oficială de prietenie în această țară. în cadrul întrevederii s-au evidențiat cursul ascendent al relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două țări, importanța deosebită a dialogului la nivel înalt pentru perspectiva extinderii acestor relații, pentru o mai bună cunoaștere reciprocă. S-a relevat, de asemenea, că parlamentele pot și trebuie să aibă un rol tot mai activ in amplificarea, în continuare, a raporturilor bilaterale in toate domeniile de activitate, în intensificarea eforturilor pentru instaurarea in Balcani, în Europa și în întreaga lume a unui climat de pace, securitate și colaborare.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaDomnule președinte al Republicii,Aș dori să vă exprim profunda mea gratitudine pentru mesajul pe care ați binevoit să mi-1 adresați cu ocazia Congresului mondial privind tineretul, organizat de către UNESCO Ia Barcelona, în perioada 8—15 iulie.Acest mesaj a fost adus la cunoștința Congresului în cadrul ședinței solemne de deschidere, care a avut loc la 8 iulie 1985, in prezența a mai multor sute de tineri din lumea întreagă, precum și a unor înalte personalități cu responsabilități in domeniul politicilor și programelor in probleme ale tineretului in statele membre ale organizației.Participanții la Congres au fost deosebit de sensibili față de interesul personal pe care-1 acordați problemelor tineretului și mesajul dumneavoastră a constituit pentru ei un prețios îndemn pentru continuarea activității de edificare a unei lumi a dreptății, păcii și fraternității.Reinnoindu-vă recunoștința mea pentru importanța pe care ați acordat-o întotdeauna cooperării internaționale bazate pe respectul egalității, demnității și libertății tuturor popoarelor și pe solidaritatea tuturor națiunilor, vă rog să primiți, domnule președinte, asigurările înaltei mele considerații.

AMADOU MAHTAR M'BOW
Directorul general al Organizației Națiunilor Unite 

pentru Educație, Știință și Cultură

Președintele R. P. 0. Coreene reafirmă necesitatea unor
9

convorbiri tripartite in problema coreeană

NICOLAE CEAUȘESCU

tokio: Reuniune consacrată luptei pentru prevenirea războiului nuclearîn anii care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, perioadă pe care întregul nostru popor o denumește cu îndreptățită mîn- drie patriotică „Epoca Ceaușescu", între orientările fundamentale ale politicii externe a României socialiste, la un loc de frunte s-a situat și se situează preocuparea statornică pentru asigurarea participării egale în drepturi a tuturor statelor lumii la soluționarea problemelor contemporane. în întreg acest răstimp, țara noastră s-a impus în arena mondială printr-o prezență de un dinamism fără precedent, unul din factorii determinanți ai acestei prezențe fiind angajarea fermă pentru întronarea unui spirit nou, democratic in raporturile dintre state, pentru găsirea celor mai potrivite forme de soluționare, prin consensul tuturor țărilor — indiferent de mărime, orînduire, grad de dezvoltare sau situare geografică — a gravelor dosare care confruntă în prezent omenirea.
Concept novator, în con

sens cu cerințele legalității 
internaționale. Est8 meritul in_ contestabil al secretarului general al partidului, președintele Republicii, de a fi elaborat și pus în aplicare cu consecvență uu concept novator privind necesitatea obiectivă a democratizării vieții internaționale, căile și mijloacele de înfăptuire a acestui proces, cu adîțici semnificații ‘pentru soarta păcii și colaborării în întreaga lume. înce- pind cu istoricul Congres al IX-lea, la toate Congresele și Conferințele Naționale ale partidului care au urmat, în Programul Partidului Comunist Român, în cuvintările, expunerile și interviurile tovarășului Nicolae Ceaușescu, în alte documente s-a înscris ca o orientare fundamentală, consecvent urmărită în toate acțiunile politicii externe românești, asigurarea dreptului tuturor statelor, inclusiv al celor mici și mijlocii, de a-și face auzit glasul In vederea împlinirii marilor obiective ale contemporaneității — oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, întărirea păcii și securității internaționale, promovarea noii ordini economice internaționale, afirmarea dezvoltării libere a tuturor națiunilor lumii.Așa cum a subliniat în repetate rînduri tovarășul Nicolae Ceaușescu, participarea pe baze egale a tuturor statelor la viața internațională' reprezintă un imperativ izvorît din realitățile lumii contemporane, din profundele mutații sociale și naționale survenite pe arena mondială, inclusiv din dobîndirea independenței a zed și zeci de popoare. Conducătorul partidului și statului nostru are marele merit de a fi fundamentat postulatul că afirmarea neîngrădită a principiului egalității în drepturi a statelor reprezintă un factor primordial pentru mersul înainte al civilizației umane, iar înfăptuirea lui în practică — o componentă organică a luptei popoarelor împotriva politicii imperialiste, de forță, dictat și dominație. în concepția României, a șefului statului român, concepție strălucit confirmată de evoluția vieții internaționale, în Întreaga perioadă a ultimelor două decenii, în condițiile contemporane — ale existenței țărilor socialiste, puternicelor mișcări de emancipare socială și națională, ale întăririi forțelor progresiste, democratice și revoluționare de pretutindeni — afirmarea unor relații noi, democratice dintre state, departe de a avea caracterul unui simplu deziderat, devine un comandament practic de prim ordin al ansamblului vieții politice mondiale.

Concluzii cu profunde 
semnificații pentru viața și 
liniștea planetei. De aici con‘ cluzia esențială consecvent promovată de România socialistă că nici una din problemele importante care confruntă umanitatea nu poate fi reglementată doar cu participarea unui grup restrîns de state. „Viața arată — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — că în lumea contemporană nici o problemă nu poate fi soluționată doar de cîteva țări, oricîț ar fi ele de mari, că rezolvarea problemelor complexe ale evoluției impune participarea activă la viața Internațională a tuturor statelor".într-adevăr, așa cum atestă realitatea, întreaga experiență istorică, puterilor mari le revine un rol deosebit în abordarea vieții politice și economice mondiale ; ele sint chemate să contribuie la promovarea unei politici internaționale echitabile, la instaurarea unui climat de înțelegere, destindere și securitate pentru toate popoarele, în același timp, nu se poate face

Orientare politică fundamentală
Din Programul P.C.R. : „Rezolvarea marilor probleme care preocupă 

astăzi omenirea, democratizarea vieții internaționale se pot asigura nu
mai cu participarea egală a tuturor țărilor lumii. Viața demonstrează 
că în etapa actuală marile probleme ale vieții Internaționale nu mal 
pot fi soluționate de un grup de state ; găsirea unor soluții viabile și 
trainice impune participarea tuturor statelor Interesate, a tuturor po
poarelor la lupta pentru colaborare și pace".

Din Raportul Ia Congresul al X-lea al P.C.R. I „Desfășurarea eve
nimentelor confirmă tot mai evident faptul că In lumea contemporană 
problemele internaționale nu pot fi soluționate fără participarea activă 
a tuturor statelor, mari și mici".

Din Raportul la Congresul al Xl-lea al P.C.R. : „Este necesar să se 
pornească în mod consecvent de la faptul că soluționarea tuturor pro
blemelor complexe — economice și politice — ale zile! de azi nu se 
poate realiza doar de citeva state ; rezolvarea lor reclamă în mod Im
perios participarea activă a tuturor țărilor, cu drepturi egale, depline".

Din Raportul la Congresul al Xlf-lea al P.C.R. i „Soluționarea gravelor 
șl complexelor probleme din viața mondială Impune Intensificarea efortu
rilor pentru democratizarea relațiilor dintre state, pentru participarea activă, 
în condiții de deplină egalitate, a tuturor țărilor la viața Internațională".

Din Raportul la Congresul al Xlll-lea al P.C.R. : „România se pro
nunță cu hotărire pentru creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite 
și al altor organisme internaționale în soluționarea democratică, pe baza 
dreptului internațional, a tuturor problemelor mondiale, cu participarea 
tuturor statelor lumii și, îndeosebi, a țărilor mici și mijlocii, a statelor 
nealiniate și a celor în curs de dezvoltare, care sînt vital interesate 
în politica de independență, libertate și pace".

abstracție de faptul că cvasimajori- tatea celor peste 160 de state ale lumii sînt state mici și mijlocii, în curs de dezvoltare șl nealiniate, care au dreptul și îndatorirea de a-și spune cuvîntul, de a-și face auzită poziția, de a participa nemijlocit la dezbaterea și reglementarea problemelor contemporane. în epoca noastră, pe bună dreptate se apreciază că nu mai pot fi aplicabile practicile prin care soarta lumii era hotărîtă de cîteva state, în spatele ușilor capitonate, prin „înțelegeri" internaționale care erau rodul conciliabulelor desfășurate în secretul cancelariilor și cabinetelor lor diplomatice, ale marilor puteri. Astăzi, cînd pe harta politică a lumii au apărut un număr atit de mare de state independente, devine tot mai limpede că nici una din problemele acute ale omenirii — și cu atit mai mult cele care privesc nemijlocit un-stat sau un grup de state — nu poate fi rezolvată peste capul sau împotriva voinței celor implicați, ci numai cu știința și aportul tuturor. Viața a demonstrat și demonstrează că numai acele soluții adoptate cu o participare democratică sînt trainice. Orice „rezolvări" în cerc restrîns nu pot fi pe deplin viabile, astfel de „soluții" fac ca problemele respective să reizbucnească mai devreme sau mai tîrziu, căpătind un caracter și mai acut.în acest spirit, sînt bine cunoscute eforturile României la O.N.U., in toate fazele Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, în cadrul altor foruri și reuniuni cu caracter larg reprezentativ în vederea democratizării vieții internaționale, pentru instaurarea unor reguli și proceduri de lucru care să permită accesul tuturor statelor la dezbaterea problematicii de interes arzător pentru popoarele lumii. în numeroase documente adoptate la O.N.U. în ultimii 20 de ani, în Actul final de la Helsinki din 1975, in alte documente internaționale sint încorporate roadele eforturilor depuse de țara noastră in această privință. Tot astfel, în amplul și intensul dialog internațional promovat cu statornicie de țara noastră, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, in documentele convenite la cel mai înalt nivel — tratate, declarații solemne și comunicate comune — cu repre-' zentanți a zeci și zeci de state din toate regiunile planetei, România a acționat continuu ca participarea democratică a statelor în viața internațională să devină normă de conduită generală.în împrejurările actuale, cînd lumea se găsește în fața unor probleme de o gravitate fără precedent, cu atit mal mult se simte nevoia implicării responsabile, active a tuturor statelor, pentru ca, prin eforturi unite, susținute, acestea să-și găsească soluționare. Problema cursei înarmărilor, care a ajuns la proporții uriașe, amplasarea noilor arme racheto-atomice, proiectele de militarizare a spațiului cosmic, accentuarea subdezvoltării fac să planeze asupra întregii omeniri primejdii imense, amenință nu numai

un stat sau un grup de state, cî toată omenirea — și cu atît mai imperioasă apare necesitatea celei mai largi participări la dezbaterea și identificarea unor soluții raționale, eficiente.în acest sens este semnificativă poziția României in legătură cu problemele de maximă importanță privind înlăturarea primejdiei nucleare, oprirea cursei înarmărilor pe Pămint și în Cosmos. După cum se știe, țara noastră, tovarășul Nicolae Ceaușescu au salutat negocierile sovieto-americane de Ia Geneva, apreciind că ele trebuie să se desfășoare astfel îneît să ducă la convenirea unor rezultate concrete în domeniul stăvilirii Înarmărilor, în primul rind al celor nucleare, pe măsura speranțelor pe care popoarele și le pun în aceste convorbiri. în același timp, România consideră că, în condițiile internaționale grave actuale, toate statele lumii, In primul rind, firește, țările membre ale N.A.T.O. și ale Tratatului de la Varșovia, să ia inițiative și să contribuie, într-o formă sau alta, la desfășurarea cu succes a tratativelor dintre U.R.S.S. și S.U.A. și încheierea unor acorduri corespunzătoare.
Deplina concordanță in

tre vorbe și fapte. Mihtînd neobosit pentru o participare activă a tuturor statelor la asigurarea păcii, colaborării și progresului în întreaga lume, România a dat, în același timp, prin acțiunile întreprinse pe plan internațional, un exemplu din cele mai convingătoare. Ea însăși însdriindu-se în perimetrul statelor „mijlocii", România a oferit în aceste două decenii pilduitoare manifestări de dinamism și participare activă la viața internațională. Practic, nu există problemă importantă a contemporaneității la a cărei dezbatere România, președintele Nicolae Ceaușescu să nu fi participat, să nu-și fi adus contribuția, prin prezentarea unor programe de acțiune, a unor multiple propuneri, idei din cele mai prețioase, îndreptate spre asigurarea păcii, independenței și progresului tuturor națiunilor — țara noastră fiind astăzi unanim apreciată ca un factor stimulator al unei activități politice responsabile în ansamblu] comunității internaționale.Faptul că, în pofida unor manifestări de scepticism, democratizarea vieții internaționale devine tot mai mult o lege a conviețuirii pașnice, că glasul țărilor mici și mijlocii, al țărilor nealiniate și în curs de dezvoltare, care alcătuiesc marea majoritate a statelor lumii, se face tot mai auzit, demonstrează pe deplin viabilitatea demersurilor românești în această privință, consacrate edificării unei lumi a păcii și demnității, asigurării dreptului inalienabil al popoarelor de a lua parte Ia făurirea unui viitor pașnic și liber.
Ioan TIMOFTE

TOKIO 12 (Agerpres). — La Tokio Se desfășoară reuniunea internațională pe tema „Lupta pentru prevenirea războiului nuclear și eliminarea armelor nucleare". Participă delegați reprezentind 27 partide comuniste, muncitorești, democratice și de orientare progresistă de pe cinci continente.Poziția Partidului Comunist Român, activitatea susținută și acțiunile întreprinse de România, de președintele Nicolae Ceaușescu în direcția adoptării unor măsuri ime

diate de dezarmare, In primul rind de dezarmare nucleară, precum și voința hotărîtă a țării noastre de a acționa în vederea unirii tuturor forțelor progresiste, democratice, antiimperialiste de pretutindeni in lupta pentru oprirea actualului curs periculos al evenimentelor spre confruntare și război, pentru destindere, încredere sporită, securitate și pace in lume au fost prezentate de tovarășa Tamara Dobrin, membru al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului Național al F.D.U.S.

PHENIAN 12 (Agerpres). — Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele R.P.D. Coreene, a reafirmat. într-un interviu acordat revistei japoneze „Sekai", necesitatea inițierii de convorbiri tripartite între R.P.D. Coreeană, Statele Unite și Coreea de Sud, in scopul reducerii încordării și menținerii păcii în Coreea și al creării premiselor fundamentale pentru reunificarea pașnică și independentă a țării — relatează agenția A.C.T.C.Relevînd poziția consecventă a Partidului Muncii din Coreea și a Guvernului R.P.D. Coreene privind

soluționarea problemei reunificării Coreei pe cale pașnică, prin dialog și negocieri, Kim Ir Sen a arătat că relațiile dintre R.P.D. Coreeană și Statele Unite se vor îmbunătăți dacă S.U.A. răspund Ia propunerea R.P.D.C. de dialog și întreprind acțiuni care să contribuie la reunificarea Coreei.Președintele R.P.D. Coreene a a- firmat, în context, că, pentru a fi stabilite relații de prietenie sau relații de stat normale intre R.P.D.C. și Japonia, este necesar ca guvernul nipon să se abțină de la acțiuni care obstrucționează reunificarea Coreei.
ORIENTUL MIJLOCIU
• Hotărire privind Împărțirea Beirutului in 5 zone de 

securitate • Contacte diplomatice

„Militarizarea Cosmosului-o serioasă amenințare 
la adresa omenirii"

O declarație a premierului Felipe GonzalezBONN 12 (Agerpres). — Președintele guvernului spaniol, Felipe Gonzalez, a apreciat că așa-numita „Inițiativă de apărare strategică" preconizată de administrația americană reprezintă o „serioasă amenințare la adresa omenirii". într-un interviu acordat revistei vest-germane „Quick", citat de agenția Franca Presse, el a evocat pericolele escaladării competiției militare în spațiul extraterestru, în pofida afirmațiilor conform cărora proiectul ame

rican, ca de altfel și cel vest-eu- ropean, cunoscut sub denumirea „Eureka", ar constitui doar un program de cercetare.Referindu-se la apartenența țării sale la N.A.T.O., Felipe Gonzalez s-a pronunțat împotriva unui „comandament superior străin", precizind că guvernul său intenționează să reducă prezența militară americană pe teritoriul Spaniei. EI a subliniat, de a- semenea, că guvernul spaniol nu.va permite „desfășurarea de arme atomice americane in această țară".

BEIRUT 12 (Agerpres). — In cadrul reuniunii de ieri, prezidate de primul ministru al Libanului, Rashid Karame, Comitetul multipartit de securitate, creat recent, a hotărit împărțirea Beirutului de vest în cinci zone de securitate sub directa supervizare a părților reprezentate in comitet. Surse guvernamentale au a- firmat că una dintre aceste zone va fi aeroportul internațional din Beirut, a cărui securitate va fi asigurată de o forță de 500 de oameni ce urmează să fie constituită in săptămîna în curs.AMMAN. — Regele Hussein el Iordaniei a avut, la Amman, o întrevedere cu Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei. După cum a declarat un purtător de cuvint Iordanian, citat de agenția U.P.I., în timpul Întrevederii „s-a procedat la o trecere

in revistă a evoluțiilor intervenite în problema palestiniană și au fost evaluate eforturile iordaniano-pales- tiniene în vederea realizării unei păci juste și globale în Orientul Mijlociu".NAȚIUNILE UNITE. — Reprezentantul permanent al Iordaniei la Națiunile Unite, Abdallah Salah, ■ adresat secretarului general a. O.N.U. o scrisoare in care atrage atenția asupra sporirii numărului de implantări israeliene în teritoriile a- rabe ocupate. Numai in perioada Ianuarie — mai anul acesta, autoritățile israeliene de ocupație au implantat pe malul vestic al Iordanului și în sectorul Gaza încă nouă așezări. în total, de la sfîrșitul a- nului 1984, se relevă în document, numai pe malul vestic al Iordanului au fost construite J14 așezări, cu o populație de 42 600 de persoane.
Sesiunea Consiliului ministerial al O.U.A.

Apel la Întărirea colaborării In vederea depășirii 
situației economice critice din AfricaADDIS ABEBA 12 (Agerpres). — Luind cuvintul în cadrul celei de-a 42-a sesiuni a Consiliului ministerial al O.U.A., Peter Onu, secretarul general interimar al acestei organizații, a chemat țările membre să colaboreze în vederea depășirii crizei economice și a situației de urgență create de seceta prelungită de pe

continentul african. Subliniind necesitatea colaborării interafricane, P. Onu a arătat că actuala situație critică reclamă acțiuni energice, destinate nu numai să ducă la evitarea unei și mai mari înrăutățiri a situației economice a statelor respective, ci și la făurirea unei baze solide pentru viitor.Sancțiuni, economice împotriva regimului de la PretoriaWASHINGTON 12 (Agerpres). — Senatul Statelor Unite a aprobat, cu 80 voturi pentru și 12 împotrivă, o rezoluție privind interzicerea unor exporturi și instituirea altor sancțiuni economice împotriva regimului minoritar sud-african — pentru a-1 determina să renunțe la politica de apartheid — informează agențiile United Pres» International și France Presse.Senatul a adoptat pentru prima dată astfel de măsuri față de R.S.A.

în condițiile intensificării in S.U.A. a campaniei de protest împotriva apartheidului.OSLO. — Ca urmare a politicii de segregație rasială pe care o promovează regimul rasist sud-african, compania aeriană „Scandinavian Airlines Systems" (S.A.S.) a botărit să-și întrerupă toate zborurile cu destinația Johannesburg, informează agenția M.A.P.

Sprijin inițiativelor de pace ale „Grupului 
de la Contadora"TEGUCIGALPA 12 (Agerpres). — în orașul hondurian La Paz s-au Încheiat convorbirile dintre președinții Hondurasului, Roberto Suazo Cordova, și Salvadorului, Jose Napoleon Duarte, consacrate problemelor legate de diferendul de frontieră dintre cele două țări, precum și situația din America Centrală — informează agenția Honpress. Comunicatul de presă dat publicității relevă voința ambelor părți de a se ajunge la un acord asupra delimitării graniței comune, conform Tratatului de pace încheiat, la Lima, în 1980, de cele două state. De asemenea, a fost exprimată voința de a acționa in favoarea instaurării păcii in America Centrală, pe baza inițiativelor „Grupului de la Conta- dora".LIMA. — într-o declarație făcută la Lima, unde se află în vizită oficială, vicepreședintele Republicii Nicaragua, Sergio Ramirez Mercado, s-a pronunțat pentru retragerea tuturor consilierilor militari străini din America Centrală și a propus Statelor Unite convorbiri fără agendă și condiții prealabile — transmite a- genția spaniolă de presă E.F.E. „Ni

caragua este dispusă să retragă pe cei 700 de consilieri militari străini din țară, dacă și celelalte state din regiune — în special Honduras, Costa Rica și Salvador — vor proceda la fel" — a spus Sergio Ramirez Mercado.El a arătat, de asemenea, că Nicaragua dorește să aibă raporturi de bună vecinătate cu toate statele din jur și că se pronunță pentru inițierea unor „convorbiri de bunăvoință" cu Statele Unite. •WASHINGTON. — Consiliul Permanent al Organizației Statelor A- mericane (O.S.A.) a chemat Costa Rica și Nicaragua să inițieze convorbiri pentru evitarea tensiunilor de la frontieră. într-o rezoluție, a- probată prin consens în cursul unei sesiuni extraordinare, O.S.A. respinge incidentele petrecute la granița celor două țări, neatribuind responsabilitate în ce privește declanșarea lor nici uneia dintre părțile implicate — relevă agenția I.P.S. De asemenea, a fost lansat „Grupului de Ia Conta- dora" și țărilor centroamericane apelul de a intensifica eforturile în vederea instaurării unui climat de pace în regiune,

fAGEIUȚIILE DE PRESĂ 
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supradimensionat. Numeroși depu- tați, reuniți in sesiune la Luxemburg, au cerut organismelor Pieței comune să ia, la rîndul lor, măsuri de ripostă, în apărarea intereselor economice ale țărilor respective.
n
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CONSFĂTUIREA EXPERJILOR DIN CADRUL COMISIEI ECONOMICE 
A O.N.U. PENTRU EUROPA in problemele colaborării industriale Est-Vest, 
care s-a desfășurat la Geneva, a adoptat un document in care se sub
liniază că această colaborare a început să se afirme tot mai puternic 
ca o formă a legăturilor economice între țări cu sisteme social-econo- 
mice diferite. Participanții s-au pronunțat pentru dezvoltarea unei ase
menea colaborări în spiritul Actului final de la Helsinki și ai recoman
dărilor reuniunii de la Madrid a statelor participante ia Conferința pen
tru securitate și cooperare în Europa.PRIMIRE LA VARȘOVIA. Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., l-a primit pe Giancarlo Pajetta, membru al Direcțiunii și Secretariatului P.C. Italian, aflat intr-o vizită la Varșovia. Au fost abordate aspecte ale situației internaționale actuale, a- preciindu-se că întilnirile și convorbirile prilejuite de marcarea a 40 de an. de la constituirea O.N.U. și a 10 ani de la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa, ca și negocierile sovieto-americane de la Geneva constituie premise favorabile pentru revenirea la politica de destindere.

front comun, la care să participe toate statele debitoare, în primul rind din America Latină, pentru soluționarea pe cale politică a problemei datoriilor externe.

acestui fenomen condamnabil, a solicitat cooperarea lor. La o conferință de presă, prilejuită de numirea amiralului în retragere James Holaway în fruntea comisiei americane pentru combaterea terorismului, vicepreședintele Bush a precizat că acest organism a fost însărcinat cu elaborarea unor măsuri concrete, inclusiv cooperarea S.U.A. la eforturile internaționale în acest domeniu.

COMITETUL MILITAR DE REDRESARE NAȚIONALA DIN GUINEEA și guvernul au decis redeschiderea tuturor frontierelor și ridicarea restricțiilor de circulație, măsuri instituite după lovitura de stat eșuată din noaptea de 4 spre 5 iulie, ee arată intr-un comunicat oficial.

U

FRONT COMUN. Simon Reyes, prim-secretar al C.C. al P.C. din Bolivia, a subliniat necesitatea de a se menține hotărîrea guvernului bolivian de suspendare a plății datoriei externe și de a se proceda Ia renegocierea ei cu băncile creditoare. El a sugerat crearea unui

AUTORII RECENTEI DETUR
NĂRI A AVIONULUI APARȚI- 
N1ND COMPANIEI AMERICANE 
„T.W.A." au fost identificați și vor 
fi deferiți justiției. Postul de radio 
Beirut a precizat că numele lor au 
fost transmise autorităților judicia
re competente in vederea punerii 
lor sub acuzare și a inițierii pro
cedurii legale.

PRECIZARE. R. F. Germania nu va participa ca stat la costul cercetărilor din cadrul programului american „Inițiativa de apărare strategică" („războiul' stelelor"), a declarat Wolfgang Schaueble, ministru de stat la cancelaria R.F.G. El a adăugat că guvernele american și vest-german doresc să convină asupra unui acord-cadru care să definească maniera de cooperare între firme din cele două țări.

JURIUL CONCURSULUI DE 
FILME artistice de lung metraj 
din cadrul Festivalului internațio
nal al filmului de la Moscova a 
decernat medalii de aur pelicule
lor „Mergi șl vezi" (U.R.S.S.), „Po
veste militară" (S.U.A.) șl „Sfirși- 
tul celor nouă" (Grecia), In cadrul 
concursului de filme pentru copii, 
medalia de aur a fost decernată 
peliculei canadiene „Să fie oprit 
războiulPREȘEDINTELE PORTUGALIEI, Antonio Ramalho Eanes, a dizolvat, vineri, parlamentul și a anunțat organizarea, la 6 octombrie, de alegeri generale anticipate, in vederea soluționării crizei politice declanșate la 13 iunie.

COMBATEREA TERORISMULUI. Vicepreședintele Statelor Unite, George Bush, a declarat că Intensificarea terorismului pe plan Internațional a constituit principala temă a discuțiilor pe care le-a purtat cu oficialitățile dintr-o serie de state vest-europene vizitate recent, subliniind că, în vederea eradicării

„EUREKA". Turcia a informat Franța că dorește să participe la proiectul „Eureka" privind cercetări în domeniul tehnologiilor de vîrf.PARLAMENTUL VEST-EURO- PEAN și-a manifestat via dezaprobare față de politica protecționistă a Statelor Unite în schimburile cu partenerii lor comerciali : limitarea importurilor la o serie de produse și un program de exporturi

„SALIUT-7". Vineri, după aproa
pe cinci săptămini de activitate la 
bordul stației orbitale „Saliut-7", 
cosmonauții sovietici Vladimir 
Djanlbekov șl Viktor Savinih și-au 
consacrat o mare parte din zi ex
plorărilor medico-biologice. Pe lin
gă aceasta, cosmonauții au efectuat 
și o serie de experiențe prevăzute 
de programul de cercetări științifi
ce. Cei doi cosmonauți sint să
nătoși șl se simt bine. Zborul in 
spațiu decurge normal.
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