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Profund omagiu,
aleasă recunoștință

„Noi, prin vremi ce ne-ncercară / 
altă armă n-am avut / decît dragos
tea de țară / ce strămoșii ne-o lă
sară". Profund adevărate sînt aceste cuvinte ale poetului, ele luminînd un mare adevăr al istoriei noastre naționale. Și anume acela că ceea ce le-a dat tărie românilor să se ridice deasupra încercărilor timpurilor a fost adînca lor iubire de patrie, atașamentul lor nestrămutat fată de glia strămoșească.Iubirea pentru străbuna vatră s-a dovedit un izvor nesecat din care românii au sorbit puterea de a relua totul de la capăt atunci cînd le fuseseră arse localitățile, jefuite bunurile și împrăștiate roadele muncii lor. Miile și miile de fire care-i legau de pămîntul patriei, de munții și de dealurile ei, de roditoarele-i cîmpii, de Dunăre și rîurile ce alcătuiesc cununa apelor românești s-au dovedit mai trainice decît vîntoasele istoriei, iar rădăcinile lor — precum cele ale stejarului falnic — puternice și adinei,' adică de nesmuls. Dragostea și prețuirea față de limba străveche și dulce „ca un fagure de miere", față de datinile străbune, fată de portul și cîntecele strămoșești au stăpînit mereu gindul și inima, au înzecit puterile, au otelit cugetele și întărit conștiința obirșiei, a datoriei de a trăi, munci, de a da visului aripi pe meleagurile strămoșești.Istoria patriei propune deci generațiilor de astăzi și de mîine o mare lecție, lecția iubirii de țară ca uriaș izvor de tărie, ca o uriașă pîrghie de progres. întrucît subsumează unui tel înalt milioanele de energii ce alcătuiesc puterea unui popor. întrucît îl însuflețesc în muncă și în luptă. făcîiidu-1 să nu dezarmeze în fața greutăților, ci să lupte și să le învingă.Dragostea de patrie își păstrează 
8t își întărește acest caracter in epoca noastră — epocă glorioasă inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, purtind ca pe o strălucită efigie pecetea gîndirii cutezătoare și activității vaste a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU — epocă în care poporul român este angajat cu întreaga sa energie și capacitate creatoare în lupta pentru progresul multilateral al patriei, într-o vie întrecere cu timpul. Dobîndind temeiuri noi. izvorîte din noul statut social-economic al omului în societatea noastră. patriotismul revoluționar socialist, simțămîntul adine al iubirii față de patria socialistă reprezintă un permanent îndemn la muncă temeinică. la faptă . aflată sub semnul înaltei răspunderi, la investiție de gindire creatoare, la căutare pasionată pentru perfecționarea activității. Dragostea pentru patrie reprezintă imboldul interior al participării sistematice și responsabile la viata societății, al implicării active în opera constructivă ce se desfășoară azi cu o anvergură fără precedent, al asumării conștiente a înaltelor datorii pe care le presupune o conduită civică, cetățenească înaintată, al înțelegerii superioare a condiției de părtaș activ la înfăptuirea mărețelor programe pe care ni le-am propus, 
de participant direct, nemijlocit la solutionarea eficientă a problemelor operei de construcție socialistă în tara noastră.Patriotismul socialist revoluționar reprezintă un nesecat izvor de încredere în puterile proprii de a edifica ofînduirea socialistă si comunistă pe pămîntul scump al patriei, de a depăși orice greutăți pe drumul încă nestrăbătut, nebătătorit spre piscurile de lumină ale civilizației comuniste, iubirii de tară fiindu-i fundamental străine fuga în fata greutăților. încercările de căutare a locurilor călduțe, fără riscuri și dificultăți. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel ce-și iubește

cu adevărat țara este un luptător care nu se dă la o parte în fața greutăților, care nu se teme și nu se plînge de acestea, ci pune umărul pentru înlăturarea lor. caută rezolvări optime problemelor ce se ivesc, adine convins că toate pot fi soluționate corespunzător prin investiție pasionată de gindire, prin inițiativă creatoare, prin căutări si eforturi.Avind în vedere asemenea trăsături proprii patriotismului socialist revoluționar, partidul nostru acordă o atenție primordială activității politico-educative menite să contribuie la transformarea lor in componente intrinseci ale profilului moral-politic al făuritorilor orînduirii noi. socialiste, în simțăminte și convingeri profunde, apte să inriurească deplin și definitiv traiectul muncii și vieții fiecăruia dintre aceștia, să determine angajarea lor neprecupețită în munca și lupta întregului nostru popor. „în întreaga activitate 
politico-educativă de formare a 
omului nou — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Congresul al XIII-lea — trebuie să punem pe 
prim plan dezvoltarea patriotismului 
revoluționar socialist, a dragostei 
față de patrie, a răspunderii și ata
șamentului față de popor, față de 
cuceririle sale revoluționare, a hotă- 
rîrii de a lupta și munci pentru fău
rirea socialismului și comunismului, 
pentru ridicarea continuă a bună
stării materiale și spirituale a po
porului, pentru apărarea cuceririlor 
revoluționare, a independenței și su
veranității României".Un rol hotărîtor revine în acest cadru școlii. învătămîntului de toate gradele. Nu numai pentru că toți cei aflați pe băncile școlii sint la virsta elanurilor generoase, a receptivității vii, a plămădirii propriei personalități, ci. deopotrivă, și pentru că școală dispune de o largă paletă de mijloace de acțiune formativă, prin instrucția școlară dobîndindu-se și consolidîndu-se necontenit cunoștințe despre trecutul național, despre frumusețile și bogățiile patriei, despre aportul poporului român la îmbogățirea tezaurului universal de bunuri și valori materiale și spirituale. Practic, riu există obiect de studiu la care educatorul. învățătorul, profesorul. maistrul să nu aibă posibilitatea de a sădi în inima și conștiința elevilor simțămintele de dragoste fată de țară, ale datoriei față de aceasta.Răspunderi înalte în acest domeniu revin organizațiilor de partid, de tineret, de masă și obștești, instituțiilor de artă și cultură, altor factori educaționali, a căror menire se împlinește prin forța mesajului transmis, prin capacitatea de a se adresa în egală măsură inimii și conștiinței, sufletului și minții; ele trebuie să determine, să genereze sentimente de respect pentru istoria zbuciumată a unui popor greu încercat, dar nicicînd îngenuncheat de vitregiile vremurilor, sentimente de mîndrie pentru apartenența la un popor cu un aport original și deosebit de însemnat la progresul material și spiritual al umanității ; ele trebuie să determine hotărîrea de a prelua torța înaintașilor și a o purta cu cinste prin anii ce vin, asigurând necontenita înălțare a patriei în cinste, măreție; demnitate și libertate, pe calea deschisă de revoluția socialistă, de edificarea noii orîn- duiri.Măsura supremă a patriotismului revoluționar socialist' o dau faptele, munca fiecăruia, răspunderea cu care se acționează pentru îndeplinirea sarcinilor de la locul de muncă, participarea efectivă la viața socială, implicarea adîncă în efortul general de a transpune în practică linia strategică a partidului, pentru îmbogățirea patrimoniului material și spiritual al patriei, pentru ridicarea sa pe noi culmi de civilizație și progres.

„Viața a demonstrat că am procedat just 
acordînd cel puțin 30 la sută din venitul național pentru 
dezvoltare. Se poate spune că, procedînd așa, am aplicat 

în mod just legea reproducției lărgite, pentru asigurarea 
dezvoltării continue, pe o bază superioară, a forțelor 
de producție, a societății în general".

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din cuvîntarea rostită la adunarea solemnă a Academiei)
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ISTORIA - CONȘTIINȚA 
DE SINE A POPORULUI1965—1985. Două decenii care se 

înscriu în viața poporului nostru 
cu bogăția de împliniri, cu mă
reția adevărului pe care îl ilus
trează strălucit toate domeniile 
vieții economico-sociale ale țării. 
Intre acestea — dezvoltarea și 
înflorirea istoriografiei româ
nești contemporane, buchetul 
impresionant al realizărilor cer
cetării științifice de specialitate. 
Sint realizări care se leagă indi
solubil de noua concepție care a 
guvernat în acești ani studierea, 
scrierea și predarea istoriei, con
cepție al cărei element funda
mental îl constituie înțelegerea 
trecutului național ca temelie a 
prezentului, ca vast creuzet în

care s-au șlefuit trăsăturile pro
prii, inconfundabile ale felului 
de a fi, a simți și a gîndi al po
porului nostru. O concepție care 
a învestit istoria nu doar cu atri
butul de „magistra vitae", ci și 
cu aoela de factor fundamental 
al întăririi conștiinței de sine a 
națiunii noastre, al formării unor 
trainice simțăminte de mîndrie 
patriotică, de atașament față de 
vatra patriei, de limba și obice
iurile poporului, de marile sale 
valori moral-politice. O concepție 
al cărei inițiator și promotor, în 
spiritul celor mai strălucite 
tradiții ale gîndirii social-po- 
litice românești, este tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. „O națiune,

un popor nu pot exista fără o istorie, fără o cultură și o limbă proprie ! Aceasta constituie chezășia și forța fiecărui popor ! — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul 
alegerii sale in calitate de mem
bru titular și președinte de onoa
re al Academiei.

Gîndirea sa receptivă la nou, 
marea sa capacitate analitică, 
puterea de a pătrunde spre esen
ța fenomenelor au deschis cer
cetării istorice un larg cîmp de 
afirmare, așezînd-o pe criteriile 
ferme ale obiectivitătii și ade
vărului științific.Dezbatere în pagina a V-a

PBETDTWDENl RITMURI iNflLIE UI RECRLISffl
CEREALELOR $1SEMĂNATUL CULTURUR SHCOSiMI

Oamenii muncii de pe ogoarele 
județului DOLJ raportează că au 
reușit să încheie, la 13 iulie, 
recoltatul griului de pe întreaga suprafață cultivată. în telegrama adresată cu acest prilej TO

VARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, de Comitetul județean Dolj al P.C.R. se arată : Așa 
cum ne-ați indicat cu prilejul vizi
tei de lucru efectuate în județul 
nostru, împreună cu mult stimata 
tovarășă Elena Ceaușescu, precum 
și la plenara lărgită a Consiliului 
Național al agriculturii, industriei 
alimentare, silviculturii și gospodă
ririi apelor, am acționat pentru fo
losirea la întreaga capacitate a com
binelor, a celorlalte utilaje, pentru 
ca recolta să fie strinsă in timp cit 
mai scurt și fără pierderi, în pre
zent, in toate unitățile agricole și 
consiliile unice agroindustriale se ac
ționează pentru depozitarea cores
punzătoare a întregii recolte rezul
tate și onorarea obligațiilor la fon
dul de stat. Vă raportăm, mult sti
mate tovarășe secretar general, că 
pînă în prezent s-au semănat peste 
60 000 ha cu culturi duble, din cele 
104 mii ha planificate, lucrare ce se 
va încheia în zilele următoare.

BUNA ORGANIZARE GARANTEAZĂ REALIZAREA
UNOR VITEZE DE LUCRU SPORITE

Corespondență din județul Ialomița
în paqina a V-a

Gînditor profund, original 
asupra dezvoltării 

și modernizării economieiAlegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român și președinte al țării, ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România are loc intr-un moment în care științei noastre i se pun probleme teoretice și practice dintre cele maj însemnate, a căror soluționare este menită să impulsioneze energic mai departe dezvoltarea e- conomică, socială și politică a României. Prin această dublă a- legere, cel mai înalt și mai reprezentativ for științific și de cultură al țării afirmă, o dată mai mult, profundul său atașament față de cauza progresului întregului popor, a socialismului și comunismului, a partidului, în frunte cu marele nostru conducător, omul care cu neobișnuită e- nergie și nesecate capacități creatoare stă neobosit ■ de două decenii la cîrma destinelor națiunii, în condiții internaționale dintre cele mai complexe, de restructurări profunde ale economiei mondiale. Președintele Nicolae Ceaușescu și-a consacrat gîndul, sufletul și fapta dezvoltării economice și sociale a României,

luptei neabătute pentru ridicarea ei pe culmile unei economii înaintate, de mare eficiență, capabilă să susțină din plin dezvoltarea multilaterală a personalității tuturor membrilor societății. Efortul său uriaș pentru dezvoltarea structurală modernă și în ritm susținut a țării, pentru ridicarea economi co- socială a tuturor județelor, pentru promovarea și îmbinarea armonioasă a autocon- ducerii muncitorești și autogestiunii unităților cu conducerea unitară a ansamblului economico-social, pentru ridicarea puternică a eficienței tehnice și economice cu care sînt utilizate resursele umane, naturale, financiare, științifice, tehnice etc., punerea oamenilor de știință, a inventatorilor, inovatorilor, a tuturor creatorilor și purtătorilor progresului tehnic, economic și social în centrul muncitorului colectiv productiv național, ca și adversitatea sa funciară față de dogme și spiritul său însetat de înnoire și progres constituie tot atîtea trăsături remarcabile care-1 așază în rîn- dul . celor mai mari pdrsoiialități din galeria oamenilor de seamă ai românilor.Folosesc acest pri

lej pentru a sublinia totodată că științele noastre despre societate, între care și cele economice, datorează președintelui Nicolae Ceaușescu deschiderile largi și avintul creator puternic pe care l-au cunoscut după Congresul al IX-lea al partidului, congres prezidat de spiritul său cutezător.Avînd in frunte pe președintele Nicolae Ceaușescu, A- cademi.a Republicii Socialiste România, membrii ei, toți oamenii de . știință, învățământ și cultură din țară, toți specialiștii din economie își vor intensifica și mai mult eforturile, valorificînd Ia maximum condițiile pe care, din inițiativa secretarului general, partidul și statul nostru socialist le creează în proporții sporite dezvoltării științei, în- vățămîntului și culturii poporului nostru, pentru ca el să ocupe un loc cît mai demn de inteligența și creativitatea sa în concertul popoarelor lumii.
Prof. univ. dr. doc. 
N. N. CONSTAN 
TINESCUmembru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România

Permanența orientărilor 
spre cerințele majore 

ale progresuluiFirească și pe deplin îndreptățită consideră oamenii de știință, toți cei care activează în domeniul cercetării științifice alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România. A intrat de mult in tradiția celui mai înalt for științific al țării să promoveze în rîn- durile sale pe cei mai valoroși ginditori ai neamului nostru. Or, opera științifică a ctitorului României socialiste de azi oferă cele mai profunde și reprezentative pagini de referință ale gîndirii românești asupra lumii contemporane. Nici un alt măre cugetător sau sa

vant român n-a reușit, ca tovarășul Nicolae Ceaușescu, să asigure operei sale teoretice o mai eficientă aplicare la scara întregii societăți. Cine altul decît acest strălucit strateg al socialismului pe pămîntul României a atribuit științei statutul de pîrghie cu rol primordial în progresul general al societății ? De fapt, toate înfăptuirile majore ale socialismului în ultimele două decenii sînt legate de multilaterala și remarcabila activitate științifică a tovarășului Nicolae Ceaușescu. de consecvența cu care a_ orientat și orientează munca de. cercetare fundamentală și a- plicativă spre solu

ționarea problemelor prioritare ale econo- miei naționale. |După alegerea sa în suprema funcție de secretar • general al partidului, la Congresul al IX-lea,- au fost create toate condițiile pentru ca știința românească, creația originală a cercetătorilor, inspirîn- du-se din cele mai arzătoare cerințe ale
Inq.
Aristide PREDOI director al Institutului de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru automatizări și telecomunicații. București
(Continuare

ÎN PREAJMA ANIVERSĂRII A DOUĂ DECENII
DE LA ISTORICUL CONGRES AL IX-LEA AL PARTIDULUI

adresate tovarășului Nicolae
participanta la simpozioanele organizate 

de comitetele județene de partid Arad, Giur$ 
Maramureș, Mureș, Satu Mare, Sălaj, Suceava, Vîlc 
precum și de Ministerul Educației și învățămintii 

și Ministerul Sănătății
In întreaga țară continuă să 

se desfășoare simpozioane, 
dezbateri, expuneri, alte ma
nifestări politico-ideologice și 
cultural-educative, în cadrul

cărora este evidențiată con
tribuția decisivă a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la îm
bogățirea tezaurului gîndirii 
filozofice și social-politice, la
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dezvoltarea științei condu- j 
cerii societății socialiste ro- 
mânești, la înfăptuirea operei \ 
de edificare a noii orînduiri j 
pe pămîntul patriei ■
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economico - social
Oricine vizitează România poate constata uriașul volum de construcții 

industriale, agricole, social-culturale, de locuințe. Aceasta a avut un rol 
important în ridicarea nivelului de trai, material și spiritual, al poporului 
— țelul suprem al politicii partidului nostru, esența societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe care o edificăm in România.

NICOLAE CEAUȘESCU

ÎN 1985, VOLWUL TOTAL AL INVESTIȚIILOR
ÎN ECONOMIA NAȚIONALĂ ESTE DE

Orientare fermă spre 
creșterea potențialului 

productiv al țării
® In cele două decenii care au trecut de la 

Congresul al IX-lea al partidului au fost puse în 
funcțiune PESTE 8 500 CAPACITĂȚI DE PRODUC
ȚIE INDUSTRIALE Șl AGROZOOTEHNICE PRIN
CIPALE.

@ PESTE 95 LA SUTĂ din tehnologiile necesare 
realizării obiectivelor de investiții au fost asigurate, 
în anul 1984, pe baza concepției proprii.

© Industria constructoare de mașini asigură în 
prezent APROAPE 90 LA SUTĂ din necesarul de 
utilaje și echipamente tehnologice pentru înfăptui
rea programului de investiții al țării.

@ începînd cu anul 1981, industria chimică este 
prezentă, prin unitățile sale, în toate județele țării.

© Puterea instalată în hidrocentrale a crescut 
din anul 1965 și pînă în prezent de APROAPE 10 
ORI, iar în termocentrale de PESTE 5 ORI.

® Volumul fondurilor fixe din industria electro
tehnică și electronică — ramură generatoare de 
progres tehnic în întreaga economie națională - 
a fost în anul 1984 de APROAPE 12 ORI MAI 
MARE decît în 1965.

® Industria construcțiilor de mașini este astăzi 
prezentă în toate județele țării, iar industria me
talurgică în 30 de județe.

© Investițiile alocate agriculturii în acest cin
cinal depășesc cu 30 MILIARDE LEI pe cele reali
zate în cincinalul 1976—1980 și sînt de PESTE 2,5 
ORI MAI MARI decît cele înfăptuite în întreaga 
perioadă 1951 — 1965.

® La sfîrșitul anului 1985, suprafața totală ame
najată pentru irigații va ajunge la 3,7 MILIOANE 
HECTARE, față de 230 000 hectare în anul 1965.

DINAMICA VOLUMULUI IEWESTIȚIILOR SPORIREA VOLUMULUI
FONDURILOR FIXE

Toate județele țării - 
pe magistralele 

progresului
© în anul 1984, toate județele țării dispuneau 

de fonduri fixe în valoare de PESTE 20 MILIARDE 
LEI, în timp ce în anul 1965 numai 5 județe și mu
nicipiul București se situau peste această limită.

® De la Congresul al IX-lea al partidului s-au 
creat PESTE 250 ZONE ȘI PLATFORME INDUS
TRIALE cu profil complex, atît în județe cu tradiție 
industrială, cît și în cele mai puțin dezvoltate în 
trecut, producîndu-se importante mutații în reparti
zarea teritorială a industriei.

© Numărul personalului muncitor în industrie a 
crescut de la 1 676 000 în anul 1965, la 3 540 000 
în anul 1984.

© în prezent, în 23 de județe, numărul perso
nalului muncitor depășește 300 la 1 000 de locui
tori, față de numai 4 județe în 1965.

© Ca rezultat al amplasării raționale a forțelor 
de producție, a noilor unități economice pe întreg 
teritoriul țării, în toate județele există un potențial 
productiv care asigură realizarea în acest an a unui 
volum de activitate economică de cel puțin 70 000 
LEI PE LOCUITOR.

© în ultimii 20 de ani s-au construit din fondu
rile statului, întreprinderilor și organizațiilor coope
ratiste de 7 ORI MAI MULTE APARTAMENTE decît 
în cele două decenii anterioare.

© Fondurile de investiții pentru construcții de 
locuințe din perioada 1966—1985 depășesc de TREI 
ORI pe cele alocate pentru dezvoltarea întregii 
economii naționale în cincinalul 1956—1960.

© APROAPE DOUĂ TREIMI din cetățenii din 
municipii și orașe, care locuiesc în prezent în apar
tamente, s-au mutat în casă nouă în ultimele două 
decenii.

Orizonturi
® în cincinalul viitor se va realiza un program 

de investiții însumînd 1 350—1 400 MILIARDE LEI.
© Cea mai mare parte a fondurilor de investiții 

- circa 90 LA SUTĂ — vor fi îndreptate spre creș
terea potențialului productiv al economiei na
ționale.

© în perioada 1986—1990 vor fi construite și 
date în exploatare PESTE 1 500 CAPACITĂȚI DE 
PRODUCȚIE în toate ramurile economiei naționa
le ; va fi dat în folosință Canalul Poarta Albă - 
Midia — Năvodari și se va realiza în cea mai mare 
parte Canalul București - Dunăre.

@ Volumul fondurilor fixe din economie va. 
ajunge, la sfîrșitul anului 1990, la 3 500 MILIARDE 
LEI.

® Agricultura va beneficia de un volum de in
vestiții de PESTE 190 MILIARDE LEI, care va asigura 
dezvoltarea și modernizarea bazei tehnico-mate- 

riale, înfăptuirea programului de îmbunătățiri fun
ciare, mecanizarea și chimizarea complexă a lu
crărilor agricole.

@ în toate județele se va asigura realizarea 
unui volum de activitate economică pe locuitor de 
cel puțin 80 000 LEI anual, iar în 29 de județe 
acest volum va fi de PESTE 100 000 LEI anual.

® Investițiile alocate pentru construcții de lo
cuințe, învățămînt, cultură, ocrotirea sănătății, edu
cație fizică și sport vor însuma în cincinalul vii
tor APROAPE 135 MILIARDE LEI.

® în perioada 1986-1990 se vor construi CIRCA 
750 000 APARTAMENTE, precum și alte obiective 
social-culturale.

© Un număr de 2,5 MILIOANE LOCUITORI se 
vor muta în case noi în viitorii cinci ani.

© La sfîrșitul anului 1990 se va ajunge ca A- 
PROAPE 90 LA SUTĂ din populația țării să lo
cuiască în case noi.

Pagină realizata de
Cristian ANTONESCU
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CALD ELOGIU ȘI ÎNALTĂ PREȚUIRE 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 
cu prilejul alegerii ca membru titular și președinte de

\

onoare
ai Academiei Republicii Socialiste România„Cu vie emoție și adincă satisfacție, comuniștii, oamenii muncii, toți cei care trăiesc în Argeș au primit vestea alegerii dumneavoastră ca membru titular și președinte de onoare al celui mai înalt forum științific din patria noastră, Academia Republicii Socialiste România, semn de aleasă cinstire pe care oamenii de știință, întregul nostru partid și popor o aduc celui mai iubit fiu al națiunii noastre socialiste, eminentă personalitate a lumii contemporane, militant revoluționar care și-a dedicat întreaga viață și activitate propășirii României socialiste — se arată în telegrama COMITETULUI 

JUDEȚEAN ARGEȘ AL P.C.R.Este meritul dumneavoastră nepieritor, mult stimate tovarășe secretar general, de a fi ridicat prestigiul României socialiste pe cele mai înalte culmi, promovînd o politică înțeleaptă de pace și colaborare, de dezarmare, și în primul rînd de dezarmare nucleară, de dezvoltare liberă a tuturor popoarelor. Ne mîn- drim că în conștiința lumii contemporane numele dumneavoastră a devenit un simbol al păcii, al luptei pentru libertate și independență națională. Inițiativa României socialiste de a mobiliza în marele forum al păcii oamenii de știință din întreaga lume a găsit un ecou larg în toate forumurile științei mondiale, Comitetul național român „Oamenii de Știință și Pacea", al cărui președinte a fost aleasă cea mai ilustră fiică a patriei noastre, tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, desfășurînd în acest sens o susținută activitate pentru a valorifica toate creațiile spirituale în folosul dezvoltării libere și fericirii popoarelor, al eliminării pericolului războaielor distrugătoare de pe fața frumoasei noastre planete.Alegerea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, in fruntea Academiei Republicii Socialiste România este o recunoaștere legitimă a inestimabilei dumneavoastră contribuții la tezaurul spiritualității românești, a preluării celor mai glorioase tradiții, aceasta constituind în fapt o nouă și strălucită garanție a continuării acestor glorioase tradiții ale științei românești, care are în dumneavoastră pe cel mai de seamă reprezentant, pilduitorul model de gîn- dire și acțiune revoluționară in patrioticul efort de ridicare a României socialiste pe noi culmi de bunăstare materială și spirituală, de progres și civilizație".„Cu sentimente de aleasă simțire, de respect și devotament nețărmurit, permiteți-ne, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă adresăm, din adincul inimii, în numele milioanelor de oameni ai muncii, membri ai sindicatelor, cele mai calde felicitări pentru înalta învestitură în fruntea celui mai reprezentativ for științific și cultural al țării — se arată în telegrama CON
SILIULUI CENTRAL AL UNIUNII 
GENERALE A SINDICATELOR 
DIN ROMANIA.Concepția dumneavoastră vizionară de vastă cuprindere, rigoare și profunzime, capacitatea dumneavoastră excepțională de a înțelege și a aplica creator legitățile generale ale socialismului științific la condițiile țării noastre și-au pus amprenta hotărîtoare asupra întregii strategii a construcției socialiste a țării, dind un uriaș avînt dezvoltării și modernizării economiei naționale, ridicării continue a gradului de civilizație materială și spirituală a întregii societăți, bunăstării și prosperității poporului. înscris la loc de frunte intre tezele de excepțională valoare teoretică și practică, elaborate de către dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, care îmbogățesc tezaurul gîndirii și acțiunii materia- list-științifice, a construcției socialiste și comuniste, conceptul că «socialismul se construiește cu' poporul, pentru popor- a deschis căi largi afirmării creatoare a energiilor oamenilor muncii, a întregului popor.De concepția dumneavoastră profund novatoare este nemijlocit legată conturarea rolului și atribuțiilor sindicatelor în societatea socialistă românească de astăzi ca organizație de masă a oamenilor muncii, in calitatea lor de proprietari, producători și beneficiari ai avuției naționale, participarea și afirmarea tot mai susținută și eficientă a sindicatelor, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, la întreaga viață economică și socială a țării.Aducîndu-vă cel mai fierbinte și respectuos omagiu pentru tot ce ați făcut și faceți spre progresul patriei străbune, spre bunăstarea și fericirea poporului român, spre o lume mai bună și mai dreaptă pe planeta noastră, ne angajăm în fața dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, marele fiu și erou între eroii neamului^ ctitorul vremurilor noastre mărețe, să nu precupețim nici un efort spre a fi la înălțimea cerințelor stabilite de către dumneavoastră, să ne dedicăm toate forțele, întreaga capacitate organizatorică și politico-educativă pentru realizarea exemplară a planului pe 1985 și pe întregul cincinal, pentru înfăptuirea mărețelor obiective stabilite de Congresul al XIII- lea al partidului".„Comuniștii, ceilalți oameni ai muncii din județul Botoșani, luînd cunoștință, cu profundă satisfacție, de hotărîrea celui mai înalt forum științific și cultural al țării de a vă alege ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România, vă roagă să acceptați, cu acest prilej, felicitările cele mai alese și urările cele mai sincere de sănătate îndelungată, multă putere de muncă, creație în fruntea partidului și a țării, spre binele și fericirea întregului popor, pentru cauza nobilelor idealuri ale omenirii — se arată în telegrama 

COMITETULUI JUDEȚEAN BOTO
ȘANI AL P.C.R.Intrată definitiv în conștiința națiunii române și în patrimoniul spiritualității universale, vasta și prodigioasa dumneavoastră operă teoretică — ce stă la temelia tuturor prefacerilor grandioase pe pămîntul patriei în ...Epoca Ceaușescu" — reprezintă o contribuție de primă mă

rime la îmbogățirea materialismului dialectic și istoric, a științelor sociale, în ansamblul lor, a teoriei și practicii revoluționare, punînd în valoare noi concepte, teze, idei și căi de acțiune pentru edificarea socialismului și comunismului, pentru soluționarea celor mai grave probleme ale etapei contemporane, pentru progres și civilizație în lumea întreagă.însuflețiți de înalta recunoaștere a meritelor dumneavoastră științifice ce dau, acum, o nouă și pronunțată autoritate însuși forumului al cărui membru titular și președinte de onoare ați devenit — vă încredințăm și cu această ocazie, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, de angajarea noastră deplină și fermă în îndeplinirea exemplară a tuturor sarcinilor ce ne revin din hotârîrile Congresului al . XIII-lea al partidului, din întreaga dumneavoastră operă, astfel încît, la glorioasa aniversare a actului istoric, petrecut în iulie 1965, să vă raportăm noi succese, care să garanteze încheierea anului 1985 cu rezultate cit mai bune și asigurarea tuturor condițiilor pentru cincinalul următor".„în deplină unitate de cuget și simțire cu întreaga națiune, cu profunde sentimente de stimă, dragoste și nemărginită mîndrie patriotică, îngăduiți-ne să vă adresăm, în numele milioanelor de femei de la orașe și sate, cele mai calde felicitări cu prilejul actului solemn al alegerii ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România — se arată în telegrama CONSILIULUI 
NAȚIONAL AL FEMEILOR.Alegerea dumneavoastră în fruntea celui mai înalt forum științific și cultural al țării reprezintă un omagiu adus dumneavoastră, cea mai luminoasă personalitate pe care a dat-o istoria României moderne, ctitorul .perioadei celei mai rodnice în împliniri din multimilenara noastră existență, semnifică recunoașterea unanimă a însușirilor dumneavoastră deosebite, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de genial teoretician și strateg, de ginditor de amplă profunzime, de militant revoluționar, care ați desfășurat cu înflăcărat patriotism și neobosită e- nergie o uriașă activitate dedicată împlinirii idealurilor de libertate și independență, triumfului socialismului, înfloririi necontenite a României.în aceste momente solemne, vă rugăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să primiți, împreună cu felicitările noastre călduroase, profunda recunoștință a tuturor femeilor țării, fără deosebire de naționalitate, care sînt conștiente că vă datorează dumneavoastră, concepției dumneavoastră profund științifice despre rolul femeii în societatea socialistă, realizarea deplinei lor egalități și demnități, posibilitățile nelimitate de afirmare multilaterală, de creștere fără precedent a participării lor la întreaga viață economică, politică și socială, în conducerea societății.Vă încredințăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom urma neabătut exemplul pilduitoarei dumneavoastră vieți închinate patriei, triumfului idealurilor socialismului și comunismului, luminosul exemplu al tovarășei Elena Ceaușescu, vom face totul pentru înfăptuirea istoricelor hotărîri ale Congresului al XIII-lea al partidului, de înaintare a României pe noi culmi de bunăstare, de progres și civilizație",„Permiteți-ne, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să dăm glas și cu acest prilej sentimentelor noastre de înaltă stimă și vie recunoștință față de dumneavoastră, cel mai iubit fiu al poporului, eminent conducător- al partidului și statului, înflăcărat patriot revoluționar. ctitor legendar al României socialiste moderne, care, prin eroica dumneavoastră activitate, v-ați impus pentru totdeauna in conștiința tuturor fiilor acestor străvechi meleaguri românești, a întregii noastre națiuni ca un luptător ferm, înlelept și clarvăzător, pentru infăptuirea aspirațiilor celor mai înalte de progres și bunăstare, libertate și independență. pace și prietenie ale poporului român — se subliniază in telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
BRAȘOV AL P.C.R.în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, ati elaborat teze de o excepțională valoare teoretică și practică, soluții o- riginale, cu adevărat înnoitoare pentru problemele complexe ale dezvoltării economico-sociale a României. Vasta dumneavoastră creație științifică, reunită intr-un mare număr de volume editate in țară și peste hotare, reprezintă o strălucită contribuție la îmbogățirea tezaurului de idei al socialismului științific, ilus- trînd in modul cel mai viu orizontul larg de cunoaștere și uriașa capacitate de analiză a proceselor și fenomenelor care se petrec în societatea contemporană, clarviziunea și spiritul creator cu care aplicați legile generale ale progresului social la particularitățile concret-istorice din țara noastră.Mîndri de mărețele realizări obținute sub arcul de lumină al Congresului al IX-lea al partidului, oamenii muncii acționează pentru a da viață vibrantelor chemări pe care dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ni le-ați adresat privind îmbunătățirea radicală a întregii activități economice și sociale in vederea realizării integrale a tuturor indicatorilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal în condiții superioare de eficiență și calitate".„Alegerea dumneavoastră de către cel mai înalt forum științific al țării ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România. eveniment de profundă semnificație și strălucit simbol al voinței și aprecierii unanime a întregii noastre națiuni socialiste față de grandioasa personalitate a istoriei moderne a României — constituie pentru cea mai tînără generație a patriei un moment de neasemuită bucurie și de fierbinte 

omagiu pe care vi-1 aduc, cu glasurile lor cristaline, toți copiii patriei — se arată în telegrama I5IROULUI 
CONSILIULUI NATIONAL AL OR
GANIZAȚIEI PIONIERILOR.Exemplul strălucitor al întregii dumneavoastră vieți și al celor peste 50 de ani de eroică activitate revoluționară dedicată, încă de la cea mai fragedă virstă, idealului comunist, poporului și țării reprezintă pentru toți copiii patriei modelul suprem al dăruirii patriotice, patosului revoluționar și al abnegației comuniste care jalonează întreaga activitate de educare comunistă, patriotică, revoluționară a copiilor, hotărîrea pionierilor și șoimilor patriei de a face totul pentru a deveni ostași de nădejde ai partidului, constructori pricepuți ai comunismului în patria noastră.Copiii României socialiste, născuți și crescuți în epoca de aur a patriei noastre, „Epoca Nicolae Ceaușescu", cinstesc cu sentimente de înaltă prețuire și mîndrie patriotică contribuția dumneavoastră de o inestimabilă valoare științifică și practică Ia edificarea socialistă a patriei și afirmarea ei puternică în rîndul națiunilor lumii, la prefigurarea clarvăzătoare a destinelor comuniste ale țării noastre.Exprimîndu-vă din adîncul inimilor sentimentele noastre de profundă gratitudine pentru copilăria fericită pe care o trăiesc astăzi toți copiii României socialiste, vă asigurăm, 

Mesaje de felicitare, expresii ale sentimentelor de adîncă 
dragoste și recunoștință față de contribuția inestimabilă 
a secretarului general al partidului la înnoirea și dina
mizarea gîndirii și practicii revoluționare, la dezvoltarea 
creatoare a materialismului dialectic și istoric și lărgirea 
orizontului gîndirii economice și social-politice, 

la înflorirea multilaterală a României socialiste

tovarășe secretar general, că urmind inălțătorul dumneavoastră exemplu de muncă și viață, nețărmuritul devotament pentru cauza partidului și poporului, ne vom aduce prinosul faptelor la realizarea magistralei opere de construcție socialistă a țării, așa cum, cu atita înflăcărare patriotică, ne îndemnați permanent".„Conferirea înaltelor titluri științifice, intr-o entuziastă și unanimă hotărire a adunării generale a Academiei constituie pentru toți locuitorii acestei străbune și înfloritoare zone a țării un minunat prilej de a vă adresa, cu aleasă stimă și prețuire, cu deosebit respect, cele mai calde felicitări, însoțite de urarea de multă sănătate, viață îndelungată și nesecată putere de muncă, pentru a conduce, și în viitor, națiunea spre noi culmi de progres și civilizație — se subliniază în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN BUZĂU AL 
P.C.R.Asemenea întregului popor, cu toții sintem mîndri că dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ilustru conducător de partid și de stat, genial strateg revoluționar, ctitor al unei epoci de adevărată renaștere economică-so- cială, vă aduceți o contribuție inestimabilă la înnoirea și dinamizarea permanentă a gîndirii și practicii revoluționare, la îmbogățirea tezaurului socialismului științific, a patrimoniului cunoașterii și creației istorice, militați cu consecventă pentru dezvoltarea în ritmuri înalte a bazei materiale a cercetării și învă- tămintului. pentru afirmarea puternică a revoluției tehnico-științifice.Âdresîndu-vă, încă o dată, cele mai alese felicitări, ne angajăm 

solemn să urmăm în permanență luminosul dumneavoastră exemplu de muncă și viață, să acționăm cu nestăvilit elan patriotic și dăruire comunistă pentru valorificarea superioară a importantelor rezerve de care dispunem, pentru îndeplinirea exemplară a hotăririlor Congresului al XIII-lea al partidului, sporin- du-ne astfel contribuția la înflorirea multilaterală a României socialiste, la înălțarea ei liberă, demnă și suverană in rîndul statelor lumii".„Alăturindu-ne gîndurile și sentimentele noastre celor ale întregii națiuni române, cadrele didactice, cercetătorii, toți oamenii muncii din 
ACADEMIA DE STUDII ECONO
MICE ne exprimăm bucuria nestrămutată. satisfacția deplină și totala adeziune la alegerea dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și stimat fiu al poporului nostru, revoluționar consecvent și arhitect al României socialiste moderne, ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România.Propunîndu-vă construirea socialismului pentru popor și cu poporul, dumneavoastră, mult iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați fundamentat teoretic cea mai grandioasă operă economică și social- politică din toate timpurile, oc baza studierii aprofundate, fără idei ore- concepute, a legilor și legităților 

edificării noii orinduiri sociale, în dependentă directă cu dinamismul condițiilor interne și internaționale, cu particular itățile și tradițiile ce caracterizează națiunea română, cu interesele fundamentale ale dezvoltării independente a României intr-o lume a interdependențelor cres- cinde.în întreaga noastră activitate de cercetare și instructiv-educativă ne facem o datorie de onoare din a evidenția contribuțiile dumneavoastră de inestimabilă valoare teoretică și practică la dezvoltarea gîndirii economice și social-politice contemporane, la îmbogățirea patrimoniului cunoașterii și creației umane, în mod deosebit concepția creatoare, dinamică despre dialectica dezvoltării intensiv-calitative, multilaterale a economiei românești.Ne angajăm solemn ca, în continuare, să nu precupețim nici un efort pentru ca, pe baza istoricelor hotărîri ale Congresului al XIII-lea și a orientărilor stabilite de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. să ne sporim contribuția la infăptuirea politicii interne și externe a Partidului Comunist Român".„Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Constanța, cu cele mai alese sentimente de stimă și prețuire, vă adresează un vibrant omagiu, cu prilejul alegerii dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. ca membru titular al Academiei Republicii Socialiste România și președinte de onoare al acestui înalt și prestigios forum al vieții cultural-științifice din patria noastră. în inimile și conștiința tuturor celor care trăiesc și 

muncesc pe pămînturile străbune de la Marea Neagră, acest act confirmă și încununează încă o dată vasta, rodnica și neobosita dumneavoastră activitate teoretică și practică, pentru fundamentarea științifică a politicii Partidului Comunist Român, de punere in valoare a tuturor resurselor societății românești, de aplicare creatoare a legităților universale ale progresului social la specificul nostru istoric și național, in vederea asigurării înaintării neabătute, libere și demne a României 'pe calea socialismului și comunismului — se arată în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN CONSTANȚA AL I’.C.R.Datorită activității dumneavoastră laborioase, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, dispunem în prezent de o concepție revoluționară, unitară, dialectică despre dezvoltarea socială, despre socialism. de un program clar, concret, științific fundamentat cu privire la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre Comunism. Activitatea dumneavoastră pe tărîm ideologic a revoluționat științele sociale, a impus în spațiul dezbaterilor de idei contemporane noțiuni noi, o nouă concepție despre complexul proces revoluționar mondial.în aceste momente înălțătoare, cînd țara întreagă omagiază gloriosul jubileu al celor două decenii care au trecut de cind dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe
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*
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Nicolae Ceaușescu, conduceți destinele patriei și poporului, vă adresăm, cu toată căldura inimilor, urarea fierbinte de viață îndelungată, multă sănătate și putere de muncă și vă asigurăm de legămîntul nostru fierbinte de a îndeplini în mod exemplar sarcinile ce ne revin din hotărîrile Congresului al XIII-lea al partidului, de a vă urma neabătut în tot ce întreprindeți pentru ascensiunea neîntreruptă a României socialiste pe noi trepte de progres și civilizație".-„Alegerea dumneavoastră în calitate de membru titular și președinte de onoare al celui mai reprezentativ for științific național, care se adaugă numeroaselor titluri și distincții conferite de alte prestigioase instituții din țara noastră și de peste hotare — se arată in telegrama consiliului de conducere al MI
NISTERULUI APĂRĂRII NAȚIO
NALE — reprezintă încă o dovadă elocventă a recunoașterii unanime a valorilor științifice inestimabile ale vastei dumneavoastră opere, valori ce vă caracterizează, deopotrivă, prodigioasa activitate revoluționară pusă, cu dăruire și pasiune, in slujba intereselor supreme ale poporului român, a libertății și independenței sale, a edificării socialismului și comunismului pe pămîntul străbun, a propășirii întregii umanități.Acest act de adincă. prețuire și cinstire reliefează cu putere strălucitele dumneavoastră calități de erudit om de știință, de fin observator și analist al fenomenelor social- politice, care se regăsesc intr-o creație originală de ample deschideri, dominată de raționalismul, luciditatea și autenticul umanism ce vă sint proprii, intemeiată pe stăpî- 

nirca desăvîrșită a concepției revoluționare a clasei muncitoare — materialismul dialectic și istoric, socialismul științific — și aplicarea creatoare a adevărurilor general- valabile la condițiile concrete ale României, pe cunoașterea profundă a realităților și descifrarea tendințelor de viitor, pe larga înțelegere a marilor cuceriri ale științei și tehnicii pe plan mondial, operă care a imbogățit patrimoniul spiritual al poporului român, teoria revoluționară națională și universală.în același gind și unică trăire cu toți fiii națiunii, mîndri de a vă fi contemporani și a munci sub înțeleaptă dumneavoastră conducere, ostașii țării vă aduc, și cu acest prilej, un vibrant și călduros omagiu o dată cu reafirmarea sacrului legă- mînt de a fi gata, în orice moment, ca la chemarea patriei și partidului, la ordinele dumneavoastră, mult stimate tovarășe comandant suprem, să apere, împreună cu întregul popor, cuceririle revoluționare, independența și suveranitatea Republicii Socialiste România".„Comuniștii, toți oamenii muncii din Comitetul de Stat al Planificării își manifestă, asemenea întregului nostru popor, marea bucurie și profunda satisfacție cu prilejul a- legerii dumneavoastră ca membru titular al Academiei Republicii Socialiste România și investirii ca președinte de onoare al celui mai înalt for științific și cultural al țării. Dind expresie sentimentelor de adincă stimă și admirație față de proeminenta dumneavoastră personalitate, conducător politic, patriot și revoluționar, om de știință de uriașă cuprindere, care deschide în permanență științei, gîndirii economice și social- politice noi orizonturi, inepuizabile izvoare de idei și concepte pentru teoria și practica construcției socialiste, vă rugăm să primiți cele mai calde și respectuoase felicitări — se arată în telegrama Biroului Executiv al consiliului de conducere al 
COMITETULUI DE STAT AL PLA
NIFICĂRII.Contopind într-un tot unitar analiza profund științifică a realităților în continuă evoluție cu clarviziunea remarcabilă în precizarea obiectivelor fundamentale ale dezvoltării viitoare, dumneavoastră ați descifrat, în fiecare etapă, cerințele care trebuie că călăuzească procesul de perfecționare a formelor și metodelor de organizare, conducere și planificare, ați adus o contribuție determinantă la dezvoltarea științei conducerii societății socialiste, ați avut un rol hotărit.or în aplicarea principiilor acesteia în viață. Focalizatorul a tot ce s-a întreprins a fost concepția dumneavoastră, potrivit căreia sistemul de conducere planificată potențează progresul economic și social in condițiile în care sporește continuu rolul conducător al partidului clasei muncitoare, centrul vital al întregului nostru sistem social. factorul fundamental al conducerii științifice.în acest moment de mare sărbătoare pentru știința și cultura .românească, toți oamenii muncii din Comitetul de Stat a! Planificării sînt conștienți că cea mai puternică dovadă a dragostei și devotamentului fată de dumneavoastră o constituie ridicarea nivelului calitativ al activității de planificare, de elaborare și înfăptuire a prevederilor de plan și se angajează ca, printr-o muncă de înaltă responsabilitate socială, să-si aducă întreaga contribuție la înfăptuirea neabătută a politicii interne și externe a partidului".în telegrama BIROULUI MARII 
ADUNĂRI NAȚIONALE se arată : „Vă rugăm să ne îngăduiți a vă adresa, din toată inima, un vibrant și călduros omagiu și cele mai respectuoase felicitări pentru alegerea dumneavoastră ca membru titular al Academiei Republicii Socialiste România și președinte de onoare al celui mai înalt for al științei și culturii românești.Acest eveniment deosebit de important constituie o nouă expresie a prețuirii și nețărmuritei admirații pentru vasta dumneavoastră operă politică, economică și socială, care a îmbogățit gîndirea și practica revoluționară, operă ce cuprinde teze și teorii moderne care răspund problematicii contemporane naționale și internaționale.Conținutul științific remarcabil al operei dumneavoastră, bază a politicii interne și externe a partidului și statului nostru socialist, concepția originală cu privire la creșterea rolului conducător al partidului în etapa actuală în întregul proces de dezvoltare a patriei și continua perfecționare a activității ștatului nostru socialist reprezintă garanția progresului necontenit al poporului nostru, al societății socialiste românești.Dind glas încă o dată sentimentelor noastre de înaltă stimă și adincă prețuire față de prestigioasa dumneavoastră personalitate, vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom dedica întreaga noastră energie transpunerii in viață a generoaselor și înaintatelor idei și concepte cuprinse in vasta dumneavoastră operă științifică.Vă rugăm să primiți urările noastre fierbinți de multă sănătate și viață, îndelungată pentru a ne conduce pe mai departe spre noi și tot mai mari înfăptuiri pe calea socialismului și comunismului, la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul patriei noastre, spre binele și fericirea întregului popor".„Semnificația profundă a acestui act de importanță hotărîtoare în activitatea Academiei române își sporește strălucirea cu atît mai mult cu- cît memorabilul eveniment are loc în zilele în care partidul și poporul nostru sărbătoresc împlinirea a două decenii de la Congresul al IX-lea, de la alegerea dumneavoastră, prin voința întregii națiuni, în suprema funcție de conducere a Partidului Comunist Român — se subliniază in telegrama COMITETULUI JUDE

ȚEAN OLT AL P.C.R. Cei douăzeci de ani, încrustați cu litere de aur în istoria patriei sub numele-simbol al „Epocii Nicolae Ceaușescu", reprezintă etapa de avînt înnoitor, re

voluționar al întregii vieți politice, economice și social-culturale a României.în elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, v-ați adus in toți acești ani de rodnice împliniri o contribuție determinantă, originală, dezvoltînd teoria construcției noii societăți, a materialismului dialectic și istoric, aplicînd în mod creator principiile socialismului științific la condițiile concrete ale României. Ați pus baze științifice conducerii societății, a vieții economice și sociale, dezvoltării democrației muncitorești, afirmării multilaterale a personalității umane.Sintem mîndri că, în aceste două decenii, prin inestimabila preocupare a dumneavoastră, a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, nobilele tradiții ale științei și culturii românești, într-o indisolubilă legătură cu viața și munca poporului, au fost înălțate pe culmi la care înaintașii abia îndrăzneau să viseze.Reafirmîndu-ne înaltele sentimente de stimă, dragoste și prețuire ce vi le purtăm, vă rugăm să primiți cele mai călduroase felicitări pentru alegerea dumneavoastră ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România, o dată cu cele mai alese urări de viață îndelungată, în sănătate și fericire, spre a conduce partidul, patria noastră scumpă pe noi culmi de progres și civilizație socialistă și comunistă, intr-o lume a păcii și înțelegerii internaționale".„Cu prilejul alegerii dumneavoastră ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România. înalt omagiu adus proeminentei dumneavoastră personalități politice și vastei activități teoretice și practice puse în Slujba progresului și civilizației socialiste, comuniștii organizației de partid a Apăratului C.C. al P.C.R. vă roagă să primiți, împreună cu Cele mai calde felicitări, urările lor de noi și strălucite succese în înfăptuirea misiunii de supremă răspundere pe care o îndepliniți de a conduce partidul și poporul spre culmi și mai înalte în construirea socialismului și comunismului in scumpa noastră patrie — se subliniază in telegrama COMITETULUI 
DE PARTID AL APARATULUI C.C. 
AL P.C.R.în aceste zile, cînd întregul nostru partid și popor sărbătoresc cu dragoste și însuflețire marile împliniri ale epocii ce vă poartă du îndreptățire numele, învestitura supremă conferită de Academie reprezintă un act de solemnă recunoaștere a contribuției impresionante pe care ați adus-o la îmbogățirea patrimoniului național și universal al științelor economice, politice, sociale și filozofice, la opera științifică de o mare complexitate a edificării noii orinduiri sociale in România, la lupta pentru- triumful cauzei socialismului și păcii in lume. Opțiunile partidului, marile sale biruințe, izvorîte din strălucita dumneavoastră gîndire social-politică și filozofică, din neobosita dumneavoastră activitate revoluționară și profundul umanism ce vă este propriu, au confirmat capacitatea poporului nostru de a transpune in viață, cu forțe proprii, planurile cele mai cutezătoare, contribuind din plin la creșterea prestigiului și forței socialismului in lume, la dezvoltarea liberă, independentă și suverană a României socialiste.Cu sentimente de înălțătoare min- drie patriotică, de aleasă stimă și respect, vă urăm ani mulți, cu sănătate, in fruntea partidului și poporului nostru, spre slava și înflorirea necontenită a patriei".Cu cea mai adincă. bucurie, cu înaltă mîndrie patriotică, vă rugăm să ne îngăduiți ca, în numele fizip- * cienilor, al tuturor specialiștilor care își desfășoară activitatea în domeniul fizicii și energiei nucleare, să vă adresăm cele mai calde și sincere felicitări cu prilejul alegerii dumneavoastră ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România — se arată îp telegrama INSTITUTULUI 

CENTRAL DE FIZICĂ.Totodată, vă rugăm să ne îngăduiți să ne alăturăm și noi, împreună cu întregul nostru popor, Academiei Române, în a ne exprima și cu acest înălțător prilej prinosul nostru de admirație și recunoștință pentru contribuțiile teoretice și practice de cea mai adincă semnificație cu care ați îmbogățit tezaurul învățăturii marxist-leniniste despre natură și societate, învățăminte după- care se conduce neabătut politica partidului, nostru, pe care fiecare dintre noi le-am înscris cu litere de foc in munca de zi cu zi pe care o desfășurăm in domeniul nostru de activitate.Cu deosebire noi, oamenii de știință, nu vom putea niciodată să exprimăm în cuvinte tot ce vă datorează știința românească, in special fizica, pentru înțelepciunea cu care ați trasat liniile prioritare ale activității de cercetare din țara noastră, pentru încrederea pe care ați în- vestit-o în știința românească, în fiecare cercetător, în potențialul uriaș pe care îl reprezintă știința pentru ridicarea necontenită a societății noastre socialiste multilateral dezvoltate pe noi și tot mai înalte culmi de progres și civilizație.Ne angajăm în fața dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe președinte al Republicii Socialiste România, că nu ne vom precupeți nici de acum înainte întreaga noastră putere de muncă și creație, pentru a traduce în fapt istoricele hotăriri ale Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român, pentru a pune la dispoziția economiei noastre naționale cuceriri de o valoare din ce în ce mai înaltă ale științei, pentru a ne arăta prin faptele noastre vrednici de înalta încredere pe care ne-ați arătat-o totdeauna".



PAGINA 4 SCINTEIA-duminică 14 iulie 1985

In preajma aniversării a două decenii de la istoricul Congres al IX-lea al partidului
TELEGRAME ADRESA TE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

de participanții la simpozioanele organizate de:
Comitetul județean 

Arad al P. C. R.
Mult iubite și stimate 

tovarășe Nicolae Ceaușescu,
în aceste zile, cînd întregul nos

tru popor sărbătorește împlinirea a 
două decenii de la istoricul Congres 
al IX-lea al partidului, act politic 
de covîrșitoare însemnătate pentru 
împlinirea destinului socialist și co
munist al patriei, pentru afirmarea 
plenară și demnă a României între 
națiunile lumii, comuniștii, oamenii 
muncii din județul Arad, fără deo
sebire de naționalitate, își exprimă, 
prin fapte de muncă, sentimentele de 
inaltă stimă și caldă recunoștință 
pentru tot ce ați făcut și faceți pen
tru binele și prosperitatea poporului 
și a patriei.

Perioada inaugurată de Congresul 
al IX-lea al partidului — caracte
rizată prin cele mai mărețe înfăptuiri 
din istoria patriei și intrată pentru 
totdeauna în conștiința poporului ca 
„Epoca Nicolae Ceaușescu" — se în
scrie și în devenirea socialistă a ju
dețului Arad eu realizări fără pre
cedent în toate domeniile vieții eco
nomice și sociale.

Bilanțul bogat al împlinirilor noas
tre socialiste din cea mai fertilă pe
rioadă a istoriei patriei, deschisă de 
Congresul al IX-lea al partidului, ne 
dă deplină încredere că, prin mun
ca plină de abnegație a întregului 
popor, strîns unit în jurul partidu
lui, al dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, vor fi în
deplinite cu succes istoricele hotărîri 
adoptate de Congresul al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român, se arată în telegramă.

în acest moment de adîncă sem
nificație istorică, prilejuită de confe
rirea calităților de membru titular al 
Academiei Republicii Socialiste 
România și președinte de onoare al 
celui mai înalt for științific româ
nesc, vă adresăm, din inimă, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cele mai res
pectuoase felicitări, calde urări de 
sănătate deplină și putere de mun
că, de ani mulți și fericiți, pentru 
a conduce pe mai departe, cu în
țelepciunea și clarviziunea revoluțio
nară ce vă caracterizează, măreața 
operă de edificare a celei mai drep
te și luminoase orînduiri pe pămîn- 
tul strămoșesc al României.

Comitetul județean 
Giurgiu al P. C. R.
Mult iubite și stimate 

tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Participanții la simpozionul prile

juit de omagierea celor două decenii 
de la Congresul al IX-lea al parti
dului — eveniment înscris cu litere 
de aur în istoria patriei — vă ex
primă cele mai alese sentimente de 
stimă și respect, recunoștință fier
binte pentru tot ce ați făcut și faceți 
pentru înălțarea patriei pe noi culmi 
de progres și bunăstare, pentru no
bila cauză a păcii și înțelegerii intre 
popoare.

Alegerea dumneavoastră la Con
gresul al IX-lea în funcția supremă 
de partid a inaugurat epoca celor 
mai de seamă realizări din existența 
noastră multimilenară, epocă indiso
lubil legată de eminenta dumnea
voastră personalitate.

Constituie o realitate puternic 
trăită și simțită de fiecare cetățean 
al României socialiste faptul că pe
rioada deschisă de Congresul al 
IX-Ica al partidului poartă pregnant 
pecetea gîndirii și acțiunii dumnea
voastră cutezătoare, pătrunse de su
prema răspundere pentru destinele 
patriei, ale poporului nostru.

Județul Giurgiu, unitate teritorial- 
administrativă creată din inițiativa 
dumneavoastră, ca expresie a pre
ocupării statornice pentru dezvolta

rea armonioasă a tuturor zonelor și 
localităților patriei, cunoaște o pu
ternică dezvoltare economico-socială, 
fără precedent în istoria acestor 
meleaguri.

Folosim acest prilej pentru ca, îm
preună cu toți comuniștii, cu toți cei 
ce trăiesc și muncesc pe aceste fru
moase meleaguri românești, să vă 
mulțumim încă o dată pentru neobo
sita dumneavoastră activitate pusă 
în slujba progresului general al pa
triei, a bunăstării și fericirii po
porului nostru, a cauzei păcii și în
țelegerii între popoare.

In aceste momente înălțătoare, 
care aparțin istoriei patriei, vă do
rim, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, multă sănătate și 
fericire, putere de muncă spre bi
nele și fericirea patriei, alături de 
mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu, eminent om politic și sa
vant de reputație internațională.

Ne angajăm să slujim cu credință 
și devotament cauza partidului, ur
mând minunatul dumneavoastră 
exemplu de muncă și dăruire revo
luționară, să nu precupețim nici un 
efort pentru înfăptuirea exemplară 
a Programului partidului, a istorice
lor hotărîri ale Congresului al 
XIII-lea.

Comitetul județean 
Maramureș al P. C. R.

Mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Dînd glas gindurilor și sentimen
telor comuniștilor, ale oamenilor 
muncii din Maramureș, participanții 
la simpozionul omagial consacrat a- 
niversării a două decenii de la is-' 
toricul Congres al IX-lea al Parti
dului Comunist Român, care a inau
gurat o epocă nouă, a celor mai mă
rețe înfăptuiri din istoria poporului 
nostru, vă exprimă cele mai alese 
sentimente de dragoste, prețuire și 
gratitudine pentru tot ceea ce ați 
făcut și faceți, cu inepuizabilă dă
ruire patriotică și patos revoluțio
nar, pentru ridicarea României pe 
noi trepte de progres și civilizație.

Cei 20 de ani de cînd conduceți 
destinele patriei noastre -socialiste 
constituie o epocă de grandioase în
făptuiri în dezvoltarea economică și 
socială a țării, în întărirea indepen
denței și suveranității naționale, în 
afirmarea puternică a României pe 
plan internațional. Cu deplin temei 
și mîndrie patriotică, poporul nos
tru numește acești ani „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".Relevînd uriașele transformări revoluționare petrecute în ultimele două decenii și în Maramureș, în telegramă se spune :

Ne angajăm, mult stimate tovarășe 
secretar general al partidului, ca, 
urmîndu-vă luminosul exemplu de 
viață și activitate revoluționară, să 
muncim cu și mai multă hotărire 
pentru îndeplinirea exemplară a pla
nului pe acest an, pentru pregătirea 
temeinică a producției anului 1986 
și a.întregului cincinal viitor, pen
tru a ne onora sarcinile ce ne re
vin din hotăririle Congresului al 
XIII-lea ai partidului.

Și noi, maramureșenii, alături de 
întregul nostru popor, am primit cu 
fierbinte bucurie vestea că, în semn 
de cea mai aleasă prețuire pentru 
rolul determinant pe care îl aveți in 
înflorirea multilaterală socialistă a 
științei și culturii românești, ați fost 
ales în calitate de membru titular 
al Academiei Republicii Socialiste 
România, încredințîndu-vi-se condu
cerea supremă a celui mai înalt for 
științific și cultural al țării.

Comitetul județean 
Mureș al P. C. R.

Mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

în atmosfera vibrantă, de înaltă 
emulație patriotică, oamenii muncii, 

toți cetățenii meleagurilor mureșe
ne, în frunte cu comuniștii, mar
chează marele eveniment istoric din 
viața partidului și a țării, împlini
rea a 20 de ani de la Congresul al 
IX-lea al partidului, cînd, prin voin
ța unanimă a comuniștilor, ați fost 
ales în fruntea partidului.

Participanții Ia simpozionul oma
gial exprimă, în numele tuturor lo
cuitorilor acestor meleaguri, adinca 
lor recunoștință, bucuria nețărmurită 
și mîndria patriotică de a trăi în 
acești ani de profundă efervescență 
revoluționară, înscriși pentru tot
deauna în conștiința poporului ca 
„Epoca Nicolae Ceaușescu" — se spune în telegramă.

Ne exprimăm, de asemenea, 
nețărmurita bucurie pentru alegerea 
dumneavoastră ca membru titular și 
președinte de onoare al Academiei 
Republicii Socialiste România, semn 
al prețuirii și recunoștinței pentru 
preocuparea dumneavoastră susținu
tă de a pune consecvent la baza în
tregii activități de construcție a noii 
orînduiri cele mai avansate cuceriri 
ale științei și tehnicii moderne.

Oamenii muncii de pe Mureș și 
Tîrnave, fără deosebire de naționa
litate, vă sînt profund recunoscători 
pentru faptul că în această epocă 
județul nostru a cunoscut o dezvol
tare economică și social-culturală 
impetuoasă și multilaterală.

Conștienți că bunăstarea și viața 
sînt indisolubil legate de pace, par
ticipanții la simpozion își exprimă 
deplina aprobare și profunda ade
ziune față de vasta și nobila activi
tate pe care o desfășurați pe plan 
internațional.

Urmînd luminosul dumneavoastră 
exemplu de viață și activitate revo
luționară, mult stimate și iubite to
varășe secretar general, ne angajăm 
să ne intensificăm eforturile’și, uniți 
in limba comună a muncii libere, să 
contribuim cu întreaga noastră ca
pacitate și dăruire Ia înfăptuirea 
noii etape a Programului partidului 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare 
spre comunism, la înălțarea Româ
niei pe coordonate superioare de 
progres, bunăstare și civilizație.

Vă rugăm să primiți, cu acest pri
lej aniversar, urările noastre fier
binți de ani mulți și fericiți, multă 
sănătate și putere de muncă, pentru 
a conduce mai departe, pe înaltele 
culmi ale progresului și civilizației, 
destinele scumpei noastre patrii, 
Republica Socialistă România.

Comitetul județean 
Satu Mare al P. C. R.

Mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Cu inimile în sărbătoare, noi, par
ticipanții Ia simpozionul consacrat 
celei de-a 20-a aniversări a Congre
sului al IX-lea al partidului, în nu
mele comuniștilor, al tuturor locui
torilor de pe înfloritoarele plaiuri 
sătmărene vă adresăm cel mai fier
binte omagiu dumneavoastră, pri
mului revoluționar al țării, făurito
rul și promotorul de geniu al poli
ticii interne și externe a partidului 
și statului nostru.

Acum, la glorioasa sărbătoare a 
celor două decenii care au trecut de 
Ia Congresul al IX-lea al partidului, 
toți fiii județului nostru, români, 
maghiari, germani, într-o strînsă 
unitate frățească, ne exprimăm înal
ta mîndrie patriotică de a trăi și 
muncii în „Epoca Nicolae Ceaușescu" 
— epocă în care societatea româ
nească, pe care o conduceți cu clar
viziune științifică și cutezanță revo
luționară, a cunoscut cele mai înalte 
ritmuri de dezvoltare, fără egal în 
multimilenara existență a României, 
asigurînd pe deplin condițiile afir
mării creatoare a personalității fie

cărui cetățean al patriei, fără deo
sebire de naționalitate.

Vă rugăm, totodată, să primiți ex
presia sentimentelor noastre de pu
ternică mîndrie patriotică prilejuite 
de învestirea dumneavoastră cu înal
tele calități de membru titular și 
președinte de onoare al Academiei 
Republicii Socialiste România, ceea 
ce reafirmă prețuirea și recunoștința 
pentru prodigioasa dumneavoastră 
operă desfășurată cu pilduitor spirit 
revoluționar și profund patriotism.

în aceste clipe de măreție unică, 
toți sătmărenii, fără deosebire de 
naționalitate, intr-o indestructibilă 
unitate de voință, cuget și simțire, 
ne angajăm de a nu precupeți nici 
un efort pentru a înfăptui exemplar 
sarcinile mobilizatoare ce ne revin 
din istoricele hotărîri ale Congresu
lui al XIII-lea al partidului.

Cu toată dragostea inimilor lor, 
sătmărenii vă roagă să primiți, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, urările cele mai 
fierbinți de viață îndelungată și de 
sănătate deplină, spre a putea adău
ga alți ani mulți și rodnici glorioa
sei epoci ce se identifică cu numele 
și viața dumneavoastră eroică.

Comitetul județean 
Sălaj al P. C. R.

Mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Omagiind cu nețărmurită stimă 
prodigioasa dumneavoastră activitate, 
de eminent conducător revoluționar, 
patriot înflăcărat, internaționalist 
consecvent, personalitate de înalt 
prestigiu a lumii contemporane, 
participanții la simpozionul dedicat 
aniversării a două decenii de Ia 
Congresul al IX-lea al Partidului Co
munist Român, asemenea tuturor lo
cuitorilor județului nostru, își ex
primă din adîncul inimii sentimen
tele de profundă satisfacție și mîn
drie patriotică de a vă avea în frun
tea partidului, a României socialiste.

Perioada inaugurată de Congresul 
al IX-lea al partidului constituie o 
epocă fără egal în istoria naționa
lă, caracterizată printr-un profund 
spirit înnoitor în toate domeniile 
construcției socialiste, prin ample 
prefaceri revoluționare, se arată în telegramă.

Toate uriașele înfăptuiri din pe
rioada de după 1965 sînt legate in
disolubil de numele și activitatea 
dumneavoastră.

O dovadă concludentă a aprecie
rii inestimabilei dumneavoastră con
tribuții la profundele transformări 
revoluționare din patria noastră este 
și recenta holărîre a Academiei Re
publicii Socialiste România privind 
alegerea dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, în ca
litate de membru titular și pre
ședinte de onoare al acestui prim 
for științific al țării.

în numele locuitorilor acestor 
străbune meleaguri românești, fără 
deosebire de naționalitate, vă ru
găm să primiți, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general, cele 
mai calde mulțumiri și recunoștință 
fierbinte pentru grija și statornica 
dumneavoastră preocupare față de 
dezvoltarea județului Sălaj. Vizitele 
dumneavoastră de lucru, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, au con
stituit tot atîtea prilejuri de lansa
re hotărită a județului nostru pe 
orbita civilizației socialiste.

Vă asigurăm, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general, că, 
urmîndu-vă minunatul și pilduitorul 
dumneavoastră exemplu de muncă și 
viață, vom acționa cu eforturi spo
rite și cu înalt simț de răspundere 
comunistă, în vederea transpunerii e- 
xemplare în fapte a sarcinilor din a- 
cest ultim an al actualului cincinal 
și pentru realizarea neabătută a o- 
biectivelor stabilite la Congresul al 
XIII-lea al partidului.

Comitetul județean 
Suceava al P. C. R.
Mult stimate și iubite 

tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Participanții la simpozionul jude

țean dedicat aniversării a 20 de ani 
de la Congresul al IX-lea al P.C.R., 
care v-a ales în fruntea partidului, 
inaugurind epoca transformărilor 
înnoitoare și împlinirilor fără pre
cedent in istoria contemporană a pa
triei și pe care cu îndreptățită mîn
drie patriotică o numim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", vă exprimă, ală
turi de toți sucevenii, de întregul 
popor, nemărginita stimă și înalta 
prețuire, cele mai alese sentimente 
de recunoștință pentru prodigioasa 
activitate pe care o desfășurați, în 
slujba înfăptuirii celor mai înalte 
idealuri și aspirații ale poporului ro
mân, ale socialismului și comunis
mului în patria noastră, pentru con
tribuția de excepțională însemnătate 
la dezvoltarea teoriei și practicii re
voluționare, la soluționarea marilor 
probleme cu care se confruntă ome
nirea.

Județul Suceava — se arată în telegramă — asemenea tuturor me
leagurilor patriei, a cunoscut în anii 
de lumină ai socialismului, și în
deosebi în ultimele două decenii, o 
dezvoltare fără precedent. In „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", industria suce- 
veană a înregistrat o impresionantă 
creștere a producției, de la 3,7 mi
liarde lei, in 1965, la peste 21 mi
liarde lei in acest an.

Cu sentimente de înaltă mîndrie 
patriotică — mîndrie amplificată 
acum de alegerea dumneavoastră ca 
membru titular și președinte de 
onoare al celui mai înalt for științi
fic al țării, pentru' întreaga dumnea
voastră activitate — vă încredințăm, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că nu există stimulent mai puternic 
pentru munca pe care o vom desfă
șura decit luminosul dumneavoastră 
exemplu, pilduitoarea dumneavoas
tră viață de militant revoluționar 
consacrată slujirii fără preget a cau
zei partidului și poporului.

Vă asigurăm, stimate conducător, 
că vom acționa cu abnegație și de
votament, cu fermitate și răspundere 
comunistă pentru înfăptuirea neabă
tută a prevederilor de plan pe acest 
an și pe întregul cincinal, a sarcini
lor ce ne revin din istoricele hotă
rîri ale Congresului al XIII-lea al 
gloriosului nostru partid.

Comitetul județean 
Vîlcea al P. C. R.

Mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Noi, participanții la simpozionul 
omagial dedicat împlinirii a două de
cenii de la istoricul 1 Congres al 
IX-lea al partidului, în numele- co
muniștilor, al tuturor oamenilor 
muncii din județul Vîlcea, ne expri
măm sentimentele de profundă re
cunoștință față de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, ctitorul vieții noastre noi, mi
litant și patriot înflăcărat pentru 
împlinirea celor mai înalte năzuințe 
de progres și civilizație ale po
porului nostru, pentru prestigiul de 
care se bucură azi în lume România 
socialistă.'

Cu deosebită stimă și nețărmurit 
respect aducem o inaltă prețuire ac
tivității dumneavoastră neobosite, 
consacrată promovării idealurilor de 
pace ale poporului nostru, hotărit 
să trăiască și să-și construiască vi
itorul într-o lume a conlucrării și 
înțelegerii între toate națiunile — 
condiție esențială a progresului și 
civilizației umane. Inimile noastre 
sînt pline de bucuria și satisfacția 
marilor izbinzi, dobindite într-un 
timp istoric scurt, de numai 20 de 
ani, dar atît de bogat în împliniri 

pe calea devenirii comuniste a 
României.

Ca urmare a politicii științifice a 
partidului și statului nostru, in anii 
construcției socialiste, și cu deose
bire în „Epoca Ceaușescu", în ju
dețul nostru au cunoscut o puternică 
dezvoltare ramuri de vîrf ale indus
triei purtătoare de progres tehnic, 
cum sînt construcția de mașini, chi
mia, energia electrică, alte ramuri 
economice. Importante prefaceri ca
litative au cunoscut agricultura, ce
lelalte sectoare ale economiei jude
țului. Mulțumindu-vă din adîncul 
inimii pentru tot ceea ce ați făcut și 
faceți spre fericirea și ridicarea bu
năstării poporului, pentru pacea 
planetei noastre, vă încredințăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom munci 
fără preget, cu întreaga noastră ca
pacitate creatoare, pentru înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor ce ne revin 
din istoricele hotărîri ale Congresu
lui al XIII-lea al partidului.

Ministerul Educației 
și Învățămîntului

Mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

împlinirea a două decenii de la 
Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român, care a inaugurat 
epoca cea mai bogată în înfăp
tuiri din istoria patriei — „Epoca 
Nicolae Ceaușescu" — reprezintă și 
pentru slujitorii școlii românești un 
minunat prilej de a vă exprima oma
giul și întreaga recunoștință pentru 
eroica și neobosita activitate dedica
tă slujirii intereselor supreme alo 
partidului și poporului.

Activitatea dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, in fruntea partidului și 
statului a deschis in istoria noastră 
multimilenară o eră nouă, caracteri
zată prin cele mai profunde transfor
mări calitative in toate domeniile 
vieții social-politicc.

Neobosita activitate pe care o de
dicați afirmării României in viața 
internațională a asigurat țării noas
tre cel mai înalt respect, iar pe dum
neavoastră v-a impus conștiinței 
omenirii ca pe unul din cei mai 
străluciți oameni politici și gîndi- 
tori ai lumii contemporane.

Cu inimile pline de nemărginită 
dragoste, de profundă stimă și ad
mirație, toți cei ce slujesc învăță- 
mîntul, împreună cu tineretul stu
dios, au luat cunoștință de alegerea 
dumneavoastră ea membru titular și 
președinte de onoare al Academiei 
Republicii Socialiste România — ex
presie a înaltei aprecieri a străluci
tei activități teoretice și practice a 
dumneavoastră.

La această măreață aniversare, de
venită simbol in conștiința națiunii, 
oamenii muncii din învățămînt ex
primă, din adîncul inimii, cele mai 
calde mulțumiri și profunda lor re
cunoștință pentru orientarea nouă, 
revoluționară, bazată pe o concepție 
originală, unitară, științific funda
mentată, pe care ați dat-o școlii ro
mânești.Scoțînd în evidență uriașele împliniri obținute în domeniul învățămîntului de toate gradele în aceste două decenii, în telegramă se arată : A- 
plicind în viață hotăririle Congresu
lui al XIII-lea al partidului, indica
țiile și orientările dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe se
cretar general, privind dezvoltarea 
și modernizarea învățămîntului și 
beneficiind de îndrumarea nemijlo
cită și permanentă, de inaltă com
petență și eficiență a tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, eminentă personalitate 
politică și științifică, școala româ
nească este pe deplin angajată în în
deplinirea sarcinilor ce-i revin în 
pregătirea pentru muncă și viață a 
tinerei generații, in educarea comu
nistă, patriotică, revoluționară a ele
vilor și studenților.

Ne exprimăm încă o dată totala 
noastră adeziune la politica internă 
și externă a partidului și statului 
nostru și vă asigurăm că nu vom 
precupeți nici un efort pentru înfăp
tuirea exemplară a acestei politici, 
că vom urma cu hotărire partidul, 
pe dumneavoastră, iubit și stimat 
conducător, pentru realizarea inte
grală a sarcinilor ce ne revin din do
cumentele celui de-al XIII-lea Con
gres al partidului.

Ministerul Sănătății
Mult iubite și stimate 

tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Participanții la simpozionul oma

gial organizat de Ministerul Sănă
tății, pentru cinstirea mărețului act 
istoric de acum 20 de ani — Congre
sul al IX-lea al partidului — cînd 
dumneavoastră, cel mai strălucit fiu 
al patriei, ați fost ales în fruntea 
partidului, vă exprimăm cele mai 
alese simțăminte de prețuire și 
profundă gratitudine pentru activi
tatea prodigioasă pe care neobosit o 
desfășurați spre continua dezvoltare 
și înflorire a țării noastre.

Congresul al IX-lea al partidului, 
mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, purtind puternica 
amprentă a personalității dumnea
voastră, a determinat o cotitură cu 
profunde semnificații, caracterizată 
printr-o abordare originală și știin
țifică a unor ample probleme de în
semnătate cardinală printr-o stimu
lare viguroasă a spiritului creator, 
novator, științific în toate sferele 
de activitate ale societății contem
porane românești.

Alegerea dumneavoastră ca mem
bru titular și președinte de onoare 
al Academiei Republicii Socialiste 
România, cel mai înalt for al știin
ței românești, vine să confirme încă 
o dată excepționala dumneavoastră 
operă teoretică și practică, validată 
definitiv de realitățile vieții econo- 
mico-sociale românești.

Asistența medicală s-a bucurat in 
aceste două decenii de remarcabilul 
aport al științei românești, in a cărei 
dezvoltare o contribuție deosebită a 
adus-o tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, savant de 
valoare larg recunoscută pe plan 
național și internațional.

Principala noastră îndatorire este 
astăzi, mai mult ca oricînd, să ve
ghem la păstrarea și apărarea celui 
mai de preț bun al omului — sănă
tatea. In activitatea destinată reali
zării acestei nobile misjuni sîntein 
ferm hotăriți să acționăm cu spirit 
revoluționar, urmînd permanent in
dicațiile și exemplul dumneavoastră 
de muncă neobosită, de înalt uma
nism, veghind neobosit la păstrarea 
vigorii întregului nostru popor.

Un obiectiv prioritar al preocupă
rilor noastre îl reprezintă realizarea 
unor indicatori demografici cores
punzători etapei de dezvoltare a 
țării, pentru că, prefigurind viitorul 
patriei, partidul și statul nostru a- 
cordă o deosebită importanță naș
terii, creșterii și dezvoltării copiilor, 
consolidării familiei.

împlinirea a două decenii de la 
Congresul al IX-lea al partidului ne 
oferă prilejul fericit de a vă trans
mite, încă o dată, gratitudinea pen
tru nobilele dumneavoastră inițiati
ve pe care le promovați cu fermi
tate în viața internațională, în scopul 
încetării periculoasei curse a înar
mărilor, cu deosebire nucleare, pen
tru instaurarea unui climat de pace 
și destindere, pentru o lume mai 
bună și mai dreaptă pe planeta noas
tră.

Vă rugăm să primiți, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cele mai calde, mai sincere urări de 
sănătate și putere de muncă, spre 
a conduce ani îndelungați destinele 
scumpei noastre patrii, spre binele, 
fericirea și prosperitatea poporului 
român. (Agerpres)

Manifestări politico-educative și cultura l-artistice omagiale
Cu firești simțăminte de mîndrie patriotică, 
sînt înfățișate înfăptuirile epocale ale oame
nilor muncii din țara noastră, fără deosebire 
de naționalitate, drumul lung de muncă și 
victorii străbătut de poporul român în anii 
„Epocii Ceaușescu", contribuția hotărîtoare 
a secretarului general al partidului la elabo
rarea și transpunerea în viață a politicii in

terne și externe a României socialiste

în organizarea Cabinetului județean HUNEDOARA pentru activitatea ideologică și politico-educativă, la Deva s-a desfășurat simpozionul „20 de ani de la Congresul al IX- lea al Partidului Comunist Român", în comunicările prezentate, participanții Ia simpozion au reliefat succesele fără precedent obținute de poporul român sub conducerea partidului în cei 20 de ani ce au trecut de la Congresul al IX-lea, mărețele înfăptuiri in toate domeniile vieții materiale și spirituale. Participanții la simpozion au relevat cu puterea argumentelor contribuția decisivă a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la dezvoltarea fără precedent a României socialiste, clarviziunea cu care conduce poporul român pe calea progresului și bunăstării.La Casa pionierilor și șoimilor patriei din Deva a fost organizată o instructivă acțiune politico-educativă în cadrul căreia au fost prezentate cu ajutorul diapozitivelor mărețe ctitorii din „Epoca Ceaușescu" — Transfăgărășanul, Canalul Dunăre — Marea Neagră, Metroul bucureștean, hidrocentralele de la Porțile de Fier, precum și noile orașe cu platforme 

industriale, cu cartiere moderne de locuințe și edificii social-culturale, care au făcut România mai frumoasă, mai prosperă. (Sabin Cerbu).Galeriile Muzeului de artă din IAȘI adăpostesc o amplă expoziție de artă plastică prilejuită de împlinirea a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului. Lucrările de pictură, grafică și sculptură selecționate din creația artiștilor plastici ieșeni reprezintă aspecte ale dezvoltării țării și județului Iași în ultimii 20 de ani. Tot în organizarea muzeului de artă ieșean s.-a desfășurat și simpozionul cu tema „Epoca contemporană românească reprezentată în arta plastică".La întreprinderea de scule și accesorii speciale din Pașcani a avut loc simpozionul intitulat „însemnătatea istorică a Congresului al IX- lea în afirmarea tot mai puternică a partidului în societatea noastră" ; la Clubul C.F.R. din Iași, sub genericul „Partidul — centru vital al națiunii noastre, conducătorul revoluției și construcției socialiste" s-a deschis o expoziție de carte, iar la întreprinderea „Tehnoton" — expoziția de carte social-politică 

„Nicolae Ceaușescu — ctitor al României de azi". (Manole Corcaci).în suita acțiunilor politice și cultural-educative omagiale organizate în județul VRANCEA se înscriu și manifestările prilejuite de vernisarea unor expoziții documentare și artistice, de apariția unor tipărituri editate sub egida secției de propagandă a comitetului județean de partid. în așezămintele de cultură și unități economice a fost prezentată expoziția de fotografii și documente intitulată „Congresul al IX-lea — Congresul al XIII-lea al P.C.R. — trepte de lumină spre progres", iar la casa personalului didactic din Focșani a fost vernisată expoziția de artă plastică cu genericul „Timpul marilor împliniri", unitățile industriale și social-culturale găzduind în același timp expoziții de carte social- politică în care locul central îl ocupă prezentarea operei tovarășului Nicolae Ceaușescu. Au fost difuzate și afișate în unitățile de producție și social-culturale planșele cuprinse în bogatul pliant intitulat „Vrancea în două decenii de istorie socialistă" și s-a difuzat suplimentul social-politic editat de gazeta 

„Milcovul" dedicat evenimentului sărbătorit. (Dan Drăgulescu).în aceste zile premergătoare împlinirii a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului, in localitățile județului HARGHITA continuă să se desfășoare numeroase manifestări dedicate omagierii actului istoric de acum două decenii, prezentării mărețelor realizări ale poporului român, ale oamenilor muncii români și maghiari din această zonă a țării în cea mai fertilă epocă a istoriei noastre, într-o atmosferă de vibrantă trăire patriotică, la noua casă de cultură a sindicatelor din Miercurea Ciuc s-a desfășurat un grandios spectacol festiv la care și-au dat concursul cele mai bune formații artistice din județ, laureate ale Festivalului național „Cîntarea României". Cu acest ' prilej a avut loc și vernisajul expoziției „Retrospectiva de artă plastică harghiteană 1965—1985", în cadrul căreia expun ' plasticieni de renume din județ. Sub genericul „Epoca Ceaușescu — epoca marilor împliniri", la Miercurea-Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Gheorghieni, Toplița, Vlă- hița, Cristuru Secuiesc, în stațiunile balneoclimaterice Băile Tușnad și Borsec, precum și în numeroase alte localități rurale se desfășoară simpozioane, sesiuni de comunicări științifice, recitaluri de poezie patriotică, evocări cinematografice, se vernisează expoziții de carte din operele secretarului general al partidului, menite a pune în evidență strălucita personalitate a tovarășului Nicolae Ceaușescu, mîndria deosebită a locuitorilor meleagurilor harghi- tene de a fi contemporanii celei mai rodnice perioade din istoria României. (I.D. Kiss).La casele de cultură, cluburile muncitorești și alte așezăminte de cultură din localitățile urbane și rurale din județul TELEORMAN continuă șă se desfășoare simpozioane, dezbateri, expuneri, mese rotunde în cadrul cărora sînt evidențiate mă

rețele realizări obținute de oamenii muncii din patria noastră în cei 20 de ani de cind la cîrma partidului și a statului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, aportul președintelui României socialiste la creșterea prestigiului internațional al națiunii române. Expoziții de carte intitulate „Opera teoretică a secretarului general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu — contribuție remarcabilă la îmbogățirea și dezvoltarea creatoare a teoriei și practicii revoluționare" s-au deschis la bibliotecile orășenești din Roșiori de Vede și Zimnicea. La Schela de producție petrolieră Videle a avut loc un simpozion cu tema „Nicolae Ceaușescu, făuritor de epocă nouă în dezvoltarea socialistă a tării și eminentă personalitate politică a lumii contemporane". Spectacole de muzică și poezie patriotică au avut loc sub genericul „Omagiu conducătorului iubit" la căminele culturale din comunele Drăgănești-Vlașca, SIobozia-Mîndra, Suhaia, Bălăci, Conțești și Lisa. (Stan Ștefan).Sub genericul „Epoca Ceaușescu, epoca deplinei afirmări a omului, a personalității sale multilaterale", în Capitală se desfășoară decada educației politice și culturii socialiste, organizată de Consiliul de educație politică și cultură socialistă al municipiului BUCUREȘTI. în acest cadru, la Biblioteca municipală „Mihail Sadoveanu", numeroase cadre din învățămîntul superior au participat la dezbaterea cu tema „Opera tovarășului Nicolae Ceaușescu — tezaur de gîndire și acțiune revoluționară", manifestare ce a scos pregnant în evidență rolul determinant al secretarului general al partidului în elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, contribuția sa hotărîtoare la marile împliniri socialiste, la dezvoltarea creatoare a gîndirii social-politice și filozofice, la îmbogățirea teoriei și practicii revoluționare.

Numeroși locuitori ai comunei Popești-Leordeni au luat parte la simpozionul intitulat „20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului — dezvoltarea și modernizarea industriei și agriculturii socialiste", care a reliefat marile realizări obținute de poporul nostru în anii care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului. Cu același prilej au fost organizate expoziții de carte social-politică, la loc de frunte aflîndu-se operele tovarășului Nicolae Ceaușescu, expoziții de artă plastică, evocări cinematografice, spectacole de muzică și poezie patriotică sub genericul „20 de trepte spre lumină și adevăr", „Anii devenirii noastre".Pe baza programului Consiliului județean DOLJ de educație politică și cultură socialistă, in așezămintele de cultură, în întreprinderi și instituții, școli și facultăți din județ se desfășoară o paletă largă de manifestări politico-ideologice și cultural-educative dedicate glorioasei a- niversări a istoricului Congres al IX-lea al partidului. Astfel, oamenii muncii din cadrul Regionalei C.F.R. Craiova au luat parte la o dezbatere cu tema „Semnificația Congresului al IX-lea al P.C.R., rolul determinant al secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu în realizarea ho- tărîrilor acestuia". La Casa de cultură a sindicatelor din municipiul Craiova s-a vernisat expoziția de artă fotografică „Ctitorii ale Epotii Ceaușescu", iar actorii Naționalului craiovean au susținut pe platforma industrială de est a Craiovei, la „Electroputere" și la întreprinderea de tractoare și mașini agricole un recital de poezie patriotică și revoluționară „în epoca de aur numită Ceaușescu". (Nicolae Băbâlău).în organizarea caselor de cultură din Bușteni și Azuga, a căminelor culturale din Drajna, Drăgănești, 

Ciorani, Lapoși, din județul PRA
HOVA, s-au desfășurat simpozioane, dezbateri și expuneri care au pus în evidență însemnătatea istorică a Congresului al IX-lea al partidului, spiritul novator, revoluționar promovat în toate domeniile construcției socialiste de tovarășul Nicolae Ceaușescu, mărețele succese dobîndite de poporul nostru în vasta operă de dezvoltare multilaterală a patriei. Concomitent, au avut loc vibrante spectacole cultural-artistice la Cîmpina, Dumbrava, Florești, Măneciu, precum și în alte orașe și comune ale județului, prin care artiștii amatori au cinstit aniversarea a două decenii de la Congresul al IX-lea.Lucrătorilor de la exploatările carbonifere Motru-Vest, Ploștina, Lu- poaia, Roșiuța, Horăști, Dragotești, Mătăsari și Tehomir din județul 
GORJ le-a fost prezentată expunerea „Congresul al IX-lea al P.C.R., deschizătorul celei mai rodnice perioade din istoria României". Cu acest prilej, s-a subliniat rolul partidului în stabilirea strategiei dezvoltării e- conomico-sociale a României, în o- rientarea programelor de investiții spre ramurile industriale purtătoare de progres tehnic, spre județele cu un nivel redus de industrializare, Gorjul fiind cel mai edificator exemplu în acest sens. S-a relevat, totodată, faptul că alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în fruntea partidului a creat condiții pentru dinamizarea ritmurilor de dezvoltare, pentru mobilizarea tuturor resurselor în vederea asigurării progresului neîntrerupt al patriei, trecerii la înfăptuirea programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. Tot în Gorj, la Combinatul minier Rovinari, a avut loc simpozionul „Nicolae Ceaușescu — personalitate proeminentă a vieții internaționale".



SClNTEIA — duminică 14 iulie 1985 PAGINA 5

ISTORIA - CONȘTIINȚA
DE SINE A POPOR UL UI

!■*« MMI - EXEMPLAR I
ialomița - Buna organizare

realizarea unor viteze de
garantează
lucru sporite

între ramurile științelor, istoria ocupă un loc de prim rang in formarea conștiinței de sine a fiecărui popor. Prin istorie poate fi cunoscută în modul cel mai autentic o țară, poate fi apreciat aportul fiecărui popor la cultura și civilizația universală ; istoria dă măsura contribuției fiecărei generații la progresul și prosperitatea patriei. Istoria poporului nostru este plină de fapte
înălțătoare pe care trebuie să le aducem mereu în atenția generațiilor de azi și de mîine, pentru a le păstra mereu în suflet și pentru a trage din ele învățăminte. Avem un trecut glorios - sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU, secretarul general al partidului - care reprezintă cea mai prețioasă moștenire a 
poporului nostru.

Iulian Cârțână : Valențele educative ale istoriei au fost puse în adevărata valoare îndeosebi în ultimii douăzeci de ani, după Congresul al IX-lea al partidului, de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, strălucit prețuitor și ctitor de istorie. încă din 1966, scoțînd în relief aceste valențe educative ale istoriei, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta : 
„Oare cum s-ar simți un popor care 
nu și-ar cunoaște trecutul, nu și-ar 
cunoaște istoria, nu ar prețui și nu ar 
cinsti această istorie? Nu ar fi ca un 
copil care nu-și cunoaște părinții și 
se simte străin in lume? Fără nici o 
îndoială că așa ar fi“. Apreciind istoria ca una din disciplinele sociale de cea mai mare importanță pentru înțelegerea evoluției societății omenești în țara noastră, ca și pe plan mondial, secretarul general al partidului sublinia că „studiul istoriei va 
trebui să devină in școala noastră 
un factor esențial de educare patrio
tică a tinerelor generații, de dezvol
tare a sentimentului de răspundere 
față de soarta națiunii noastre so
cialiste, a hotăririi l'erme a tuturor 
tinerilor de a-și închina toată ener
gia, elanul, puterea de muncă și 
chiar viața, dacă va fi necesar, în
floririi și apărării patriei, salvgardă
rii libertății, suveranității și integri
tății teritoriale, a cuceririlor revolu
ționare, socialiste ale poporului".Istoria țării noastre nu a fost nici- cînd atît de bine înțeleasă de către oameni, așa cum este astăzi, pentru că, așezînd pe firul devenirii noastre aprecierile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu diferitelor momente din trecutul și prezentul nostru socialist, avem de fapt acea istorie căreia secretarul general al partidului ii releva încă o dată, la recenta adunare solemnă a Academiei Republicii Socialiste România, menirea de uriașă carte de învăță- ură și educație, de perpetuu îndemn inaltă răspundere față de soarta patriei socialiste.

Ștefan Ștefănescu : Transformările din ultimii douăzeci de ani, definitorii pentru ceea ce numim cu legitimă mindrie „Epoca Ceaușescu", au avut un rol însemnat și în așezarea noii istoriografii românești pe bazele marii ei tradiții progresiste, a concepției științifice, materialist-dialec- tice. Istoria poporului nostru și-a regăsit adevărata dimensiune, tradiția — mesajul și forța de iradiere autentică. raportul trecut-prezent-viitor — înțelegerea potrivită și echilibrată a dialecticii sale. A fost reunită intr-un tot dialectic ideea de trecut, prezent și viitor și i s-a conferit rolul de factor indispensabil în a ne regîndi pe noi ca popor în istorie și rostul nostru în umanitate.Această înțelegere a funcției și valorii istoriei a accentuat sensul activ, mobilizator al istoriei, a reliefat nu numai funcția sa de cunoaștere și explicare a trecutului, ci și.finalitatea mesajului ei. Valențele acestui mesaj sînt puse în lumină tocmai de cadrul propice pe care „Epoca eaușescu" l-a creat pentru înțelegerea acordului profund dintre aspirațiile cele mai nobile ale poporului nostru, în lupta sa pentru libertate și progres, și înfăptuirile sale prezente.
0 istoric unică, un 

înălțător mesaj patriotic
Iulian Cârțână : în magistrala expunere prezentată la Plenara lărgită 

a C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie 1982, secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a fundamentat, totodată, teza de mare valoare principială și practică potrivit căreia poporul român are o singură istorie, o istorie unitară, care trebuie să redea corespunzător fiecare etapă de dezvoltare economico- socială, fiecare perioadă istorică, să înfățișeze în lumina adevărului bazat pe fapte și documente atît rolul claselor sociale, al poporului, cit și al diferiților conducători ai statului și personalități politice, științifice, culturale. în aedastă concepție, toate faptele, întreaga muncă și luptă a strămoșilor noștri, în zbuciumata noastră devenire multimilenară, trebuie privite ca momente ale unei istorii unice, aflate statornic sub semnul eforturilor de a ne menține ființa de neam, de a apăra teritoriul străbun, fără a precupeți truda și singele nostru. Indiferent in ce punct cardinal al teritoriului românesc s-au desfășurat, aceste fapte aparțin patrimoniului unic al istoriei noastre naționale.în acest spirit, la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie 1982, tovarășul Nicolae Ceaușescu a relevat cu .claritate faptul că nu pot exista două istorii, una a poporului și una a partidului, că poporul nostru are o singură istorie, iar activitatea Partidului Comunist Român, ca și a altor partide în diferite perioade, constituie o parte inseparabilă a istoriei patriei. în istoria noastră națională este astfel cuprinsă organic întreaga evoluție a mișcării muncitorești și democratice, a partidului politic al clasei muncitoare, partid care s-a implicat profund în toate marile probleme care au frâmîntat societatea românească, dovedind cu adevărat că era ființă din ființa națiunii noastre, că idealurile luptei sale erau înseși idealurile cele mai vii ale poporului.
Gheorghe I. Ioniță : în prag de aniversare a istoricului Congres al IX-lea al partidului nostru, care a deschis cimp liber de afirmare poporului român într-o nouă epocă — numită cu inaltă cinstire și mindrie patriotică „Epoca Ceaușescu" — ne facem o datorie subliniind că, în aceste două decenii, poate mai mult decît în oricare alt domeniu s-a făcut prezentă. în domeniul istoriografiei, renunțarea la povara ideilor preconcepute, a dogmelor și judecăților simpliste, vulgarizatoare, rigide, 

a tabuurilor care sufocau gîndirea creatoare pe acest tărîm. Defrișînd cu deosebit curaj terenul într-o ase

menea zonă, precum cea a cercetării și interpretării obiective, a scrierii și difuzării cunoștințelor de istorie, gîndirea cutezătoare, revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu a dezvăluit tezele neștiințifice din activitatea istoriografică. E lesne de înțeles că, pentru a fi înlăturate din realitatea românească asemenea fenomene, se impunea o judecată guvernată de adevăr, respectul pentru valoarea științifică autentică a istoriei și, mai presus de orice, o mare dragoste pentru propriul popor, pentru înaintași, pentru gîndul și fapta lor.Pornind de la astfel de premise, direcțiile esențiale ale dezvoltării istoriografice românești s-au menținut, din 1965 încoace, pe o linie de ascensiune și continuitate, determi- nînd îmbogățirea și îmbunătățirea documentării, a cercetării, îndeosebi a problemelor neabordate frontal in trecut sau tratate uneori superficial, ori prezentate tendențios in unele lucrări. S-a trecut la realizarea unor noi sinteze de largă cuprindere problematică asupra dezvoltării istorice din spațiul românesc din cele mai vechi timpuri pină astăzi.
Un spirit izvorît din 

respectul pentru adevăr, 
pentru valorile autentice

Ștefan Ștefănescu : Păstrînd un riguros caracter științific, manifes- tîndu-și atașamentul cel mai deplin la marile valori ale științei, istoriografia marxistă românească a cunps- cut în anii de după Congresul al IX-lea însemnate realizări. Ele se reflectă în dimensiunea tematică a investigațiilor, in perfecționarea metodelor și mijloacelor de cercetare și in rezultatele efective, concretizate în lucrări de ținută, culegeri de documente, instrumente de lucru etc.Rezultate noi, care rămîn ca bunuri științifice cîștigate, s-au obținut în investigarea tuturor perioadelor istoriei. Cercetările arheologice efectuate pe tot întinsul țării au îmbogățit mult cunoștințele despre’ istoria străveche și veche a României, începuturile istoriei străvechi, în lumina cercetărilor recente, coboară pină la circa 1 000 000 de ani. i.e.n, Spățiul carpato-dunăreano-pontic a- pa.rține ariei în care s-a desfășurat procesul de antropogeneză. Definitorii pentru progresele realizate de cercetarea istorică românească în ultimii 20 de ani sint și investigațiile privind civilizația geto- dacică, relațiile statului geto-dac cu civilizația, cultura și autoritatea romană, ca și procesul de romanizare a societății geto-dace, proces complex și de lungă durată, care a cuprins, diferențiat, atît ținuturile ce au intrat sub stăpînirea directă romană, militară și administrativă (Scytia Minor și Dacia), cît și pe acelea ale dacilor liberi, controlate de imperiu (Muntenia, Moldova, Crișana, Maramureș).Cercetarea arheologică a adăugat noi dovezi, întărind argumentarea, bazată pe izvoarele scrise, în sprijinul ideii că retragerea autorității Imperiului roman de la nordul Dunării și apariția aici a primelor valuri ale populațiilor migratoare nu au afectat nici continuitatea de viață a populației daco-romane și nici adîncirea și desăvirșirea, în condițiile unor restructurări demografice, a .procesului de romanizare, exprimat, în secolele IV—V, la nord de Dunăre, prin unitate etnică și culturală. Cîștiguri științifice s-au adăugat problemei etnogenezei românilor, în sensul că aceasta a avut un caracter unitar și s-a desfășurat pe vatra traco-geto-dacă și sub semnul pecetei Romei.în lumina documentației înnoite s-au înregistrat remarcabile progrese în studiul formării statelor românești de sine stătătoare. S-a evidențiat caracterul unitar al dezvoltării societății românești, în ciuda frontierelor statale impuse de vitregia vremurilor. Lupta statelor românești pentru apărarea, iar mai tîrziu pentru redobindirea independenței a făcut obiectul unor cercetări' ce fac autoritate pe plan internațional.în domeniul istoriei moderne, problematica formării națiunii și a statului modern român s-a constituit ca prioritară. Revoluția din 1821, cea din 1848—1849, Unirea Principatelor Române, Războiul de independență, România în primul război mondial, desăvirșirea unității statale au fost tot atitea teme de cercetare ce și-au găsit tratarea in lucrări monografice care s-au bucurat de mare succes editorial. Din ele se degajă ideea că in toate momentele hotări- toare pentru soarta țării, a statului, masele largi populare, Înflăcărate de un vibrant patriotism, au dat numeroase și grele sacrificii, cucerind cu arma în mină dreptul la existență națională de sine stătătoare in cadrul unui stat unitar.Istoriografia mișcării muncitorești a devenit unul din sectoarele relevante și dinamice ale istoriografiei noastre. Pornindu-se de la orientarea metodologică, extrem de fecundă și profund științifică, a prezentării dezvoltării mișcării muncitorești pe fondul istoriei generale a țării, în conexiune cu sarcinile care se ridicau în fața acesteia, cercetarea istorică a putut să pătrundă mai adine în esența fenomenelor, să se debaraseze de o serie de scheme și șabloane care-i îngrădeau capacitatea explicativă, să fie mai atentă la întreaga complexitate a fenomenelor istorice.
Gheorghe I. Ioniță : în cercetarea epocilor medievală, modernă și contemporană s-au depus mari eforturi pentru adunarea la un loc a documentării fundamentale și esențiale. Cu deosebit spirit de responsabilitate s-a militat pentru alcătuirea unor colecții de documente absolut

necesare studierii istoriei acestor epoci. Grație acestor eforturi avem astăzi la îndemînâ excelente volume de documente privind o bună parte a evului mediu, epoca lui Mihai Viteazul, revoluția lui Horea, revoluția din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu, revoluția română din 1848, Unirea Principatelor Române în 1859, dobîndirea independenței României (1877—1878), apariția și evoluția mișcării muncitorești, socialiste, marea răscoală țărănească din 1907, primul război mondial și Marea Unire din 1918, făurirea și activitatea Partidului Comunist Român, politica externă a țării în diverse perioade, revoluția de eliberare socială și națională antifascistă și antiimperialistă începută la 23 August 1944, revoluția și construcția socialismului în România ș.a.m.d.Există in prezent statornice preocupări pentru cercetarea istoriei zilelor noastre, a perioadei ■ pe care o traversăm. în acest fel, in articulațiile ei solide și complexe, istoria României ni se infățișeazâ drept o carte cu adinei înțelesuri și interdependențe din cele mai vechi timpuri pînă azi.Rezultatele activității de cercetare științifică, obiectivă a istoriei, acumulările deosebite în planul istoriografiei românești au permis în ultima vreme elaborarea unor sinteze mai cuprinzătoare sau mai concentrate de istorie a patriei și a poporului român. Se lucrează în prezent la Tratatul de istoria României și la Tratatul de istorie universală, ambele lucrări prevăzute să apară în mai multe volume. A. apărut deja primul volum al istoriei militare a poporului român, fiind prevăzute să apară în continuare și alte volume. Tot așa a fost publicat primul volum din Istoria învățămîntului din România și primul volum din Istoria gîndirii și creației științifice și tehnice românești.Pe șantierul creației științifice românești se găsesc in prezent — unele intr-un stadiu foarte avansat de realizare — lucrări de sinteză precum : Istoria țărănimii. Istoria agriculturii, Istoria meșteșugurilor și a industriilor, Istoria instituțiilor social-economice, social-politice și social-juridice. Iar corolarul acestora. o Istorie a civilizației românești, in accepțiunea cuprinzătoare a noțiunii, va fi poate elaboratul nostru cel mai important.
Ștefan Ștefănescu : Au fost readuse, de asemenea, în circuitul științific în ediții critice lucrările' tmor mari istorici din trecut : D. Cante- mir, N. Bălcescu, M. Kogălnieeanu, B. P. Hasdeu, D. Onciul, A. D. Xe- nopol, V. Pârvan, N. Iorga, Gh. Bră- tianu, I. Lupaș, V. Papacostea, I. Moga, A. Oțetea etc.S-au înregistrat însemnate progrese in dezvoltarea tradiției istoriografiei românești în cercetarea cadrului de istorie universală, cu scopul de a descifra acele conexiuni și raporturi mai vaste in cadrul cărora evenimentele și creația istorică a poporului român iși dobindesc ponderea reală și specificul propriu. Este o datorie de cinste a istoriografiei noastre de a continua, cu mijloacele și achizițiile tive ale timpului nostru, trată cu atîta autoritate înaintaș al generațiilor istorici — Nicolae Iorga.Luind tele și XlII-lea prinse Nicolae Ceaușescu, inspirîndu-se din năzuințele generoase de care au fost animați din nobilele contemporane istorică își va tru a reda în bogăție de conținut și complexitate istoria glorioasă a patriei.• Dezbatere realizată 

Silviu ACHIM

interpreta- opera ilus- de marele actuale dedocumen- al ideile cu- tovarășului
ca îndreptar hotărîrile Congresului al partidului, in Raportul
precursorii, dar mai ales idealuri ale societății românești, știința întări eforturile pen- intreâga frumusețe,

de

Zilele acestei veri în Cîmpia Bărăganului ialomițean au împrumutat multe din caracteristicile acelor zone aflate la tropice. Dimineața este senin, iar după-amiaza plouă. Ploi de vară care trec, dar care constituie o frînâ serioasă în desfășurarea secerișului. în aceste condiții, cu adevărat dificile, totul depinde de modul . în care este organizată munca în fiecare unitate, la fiecare arie.Pe directorul direcției agricole al județului Ialomița, inginerul Vasile 
Berbecel, l-am întîlnit în consiliul agroindustrial Fierbinți, unde este împuternicit din partea biroului județean de partid și a comandamentului județean pentru agricultură. Unitățile agricole din această zonă au recoltat griul de pe aproape 50 la sută din suprafață, cu 20 de procente mai mult decît media județului.— în varășul au fostale județului, dar oricum ele nu au influențat in mod decisiv decalajul existent între unitățile fruntașe la seceriș și cele rămase în urmă și la care în curînd vom trimite forțe în ajutor. Mă refer la unitățile din consiliile agroindustriale Horia. Movila și Cocora, unde ferestrele cu vreme bună nu au fost folosite la maximum. Și în consiliul agroindustrial Fierbinți sînt diferențe. Totul depinde de organizare, de modul în care specialiștii din unitatea respectivă știu să-și mobilizeze forțele, să-i apropie și să-i atragă pe cei care muncesc, să-i facă conștienți însemnătatea sarcinilor care le de îndeplinit. Dacă specialistul cunoaște cu precizie cîmpul, el va căuta prea mult sola undepoate intra la recoltare, unde lanul e copt. Și mai este ceva. Datorită ploilor, în unele parcele, buruienile sînt mai mari decît griul și această masă care trece prin combină dă naștere la defecțiuni. Pe aceste su

această zonă — ne-a spus to- V. Berbecel — precipitațiile mai mici decît în alte zone

cu de au își nuse

prafețe este necesar să acționeze formațiile de cositori și secerători, iar treieratul să se facă staționar, după ce buruienile se usucă. Acum, nici un efort nu este prea mare, mai ales că de ritmul recoltării depinde ritmul la însămînțarea culturilor duble și succesive.în consiliul agroindustrial Grivița, producția de grîu realizată pînâ în prezent este mai mare decît cea obținută in celelalte consilii. Și procentul de 40' la sută este mai mare decît media județului. Pornind de la aceste argumente, am mers în două cooperative agricole din acest consiliu, urmărind, la fața locului, modul în care se lucrează și cum este organizată munca. La C.A.P. Grivița, din cele- 795 hectare de grîu au fost treierate 260 hectare. Se lucrează cu trei module de cîte patru combine, iar la transport sint folosite cîte două cupluri de remorci. La eliberarea de paie a terenului, fiecare modul are repartizate două prese de balotat și cîte 10 atelaje.S-a intrat în brazdă la ora 8,30, dar combinerii au fost la arie la ora 6. Pînă cînd umiditatea lanului a fost cea optimă pentru baterea completă a boabelor din spice au fost pregătite combinele. S-au controlat ansamblurile de batere, curelele și s-a făcut aprovizionarea cu carburanți. De la 8,30 și pînă cînd a căzut rouă, aproape de ora 21, fiecare din cei 12 combined a strîns recolta de pe 6 hectare.La aria de la Gorgani, unde cele 70 hectare de grîu au fost recoltate într-o zi, în aceeași zi s-a eliberat suprafața și s-a trecut la pregătirea terenului pentru însămînțarea culturilor duble. De această lucrare răspunde președintele unității, inginerul Constantin Pislaru, care urmărește ca fiecare presă în 15—16 ore să baloteze paiele de pe 9—10 hectare. Presele au atașate cîte două tîrîșuri, astfel îneît cînd ajung la capătul solei să nu rămînă pe loc nici un balot.

Transportul paielor la baza furajeră se realizează cu cele 45 de atelaje, fiecare căruță făcînd cîte trei și chiar patru drumuri pe zi. La arat se lucrează în schimburi prelungite, de la 6 dimineața și pînă la 22 seara, reali- zîndu-se zilnic cite 75—80 hectare. La semănat se acționează cu cinci mașini special pregătite pentru însămînțarea prăsitoarelor sau plantelor furajere.Organizînd cu rigurozitate întreaga activitate din cimp, la C.A.P. Grivița s-au însămînțat cu a doua cultură 240 hectare, din 520 hectare planificate. Porumbul pentru boabe a fost însămînțat pe 140 hectare din cele 200 hectare prevăzute. Și un fapt nu lipsit de importanță : 32 hectare le reprezintă așa-zisele loturi demonstrative. Pe aceste suprafețe porumbul semănat după recoltarea orzului urmează ca în două-trei zile să fie prășit mecanic, ca. de altfel, si floarea- soarelui, soia, sfecla de zahăr solea.Un fapt ce justifică bunele tate înregistrate in consiliul industrial Grivița l-am întîlnit către noapte, cînd președintele consiliului, Nicolae Miu, și împuternicitul comandamentului județean, Remus Țolea, împreună cu activiștii de partid repartizați pe unități, analizau într-un exigent spirit critic realizările zilei respective. Se analizau nu atît efectele, cît cauzele neîmnliniri- lor, măsurile ce trebuie întreprinse, responsabilitățile pentru înlăturarea de-, ficiențelor ivite.Procedînd în acest fel, lucrătorii ogoarelor din județul Ialomița sînt hotărîți ca în cel mult 3—4 zile producția de grîu să fie strînsă și depozitată. iar cele 53 800 hectare de culturi duble, din care s-au însămînțat aproape 30 000 de hectare, să fie realizate la un înalt nivel calitativ.

și fa-rezul- agro- tîrziu,

stabilindu-se pentru a doua zi

Mihai VISOHJ corespondentul „Scînteii"

Angajare fermă pentru 
îndeplinirea sarcinilor 
de plan pe acest anSîmbătă, în localitatea Bucov, județul Prahova, a avut loc o adunare festivă in cadrul căreia cooperativei agricole de producție Bucov — unitate distinsă recent cu înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste" — i-au fost decernate „Steagul roșu" și „Diploma de onoare" ale Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, pentru ocuparea locului I pe țară în întrecerea socialistă pe anul 1984, dintre unitățile din agricultura cooperatistă.într-o atmosferă însuflețitoare, entuziastă, participanții la adunare au adresat TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU o telegramă în care se spune :
în aceste momente de adîncă vi

brație patriotică ne amintim, cu vîe 
recunoștință, de vizitele de lucru pe 
care le-ați efectuat în unitatea noas
tră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, orientările și 
sarcinile formulate cu aceste prile
juri constituindu-se in programe cu 
puternic caracter mobilizator, care 
au condus la obținerea, an de an, a 
unor producții mari, comparabile cu 
cele ce se realizează pe plan mon
dial.

Ne face o deosebită onoare să fo
losim acest moment sărbătoresc pen
tru a ne exprima sentimentele de 
aleasă stimă față de tovarășa 
academician doctor inginer Eleria 
Ceaușescu, militant politic, înflăcă
rat și strălucit om de știință, care 
acționează cu abnegație pentru pro
movarea celor mai noi cureriri ale 
științei și tehnicii contemporane, a 
tot ceea ce este nou în domeniile de 
vîrf ale tehnologiei actuale.

Vă asigurăm, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general, că, 
mobilizați permanent de indicațiile 
și îndemnurile pe care ni Ie dați cu 
strălucită și profundă cunoaștere 
științifică, vom acționa cu și mai 
multă hotărîre, vom face totul pen
tru ca roadele muncii noastre să fie 
și mai mari, să contribuim Ia ridi
carea patriei noastre pe noi culmi 
de progres și civilizație, așa cum sînt 
prefigurate în istoricele documente 
ale Congresului al XIH-Iea al Parti
dului Comunist Român. (Agerpres)
Cronica zilei
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TRAGEREA LA SORȚI
A PREMIILOR CONCURSULUI 
ORGANIZAT DE COMITETUL 

NAȚIONAL PENTRU APĂRARE,. 
I’ACIIComitetul Național pentru A- părarea Păcii face cunoscut că a- dunarea publică pentru tragerea la sorți a premiilor oferite participan- tilor la concursul pe bază de buletine „Fondul Păcii" — 1985, cu tema: „ROMÂNIA—CEAUȘESCU— PACE. 1965—1985 : douăzeci de ani de inițiative și acțiuni hotărite pentru dreptul fundamental al popoarelor la viață, civilizație și progres", va avea loc duminică 21 iulie, ora 9 dimineața, Ia Casa de cultură a sectorului 2, str. M. Emi- nescu nr. 89, București.

APĂRAREA

Permanența orientărilor 
spre cerințele majore ale progresului

(Urmare din pag. I)economiei, să abordeze cu îndrăzneală domenii noi, să pătrundă tot^ mai adine in zone neexplorate, să propună soluții proprii cerințelor practice și să adîncească, in același timp, caracterul prospectiv acestor domenii zone noi de investigații. Prefigurînd viitorul deceniu, tovarășul Nicolae Ceaușescu ne îndeamnă să abordăm noi și noi domenii pe care analiza sa științifică le determină ca decisive pentru dezvoltarea pe mai departe a țării.în contextul marilor prefaceri din ultimii 20 de ani, sub directa îndrumare a secretarului general al partidului, țara noastră și-a definit, pentru prima dată, politica sa i că atît în cercetării cît și al tehnologice ducerii tehnic. Este perioada în care, lichidîndu-se o optică greșită, s-a conferit activității de cercetare și creație o- riginale tențial mare ypirghie

al Și

programati- domeniul științifice, dezvoltării și intro- progresului
rolul de po- național valoare.de bază de de a

Știri recente, aflate în atenția opiniei publice de pretutindeni, vin să confirme un a- devăr de multă vreme cunoscut și recunoscut pe plan mondial: re a rane acest tul ei modern, pe valorificarea celor mai avansate cuceriri științifice, ale înțelepciunii și cunoașterii umane in general, pe cultivarea democratică a acestora în rîn- durile întregului tineret al României socialiste, însuflețit de idealurile muncii, ale creației, de vocația păcii și conlucrării cu întregul tineret al lumii.Tocmai un asemenea adevăr — semn bun al timpului nostru, cînd orice gen de confruntare a tineretului poate și trebuie să fie exclusiv un stimulent al creației pașnice — stă la baza faptului că la recenta Olimpiadă interna
țională de matematică, ediția a XXVI-a, desfășurată Ia Helsinki, în Finlanda, e- chipa țării noastre, formată din 6 elevi, s'-a situat pe locul I între cele 38 de țări participante, obținînd cu 21 de puncte mai mult decît a doua țară, clasată. Toți cei 6 tineri români au fost premiați, trei dintre ei cu premiul I (singura țară care a obținut .trei premii I, unul dintre elevi întrunind, de altfel, punctajul maxim) și ceilalți trei ^cu premiul II. Iată, in

înalta dezvolta- școlii contempo- românești și, în cadru, conținu- bazat

ordinea premiilor, numele acestor bravi copii ai României, care au adus faimă patriei lor, școlilor în care învață, pasionaților lor profesori: Daniel Tătaru, Liceul „Petru Rareș" din Piatra Neamț; Răzvan Gel- ca, Liceul „C. D. Loga" din Timișoara; Radu Ncgulescu, Liceul „V. Alecsandri" din Galați; Louis Funar, Liceul ,,N. Bălcescu" din Craiova; Andrei Paraschivescu, Liceul „Mihai Viteazul" din București; Mugurel Barcău, Liceul Bălcescu" din iova.Adevărul amintit la început își găsește validarea și in cazul 
Olimpiadei internațio
nale de chimie, ediția a XVII-a, desfășurată la Bratislava, cu prilejul căreia cei patru elevi români participanți au obținut un premiu I (e- levul cu acest premiu fiind distins și cu 
premiul special pentru cea mai bună lucrare teoretică), un premiu II, un premiu III și o mențiune, ceea ce situează, de asemenea, țara noastră printre primele dintre cele 22 de țări participante.Un prestigios loc patru a obținut echipa română de elevi, intre 20 de țări participante, și la a XVI-a ediție a Olim
piadei internaționale 
de fizică, desfășurată în R.S.F. Iugoslavia, iar la a Il-a ediție a 
Balcaniadei de matematică pentru elevii de liceu, desfășurată

la Sofia între 4—9 mai 1985, echipa României socialiste, alcătuită din 6 tineri, a obținut locul I în clasamentul general, precum și un număr de șase premii I. Trei dintre acești elevi au obținut punctajul maxim care s-a acordat.Toate aceste succese constituie tot atî- tea motive de mindrie și, in buna trap, diție a învățămîntului nostru, prilejuri de reflecție, de de angajare și profundă, in cu întregul ritual din tră, pentru românească de
analiză, mai consens climat spi- țara noas- ca școala toate gradele să-și asocieze cea mai înaltă calitate, sporindu-și neîncetat marele său prestigiu de care se bucură în întreaga lume. Concepute și organizate în lumina idealurilor societății noastre socialiste, olimpiadele și, în ansamblu, toate genurile de concursuri școlare se refuză condiției de evenimente în sine, performanțe exclusiv selective sau de consacrare a unui nivel de pregătire existent la un moment dat. Ele reclamă, tocmai de aceea, întărirea, și mai puternică pe viitor, în fazele lor de masă, transformarea acestora în tot atîtea instrumente de perfecționare a pregătirii 

tuturor copiilor țării, în izvoare ale unei nobile emulații generalizate din care, practic, 
fiecare participant are numai de cîștigat.

Sîmbătă dimineața a părăsit Capitala tovarășul Zhang Aiping, consilier de stat, ministrul apărării naționale al Republicii Populare Chineze, care, în fruntea unei delegații, a efectuat, in perioada 4—13 iulie, o vizită în țara noastră. La plecare, pe Aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de general-colonel Constantin Olteanu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. gl P.C.R., ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, de adjuncți ai ministrului, de generali și ofițeri.Au fost de față Yu Hongliang, ambasador extraordinar și plenir- potențiar al R. P. Chineze în țara noastră, Shi Shangwen, atașat militar aero și naval al R. P. Chineză 1 la București, membri ai ambasadei.(Agerpres)
Viața economico-socială

a localităților patriei

progresului econo- mico-social.învățindu-ne să fim revoluționari, să căutăm în permanență noul în toate sectoarele de activitate, să nu precupețim nici un e- fort pentru cunoașterea și aplicarea a tot ceea ce este mai înaintat în știință și tehnologie. tovarășulNicolae Ceaușescu dinamizează și ridică la putere forța creatoare a oamenilor muncii, ne învață să respirăm aerul tare al inovației și creației biruitoare. Iată incă unul din argumentele care justifică alegerea sa ca președinte de onoare al celui mai elevat tor științific al țării.Se poate afirma cu mindrie că în ultimele două cu re decenii mai seamă, ca urma- a indicațiilor și orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, gîndirea științifică românească s-a impus prin profunzimea și originalitatea ei, prin promptitudinea în rezolvarea unor teme de cercetare și probleme de producție dintre cele mai dificile. Fondul de inteligență științifică de care dispune astăzi atins valorilente cu ale gîndiriițara a echiva-

științifice mondiale, soluțiile științifice românești fiind competitive în numeroase domenii de activitate, contribuția științei originale românești la circuitul internațional de idei științifice bucurîndu-se de o largă recunoaștere și apreciere. Iată deci un alt temei al alegerii sale, pe care toți oamenii de știință români o consideră drept cea mai fermă garanție a ridicării neîntrerupte a prestigiului științei românești în lume.Cu acest prilej, cînd s-a acordat o nouă și vie recunoaștere a neprețuitelor merite ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, ca strateg luminat al societății socialiste românești, noi, toți cei care activăm pe tărî- mul științei, dorim să asigurăm pe secretarul general al partidului de- hotărîrea noastră fermă de a transpune în viață întru totul indicațiile sale de i- nestimabilă valoare principială și practică-pentru perfecționarea activității de cetare, în vederea movării ample și secvențe a celornoi cuceriri ale științei și tehnicii. y

Mihai
IORDĂNESCU )
___________ y

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 14 iulie, ora 20 — 17 iulie, 
ora 20. In țară : Vremea va fi predo
minant frumoasă cu cerul variabil mai 
mult senin noaptea șl dimineața. Cu

totul izolat, în ultima zi, este posibil 
să plouă în nord-vestul țării. Tempe
raturile maxime vor fi cuprinse, ziua, 
între 22 și 32 de grade, iar. în ultima 
zi pină la 34 de grade, iar minimele, 
noaptea, între 10 și 20 de grade. Ceață 
slabă, trecătoare, dimineața. în Bucu
rești : Vremea va fi frumoasă cu cerul 
variabil mai mult senin. Vîntul va 
sufla slab. Temperatura aerului va 
urca, ziua, pină la 23—32 de grade, iar 
noaptea va coborî pină la 16—13 grade.

cer- pro- con- mai

INFORMAȚII
ATLETISM. Ieri, în ziua a doua a campionatelor republicane de atletism pentru seniori și tineret — finalele „Daciadei" la sportul de performanță, competiție găzduită de stadionul „23 August" din Capitală, Maricica Puică a terminat învingătoare în proba de 3 000 m, cu timpul de 8’40“16/100 — cea mai bună performanță mondială a sezonului. La 800 m a cîștigat tinăra Mitica Junghiatu, cu l’59“20,T00, in . timp ce proba de 5 km marș s-a încheiat cu victoria Lilianei Drăgan — 23’36“32/100. Alte rezultate : feminin: aruncarea suliței : Eva Zorgo-Raduly — 59,28 m ; 400 m plat : Mihaela Ra- chieru — 52“21/100 ; 400 m garduri : Nicoleta Vornicu — 55“87/100 ; mas

culin : 400 m : Floria Toboc — 47“ 59/ 100 ; 3 000 m obstacole : Teofil Cio- banu — 8’33“51/100 ; aruncarea discului : Ion Zamfirache — 64.18 m.Astăzi, tot de la ora 17,00, se desfășoară ultima reuniune a competiției.

SPORTIVEdin care a făcut parte, realizînd 5 victorii din tot atitea asalturi, și s-a calificat în turul secund.
CICLISM. Etapa a 14-a a Turului ciclist al ~Etienne (179 km), a revenit columbianului Luis Herrera, cronometrat cu timpul de 4h56’32” (medie orară 36,218 km). în clasamentul general individual conduce francezul Bernard Hinault, urmat la 3’32” de americanul Greg Lemond, și la 6T4” de irlandezul

Franței, Autrans-Saint

Stephen Roche.Adunarea generală a Fe- internaționale de tenis , ale cărei lucrări s-au des- la Barcelona, a decis să Comitetului Internațional
SCRIMA. La Palatul sporturilor din Barcelona sîmbătă au fost programate primele asalturi ale probei feminine de floretă din cadrul campionatelor mondiale de scrimă. Reprezentanta țării noastre la această probă, Reka Lazăr a cîștigat, în primul tur, grupa

TENIS, derației (F.I.L.T.), lașurat I propună Olimpic ca la J.O. de vară singura limitare să fie numărul de înscrieri — 64, atît pentru turneul feminin, cît și pentru cel masculin (C.I.O. este favorabil unui tablou cu 64 de jucători, dar numai cu 32 de jucătoare).De asemenea, s-a hotărît ca la circuitele profesioniste să nu se admită înscrierea sportivilor mai tineri de 14 ani, iar între 14 și 16 ani numărul de turnee să fie limitat.

OLT : în sprijinul 
dezvoltării intensive 

a pomiculturiiLa Stațiunea de cercetare și producție pomicolă Strejești — Sîm- burești, județul Olt, a avut loc sesiunea tehnico-științifică „Zilele prunului ’85", în scopul generalizării în producție a experienței pozitive acumulate în cultura prunului de către această stațiune. Programul a cuprins comunicări și referate privind realizarea unor culturi intensive de prun, introducerea de noi soiuri valoroase,' obținerea unui material săditor lipsit de boli virotice. De asemenea, au fost prezentate metode practice de creare de plantații de prun pe terenuri improprii .altor culturi, de valorificarea superioară a fructelor. Participanții la sesiune — cercetători din institute de specialitate și specialiști din unități de producție au vizitat laboratoarele, cîmpurile experimentale .și fermele stațiunii, precum și expoziția de mașini specifice lucrărilor din pomicultură și cea de produse obținute prin prelucrarea prunelor. (Mihai Grigoroș- cuță).
HARGHITA : Producție fizică 

peste prevederiOamenii muncii din industria județului Harghita acționează cu e- forturi sporite pentru a cinsti cu r.oi și prestigioase succese în muncă aniversarea a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului. Prin organizarea de zile și săptă- mîni record, prin mai buna folosire a capacităților de producție/ promovarea largă a progresului tehnic și generalizarea inițiativelor muncitorești valoroase, s-au realizat, peste prevederile planului. 85 tone cupru în concentrate, 820 tone fontă, produse ale industriei electronice și de mecanică fină, mașini- unelte pentru prelucrarea materialelor prin așchiere, 280 tone utilaj tehnologic pentru industriile metalurgică, chimică și alimentară, mașini și utilaje pentru agricultură, precum și alte însemnate cantități de produse solicitate de beneficiarii interni și partenerii externi. 
(I. D. Kiss).

BOTOȘANI : Livrări 
suplimentare la exportAngajîndu-se să întîmpine glorioasa aniversare a celor 20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului cu rezultate cît mai bune în producție, colectivele muncitorești din zece unități industriale ale județului Botoșani au livrat partenerilor externi, peste prevederile de plan, un volum de producție în valoare de aproape 35 milioane lei. Cele mai însemnate depășiri le înregistrează întreprinderea „Integrata" de in și Fabrica de izolatori electrici din Botoșani, precum și întreprinderile de confecții și, respectiv, de mașini-unelte grele pentru deformări plastice din Do- rohoi. (Silvestri Ailenei).
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nucleară, pentru înțelegere și colaboraregrijorarea profundă în legătură cu tensiunea și instabilitatea din O- rientul Mijlociu, pronunțîndu-se pentru soluționarea problemelor litigioase prin mijloace pașnice.Intr-o relatare despre întîlnirea de la București dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Joergen Jensen, președintele Partidului Comunist din Danemarca, a- genția CHINA NOUĂ sesizează, între altele, importanța acordată creării unor zone denuclearizate în Balcani, in nordul Europei și în alte regiuni ale lumii.Presa sovietică a publicat o serie de articole consacrate împlinirii a 15 ani de la semnarea noului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre România și U.R.S.S.Referindu-se, într-o corespondență din București, la dezvoltarea relațiilor româno-sovietice, ziarul „PRAVDA" relevă că aceasta își găsește, între altele, expresia în perfecționarea neabătută a conlucrării economice, în creșterea eficienței colaborării in domeniul științei și tehnicii, a specializării și cooperării în producție. Rezultatele înțelegerilor convenite în cursul întilnirilor sovieto-române la nivel înalt — arată ziarul — au creat o bază trainică pentru adîncirea și extinderea consecventă a colaborării bazate pe egalitate în drepturi și avantaj reciproc între cele două țări și popoare.Relațiile sovieto-române urmează o linie ascendentă in cele mai diferite domenii — subliniază „SO- VIETSKAIA ROSSIA". Una din principalele sfere ale relațiilor sovieto-române— continuă ziarul — o constituie colaborarea economică, acest fapt contribuind la creșterea consecventă a potențialului economic și tehnico-științific al ambelor țări. Un loc important în relațiile dintre U.R.S.S. și România îl ocupă colaborarea pe arena internațională, intr-o serie de probleme prioritare. în zilele noastre, importanța acestei colaborări a crescut considerabil. Lumea trăiește vremuri grele. Continuă cursa înarmărilor, care a atins dimensiuni extraordinare. Mai mult, există și pericolul militarizării Cosmosului, care exacerbează amenințarea unui conflict ce poate distruge totul.într-un articol consacrat raporturilor strinse dintre România și R.P.D. Coreeană, ziarul „NODON SINMUN" relevă : Relațiile tradiționale de prietenie și cooperare dintre partidele și popoarele celor două țări se dezvoltă și se consolidează permanent, fiind bazate pe strînsa prietenie dintre președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășul Kim Ir Sen. Cotidianul din R.P.D. Coreeană subliniază, totodată, activitatea susținută a României pentru apărarea păcii și securității îh Europa și în întreaga lume, împotriva agresiunii și a războiului.Revista argentiniană „NUEVA ERA" consacră spații largi dezvoltării României in anii de după revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperia- listă din August 1944 și, îndeosebi, in ultimele două decenii, prezentării direcțiilor hotărite de Congresul al XIII-lea al P.C.R., a orientărilor de perspectivă pînă în anul 2000, cuprinse în Raportul prezentat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.„Nueva Era" scoate în evidență politica externă activă a partidului și statului nostru pusă in slujba apărării păcii, a independenței și libertății popoarelor. Președintele Nicolae Ceaușeșcu s-a pronunțat in favoarea democratizării relațiilor internaționale și pentru edificarea unei noi ordini economice internaționale — relevă revista, care subliniază, în încheiere, că, în opinia României, problema fundamentală a epocii contemporane o reprezintă oprirea cursei înarmărilor, și in primul rînd a înarmărilor nucleare, trecerea la dezarmare și asigurarea unei păci durabile în lume, și evidențiază hotă- rirea țării noastre, exprimată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a acționa pentru salvgardarea omenirii de la catastrofa nucleară.

' 8 » —Mijloacele de informare în masă din diferite țări ale lumii acordă spații ample politicii dinamice promovate pe plan internațional de țara noastră, inițiativelor și propunerilor constructive ale președintelui Nicolae Ceaușescu vizind soluționarea problemelor cardinale ale umanității.Presa internațională prezintă, de asemenea, realizările mărețe obținute de România în toate domeniile, îndeosebi in ultimele două decenii, sub conducerea înțeleaptă a președintelui Nicolae Ceaușescu.Relatind despre conferirea calităților de membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România tovarășului Nicolae Ceaușescu, agenția CHINA NOUA pune în evidență pozițiile exprimate cu acest prilej de șeful statului român in legătură cu o serie de probleme ale actualității internaționale.Oamenii de știință, a relevat președintele României, trebuie să spună un NU hotărît înarmărilor și să acționeze in așa fel incit uriașele cuceriri ale științei să fie folosite numai în scopuri pașnice, pentru asigurarea dezvoltării economico-sociale a fiecărei națiuni — subliniază agenția.Luind cuvîntul la adunarea solemnă a Academiei Republicii Socialiste România, președintele Nicolae Ceaușescu a subliniat că este necesar să se facă totul pentru ca tratativele de la Geneva dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americii și în- tilnirea din toamna acestui an dintre secretarul general al Comitetului Central al P.C.U.S. și președintele S.U.A. să ducă la rezultate reale, concrete, in problemelor privind cleare și cosmice.Președintele Nicolae reafirmat, de asemenea, rirea României de a acționa cu fermitate pentru oprirea amplasării rachetelor americane cu rază medie de acțiune în Europa, precum și a contramăsurilor nucleare ale Uniunii Sovietice.„România — militant activ pentru dezarmare și pace" este titlul sub care ziarul liberian „THE SUN" prezintă punctul de vedere românesc privind problemele luptei pentru dezarmare generală și tală ce trebuie să constituie prezent o preocupare de prim din a tuturor statelor 
I mii. Articolul reflectă în i deosebit inițiativele președintelui Nicolae Ceaușescu vizind încetarea cursei înarmărilor, in primul rînd a înarmărilor nucleare, pre- întîmpinarea izbucnirii unui nou război mondial.Evocînd contribuția poporului român la înfringerea hitlerismului, jertfele ostașilor noștri pe cîmpul de luptă, ziarul liberian evidențiază apelurile adresate de România partidelor șî organizațiilor democratice, guvernelor și popoarelor lumii pentru ca un astfel de flagel să nu se repete.Despre inițiativele României, ale președintelui Nicolae Ceaușescu privind reducerea cheltuielilor și a efectivelor militare ale statelor a relatat ziarul vest-german „DIE WELT". Arătînd că se impun noi măsuri în direcția dezarmării și a păcii, președintele Nicolae Ceaușescu a declarat că ar fi deosebit de important dacă s-ar hotărî în acest an înghețarea cheltuielilor militare la nivelul anului terior, reducerea lor 5—10 la sută — relevă pus în evidență faptul nia președintelui României, salutară chiar o inițiativă unilaterală in acest sens a țărilor socialiste, fapt ce ar demonstra voința lor de pace și ar determina și celelalte țări să le urmeze exemplul. Ziarul reamintește că președintele Nicolae Ceaușescu s-a pronunțat cu mai multe luni în urmă pentru oprirea imediată de către S.U.A. a amplasării de rachete nucleare cu rază medie de acțiune în Europa, ca și pentru încetarea contramăsurilor sovietice. O altă propunere românească in favoarea dezarmării — notează ziarul — este aceea ca țările europene, in primul rînd cele din N.A.T.O. și Tratatul de la Varșovia, să participe într-o formă sau alta, la discuții pentru a contribui la succesul negocierilor, pen- \ tru a se ajunge la acorduri cores-

punzătoare în vederea încetării imediate a oricăror acțiuni de dezvoltare a armelor nucleare, de militarizare a Cosmosului.Propunerea făcută de președintele Nicolae Ceaușescu referitoare la reducerea cu cel puțin 10 la sută a e- fectivelor militare în Europa și pe alte continente este reflectată de ziarul italian „LA REPUBLICA". Cotidianul relevă că, în opinia șefului statului român, acest pas ar trebui să il facă în primul rînd țările din cele două blocuri militare — N.A.T.O. și Tratatul de la Varșovia, România considerînd că statele socialiste ar putea adopta chiar o inițiativă- proprie, fără a ajunge în prealabil la un acord cu țările din N.A.T.O., trecind la o reducere cu 10 la sută a efectivelor militare.Președintele Nicolae Ceaușescu consideră că o astfel de măsură nu ar reprezenta un pericol pentru capacitatea de apărare a statelor socialiste, ci, dimpotrivă, le-ar întări prestigiul și ar determina intensificarea luptei pentru pace în
solutionarea armele nu-Ceaușescu a hotă-
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1985 și, ul- anuală cu ziarul. Este că, în opi- ar fi
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DIN DIFERITE 
ȚĂRI ALE LUMII

Europa și în întreaga lume — subliniază ziarul.în Comunicatul comun româno- maltez, dat publicității la încheierea vizitei efectuate în România de președintele Maltei se afirmă că problema fundamentală a epocii noastre o constituie oprirea cursei înarmărilor, în special a înarmărilor nucleare — evidențiază agenția CHINA NOUA. Comunicatul menționează că ambele țări se pronunță pentru oprirea amplasării de noi rachete nucleare în Europa, inclusiv în zona Mediteranei.România salută înțelegerea la care s-a ajuns cu privire la realizarea, în toamna acestui an, a unei- întîl- niri între secretarul general al C.C. al P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, și președintele S.U.A., Ronald Reagan — notează pe de altă scoțînd în relief vedere prezentate Nicolae Ceaușescu.în cadrul convorbirilor româno- malteze, o atenție deosebită a fost acordată dezarmării, securității în Europa, Mediterana și în întreaga lume, precum și soluționării pe cale pașnică a tuturor stărilor conflictuale, cei doi președinți pronunțîndu-se în mod deosebit pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale — relevă agenția iugoslavă TANIUG.Sint evidențiate punctele de vedere identice sau apropiate exprimate într-o serie de probleme ce preocupă omenirea contemporană. Este relevată în mod deosebit colaborarea celor două țări în Europa, precum și poziția lor în problemele consolidării securității pe continent, în concordanță cu Actul final de la Helsinki, in problemele destinderii pe plan internațional, ale dezarmării și crizei economice mondiale.în Comunicatul comun, publicat la încheierea vizitei in România a președintelui Republicii Malta, România și Malta s-au pronunțat pentru oprirea fără întîrz;iere a amplasării de noi rachete nucleare în Europa, inclusiv în regiunea Mării Mediterane, afirmînd necesitatea dezarmării — relatează a- genția de știri din Jamahiria Arabă Libiană, JAN A. Cele două părți și-au exprimat, de asemenea, în-

parte agenția, punctele de de tovarășul

PHENIAN 13 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu a fost transmis tovarășului Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele Republicii Populare Democrate Coreene, și tovarășei Kim Săng E, un cald salut tovărășesc, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate poporului coreean prieten, de succes în eforturile pe care le depune pentru reunificarea pașnică, democratică a țării sale.Exprimînd calde mulțumiri, tovarășul Kim Ir Sen a rugat să fie transmise tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu un cordial salut prietenesc, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și bunăstare poporului român.El a subliniat relațiile strînse, prietenești pe care le are cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, evidențiind că înțelegerile convenite la cel mai înalt nivel stau la baza dezvoltării raporturilor dintre cele două partide, țări și popoare, în toate domeniile de interes comun. Totodată, a exprimat vii mulțumiri pentru sprijinul consecvent al României socialiste, personal al tovarășului Nicolae Ceaușescu, acordat cauzei juste a poporului coreean, reunifi- cării pașnice a țârii. Tovarășul Kim Ir Sen și-a exprimat. cu multă căldură, dorința de a se reîntîlni cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru a continua dialogul fructuos, la cel mai înalt nivel.Schimbul de mesaje a avut Ioc cu prilejul primirii de către tovarășul Kim Ir Sen a tovarășului Stefan Andrei, ministrul afacerilor externe

al Republicii Socialiste România, a- flat într-o vizită oficială în R.P.D. Coreeană.în cadrul convorbirilor care au avut loc, a fost evidențiată importanța realizării înțelegerilor la care s-a ajuns cu prilejul întilnirilor la nivel înalt și, în mod deosebit, pentru realizarea obiectivelor privind creșterea schimburilor comerciale și dezvoltarea cooperării economice. A fost, totodată, reliefată dorința celor două țări de amplificare a cooperării dintre ele pe plan internațional, pentru pace, dezarmare și, în primul rînd, dezarmare pentru o politică de securitate, înțelegere și independenței naționale popoarelor lumii.La primire, desfășurată mosferă cordială, prietenească, au participat tovarășii Kim Yong Nam, vicepremier al Consiliului Administrativ, ministrul afacerilor externe, și Kon Gin The, vicepremier al Consiliului Administrativ, președintele părții coreene în Comisia inter- guvernamentală consultativă in problemele relațiilor economice și teh- nico-științifice dintre Republica Socialistă România și R.P.D. Coreeană. A fost de față tovarășul Constantin Iftode, ambasadorul României la Phenian.Cu prilejul vizitei oficiale pe care a întreprins-o în R.P.D. Coreeană, tovarășul Stefan Andrei a avut convorbiri oficiale cu tovarășul Kim Yong Nam, vicepremier al Consiliului Administrativ, ministrul afacerilor externe, la care a luat parte tovarășul Kon Gin The, vicepremier al Consiliului Administrativ, președintele părții coreene în Comisia interguvernamentală. Au fost a- bordate unele probleme concrete ale raporturilor bilaterale, îndeosebi în ceea ce privește intensificarea schimburilor comerciale și a cooperării economice.

nucleară, colaborare, respect al a tuturorîntr-o at-

VIZITA DELEGAȚIEI PARLAMENTARE ROMANE IN TURCIAANKARA 13 (Agerpres). — Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, Nicolae Giosan, a avut o întrevedere cu primul ministru al Republicii Turcia, Turgut Ozal. Au fost abordate aspecte ale relațiilor de colaborare dintre România și Turcia, ex- primîndu-se dorința comună de a se depune toate eforturile în vederea transpunerii în viață a înțelegerilor convenite cu prilejul convorbirilor la București, Nicolae Ceaușescu și președintele Kenan Evren;
+Delegația parlamentară română, a- flată în vizită oficială în Turcia, a avut întrevederi cu delegația parla-

întîlnirii șidesfășurate recent, între președintele

mentară turcă, condusă de Necmettin Karaduman, președintele Marii A- dunări Naționale a Republicii Turcia. S-a făcut un schimb de păreri cu privire la activitatea celor două parlamente, la rolul lor în lupta pentru pace, cooperare și înțelegere internațională.Evidențiindu-se cu satisfacție faptul că cele două parlamente au adus o contribuție importantă la dezvoltarea raporturilor bilaterale in toate domeniile, s-a exprimat dorința comună de a se intensifica schimburile și contactele . între cele două foruri legislative, între parlamentari, a conlucrării lor în scopul promovării păcii,'■ colaborării și înțelegerii în Balcani, în Europa și în lumea întreagă.
DATORIA EXTERNĂ Șl DOBÎNZILE RIDICATE 

AGRAVEAZĂ SITUAȚIA ECONOMICĂ A ȚĂRILOR AFRICANE
Lucrările Consiliului Ministerial al O.U.A.

Sărbătorirea Zilei naționale a Republicii Franceze îmi oferă prilejul de a vă adresa sincere felicitări, iar poporului francez prieten, urări de progres și prosperitate.Exprim convingerea că raporturile tradiționale de prietenie și cooperare româno-franceze se popoare, al păcii și vor dezvolta tot mai puternic, în interesul celor două înțelegerii in Europa și în lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste

TELEGRAMĂGuvernului Re-Primul ministru alpublicii Socialiste România, Constantin Dăscălescu, a transmis primului ministru al Republicii Franceze, Laurent Fabius, cu prilejul aniver-
Ca în fiecare poporul francez bătorește la 14 Ziua națională ziua căderii Basti- liei, fortăreața-temni- ță luată cu asalt de locuitorii Parisului Ia începutul marii revoluții burghezo-demo- cratice din 1789. Luptele și jertfele populației pariziene, avea apoi să aprindă flacăra voluționară în 1830 și 1848 — prevestinderoica ridicare a clasei muncitoare în timpul Comunei din 1870 — au marcatprofund istoria Franței, exercitînd, totodată, o puternică în- rîurire progresistă a- supra dezvoltării sociale pe plan internațional.Este știut astfel că evenimentele revoluționare de la 1789 și cele care le-au urmat au avut ecou și in țările române. în zilele revoluției de la 1848 marele revoluționar democrat Nicolae Băl- cescu a primit la Paris botezul focului. Mai tîrziu „pașoptiș-

România

acestei țări, îi adreseazăsării Zilei naționale a o telegramă prin care sincere felicitări și urări de prosperitate pentru poporul francez.
an, săr- iulie

carere-re-

tii“ români exilați s-au bucurat de ospitalitatea Franței. Revoluționari români au luptat și s-au jertfit pe baricadele Comunei din Paris. Mai a- proape de zilele noastre, în analele Rezistenței franceze împotriva hitlerismului și-au înscris la loc de cinste numele și luptători români. O coincidență cu valoare , de simbol o reprezintă, fără îndoială, eliberarea concomitentă a Bucureștiului și Parisului de sub ocupația nazistă.Ducind mai departe vechile și tradiționalele relații de prietenie dintre cele două popoare, clădite pe afinitățile de limbă, cultură, tradiții istorice, România socialistă — promotoare consecventă a colaborării cu toate statele, indiferent de orîndui- rea social-politică — acordă o atenție deosebită raporturilor cu Franța, țară de care ne simțim apropiați și prin interesele comune ale menținerii și

consolidării securității și păcii în Europa și in lume, cea mai i nătate în conlucrării l-au avut la nivel mentele și înțelegerile încheiate cu acele prilejuri, concretizate în extinderea și diversificarea schimburilor comerciale, în orientarea relațiilor economice spre forme noi, moderne, în amplificarea schimburilor in domeniile științei, artei, culturii și învăță- mîntului.Opinia publică din țara noastră își exprimă deplina convingere că relațiile româno-franceze au toate condițiile pentru a cunoaște o nouă dezvoltare in viitor, un asemenea curs fiind de natură să corespundă intereselor ambelor țări și popoare și, în același timp, să înscrie o contribuție importantă la cauza generală a colaborării și păcii, destinderii, securității și înțelegerii internaționale.

Un rol de mare însem- stimularea bilaterale contactele înalt, docu-

Pentru scoaterea în afara legii 
a armelor atomice

Declarația președintelui Prezidiului C.C. al P.C. JaponezTOKIO 13 (Agerpres). — La Tokio s-au încheiat lucrările reuniunii internaționale pe tema „Lupta pentru prevenirea războiului nuclear și eliminarea armelor nucleare", organizată de P.C. Japonez, la Care au participat delegați reprezentind 27 partide comuniste, muncitorești, democratice și de orientare progresistă de pe cinci continente. Participanții s-au pronunțat pentru încetarea cursei înarmărilor, in special a înarmărilor nucleare, care sporește pericolul unei catastrofe termonucleare pe planeta noastră.

Luînd cuvîntul, Tetsuzo Fuwa, președintele Prezidiului C.C. al P.C. Japonez, a subliniat că P.C. Japonez se pronunță pentru încheierea unui acord internațional privind interzicerea totală și lichidarea armei nucleare. Vorbitorul a făcut un apel la crearea unui amplu front antinuclear internațional. La rindul său, Mitsuhiro Kaneko, șeful Secretariatului C.C. al P.C. Japonez, a arătat importanța activizării luptei pentru pace din întreaga lume, acum, cînd se împlinesc 40 de ani de la primele bombardamente atomice asupra orașelor Hiroshima și Nagasaki.
rADDIS ABEBA 13 (Agerpres). — La Addis Abeba au continuat lucrările Consiliului Ministerial al Organizației Unității Africane — .O.U.A. Dezbaterile s-au concentrat, după cum relatează agențiile PANA și M.E.N., pe problemele economice cu care se confruntă în prezent țările continentului african. Participanții au subliniat, xîntre altele, faptul că datoria exterrță și dobînzile ridicate creează obstacole serioase in dezvol-

tarea economică a statelor membre și au cerut convocarea unei conferințe internaționale in această problemă. S-a evidențiat, totodată, necesitatea creării unor organisme economice, monetare și financiare africane, precum și a dezvoltării cu prioritate a agriculturii, prin folosirea deplină a resurselor continentului și realizarea obiectivului de satisfacere a necesarului de alimente din producție proprie.

Agențiile de presa
ve scurt

La conferința A.S.E.A.N. de la Kuala Lumpur

Cereri de eliminare a măsurilor protecționiste 
comercialedin relațiileKUALA LUMPUR 13 (Agerpres). — în capitala malayeziană s-au încheiat lucrările conferinței anuale a membrilor Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (A.S.E.A.N.) — Brunei, Filipine, Indonezia, Malayezia, Singapore și Thailanda — și a reprezentanților Pieței comune, S.U.A.,

ÎNTREVEDERE LA PARIS. Președintele Franței, Franțois Mitterrand, a conferit, la Paris, cu Willy Brandt, președintele Partidului Social-Democrat din R.F. Germania, fost cancelar federal, într-o declarație făcută după întrevedere, W. Brandt a arătat că a abordat cu președintele francez probleme privind asigurarea securității în Europa și aspecte ale cooperării franco — vest-germane.

la Buenos Aires. Participanții, relatează agenția T.A.S.S., au dezbătut situația politică și economică din țară și sarcinile comuniștilor în legătură cu alegerile parțiale care vor avea loc în organele centrale și locale ale puterii de stat.
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Manifestări consacrate împlinirii a două
de la Congresul al IX-lea al P. C. Rîmplinirea in acest an a două decenii de Ia istoricul Congres al IX-lea al partidului, care a inaugurat în România o perioadă de ample prefaceri revoluționare în toate domeniile de activitate, este marcată și prin numeroase manifestări organizate peste hotare.

BEIJING 13 (Agerpres). — La 
Beijing a avut loc o festivitate .in 
cadrul căreia au fost puse in evi
dență uriașele transformări înnoi
toare produse in viața economico- 
socială a României in ultimele 
două decenii, aportul determinant 
al președintelui Nicolae Ceaușescu 
la elaborarea programelor de dez
voltare multilaterală a țării.

Participanta au vizitat o expo
ziție de. fotografii, înfățișind reali
zările poporului român in dezvol
tarea industrial-agrară, a creației 
tehnico-științifice naționale, a in- 
vătămintului, culturii, în ridicarea 
generală a nivelului de viață al 
oamenilor muncii. A fost prezen
tată, de asemenea, o expoziție de 
carte românească, cuprinzind la loc 
de cinste lucrările teoretice ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Ex
poziția cuprinde, totodată, volume 
din opera științifică a tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. Sint prezentate și lu
crări din domeniul istoriei, al eco
nomiei.

SOFIA 13 (Agerpres). — Cu pri
lejul unei conferințe de presă or
ganizate la Sofia, au fost relevate 
însemnătatea istorică a celui de-al 
IX-lea Congres in viața partidului 
și a întregului nostru popor, mă
rețele înfăptuiri obținute in cele 
două decenii de cînd în fruntea

partidului și a țării se află tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

infățișindu-se vasta operă con
structivă, de prefacere radicală a 
întregii societăți, înfăptuită de po
porul român in anii care au urmat 
celui de-al IX-lea Congres, sub di
recta inrîurire a gindirii și ac
țiunii revoluționare ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, au fost prezen
tate date care pun in lumină dez
voltarea și modernizarea industriei 
socialiste, amplul proces de moder
nizare a agriculturii, afirmarea tot 
mai puternică a științei, învățămin- 
tului, artei și culturii românești, 
ridicarea continuă a nivelului de 
trai material și spiritual al oame
nilor muncii, realizarea unei noi 
calități a muncii și a vieții întregu
lui popor.

De asemenea, au fost relevate 
politica externă de largă colaborare 
internațională promovată cu con
secvență de partidul și statul nos
tru, dinamismul, principialitatea și 
spiritul de inițiativă imprimate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu între
gii activități internaționale a Româ
niei socialiste, inițiativele de pace 
și dezarmare ale țării noastre.

A fost prezentat, totodată, filmul 
documentar „România, Ceaușescu. 
pace" și s-a organizat un ștand de 
carte social-politică românească, la 
loc de frunte fiind expuse

volume din opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

PHENIAN 13 (Agerpres). — La 
Phenian a avut loc o întîlnire cu 
conducerile redacțiilor celor mai 
importante organe de presă și infor
mare in masă din R.P.D. Coreeană, 
dedicată prezentării semnificației 
istorice a Congresului al IX-lea al 
P.C.R., care a inaugurat cea mai 
rodnică perioadă din istoria Româ
niei. Trecindu-se in revistă princi
palele coordonate ale operei con
structive înfăptuite in perioada ul
timilor 20 de ani, s-a subliniat că 
toate marile realizări obținute in 
această perioadă sint indisolu
bil legate de numele și activi
tatea strălucită ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Kim Ghi Nam, membru al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, 
redactor-șef al ziarului „Nodon 
Sinmun", a dat o înaltă apreciere 
înfăptuirilor poporului român în 
perioada celor 20 de ani de cind 
în fruntea Partidului Comu
nist Român se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, evidențiind 
prestigiul mereu crescind al Româ
niei socialiste pe plan internațio
nal, ca urmare a 
activității dinamice 
lui țării.

inițiativelor și 
ale președinte-

13 (Agerpres).BUENOS AIRES 13 (Agerpres). 
— In municipiul Posadas, capitala 
provinciei argentiniene Misiones, au 
fost organizate o expoziție docu
mentară de fotografii oglindind 
realitățile actuale ale României so-

Canadei, Australiei și Noii Zeelande. în cadrul reuniunii, desfășurată la nivel de miniștri ai afacerilor externe, reprezentanții țârilor A.S.E.A.N. s-au pronunțat pentru e- liminarea măsurilor protecționiste din relațiile comerciale și revizuirea actualului sistem monetar și financiar, care favorizează interesele țărilor industrializate. A fost exprimată, totodată, îngrijorarea față de creșterea datoriilor externe ale țărilor membre ale A.S.E.A.N., care s-au cifrat la 70 miliarde dolari în anul

cu acest

(Agerpres)

de circula- 
expuse lu- 

tovarășei 
inginer

CONVORBIRI ITALIANO-MAL- 
TEZE. Președintele Italiei, Francesco Cossiga, și președintele Maltei,' Agatha Barbara, au avut, la Roma, convorbiri, in cursul cărora au fost examinate, in special, relațiile bilaterale și perspectivele de dezvoltare a acestora, a anunțat un purtător de cuvint oficial. De asemenea, s-a efectuat un schimb de opinii asupra unor probleme internaționale de interes comun.

UN MITING DE PROTEST împotriva politicii represive a regimului sud-coreean a avut loc la Seul. Au participat mai multe sute de membri ai organizațiilor democratice studențești din Coreea de Sud. Participanții au cerut cu fermitate punerea imediată în libertate a studenților arestați de forțele de poliție in cursul acțiunilor de protest organizate cu prilejul împlinirii a cinci ani de la evenimentele sîngeroase din localitatea Kwanchon.

cialiste, o expoziție de artă gra
fică și o gală de filme documen
tare românești. La manifestarea 
inaugurală au fost prezentate ex
puneri cu privire la realizările re
marcabile obținute de poporul nos
tru in anii de cind in fruntea parti
dului și a tării se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, un accent deo
sebit fiind pus pe ‘politica externă 
de pace și colaborare promovată 
de tara noastră, de președintele 
Nicolae Ceaușescu.

TOKIO 13 (Agerpres). — Filiala 
din Ise a Asociației de prietenie 
Japonia-România a organizat o ex
poziție de fotografii înfățișind 
realizări economico-sociale din țara 
noastră din anii de după Congresul 
al IX-lea al Partidului Comunist 
Român. De asemenea, a fost inau
gurată o expoziție de carte social- 
politică, istorică, tehnico-științifică, 
la loc de frunte fiind expuse 
exemplare din opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, traduse in lim
ba japoneză și in limbi 
ție internațională. Sint 
crârile științifice ale 
academician doctor 
Elena Ceaușescu.

In alocuțiunile rostite 
prilej au fost evidențiate realiză
rile economico-sociale 
lui român, precum 
buția României, a 
Nicolae Ceaușescu la 
marilor probleme ale 
temporane, la lupta ; 
dezarmare și destindere.

ale poporu- și contri- 
tovarășului 

; rezolvarea 
lumii con- 

pentru pace,

diplomatica• Primul ministru al Japoniei, Yasuhiro Nakasone, a sosit sîm- bătă la Paris, intr-o vizită o- ficială, prima etapă a unui turneu de o săptămină în Europa occidentală, informează agenția U.P.l. Nakasone a și avut o primă rundă de convorbiri cu premierul francez, Laurent Fabius, în cadrul cărora au fost abordate cu prioritate relațiile comerciale dintre Japonia și Piața comună. • Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, și-a încheiat vizita o- ficială de trei zile la Viena. Ei urmează să participe, în capitala Kenyei, la deschiderea conferinței mondiale consacrate trecerii în revistă și evaluării rezultatelor Deceniului O.N.U. pentru femei. • Trimisul special al președintelui Algeriei, Chadli Bendjedid, a sosit într-o vizită o- ficială la Dhaka. El a fost primit de președintele Republicii Populare Bangladesh, Hussain Mohammad Ershad, căruia i-a remis un mesaj din partea șefului statului algerian, transmite agenția A.P.S.

OPERAȚIE CHIRURGICALA. Președintele Statelor Unite ale A- mericii, Ronald Reagan, a fost supus, vineri, unei intervenții chirurgicale pentru extirparea unui polip intestinal în zona colonului, a anunțat purtătorul de cuvint al Casei Albe. în urma analizelor medicale a fost identificat un al doilea polip la colon, mai mare, în legătură cu care s-a stabilit, prin biopsie, că este de natură necan- ceroasă. După cum a precizat purtătorul de cuvint al Casei Albe, s-a hotărît efectuarea unei intervenții seara.

INSURGENTE SAL- au atacat pozițiile ar- cea mai mare închisoare din Salvador, punînd in bertate un important număr deținuți politici.
FORȚELE 

VADORIENE matei de la li- de
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chirurgicale,
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ÎN CADRULcanadiană

noi simbătă
DE NE-
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GOCIERI în localitatea Saint-Maire s-a desfășurat o reuniune a reprezentanților Statelor Unite, Japoniei, Canadei și Pieței comune, consacrată examinării modalităților de organizare a unei noi runde de negocieri multilaterale in cadrul Acordului General pentru Tarife și Comerț (G.A.T.T.). Participanții au apreciat că aceste negocieri ar putea începe in anul 1986, la o dată cit mai apropiată, deoarece se impun măsuri urgente pentru a se preveni noi acțiuni protecționiste ce afectează întregul comerț internațional.

CONSILIUL PERMANENT
O.S.A. (Organizația Statelor Americane) a exprimat regretul în legătură cu incidentul de frontieră intervenit, la 31 mai, între Costa Rica și Nicaragua. După examinarea raportului unei comisii a O.S.A. care s-a deplasat la locul incidentului, consiliul a adoptat o rezoluție în care subliniază „îngrijorarea în legătură cu climatul de tensiune" existent la granița dintre cele două țări. Se recomandă angajarea neîntîrziată de negocieri directe între cele două țări, în vederea eliminării divergențelor.ACCIDENT. Un elicopter aparți
nând forțelor armate ale S.U.A. din 
Japonia s-a ciocnit de un munte in 
Okinawa, cei patru membri ai 
elicopterului pierind in accident, a 
anunțat un purtător de cuvint mi
litar american. Încă nu se cunosc 
cauzele accidentului.

PARLAMENTUL GRECIEI a adoptat, cu 160 de voturi pentru și 140 împotrivă, un proiect de lege privind restructurarea mai multor ministere. Se prevede, între altele, reducerea numărului portofoliilor ministeriale de la 23 la 19, îndeosebi prin fuzionarea unor mente. departa-
PLENARA LĂRGITĂ A 

|_P.C. DIN ARGENTINA a C.C. AL avut loc

RAPORT PRIVIND EVENIMEN
TELE DE PE STADIONUL „HEY- 
SEL“. La Bruxelles au început dezbaterile parlamentare in legătură cu tragicele evenimente petrecute pe stadionul „Heysel" în timpul intîlnirii de fotbal dintre echipele Liverpool și Juventus. în raportul prezentat de o comisie parlamentară se subliniază că autoritățile nu au adoptat toate măsurile necesare asigurării ordinii pe stadion și în imediata apropiere a acestuia, principala vină revenind, însă, așa-zișilor suporteri ai echipei engleze. J
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