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

TELEGRAMA ADRESATA 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 

tie participanții la sesiunea de comunicări științifice organizată 

de Consiliul Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste
Mult stimate și iubite 

tovarășe președinte,
Participanții la sesiunea științifică organizată 

de Consiliul Național al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste pentru a cinsti împlinirea 
a două decenii de la Congresul al XX-leâ al 
Partidului Comunist Român, animați de cele 
mai alese sentimente de stimă, profundă dra
goste și caldă recunoștință față de dumneavoas
tră, vă roagă, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să primiți omagiul lor fier
binte pentru tot ce ați făcut in-această perioadă 
istorică spre binele și fericirea poporului român. 
Prin înălțimea gindirii dumneavoastră revolu
ționare, prin activitatea pe care o consacrâți 
fără odihnă intereselor supreme ale patriei, ați 
dat strălucire geniului creator străbun, vocației 
de pace a poporului român, care au dus la 
creșterea imensă a prestigiului internațional al 
României.

Alegerea dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca membru 
titular și președinte de onoare al Academiei 
Republicii Socialiste România constituie ilustra
rea cca mai elocventă a nețărmuritului respect 
și înaltei aprecieri ale întregii noastre națiuni 
pentru strălucita operă științifică, teoretică și 
practică, magistrală și inestimabilă contribuție 
la îmbogățirea gindirii și acțiunii revoluționare.

în cadrul sesiunii noastre a fost pus in lumi
nă cu putere faptul că istoricul Congres al IX- 
lca al Partidului Comunist Român, care v-a 
încredințat suprema funcție de răspundere in 
partid, a constituit un eveniment politic cu 
profunde semnificații pentru destinele socialis
mului și comunismului in .patria noastră. Că
lăuzit de dumneavoastră, cu înțelepciune și cu
tezanță revoluționară, cu dragoste de (ară, parti
dul nostru a devenit centrul vital al națiunii 
noastre socialiste, și-a întărit capacitatea de a 
conduce in mod științific procesul complex al 
edificării noii orinduiri, împreună cu poporul 
și pentru popor.

Avind la bază concepția dumneavoastră po
trivit căreia socialismul și democrația sint de 
nedespărțit. Congresul al IX-lea al partidului a 
inaugurat o etapă nouă, de largă deschidere 
democratică în viața societății noastre, in ca
drul căreia clasa muncitoare, țărănimea și in
telectualitatea, producătorii valorilor materiale 
și spirituale și-au dobindit pe deplin rolul ce li 
se cuvine în societate — de proprietari, produ
cători și beneficiari ai bunurilor produse —, 
participind direct la decizia economică, socială 
și politică. Ia făurirea viitorului socialist și co
munist al României.

Dumneavoastră, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, vă revine meritul 
nepieritor de a fi gindit și elaborat, de a fi 
promovat cu fermitate căile și modalitățile de 
ridicare pe o nouă treaptă, superioară, a în
tregului proces dc construcție revoluționară. 
Ideile dumneavoastră s-au concretizat in mă
rețul și atotcuprinzătorul edificiu al democra

tici noastre muncitorești-revoluționare. la te
melia căruia se află autoconducerca muncito
rească atit in industrie și agricultură, cit și in 
știință, invățămint, cultură, in toate domeniile 
de activitate.

Din inițiativa și cu aportul dumneavoastră 
hotărițora fost creat Frontul Democrației și 
Unității Socialiste, care prin caracterul său larg 
reprezentativ face posibilă exprimarea intere
selor tuturor organizațiilor de masă și obștești, 
practic ale întregului popor, asupra probleme
lor fundamentale ale dezvoltării societății ro
mânești. în cadrul acestui organism politic 
atotcuprinzător a luat ființă Organizația Demo
crației și Unității Socialiste, care a condus la 
ridicarea pe o treaptă calitativ superioară a de
mocrației noastre muncitorești-revoluționare. la 
întărirea și mai puternică a unității întregului 
popor in jurul partidului, in lupta pentru edi
ficarea socialismului și comunismului in patria 

, noastră.
Acționind in cadrul Frontului Democrației și 

Unității Socialiste, sub conducerea partidului, 
pe baza îndrumării și a indicațiilor dumnea
voastră de fiecare zi, organizațiile sindicale, de 
tineret și femei, organizațiile democrației și 
unității socialiste, cooperatiste, uniunile de 
creație, asociațiile și societățile științifice, con
siliile oamenilor muncii iși sporesc puterea de 
cuprindere și mobilizare a celor ce muncesc 
la înfăptuirea neabătută a politicii interne și 
internaționale a partidului și statului, capaci
tatea de a canaliza energiile și inițiativa ma
selor populare spre țelul unic al înălțării pa
triei pe culmile civilizației socialiste și comu
niste.

Dumneavoastră ați militat și militați cu ho- 
tărîre pentru instaurarea respectului față de 
legile țării, pentru lărgirea permanentă a drep
turilor și libertăților cetățenești, pentru adin- 
CirOa continuă a ■ democrației noastre socialiste. 
Alături de organele puterii și administrației de 
stat, ați inițiat și promovați activ controlul «ar
menilor niuncii, Tribuna democrației, discutarea 
largă a proiectelor de legi și hotăriri, dezvol
tarea continuă a formelor de conlucrare a parti
dului cu masele de oameni ai muncii, de îm
pletire iot mai organică a existenței sale cu 
cca a întregului popor.

Partidul a găsit întotdeauna cele mai bune 
căi pentru mobilizarea întregului popor la rea
lizarea grandioaselor programe de dezvoltare 
economico-socială a țării, care au conturat ima
ginea plină de dinamism a perioadei ce a in
trat definitiv in conștiința poporului drept cea 
mai rodnică din; istoria României, pe pare cu 
înaltă mindrie patriotică o numim „Epoca 
Ceaușescu".

Călăuzit de dumneavoastră cu clarviziune re
voluționară, partidul nostru a stabilit o strate
gie in deplină concordanță cu nevoile și posi
bilitățile țării, cu interesele și aspirațiile între

gului popor. Uriașele victorii obținute dc socie
tatea • românească în perioada care a trecut de 
la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist 
Român sint nemijlocit legate de activitatea 
dumneavoastră neobosită, de gindirea și acțiu
nea cu totul originale ce vă sint proprii, de 
înalta capacitate pe care ați dovedit-o și o do
vediți permanent de a defini intr-o concepție 
nouă, superioară și profund ancorată in reali
tatea noastră, țelurile, căile și metodele privind 
înaintarea neabătută a României către formele 
superioare ale socialismului.

Cadrul politico-organizatoric cu adevărat de
mocratic pe care l-ați creat este infinit supe
rior oricăror forme ale așa-zisci democrații 
burgheze, in care drepturile și libertățile pro
clamate formal sint anulate in practică dc gra
ve inegalități dc ordin economic, social și po
litic. Democrația noastră socialistă este auten
tică și deplină tocmai pentru că are la bază 
proprietatea socialistă asupra mijloacelor de 
producție, sistemul autoconducerii muncitorești- 
revoluționare, partidul exercitindu-și rolul de 
forță politică conducătoare împreună cu clasa 
muncitoare, cu toți oamenii muncii, cu întregul 
popor.

Dumneavoastră ați creat un sistem politic nou, 
original, de înaltă eficiență socială, care a des
cătușat energiile creatoare ale maselor popu
lare, conferind întregului Program de făurire a 
societății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a țării spic comunism dimensiunile 
unei opere de adevărată renaștere națională, 
semnificațiile unor transformări istorice radica
le. in centrul cărora se află omul, afirmarea 
plenară a personalității sale, fericirea întregului 
popor.

Sesiunea științifică ce omagiază împlinirea a 
20 de ani de 4a istoricul Congres al IX-lea al 
partidului a dat încă o dată expresie sentimen
telor de nețărmurită dragoste, de înaltă consi
derație și de fierbinte recunoștință pe care le 
nutresc față dc. dumneavoastră, conducătorul 
încercat și iubit al partidului și statului nostru, 
toate forțele fJociale și politice ale țării, intre- 
gul popor român.

Mîndri de faptul că România socialistă de 
astăzi oferă lumii tabloul insuflețitor al unei 
societăți caracterizate prin forță și vitalitate, 
alcătuită din clase și categorii sociale prietene, 
care participă efectiv, sub conducerea partidu
lui, la hotărirca propriului lor viitor liber, demn 
și prosper, ne angajăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă urmăm cu 
devotament și credință in tot ceea ce gindiți 
și întreprindeți spre binele patriei și poporului, 
să facem totul pentru înfăptuirea neabătută a 
hotăririlor istorice ale Congresului al XIII-Iea 
al Partidului Comunist Român, a. mărețelor pro
grame de dezvoltare economico-socială a Româ
niei in cel de-al VIII-Iea cincinal și, in per
spectivă, pină in anul 2000.

PARTICIPANȚII LA SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE ORGANIZATĂ DE 
CONSILIUL NAȚIONAL AL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE
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TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
de participanții la simpozioanele organizate de comitetele județene de partid 

Bistrița-Năsăud, Botoșani, Hunedoara și Mehedinți
IN PAGINA A V-A

FATA DE TOVĂRĂȘII MUIE CEAKESCD AIE N»DI POPOR 
cu prilejul alegerii ca membru titular și președinte 
de onoare al Academiei Republicii Socialiste România

z- ; ■
Gîndire și acțiune 

revoluționarăPersonalitate istorică în care se regăsesc genial întruchipate cele mai alese însușiri ale poporului nostru, atributele definitorii ale națiunii române, tovarășul Nicolae Ceaușescu,ctitorul strălucit al României moderne, face parte din galeria m-trilor eroi pe care neamul nostru i-a ivit în indelungata sa existență spre a-i exprima dorința de mai bine, aspirațiile la progres și bunăstare, dorința de a se afirma în libertate și demnitate. Trăim în

mijlocul unui ev a- prins, tumultuos, in- tr-o mare epocă de nestăvilit avint constructiv al națiunii noastre, o epocă ale cărei mărețe împliniri sint indisolubil legate de numele, gindirea și activitatea creatoare ale secretarului general al partidului, personalitate politică de talie internațională, strălucit ginditor și om de știință căruia teoria și practică revoluționară a zilelor noastre, materialismul dialectic și istoric îi datorează contribuții originale, profund no

vatoare. caracterizate de îmbinarea armonioasă a unei pătrunzătoare capacități de. analiză științifică a prezentului cu puterea de a sonda lucid căile viitorului și de a-i lămuri, la flacăra u- nei adinei cugetări, liniile de forță. Mare revoluționar de profesie. secretarul ge-. neral al partidului ne-a dat înaltul său
Acad.
Mihai BENIUC

(Continuare 
in pag. a V-a)
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EPOCA UNOR MĂREȚE ȘI TRAINICE 1MPL1RIRI SOCIALISTE

Bezvoltureu intensiw & agriculturii 
—direcție fundamentul® 

a progresului economico ■ socialHotăririle Congresului al IX-lea al P.C.R., de Însemnătate crucială pentru progresul economico-social al României socialiste, au marcat o adevărată piatră de hotar în politica agrară a partidului nostru, in modul de a aprecia și rezolva problemele privind rolul, locul și căile de dezvoltare și modernizare ale agriculturii noastre.In urmă cu 20 de ani s-a deschis o etapă ,nouă in soluționarea novatoare. .revoluționară, a procesului complex de dezvoltare a agriculturii socialiste. Acum, ia împlinirea a două decenii de la istoricul congres, agricultura românească se înfățișează ca o ramură in plină dezvoltare și modernizare, care iși aduce o contribuție '.tot mai mare la progresul economic al țării, la ridicarea bunăstării întregului nostru popor,în elaborarea conceptului global și multilateral de dezvoltare intensivă a agriculturii românești, tovarășul Nicolae Ceaușescu a pornit de la necesitatea stabilirii locului,și ralului agriculturii, a raporturilor indus- trie-agricultură in economia socialistă a României, problemă a cărei elucidare constituie o prețioasă contribuție la dezvoltarea și îmbogățirea gindirii socialismului științific, încă in raportul prezentat la Congresul al IX-lea al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia că in condițiile în care reprezintă „un 
factor de mare importanță in an
samblul economiei naționale, agricul
tura trebuie să aducă un aport tot 
mai mare la progresul țării, la ridi
carea bunăstării poporului. Conti- 
nuind in mod intens industrializa
rea socialistă, vom acorda o mai 
mare atenție dezvoltării agriculturii, 
sporirii producției vegetale și ani
male".Apreciată drept ramură de bază a .economiei naționale, agricultura are o influență hotăritoare asupra dezvoltării industriei și asupra creșterii nivelului de trai al populației. Viața a dovedit că fără o agricultură intensivă, modernă nu se poate asigura nici dezvoltarea intensivă a economiei naționale. Prefigu- rind rolul dezvoltării intensive a agriculturii pentru viitorul poporului român, tovarășul Nicolae Ceaușescu conchidea că „fără o agricultură in
tensivă, modernă, de inultă produc
tivitate, organizată pe baza celor mai 
noi cuceriri ale științei, nu se poate 
asigura nici făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate, nici 
edificarea comunismului in patria 
noastră".

O altă premisă avută în vedere de secretarul general al partidului ia elaborarea conceptului privind dezvoltarea intensivă a agriculturii noastre se referă Ia . existența unor condiții naturale favorabile. încă .de la. Congresul al IX-lea al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu preciza că țara noastră dispune nu numai de o Însemnată suprafață agricolă, ci și de condiții de sol și climă care permit practicarea, unei agriculturi

intensive, obținerea unor producții vegetale și animale ridicate.Crearea . cadrului social favorabil pentru practicarea unei agriculturi moderne, înaintate, concretizat in făurirea sistemului socialist al. agriculturii în urma încheierii procesului de cooperativizare la sate, constituie, ds asemenea, un alt element esențial valorificat superior de tovarășul Nicolae Ceaușescu in cadrul conceptului pe care l-a promovat in anii de după Congresul al IX-lea.al partidului. Cooperativa agricolă s-a dovedit forma socialistă de producție cea mai potrivită pentru unirea eforturilor. țăranilor și împletirea strinsă a intereselor lor cu cele ale întregii societăți. Ca urmare, cooperativizarea agriculturii a deschis largi perspective. de punere în valoare a condițiilor natural-teritoriale favorabile dezvoltării intensive a producției agricole, ridicării economice și sociale a satului, îmbunătățirii condițiilor de viață ale țărănimii.Factorul esențial de care depinde valorificarea superioară și integrală a însemnatelor rezerve de care dispune agricultura noastră socialistă pentru a obține randamente ridicate, sigure și stabile la hectar sau pe animal îl constituie crearea și dez
voltarea unei puternice baze tehnico-

materiale. Dezvoltarea agriculturii mondiale, ca și propria noastră experiență din ultimele decenii au demonstrat că . singura cale de sporire a producției și a productivității muncii este aplicarea pe scară largă a cuceririlor științei și tehnicii înaintate, .. folosirea mijloacelor de muncă moderne, care să diminueze tot mai .mult influența negativă a factorilor naturali asupra producției agricole. Fără un grad înalt de mecanizare a tuturor muncilor agricole, fără extinderea chimizării și irigațiilor, tară asigurarea mijloacelor celor mai corespunzătoare de transport și depozitare a producției agricole, a unor condiții optime de prelucrare agroindustrială, nu poate fi concepută o agricultură modernă. Acest concept complex cu privire la căile de intensificare a agriculturii, enunțat de tovarășul Nicolae Ceaușescu încă la Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1965, a fundamentat programul elaborat de partid pentru crearea, unei agriculturi intensive, de măre randament și productivitate.Dezvoltarea impetuoasă a forțelor de producție din agricultură a necesitat însă un important efort financiar din partea statului și a producătorilor agricoli, concretizat in alocarea unor fonduri de investiții tot mai mari de la un cincinal la altul pentru extinderea și modernizarea bâzei tehnico-materiale a agriculturii. Este semnificativ faptul că dacă în cincinalul 1961—1965 investițiile destinate agriculturii au reprezentat circa 37.5 miliarde lei, pentru cincinalul 1986—1990 este alocat un volum de investiții de peste 190 miliarde lei. Alocarea unui asemenea volum de investiții are in vedere .că noul cincinal va asigura in continuare . dezvoltarea intensivă și modernizarea întregii agriculturi, accelerarea creșterii producției vegetale și animale prin mai buna organizare șl folosire a intregii suprafețe agricole a țării, aplicarea cuceririlor științei agrozootehnice înaintate.în viitorul cincinal, principala direcție de orientare a investițiilor o constituie înfăptuirea Programului național de îmbunătățiri funciare, in vederea obținerii unor producții agricole mari și stabile. în concordanță cu prevederile acestui program, suprafața amenajată pentru irigații — intrșo concepție nouă —
Prof. dr. Oprea PARPALA

(Continuare în pag. a IV-a)

Aspect de la moderna întreprindere metalurgică din Focșani Foto : E. Dichiseanu

IN FIECARE ÎNTREPRINDERE Șl RAMURĂ A ECONOMIEI NAȚIONALE

Puternică angajare muncitorească 
pentru realizarea integrală a planului 

Ea producția fizică și export!

Strălucită afirmare 
a științei româneștiParticipind la solemnitatea alegerii t o v a r' ă ș u 1 u i Nicolae Ceaușescu ca' membru titular și președinte de onoare al Academiei .Republicii Socialiste România am trăit un moment istoric memorabil, care va rămîne înscris cu litere de aur în analele celui mai înalt for de consacrare a valorilor științifice pe care le-a dat poporul român. Valoarea inestimabilă a lucrărilor teoretice ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, a- preciate ca atare atit în țara- noastră, cit și

peste hotare, în numeroase țări unde au fost traduse, eminentele calități de om de știință, clarviziunea cu care conduce destinele socialiste ale patriei, noastre, inepuizabila energie cu care acționează în fruntea partidului și statului pentru dezvoltarea so- cial-economică a patriei. pentru ridicarea ei pe noi culmi de progres fac ca alegerea secretarului general al partidului, președintele țării in forumul științei ca membru titular și președinte de onoare

ai Academiei Republicii Socialiste România să capete dimensiunile unui mare eveniment, epocal, pe care il trăim cu legitimă mindrie și nețărmurită .satisfacție toți oamenii de știință, de cultură și din invățămint, împreună cu întregul nostru popor.
Prof. univ. dr. 
Georqe CIUCU 
membru corespondent 
ol Academiei

(Continuare 
în pag. a V-a)

In amplul și profundul proces de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, anul 1985 — anul împlinirii a 20 de ani de la istoricul Congres al IX-lea al partidului — marchează, după cum se știe, încheierea celui de-al șaptelea plan cincinal,, o perioadă de însemnate acumulări cantitative și creșteri calitative în toate ramurile și sectoarele economiei naționale și reprezintă, totodată, o etapă pregătitoare pentru activitatea din anul viitor — primul an al noului cincinal. Tocmai de aceea, îndeplinirea ritmică, exemplară a planului la toți indicatorii — și îndeosebi la producția fizică și export— dobindește in acest an o importanță cu atit mai mare.
Cronica întrecerii socialiste con

semnează în această perioadă din 
preajmă aniversării a două decenii de 
la Congresul al IX-lea al partidului 
tot mai multe și semnificative fapte 
de muncă in toate sectoarele de acti
vitate. Acestea constituie răspunsul 
angajat al clasei muncitoare, al 
întregului popor la vibranta che
mare adresată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, la plenara comună 
a Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii și Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale, de 
a acționa stăruitor, cu abnegație și 
dăruire pentru realizarea integrală a 
planului pe 1985.Este demn de relevat în acest, sens că, în luna iunie, sporul la produc- ția-marfa industrială a fost de 8 la sută, iar la investiții de 12,6 la sută, față de aceeași perioadă a anului trecut. Aceste rezultate confirmă justețea și eficiența măsurilor luate în ultima perioadă de conducerea partidului pentru întărirea spiritului de ordine și disciplină în realizarea planului în toate sectoarele de activitate, pentru folosirea cu eficiență sporită a potențialului uman și tehnic de care dispune economia noastră națională.Totuși, din analiza îndeplinirii planului in industrie, investiții și comerț exterior in primul semestru și luna iunie, se desprinde concluzia

că in această perioadă s-au manifestat, in unele întreprinderi, centrale și ministere, o serie de'neajunsuri, ceea ce a atras după sine înregistrarea anumitor restanțe la producția fizică, precum și neonorarea la termenele prevăzute' a unor contracte încheiate cu unii parteneri de peste hotare. Esențial este, așa cum 
a subliniat secretarul general al 
partidului in ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 
5 iulie, să se tragă toate concluziile 
din activitatea desfășurată in primele 
șase luni ale anului și să se acțio
neze cu toată răspunderea și fermi
tatea pentru înlăturarea lipsurilor și 
deficiențelor manifestate, pentru 
recuperarea cit mai urgentă a res
tanțelor, pentru îmbunătățirea radi
cală a intregii activități, pentru rea
lizarea exemplară a planului pe luna 
iulie și pc ansamblul celui de-al 
doilea semestru al acestui an.In spiritul acestor înalte exigențe formulate de secretarul general al partidului, una din sarcinile de deosebită actualitate și importanță, care trebuie să polarizeze eforturile și preocupările tuturor comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii o constituie îndeplinirea integrală, Ia toate 
sortimentele, a planului la producția 
fizică. în această privință, este imperios necesară o maximă concentrare de forțe in. ramurile chemate să a- sigure baza energetică și de materii prime a țării, în scopul creșterii producției de cărbune, energie electrică, țiței, gaze naturale, minereuri ș.a Cu aceeași consecvență și maximă răspundere trebuie să se acționeze și pentru realizarea planului la producția fizică și în celelalte ramuri ale economiei naționale. Se știe că in ansamblul mecanismului echilibrat al planului, al aprovizionării tehnico-materiale. fiecare sortiment, reper, subansamblu sau piesă de schimb au o destinație precisă și condiționează, . într-o măsură mai mare sau mai mică, finalizarea și livrarea diferitelor produse absolut necesare economiei naționale. De aceea este absolut necesar să se întărească disciplina , contrac

tuală. să se îmbunătățească relațiile de cooperare interuzinală, fie că este vorba de unități din cadrul acelorași centrale industriale sau din ministere diferite.
Obiectivul prioritar, major al 

acestei perioade ii constituie reali
zarea in bune condiții a producției 
destinate exportului, a contractelor 
încheiate cu partenerii de peste hotare. Măsurile tehnice și organizatorice care se iau în fiecare întreprindere cu sarcini in acest domeniu trebuie să asigure acum buna pregătire. lansarea operativă in fabricație și realizarea cu precădere a producției pentru export. Recent, în vederea asigurării unor condiții mai bune pentru realizarea sarcinilor de export, Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a hotărît să se aducă o serie de îmbunătățiri planului de export pentru cel de-al doilea semestru al'anului, subliniind că sarcinile stabilite fiecărui minister in această privință trebuie considerata că minime. Se impune, așadar, o acțiune conjugată a organizațiilor da partid, a consiliilor de conducere, a tuturor oamenilor muncii din Întreprinderi și centrale pentru înfăptuirea programelor de măsuri stabilite, pentru soluționarea operativă a tuturor problemelor, astfel incit planul la export pe. semestrul doi al anului să fie Îndeplinit integral și chiar depășit, în condiții de înaltă calitate și eficiență.Desfășurindu-și întreaga activitate în spiritul exigențelor și sarcinilor subliniate recent de tovarășul Nicolae Ceaușescu. fiecare colectiv de oameni ai muncii este chemat să acționeze cu maximă răspundere, cu spirit revoluționar, sub conducerea organizațiilor de partid, pentru realizarea ritmică, integrală, la toți indicatorii cantitativi și calitativi, a planului pe acest an, asigurind în felul acesta înfăptuirea hotăririlor Congresului al XIIX-lea al partidului.
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„Crearea caMI lari democratic de contară a societăți! noastre - eurasie a concepției 
originale a tovarășului Nicolae Ceausescu privind adiacirea si perfectarea 

democrației iminctasti revoluționare in România solistă"
Luni, 15 iulie, a avut loc sesiunea de comunicări științifice „Crearea cadrului larg democratic de conducere a societății noastre — expresie a concepției originale a tovarășului Nicolae Ceaușescu privind adîncirea și perfecționarea democrației^ muncitorești revoluționare în. România socialistă", consacrată împlinirii â două decenii de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român.La lucrările sesiunii, organizată de Consiliul Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, la Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România, ău luat parte membri și membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. ad . P.C.R., membri ai Comitetului Central al partidului, conducători ai organizațiilor de masă, obștești și profesionale componente ale F.D.U.S., oameni ai muncii diiț întreprinderile și instituțiile Capitalei, personalități ale vieții noastre științifice, artistice și culturale, cercetători, activiști de partid și de stat.Luind cuvîntul în deschiderea sesiunii, tovarășul Ncagu Andrei, vice

președinte al Consiliului Național al 
F.D.U.S., a spus :Patriot înflăcărat și revoluționar consecvent, gînditor profund :și om de acțiune cu o viziune de largă perspectivă asupra viitorului, secretarul general al . partidului nostru, tovarășul Nicolae. Ceaușescu,a promovat ferm o concepție nouă, superioară, eficientă, adine ancorată in realitatea românească, privind strategia, căile și metodele de făurire a noii orinduiri, în centrul căreia s-a aflat, și se află ideea că socialismul și democrația, sînt de nedespărțit, că societatea socialistă se poate construi, în libertate și demnitate, numai împreună cu poporul și pentru popor, în strictă concordanță cu voința suverană a poporului.în virtutea acestui principiu programatic, in societatea noastră s-a dezvoltat un sistem democratic original și atotcuprinzător, care are la bază autoconducerea muncitorească în industrie și agricultură, în știință, invățămînt și cultură, întemein- du-se pe participarea directă a maselor populare la rezolvarea problemelor de interes obștesc, general, axat | pe respectul legii în stat, pe lărgirea permanentă a drepturilor și libertăților cetățenești.In. continuare, vorbitorul a spus : Consiliul Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste cinstește și prin această sesiune de comunicări științifice — în numele tuturor forțelor sociale și ^politice. ale țării — împlinirea a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului și aduce un vibrant omagiu omului care a gîndit, a elaborat și a pro- unovat cu hotărîre în practica, vieții noastre sociale sistemul politic larg democratic de care ne bucuram astăzi, cel mai mare patriot și revoluționar, conducătorul iubit al partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Marelui nostru erou național îi aducem și cu acest prilej prinosul de recunoștință al tuturor fiilor patriei, pentru imensa sa capacitate de a prevedea mersul istoriei și a stabili treptele de progres pe care va urca țara în viitor, pentru libertatea și demnitatea în care trăim și construim, pentru democrația noastră autentică și deplină, pentru activitatea ce și-o consacră intereselor supreme ale poporului român, aspirațiilor de propășire, în liniște și pace, ale popoarelor. de pretutindeni.în comunicarea intitulată „Concep
ția tovarășului Nicolae Ceaușescu cu 
privire la rolul Frontului Democra
ției și Unității Socialiste în sistemul 
democrației societății noastre, in 
asigurarea participării maselor popu
lare la soluționarea marilor proble
me care privesc viitorul socialist și 
comunist al patriei", tovarășul Ion 
Popescu-Puțuri, directorul Institutu
lui de studii istorice și social-poli- 
tice de pe lîngă C.C. al P.C.R., mem
bru al Consiliului Național al 
F.D.U.S., a subliniat : In concepția secretarului general al partidului, democratizarea largă a vieții politice, accesul la decizia economică și politică a producătorilor, proprietarilor și beneficiarilor avuției naționale reprezentau cerințe de importanță vitală pentru ridicarea ps 'o 

nouă treaptă calitativă a întregului proces de construcție revoluționară.îi revine tovarășului Nicolae Ceaușescu meritul istoric de a fi gîndit și elaborat modalitățile concrete de aplicare în practica vieții sociale a acestor cerințe; ideile sale, pentru care a militat cu hotărîre și fermitate, au prins viață, con- stituindu-se în mărețul și atotcuprinzătorul edificiu al democrației noastre muncitorești revoluționare ’ de astăzi.Un rol important în cadrul sistemului politic nou și original, creat pe baza concepției tovarășului Nicolae Ceaușescu, revine Frontului Democrației și Unității Socialiste, înființat in 1968, în lumina hotăriri- lor de însemnătate istorică ale Congresului al IX-lea al partidului,, la inițiativa secretarului său. general, Frontul, alcătuit din Partidul Comunist Român și 35 de organizații de masă, obștești și profesionale, cu- prințde practic toate forțele sociale și pplitice ale țării, întregul popor; în cadrul său, rolul de forță politică conducătoare revine partidului comunist.Prin caracterul său larg reprezentativ, Frontul face posibilă exprimarea’ punctelor de vedere, a intereselor și opțiunilor tuturor organizațiilor de masă, obștești și profesionale care-1 alcătuiesc, ale celor . mai 
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largi mase populare, asupra problemelor fundamentale ale vieții economice și social-politice a țării ; pe această cale, obiectivele programelor de viitor promovate de partid, de tovarășul Nicolae Ceaușescu devin o cauză a tuturor, dobindesc valoarea țelului comun suprem al forțelor creatoare ale națiunii, se împletesc cu idealul de viață al întregului popor.Pe baza indicațiilor, a propunerilor și orientărilor stabilite de președintele său, tovarășul Nicolae Ceaușescu, Frontul Democrației și Unității Socialiste și-a dezvoltat permanent capacitatea de a cuprinde masele, și-a perfecționat modalitățile și formele de acțiune, în conformitate cu cerințele obiective ale actualei etape de dezvoltare a societății noastre. în acest cadru, se înscrie crearea Organizației Democrației și Unității Socialiste, înființarea Tribunei Democrației, dezvol- , tarea largă a controlului oamenilor muncii, perfecționarea continuă a ' sistemului democrației noastre.
Tovarășa Lina Ciobanu, membru 

al . Comitetului Politie Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Consiliu
lui Central al U.G.S.R., a prezentat comunicarea „Afirmarea puternică a 
rolului conducător al clasei munci
toare în societate după Congresul al 
IX-lea al P.C.R.; crearea cadrului 
organizatoric de participare a oame
nilor muncii, în calitatea lor de pro
ducători, proprietari și beneficiari ai 
avuției naționale, la conducerea eco
nomiei, a întregii societăți". în comunicare se subliniază că, aplicînd creator legitățile generale ale socialismului, înțelegînd profund cerințele obiective ale dezvoltării economi- co-sociale a României, secretarul general al partidului a fundamentat și promovat cu consecvență politica de industrializare si repartizare armonioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării.Un puternic avint au cunoscut, de asemenea, toate domeniile vieții spirituale. Aflată sub conducerea și îndrumarea directă a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent militant al partidului nostru, personalitate de înalt prestigiu a lumii științifice contemporane, știința românească a devenit o adevărată forță de producție, impulsionînd puternic progresul tehnic și economic al întregii noastre societăți. ,Un loc fundamenta! în prodigiosul tezaur al gîndirii social-politice a conducătorului partidului și statului nostru îl are conceptul și aplicarea sa în practica socială, în întreaga operă de făurire a noii orîndui’ri, că „socialismul este opera maselor 

populare, el se înfăptuiește cu poporul, pentru popor". In cadrul a- cestui concept cu valoare axiomatică privind participarea conștientă a poporului la făurirea noului său destin, o importanță primordială a acordat tovarășul Nicolae Ceaușescu clasei muncitoare, fapt ce a asigurat afirmarea cu vigoare a rolului și misiunii ei istorice de clasă conducătoare a societății noastre socialiste.în acest sens, s-a relevat că impetuoasa dezvoltare economică și socială a țării, din ultimele două decenii, a determinat ample mutații in structura claselor sociale, profunde schimbări cantitative și calitative în rîndul clasei noastre muncitoare. Astfel, față de anul 1965, numărul personalului muncitor a crescut de 1,7 ori, ponderea muncitorilor în totalul populației ocupate ajungîrid,. în 1984, la 80 la . sută. Creșterea numerică și schimbările calitative in structura și nivelul de pregătire al clasei muncitoare, precum și faptul că ea acționează în sectorul cel mai avansat al economiei, fiind principala producătoare de bunuri materiale, o statuează ca cea mai importantă forță a progresului material și social al țării. '.în comunicare se subliniază că, pornind de la necesitatea legică a creșterii continue a. rolului;- con

ducător al partidului, de centru vital al întregii națiuni, tovarășul Nicolae Ceaușescu a pus un accent primordial pe întărirea rjndurilor partidului cu elementul muncitoresc, eu oamenii cei mai înaintați din rîndurile clasei muncitoare. La Congresul al XIII-lea, din cele 3,4 milioane de membri ai partidului, 1 920 000 erau muncitori, reprezen- tind aproape 56 la sută din totalul membrilor partidului.Totodată, este evidențiată contribuția esențială, hotărîtoare, a secretarului, general al partidului la asigurarea cadrului politic, organizatoric, instituțional prin care clasa muncitoare își afirmă rolul ei de clasă conducătoare. în acest sens, sistemul autoconducerii muncitorești și auto- gestiunii economico-financiare, inițiat de. tovarășul Nicolae Ceaușescu, și-a dovedit forța de mobilizare a energiilor și capacității creatoare ale clasei muncitoare, a răspunderii ~ei patriotice, revoluționare. în același timp,, secretarul genpral ql..partj^», , lui a configurat cu. precizie științifică și elementele definitorii ale rolului' și ■ misiunii importanțe cei revin - sindicatelor în etapa actuală a construcției socialiste a țării.
„Crearea Organizației Democrației 

și Unității Socialiste, inițiativă origi
nală, de autentică semnificație istori
că a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu privire la făurirea unității între
gului popor in lupta pentru edifica
rea socialismului în România", se. intitulează comunicarea prezentată de 
tovarășa Doina Benea, secretar a! 
Biroului C.C. al Organizației Demo
crației și Unității Socialiste, în care se spune : Crearea Organizației Democrației și Unității Socialiste a corespuns unei necesități obiective în etapa istorică în care se găsește astăzi țara ; ea a fost chemată la viață de nivelul în continuă creștere al conștiinței civice a celor ce muncesc, de voința tuturor cetățenilor de a participa activ și organizat la opera de înălțare a civilizației socialiste și de întărire continuă a unității întregii societăți românești în jurul partidului, al secretarului său general.Trebuie să subliniem insă că Organizația Democrației și Unității Socialiste este, totodată, expresia forței orînduirii noastre socialiste, a încrederii depline a partidului în masele populare, a prețuirii deosebite pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu'o acordă tuturor celor ce făuresc istoria nouă a țării ; partidul cheamă alături de el. de comuniști, pe toți oamenii muncii, creîndu-le cadrul politico-or- ganizatoric pentru a-și spune cuvîntul în toate problemele care privesc 

dezvoltarea economică și social-poli- tică a fiecărei localități, a societății în ansamblul ei.Organizația Democrației și Unității Socialiste are în prezent o structură organizatorică ce acoperă întreg teritoriul țării, toate unitățile de muncă și comunitățile umane, iar membrii ei, al căror număr depășește 4 milioane și se află în continuă creștere, sînt reprezentați în Consiliul Național și în consiliile locale ale Frontului Democrației și Unității Socialiste, fac parte din Consiliul Național al Oamenilor Muncii, din toate organele democrației noastre economice ; totodată, un număr important de membri ai organizației noastre au devenit deputați in consiliile populare și în Marea Adunare Națională, iar președintele O.D.U.S. este membru al Consiliului de Stat.Prin întreaga ei activitate, Organizația contribuie activ la creșterea rolului maselor populare în conducerea societății, la unirea și mai sțrînsă a întregului popor în jurul partidului, centrul vital al întregii societăți.în comunicarea „Creșterea rolului 
intelectualității în viața economică, 
spirituală și social-politică a țării în 
anii de după Congresul al IX-lea al 
P.C.R. ; sarcinile de mare răspun
dere încredințate Intelectualității in 
opera de făurire a socialismului în

România", prezentată de tovarășul 
Radu Voinea, președintele Academiei 
Republicii Socialiste România, mem
bru al Consiliului Național al 
F.D.U.S., se arată : Rolul intelectualității a căpătat noi dimensiuni și valori, crescind puternic în anii socialismului, îndeosebi după Congresul al IX-lea al P.C.R., de cînd în fruntea partidului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu. Partidul Comunist Român pleacă de la premisa că știința, cultura, activitatea spirituală sint părți componente indisolubile ale procesului de edificare socialistă și comunistă.Orientarea principală a politicii partidului și statului nostru în acest sector de activitate este de a crea o intelectualitate românească angajată, activă, care să-și aducă o contribuție importantă la tezaurul științei și culturii românești și universale.Integrîndu-se eforturilor întregului poppr,, muncind cu pasiune, și ..competență, savanții și cercetătorii, crea- ,torp;de,.npț vajori spirituals, oamenii- -de cultura,, întreaga noastră intelectualitate, a cărei pondere in totalul populației-aptive se ridică", te 20‘lă sută, față de 11,9 Ia sută în 1965, aduc remarcabile contribuții la îmbogățirea patrimoniului științific și cultural național, la dezvoltarea societății noastre socialiste. în continuare, în comunicare sînt evidențiate sarcinile de mare răspundere ce revin intelectualității în lumina hotă- ririlor de excepțională însemnătate adoptate de Congresul al XIII-lea al partidului.Oamenii de știință din țara noastră, întreaga intelectualitate, mobilizați de Comitetul Național Român „Oamenii de știință și pacea", al cărei președinte este tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, se pronunță pentru ca rezultatele cercetării științifice să fie puse exclusiv in slujba omului, a progresului și a civilizației.Răspunzînd condițiilor minunate de viață și de muncă! create de partidul și statul nostru, oamenii de știință, din invățămînt și cultură, intelectualitatea din patria noastră v.or acționa și in viitor, cu întreaga lor energie, pentru înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Congresului al XIII-lea al partidului, a politicii partidului nostru, politică indisolubil legată de activitatea, gîndirea profund științifică, clarvăzătoare, cutezătoare, revoluționară a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, căruia oamenii muncii din invățămînt. cercetarea științifică și cultură, întreaga intelectualitate a țării ii aduc omagiul lor plin de recunoștință.

In comunicarea „Concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la rolul și răspunderile ce re- vind tinerei generații in edificarea socialismului și comunismului în România", prezentată de tovarășul Ioan Toma, secretar al C.C. al U.T.C., se spune : în afirmarea tineretului ca una dintre forțele sociale cele mai active și angajate în dezvoltarea patriei socialiste, rolul esențial l-a avut Înfăptuirea cu consecvență a concepției tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la menirea și îndatoririle tinerei generații în construirea socialismului și comunismului în România.în condițiile societății noastre, tineretul se manifestă concret ca o „puternică forță; socială", in primul rînd prin angajarea sa efectivă în realizarea politicii partidului de dezvoltare economico-socială, în procesul pregătirii și integrării sale .socio- profesionale. Educarea prin muncă și pentru muncă, privită ca unul dintre obiectivele principale . ale for- mării comuniste, revoluționare a tinerei generații se întemeiază' pe concepția partidului, a secretarului său general, care situează munca la baza întregului proces de educare a omului nou.■ Este proprie concepției secretarului general al partidului despre tineret ideea, de o deosebită insem- 

nătate principială, că formarea spiritului revoluționar al tineretului de azi înseamnă formarea spiritului revoluționar al comuniștilor de miine, păstrarea spiritului revoluționar al poporului, idee ce călăuzește întreaga activitate practică a organizațiilor U.T.C., a tuturor organizațiilor de copii și tineret în domeniul politico-ideologic și cultural-educativ.Coincidența aniversării a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului și a sărbătoririi în 1985, ca urmare a inițiativei românești, a Anului Internațional al Tineretului permite și din acest punct de vedere evidențierea continuității și originalității contribuției secretarului general al partidului care, de la tribuna Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, sublinia, cu mult timp în urmă, necesitatea ca tinerii să aibă un cuvînt mai greu de spus în problemele naționale și internaționale și ca acest cuvînt' să fie mai mult, ascultat. *. ■?Călâu2indu-se în permanență-' dă concepția despre tineret a partidului, .a_. secretarului ,șău.general, Uniuneă Tineretului Comunist va ' acționa pentru ridicarea in permanență a nivelului și eficienței întregii activități spre a fi demnă de măreața epocă deschisă de cel de-al IX-lea Congres al partidului, „Epoca Ceaușescu", epoca tinereții militante puse in slujba înfloririi patriei, a victoriei socialismului și comuhismu- lui pe pămintul României.
Tovarășa Ana Mureșan, membru 

supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președinta 
Consiliului Național al Femeilor, a prezentat comunicarea „Intensifica
rea continuă a participării femeii Ia 
via(a social-politică a țării in „Epoca 
Ceaușescu" ; contribuția femeilor la 
realizarea mărețelor obiective ale 
făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate". în comunicare se spune ; Pentru milioanele de femei de pe tot cuprinsul țării constituie, o imensă satisfacție faptul că strălucita epocă, inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului și care poartă pecetea geniului creator, revoluționar al tovarășului Nicolae Ceaușescu, reprezintă, totodată, perioada unor excepționale progrese in realizarea deplinei egalități a femeii in societate, a creșterii fără precedent a rolului femeii și afirmării sale plenare în viața economică, politică și socială a țării, în conducerea societății.Astăzi nu există domeniu de activitate în care femeile să riu fie prezente, cu priceperea, și spiritul lor gospodăresc, dăruindu-și Întreaga energie progresului neîntrerupt al 

societății pe cele mai înalte trepte ale civilizației și bunăstării. Dacă, în anul 1965, numărul femeilor din categoria personalului muncitor era de un milion, astăzi a ajuns la peste trei milioane.în comunicare se subliniază că în rîndurile Partidului Comunist Român, forța politică conducătoare a societății noastre, activează, în prezent, peste un milion de femei, multe dintre ele îndeplinind funcții de conducere atît la nivel central, cit și in teritoriu.O treime din deputății Marii Adunări Naționale sint femei, iar în totalul deputaților consiliilor populare acestea reprezintă 40 la sută.Asupra integrării superioare a femeii în viața societății, o influență deosebită o are grija constantă pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu o acordă îmbunătățirii continue a condițiilor de muncă și viață ale femeilor, ocrotirii mamei și copilului, consolidării familiei, asigurării vigorii și tinereții națiunii, îndeplinirii nobilei misiuni ce revine femeilor de a forma, pentru muncă și viață, generațiile de mîine ale țării.Alături de întregul popor, milioanele de femei de pe cuprinsul patriei aduc cel mai fierbinte și respectuos, omagiu tovarășului Nicolae Ceaușescu, exprîmindu-și 

recunoștința profundă pentru tot ceea ce s-a înfăptuit în România socialistă in aceste două glorioase decenii, pentru înalta demnitate la care a fost ridicată femeia in societatea noastră.Cu dragoste fierbinte, nețărmurit respect și recunoștință, femeile patriei iși îndreaptă. în același timp, gindurile către tovarășa Elenă Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului, eminent om de știință și savant de reputație internațională al cărui luminos exemplu de muncă și viață puse în slujba poporului le mobilizează plenar în activitatea desfășurată pentru îndeplinirea marilor obiective de dezvoltare multilaterală a țării.în comunicarea „Concepția Parti
dului Comunist Român, a secre
tarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu privire Ia 
creșterea rolului mișcării coopera
tiste în orinduirea noastră socialistă", prezentată de tovarășul Ludovio 
Fazekas, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., vice- 
prim-ministru al guvernului, se arată rin cadrul strategiei făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României , spre comunism, elaborată din inițiativa și cu contribuția hotărîtoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, dezvoltată și îmbogățită în Programul partidului, în documentele congreselor și conferințelor naționale ale P.C.R., mișcarea cooperatistă din țara noastră — un factor important al economiei socialiste — este chemată' să aducă o contribuție tot mai mare la . dezvoltarea societății, la creșterea avuției naționale, a venitului național, la ridicarea gradului de civilizație și bunăstare a poporului nostru.în continuare, in comunicare se arată : Cu deosebită perspicacitate și cu o viziune înaintată, revoluționară asupra locului și rolului agriculturii ca ramură de bază a economiei naționale. tovarășul Nicolae Ceaușescu, eminent strateg și om de știință, a emis și aplicat conceptul unității și interacțiunii dinamice dintre agricultura de stat și cea cooperatistă. Hotărîrile adoptate de Congresul al XIII-lea al partidului privind transformarea generală a activității, vieții și gîndirii țărănimii cooperatiste, concomitent că preocuparea pentru realizarea unei producții agricole care să satisfacă din plin necesitățile de consum ale întregului popor, precum și celelalte cerințe ale dezvoltării economiei naționale, se constituie in factori hotărîtori de creștere a puterii economice a țării, ai ridicării continue a nivelului de trai al poporului nostru.

Importanța cu totul deosebită a agriculturii cooperatiste rezidă și din faptul că ea deține la ora actuală 60 la sută din suprafața agricolă și 74 la sută din suprafața arabilă, an- trenind peste 3 milioane de cooperatori la o activitate hotăritoare pentru dezvoltarea țării.Sint reliefate in comunicare sarcinile importante ce revin organizațiilor cooperatiste, mai cu seamă în ceea ce privește dezvoltarea activității productive, orientarea cu. prioritate către domenii de producție care nu se realizează in industria mare, lărgirea și diversificarea serviciilor către populație.în încheiere se spune : In aceste momente sărbătorești, de mare min- drie patriotică, prilejuite de împlinirea a 20 de ani de la istoricul Congres al IX-lea al P.C.R., membrii cooperatori, organizațiile lor democratice își exprimă, asemenea întregului nostru popor, adeziunea deplină la politica internă și externă a partidului și statului nostru și aduc tovarășului Nicolae Ceaușescu un fierbinte omagiu de prețuire și recunoștință..în comunicarea prezentată de 
tovarășul Nicolae Giosan, membru 
supleant , al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Marii Adunări Naționale, pe tema : „Concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu eu privire Ia 
creșterea rolului statului in condu
cerea întregii activități economico- 
sociale ; perfecționarea continuă a 
democrației muncitorești revoluțio
nare după Congresul al IX-lea al 
P.C.R.", se spune : între temele care s-au bucurat de o atenție prioritară în profunda gindire și vasta activitate desfășurată de secretarul general al partidului privind toate domeniile vieții economico-sociale, creșterea rolului statului in conducerea întregii societăți și perfecționarea continuă a democrației socialiste, revoluționare ocupă un Ioc aparte. Pornind de la legitățile dezvoltării socialiste a societății românești în contextul epocii contemporane, tovarășul Nicolae Ceaușescu a formulat teze de o excepțională valoare teoretică și practică referitoare la evoluția democrației, la dinamica esenței rolului și funcțiilor statului.Definiția dată de secretarul general al partidului esenței statului nostru socialist în etapa actuală — ca stat al democrației muncitorești, socialiste, revoluționare — are la bază realitățile sociale noi și reflectă superioritatea socialismului și co- munismului, . față de comunitățile umane caracterizate priii exploatare și asuprire socială, exprimînd adevărul că această democrație, cea mai umană, asigură toate condițiile pentru ca poporul să-și făurească propriul destin și viitor, in mod liber, conștient.In continuare, se subliniază că democrația noastră socialistă, înfăptuită în conformitate cu concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu, a fost structurată într-un sistem de instituții și organizații cu caracter statal și obștesc, organisme democratice de largă cuprindere, adevărate foruri naționale — congrese, conferințe, consilii — care asigură cadrul organizatoric, politic și juridic al participării maselor la conducerea societății.Evidențiindu-se profundele transformări Înnoitoare care au avut lbc în societatea românească pe linia creșterii rolului statului și adîncirii democrației muncitorești revoluționare și care poartă amprenta gindirii creatoare a secretarului general al partidului, tovarășui Nicolae Ceaușescu, in comunicare se relevă, pe larg, perfecționarea și dezvoltarea activității Marii Ad.unări Naționale, ca organ suprem al puterii de stat, cel mai înalt forum democrație, reprezentativ al țării noastre.La încheierea lucrărilor sesiunii, Intr-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții au adresat o telegramă tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, președintele Frontului 
Democrației și Unității Socialiste.(Agerpres)

-educative și cultura l-artistice
în contextul manifestărilor prilejuite in județul OLT de evenimentul istoric pe care poporul nostru, toți fiii patriei, îl întîmpină in a- ceste zile — aniversarea ă două decenii de cînd Ia cîrma destinelor României socialiste a fost ales tovarășul Nicolae Ceaușescu, la muzeul din municipiul Slatina a fost inaugurată secția de istorie contemporană a muzeului _ județean. Organizată in șase încăperi, expoziția conține valoroase documente, originale și fotocopii, fotografii, schițe, hărți ș.a., care ilustrează contribuția locuitorilor de pe aceste meleaguri la făurirea istoriei contemporane a patriei. Sînt reliefate. cu bogate argumente documentare, principalele momente ale devenirii istorice contemporane a poporului nostru, incepînd cu consolidarea statului național unitar român, in care se regăsesc cu generozitate și dăruire patriotică și oamenii acestor locuri. Un loc central il ocupă mărturiile documentare privind rolul și contribuția inestimabilă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, fiul glorios al a- cestor meleaguri de legendă, la marile evenimente ce au marcat transformarea socialistă a patriei noastre. Bogat prezentată este perioada anilor 1965—1985, cu ilustrații documentare înmănuncheate sub genericul „Epoca Ceaușescu, epoca celor mai mari împliniri din istoria poporului român", din care se desprinde în mod firesc tema „1965— 1985 — perioada celei mai impetuoase dezvoltări economice și sociale a județului Olt". (Mihai Gri- 

goroșcuță).

Sub egida Comitetului județean de cultură și educație socialistă SATU 
MARE și a muzeului județean, la Satu Mare s-a deschis, expoziția fotodocumentară „Epoca Nicolae Ceaușescu — epoca celor mai rodnice impliniri din istoria poporului nostru". Cu ajutorul unor sugestive panouri grafice, fotografii, machete funcționale și mostre de produse ale economiei sătmărene, lucrări ale artiștilor plastici, diverse documente, ampla expoziție oferă o imagine grăitoare a drumului glorios parcurs 'de poporul român în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea, în cei 20 de ani de cînd în fruntea partidului și statului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu. în context sint prezentate organic amplele prefaceri petrecute in județul Satu Mare, rod al muncii creatoare înfrățite a oamenilor muncii români, maghiari, germani de pe aceste meleaguri in frunte cu comuniștii, contribuția tot mai însemnată a județului la sporirea avuției naționale, la înflorirea patriei socialiste și creșterea prestigiului ei pe meridianele lumii. (Octav Grumeza).Apropiata aniversare a celor două decenii care au trecut de la istoricul Congres al IX-lea al partidului prilejuiește și in județul GIURGIU organizarea unor ample manifestări politico-educative. Dintre acestea amintim deschiderea la toate bibliotecile comunale din județ, precum și la Teatrul „Ion Vasi- lescu" din Giurgiu a expoziției de carte 6ocial-politică „Opera tovarășului Nicolae Ceaușescu — tezaur al gindirii creatoare, revoluțio

nare", expunerea intitulată „Larga deschidere a politicii externe românești de înțelegere și cooperare cu toate popoarele lumii", precum și dezbaterea de la Combinatul chimic cu privire la „Creația. tehnico-știin- țifică de masă din cadrul Festivalului național «Cîntarea României» în sprijinul producției". (Ion.Manea).La Sibiu, Mediaș, Cisnădie, Mirșa, Agnita, ca și în comunele Avrig, Ar- pașu de Jos, Cîrțișoara, Porumbacu de Jos ș.a. din județul SIBIU se desfășoară gala de filme documentare cu temele „Epoca Ceaușescu — epocă de glorii a tinereții noastre revoluționare", „Oameni și fapte din zilele noastre", „România pe drumul construcției socialismului", „Ctitorii ale Epocii Ceaușescu — Transfăgă- rășanul", „Un oraș în Transilvania" ș.a. La Sibiu au fost organizate expozițiile de artă plastică „Două decenii de mărețe împliniri în viața poporului român" și „Chipul țării oglindit în arta plastică contemporană", iar la Teatrul de Stat din Sibiu și în stațiunea balneară Bazna au avut loc recitalurile de poezie patriotică „Din lirica militantă contemporană". Tot în aceste zile, la căminele culturale din comunele Slimnic, Dîrlos, Apoldu de Jos ș. a. au fost prezentate expunerile cu tema „Politica externă a României socialiste, politică de pace și colaborare cu toate statele lumii expresie a gindirii și inițiativelor președintelui Nicolae Ceaușescu". La Mediaș a fost programat simpozionul „Epoca Ceaușescu — epoca celor mal rodnice împliniri din istoria României socialiste", urmat de un spectacol omagial de muzică și poezie patrioti

că ; Ia Casa de cultură a sindicatelor din Sibiu se deschide în aceste zile expoziția de carte „O epocă — un conducător. Din gîri- direa social-politică a tovarășului Nicolae Ceaușescu". (Nicolae Bru- 
jan).La Muzeul de istorie națională șl arheologie din CONSTANȚA a avut loc o sesiune științifică omagială consacrată aniversării a două, decenii de. la Congresul al IX-lea al P.C.R., desfășurată sub genericul „Epoca Nicolae Ceaușescu — epoca celor mai mari împliniri socialiste. Constanța — ținut înfloritor al patriei, poartă spre toate meridianele lumii". In cadrul comunicărilor prezentate s-au evidențiat importanța excepțională a Congresului al IX-lea al partidului, eveniment înscris cu litere de aur în istoria României, activitatea revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu consacrată progresului patriei și poporului, concepția secretarului general al partidului nostru despre istoria unică și unitară a poporului român, contribuția sa inestimabilă la îmbogățirea tezaurului gîndirii filozofice și social- politice. Au fost scoase în evidență marile realizări obținute de oamenii muncii din județul Constanța în toate domeniile activității economico- sociale in cele două decenii. Sesiunea științifică omagială a fost precedată de vernisajul unei expoziții intitulate „1965—1985 — epoca mărețelor împliniri românești", care pune în evidență, cu ajutorul graficelor, panourilor și fotografiilor, profundele transformări economico- sociale ale patriei noastre în anii „Epocii Ceaușescu". (George Mi- 
liăescu).

în localitățile județului ARGEȘ continuă să se desfășoare acțiuni politice și cultural-artistice dedicate împlinirii a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului. La casa de cultură din orașul Topolo- veni numeroși cetățeni au luat parte la simpozionul : „1965—1985 — perioadă de grandioase înfăptuiri economico-sociale în țara noastră", in comuna Rucăr s-a desfășurat concursul lnterjudețean de muzică populară și ușoară pentru elevi „Floarea de stîncă", iar la librăriile „Mihail Eminescu" și „Nicolae Bălcescu" din Pitești au fost vernisate expozițiile de carte social-politică sub genericul „Omagiu partidului și secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu". (Gheorghe 
Cîrstea).Pe marea platformă Industrială a municipiului Bîrlad, ca și in celelalte centre urbane ale județului 
VASLUI, colectivul Teatrului de stat „V. I. Popa" a inițiat „Decada teatrului politic românesc contemporan". în fața oamenilor muncii din Bîrlad, Vaslui și Huși au fost prezentate spectacole teatrale din repertoriul permanent subsumate acestei teme, precum și recitalul de poezie și muzică patriotică și revoluționară intitulat „Slăvim in vers partidul și-ai său conducător". în municipiul reședință de județ, tineri din întreprinderi industriale, instituții, școli au luat parte la simpozionul cu tema „Epoca Nicolae Ceaușescu — epocă de glorie a tinereții noastre revoluționare", organizat de comitetul județean al U.T.C. Expuneri, mese rotunde, expoziții de carte social-politică și de artă plastică, spectacole artistice dedicate aceluiași impor

tant eveniment din viața politică a țării au mai avut loc la casele de cultură din Huși și Negrești, întreprinderile „Textila" și de prelucrare a lemnului Vaslui, întreprinderea de elemente pneumatice și aparate de măsură Bîrlad, în comunele Bere- zeni, Fălciu, Tutova, Perieni, To- direști și in tabăra interjudețeană de pionieri „Poiana Căprioarei". 
(Petru Necula).în semn de adine omagiu adus anilor celor mai bogați în realizări din întreaga noastră istorie, perioadă numită pe drept cuvînt „Epoca Ceaușescu", in întreprinderile din municipiul BRAȘOV, printre care „Tractorul", „Hidromecanica" etc., au fost prezentate de către actorii teatrului dramatic din localitate spectacole de poezie și muzică sub genericul „Drum de glorii, drum de luptă și împliniri". In cinematografele din același municipiu se desfășoară „Săptămîna filmului românesc", prilej cu care pe ecrane vor fi prezentate cele mai reușite producții cinematografice românești, care oglindesc mărețele transformări petrecute în viața poporului nostru în ultimii 20 de ani. în același context se înscriu și alte manifestări, cum ar fi dezbaterea organizată la Casa de cultură a municipiului Brașov sub genericul „Epoca Nicolae Ceaușescu — epocă de mărețe împliniri socialiste", expunerea prezentată la Casa de cultură a municipiului Făgăraș „România pe treptele afirmării tot mai puternice în lumea contemporană", expoziția de carte „Omagiu epocii Nicolae Ceaușescu" deschisă la întreprinderea „Carpatex". (Nicolae 
Mocanu).

Comitetul orășenesc Huedin al P.C.R. a organizat simpozionul cu tema „Epoca Nicolae Ceaușescu — epoca celor mai înfloritoare impliniri din istoria României", în cadrul căruia au fost evidențiate marile realizări economico-sociale din această perioadă în dezvoltarea tuturor localităților patriei și, în acest cadru, ale județului CLUJ. De asemenea, în orașul Gherla s-a deschis de către comitetul orășenesc de partid o expoziție care prezintă realizările acestei așezări urbane în cei 20 de ani, precum și o expoziție de carte social-politică, urmate de un simpozion cu tema : „Spiritul creator, revoluționar al epocii inaugurate de Congresul al IX-lea al partidului, promovat cu clarviziune științifică și fermitate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, deschizător de noi orizonturi de înaltă calitate și eficiență in toate domeniile de activitate". De asemenea, în cadrul Universității din Cluj-Napoca, la facultatea de științe economice, s-a desfășurat simpozionul „România, factor activ al cooperării economice internaționale". Formații cultural-artistice, remarcate în cadrul Festivalului național „Cintarea României", au prezentat, la casa de cultură, a științei și tehnicii pentru tineret din Cluj-Napoca, la casele de cultură din municipiile Turda și Dej șl la cluburi și cămine culturale spectacole de poezie și cintece patriotice și revoluționare sub generice ca : „Lumini și zbor", „La trecutu-ți mare, mare viitor", „Ani de glorii, ani de lumină", prin care au omagiat marile înfăptuiri ale „Epocii Nicolae Ceaușescu". (Marin Oprea).
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cu prilejul alegerii ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România
..în aceste momente solemne, de înălțătoare vibrație patriotică, oamenii muncii din județul Arad vă adresează, din adîncul inimilor, cele mai respectuoase felicitări cu prilejul alegerii ca membru titular al Academiei Republicii Socialiste România și președinte de onoare al celui mai înalt forum științific din patria noastră, expresie a profundului omagiu față de prodigioasa activitate pe care o desfășurați cu înțelepciune si clarviziune științifică pentru conducerea întregii opere de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism — se subliniază în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN 

ARAD AL P.C.R.Constituie o mindrie pentru noi toți, cei ce muncim și trăim pe aceste străbune și recunoscute meleaguri de cultură și civilizație românească, că toate marile împliniri socialiste obținute de poporul nostru in perioada care a urmat istoricului Congres al IX-lea al partidului sint indisolubil legate de personalitatea dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, care întruchipează cele mai alese virtuți de om politic, cutezanță in gindire și acțiune, spirit revoluționar, putere de analiză științifică a fenomenelor și proceselor sociale, o autentică deschidere pentru abordarea profund creatoare a marilor probleme ale lumii contemporane.Bind glas simțămintelor patriotice, locuitorii meleagurilor arădene iși reînnoiesc legămintul de a urma neabătut inaltul dumneavoastră exemplu de muncă și viață, pus in slujba ridicării României pe noi culmi de progres și civilizație, de a acționa cu răspundere și exigență comunistă pentru a înfăptui in mod exemplar mărețele sarcini ce ne revin din istoricele hotăriri ale Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român, aducindu-ne astfel prinosul nostru de recunoștință față de tot ceea ce ați făcut și faceți pentru binele și prosperitatea poporului român".„Act științific de mare însemnătate. alegerea dumneavoastră ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România reprezintă expresia cea mai elocventă a recunoașterii uriașei dumneavoastră contribuții la fundamentarea politicii partidului de dezvoltare multilaterală a țării, a strălucitei activități teoretice și practice din anii de glorie ai perioadei de cind vă aflați în fruntea partidului și statului, denumită cu legitimă mindrie „Epoca Nicolae Ceaușescu", ani de renaștere socialistă a României — se arată în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN BACĂU 
AL P.C.R.Este marele dumneavoastră merit Că în perioada de ample. și adinei transformări ,sociale înnoitoare a celor două decenii de cind vă aflați la cîrma destinelor poporului, concepția partidului nostru despre edificarea noii societăți, înțelegerea raportului dintre teoria și practica revoluționară, în perspectiva unității lor dialectice, au cunoscut semnificative mutații care au creat premisele accentuării procesului revoluționar al înaintării țării pe drumul socialismului și comunismului.Constituind un veritabil tezaur al teoriei și practicii revoluționare a construcției socialiste in țara noastră, sintetizînd spiritul vizionar, ideile. tezele și orientările de excepțională însemnătate pe care le-ați formulat în magistralul Raport la cel de-al XIII-lea Congres al partidului, dau o clară perspectivă întregii activități ideologice, științifice, cultural-educative și practice pe care o desfășoară organele și organizațiile de partid. întreaga noastră națiune pentru ridicarea patriei pe noi culmi de progres și civilizație.Vă încredințăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vă vom urma in permanență exemplul strălucit pe care ni-1 oferiți, muncind cu profundă pasiune revoluționară și devotament pentru transpunerea in viață a mărețelor obiective stabilite de Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român".„înalta apreciere dată grandioasei dumneavoastră activități teoretice și practice, genialei gindiri științifice, cutezătoare, profund novatoare — rod al unei vaste experiențe pe care ați acumulat-o în cei peste 50 de ani de muncă și luptă revoluționară pusă cu generozitate in slujba propășirii patriei și poporului român — constituie pentru toți cei ce muncesc în agricultură,, ca și pentru Întregul nostru popor, un prilej de profunda mindrie națională, de entuziasm și hotărire fermă de a munci în mod exemplar pentru infăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru — se arată in telegrama CONSILIULUI UNIUNII NA
ȚIONALE A COOPERATIVELOR 
AGRICOLE DE PRODUCȚIE.Ca urmare a concepției științifice profund novatoare in care ați fundamentat și ‘ orientat politica noastră agrară, agricultura românească, ca ramură de bază a economiei naționale, a cunoscut o dezvoltare fără precedent în perioada pe care o numim, cu îndreptățită mindrie patriotică, „Epoca Nicolae Ceaușescu".Profund recunoscători pentru remarcabilul dumneavoastră aport la dezvoltarea, modernizarea și diversificarea bazei tehnico-materiale a agriculturii, creșterea gradului de chimizare și mecanizare, la elaborarea și infăptuirea programului de îmbunătățiri funciare, toți cei ce muncesc pe ogoarele patriei se angajează ferm să muncească fără preget pentru infăptuirea hotă- rîrilor Congresului al XIII-lea al partidului, a indicațiilor și orientărilor formulate de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. privind realizarea unei noi și profunde revoluții agrare în vederea obținerii unor producții agricole tot mai mari, sporind astfel contribuția agriculturii la ridicarea bunăstării întregului popor, la înflorirea scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România"...Cu inimile pline de nemărginită bucurie și satisfacție, animați de cele mai vibrante sentimente de dragoste, stimă și prețuire, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Brăila vă roagă respectuos să primiți, mult iubite și stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu. cele mai călduroase felicitări și aleasă gratitudine pentru alegerea dumneavoastră ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România — se subliniază în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN BRĂILA AL P.C.R.Asemenea întregului nostru popor, cunoaștem și dăm o înaltă apreciere rolului hotărîtor pe care l-ați. a- vut și il aveți in elaborarea și înfăptuirea marilor obiective ale construcției . societății socialiste multilateral dezvoltate și inaintării României spre, comunism, contribuției dumneavoastră de excepțională valoare la fundamentarea științifică și creatoare a politicii partidului, la îmbogățirea ■ tezaurului gindirii și practicii revoluționare. Vasta dumneavoastră activitate teoretică, desfășurată intr-un profund spirit, dialectic și novator iși află o strălucită întruchipare in programul partidului. in celelalte documente de partid, constituind temelia științifică pe care ‘ se ridică marile înfăptuiri ale minunatei epopei naționale din anii de glorie pe care cu mindrie și recunoștință ii numim „Epoca Nicolae Ceaușescu". Strălucita contribuție pe care dumneavoastră. mult iubite și stimate tovarășe secretar general, o aduceți la îmbogățirea zestrei teoretice, ideologice și politice a partidului, a tezaurului de idei ale comunismului științific, relevă meritele dumneavoastră de eminent gînditor revoluționar al timpurilor noastre, situîn- du-vă între marile personalități politice ale contemporaneității.O dată cu cele mai calde felicitări, permiteți-ne să ne reinnoim angajamentul nostru ferm de a urma neabătut orientările și indicațiile dumneavoastră,' de a face totul pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin, sporindu-ne astfel permanent contribuția noastră la' înflorirea scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România".„Pentru toți oamenii muncii, români și maghiari, ce trăiesc și muncesc în deplină unitate de gînd și faptă, din județul Covasna, alegerea dumneavoastră ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România constituie un prilej de reală satisfacție și mindrie patriotică, fiind o nouă ocazie de reafirmare a prețuirii și gratitudinii nețărmurite față de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru tot ceea ce 1 ați făcut și’ faceți pentru binele și bunăstarea națiunii noastre socialiste — se subliniază in telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN COVASNA AL P.C.R.Impresionantele transformări petrecute in țara noastră in ultimii 20 de' ani de glorii ; și izbinzi î.lT toațe domeniile vieții ș.ocial-politie.e și <;- conomice sint organic legate de covârșitoarea dumneavoastră activitate ce și-a pus amprenta inconfundabilă asupra tuturor înfăptuirilor noastre, prin modul clarvăzător, profund științific, pătruns de un înalt simț u- manitar, în care ați fundamentat și acționat pentru infăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, ați mobilizat energiile și. elanul revoluționar al întregului nostru popor în vasta operă de edificare a socialismului și comunismului pe pămîntul drag al patriei. Recunoștința fără margini cu care vă înconjoară întreaga națiune iși găsește cea mai deplină expresie în numirea cu dragoste și cea mai înaltă stimă de către întregul nostru popor a acestor două decenii — cele mai bogate în realizări din întreaga noastră istorie — „Epoca Nicolae Ceaușescu".Ingăduiți-ne, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. ca și în. acest moment de sărbătoare pentru întregul nostru popor să ne reafirmăm hotărîrea fermă de a acționa cu inzecit elan patriotic și responsabilitate comunistă, cu dăruire și pasiune revoluționară, urmind înaltul dumneavoastră exemplu de muncă și viață, pentru înfăptuirea exemplară a liotărîrilor de însemnătate programatică adoptate de Congresul al XIII-lea al partidului, a tuturor indicațiilor și orientărilor dumneavoastră. sporindu-ne astfel necontenit contribuția la permanenta înflorire a. scumpei noastre patrii, la ridicarea României socialiste, pe noi trepte de civilizație și progres".„Alegerea dumneavoastră ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România, demonstrează încă o dată aprecierea și stima de care se bucură proeminenta dumneavoastră personalitate. recunoașterea neobositei și exemplarei activități revoluționare, prețioasa contribuție în domeniul teoriei și practicii economice, de intensificare a laturilor' calitative ale activității economico-sociale. ce și-au găsit încununarea în elaborarea unei concepții originale, larg cuprinzătoare, de ridicare pe noi trepte de progres a României socialiste — se arată în telegrama conducerii MI
NISTERULUI FINANȚELOR.Militant politic și gînditor de rară perspicacitate, ați desfășurat o laborioasă activitate de sintetizare teoretică a experienței revoluționare și construcției socialise din România și ați adus un aport hotărîtor la reevaluarea intr-o perspectivă nouă, de amplă anvergură, a raportului dintre teorie și practică, dintre adevărurile generale ale socialismului științific și realitățile specifice fiecărei etape, dintre național și internațional, conturînd o concepție originală și armonioasă despre strategia construcției societății socialiste românești. Ca urmare a acestei prodigioase activități pe care ați desfășurat-o, partidul și poporul nostru dispun de un sistem bine definit și închegat de teze și aprecieri privind principalele probleme ale construcției socialiste, care reprezintă marxism-le- ninismul creator aplicat la condițiile concrete ale României de azi, ale epocii contemporane.Cu acest prilej, comuniștii, toți oamenii muncii din Ministerul Finanțelor iși reînnoiesc angajamentul solemn de a munci cu dăruire și răspundere revoluționară pentru realizarea exemplară a sarcinilor ce le revin din Programul partidului și istoricele documente ale Congresului al XIII-lea al P.C.R., pentru traducerea in viață a politicii financiare a partidului și statului nos-
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Organizațiile de partid, colectivele de muncă, oamenii 
de știință și cultură iși exprimă hotărîrea unanimă de a 
face totul, strîns uniți în jurul partidului, al secretarului 
său general, pentru traducerea în viață a hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea al partidului, pentru înfăptuirea 
neabătută a Programului de edificare a societății socialiste 

și comuniste pe pămîntul scumpei noastre patrii

tru, pentru aplicarea fermă a mecanismului economico-financiar, menit să asigure o înaltă eficiență, condiție esențială a sporirii venitului național și ridicării bunăstării întregului popor”.„Considerăm înaltul titlu ce v-a fost acordat q nouă și elocventă recunoaștere a excepționalelor dumneavoastră însușiri de mare om politic și de stat, a contribuției inestimabile pe care ați adus-o la dezvoltarea științei românești, la dezvoltarea și dinamizarea teoriei și practicii revoluționare, la îmbogățirea cu noi idei, teze și concepte a socialismului științific, a tezaurului teoretic al clasei muncitoare de pretutindeni — se arată in telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN DÎM
BOVIȚA AL l’.C.R.Momentul solemn al alegerii dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România dobindește semnificații deosebite, ' avînd loc in ajunul împlinirii a două decenii de cind vă aflați în fruntea partidului, decenii de nepieritoare glorii, care aii dat cea mai intensă strălucire României și v-au consacrat drept erou între eroii de . renume, ai neamului nostru.Datorăm marile înfăptuiri obținute de poporul român în. construcția noii societăți socialiste uriașei dumneavoastră activități, realismului și spiritului revoluționar, științific pe care le manifestați în toate împrejurările, căilor și metodelor profund înnoitoare pe care le promovați cu consecvență în organizarea și conducerea întregii vieți economice, politice, sociale și cultural-științifice, ceea ce a descătușat uriașe energii creatoare și a determinat o renaștere, fără seamăn, în istoria patriei.Convinși fiind că sub înțeleaptă și clarvăzătoarea dumneavoastră conducere vom înainta neabătut spre noi și mărețe împliniri socialiste, vă adresăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai calde și respectuoase urări de sănătate, viață îndelungată și putere de muncă, spre gloria .patriei, pentru binele și prosperitatea poporului român".„în aceste momente de nețărmurită bucurie, cind întregul nostru popor sărbătorește cu entuziasm și legitimă mindrie patriotică împlinirea a două decenii de la istoricul Congres al IX- lea al partidului, care a marcat intrarea țării noastre în cea mai rodnică epocă din întreaga istorie milenară a patriei, și noi, comuniștii, toți locuitorii Bărăganului ialomițean ne exprimăm deplina satisfacție și profunda bucurie față de hotărîrea adunării generale a Academiei privind alegerea dumneavoastră în calitate de membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și apreciat fiu al națiunii, ctitorul României moderne, strălucit gînditor comunist și militant revoluționar, eroul păcii mondiale — se subliniază in telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN IALOMIȚA AL P.C.R.Pentru noi toți care trăim și muncim în acest județ înfloritor, marele 

eveniment de excepțională însemnătate în viața științifică și culturală a națiunii ne oferă plăcutul prilej de a exprima profunda noastră recunoștință, dragostea și stima pentru contribuția dumneavoastră hotărîtoa- re, originală și creatoare pe care ați adus-o la dezvoltarea gindirii și practicii .social-politice cu teze și concepții ''jde înaltă ținută științifică care întrunesc prețuirea celor mai alese forumuri științifice internaționale, aducînd țării noastre un înalt prestigiu pe plan mondial.Cu sentimente de profundă prețuire și recunoștință pentru tot ceea ce întreprindeți spre binele și fericirea poporului, însuflețiți de minunatul exemplu ce ni-1 oferă viața și activitatea dumneavoastră de excepție, ne . angajăm solemn că vom face totul . pentru a înfăptui în mod exemplar hoțârîrile istorice adoptate de Congresul al XIII-lea al partidului, sarcinile economico-sociale ce revin județului nostru in acest an și, pe această bază, să ne sporim contribuția la dezvoltarea tot mai puternică a patriei noastre, Republica Socialistă România".„Calitatea dumneavoastră de membru titular al Academiei și de conducător suprem al celui mai înalt for științific și cultural al țării constituie recunoașterea binemeritată a înaltelor dumneavoastră merite în dezvoltarea revoluționară a științelor economice și social-politice contemporane, ca și in descătușarea energiilor întregului front științific național in scopul măririi contribuției sale la înfăptuirea Programului Partidului Comunist Român și la progresul multilateral al României socialiste — se arată în telegrama conducerii INSTITUTULUI DE 
ECONOMIE MONDIALA.Consacrarea dumneavoastră în cea mai înaltă demnitate academică a României constituie pentru toți membrii institutului nostru nu numai un motiv de îndreptățită mindrie, ci și un imbold de a munci și mai susținut, de a manifesta și mai multă exigență față de întreaga noastră activitate profesională și social-poli- tică.Dorim și cu acest prilej să vă asigurăm că întregul colectiv al Institutului de Economie Mondială ttu va precupeți nici un efort pentru a duce la îndeplinire indicațiile și orientările dumneavoastră clarvăzătoare privind ridicarea pe o treaptă calitativ superioară a activității de cercetare în domeniul economiei mondiale, spre a putea contribui in măsură sporită la intensificarea participării României la diviziunea internațională a muncii, la creșterea volumului și eficienței exporturilor, la îndeplinirea istoricelor hotăriri adoptate de Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român".„Alegerea dumneavoastră ca membru titular și președinte de onoare al celui mai înalt for științific al țării — avînd loc in preajma împlinirii a 20 de ani de la istoricul Congres al IX-lea al Partidului Comunist Român, care a descătușat energiile creatoare ale poporului, inaugurând cea mai glorioasă epocă din îndelungata istorie a României, în
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scrisă pentru totdeauna în inimile și conștiința generațiilor de astăzi și de miine ale patriei drețit „Epoca Ceaușescu" — constituie o nouă și vibrantă expresie a inaltei aprecieri, a stimei și recunoștinței nemărginite pe care oamenii de știință, intelectualitatea, întregul nostru popor vi le poartă pentru prodigioasa și neobosita activitate ce o desfășurați, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, eminentul nostru conducător, marele patriot și revoluționar, făuritorul și promotorul întregii politici interne și externe, profund științifice a partidului și statului — se subliniază în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN NEAMȚ AL P.C.R.Tezele și ideile noi, profund originale, de o inestimabilă valoațe teoretică și practică, cuprinse în monumentala dumneavoastră operă, au îmbogățit patrimoniul gindirii științifice românești, întregul proces al edificării noii societăți în țara noastră, activitatea poporului beneficiind de concluziile unei abordări realiste a problemelor strategiei și tacticii construcției socialiste, de soluții â- decvate cerințelor de progres ale societății, de orientări și orizonturi novatoare. Cunoaștem și dăm o înaltă apreciere faptului că dumneavoastră. împreună cu mult stimata tovarășă academician doctor inginer Elena Ceaușescu, prestigios om de știință, ați îndrumat și sprijinit activitatea de cercetare, v-ați aflat in permanență în mijlocul oamenilor de știință din România, v-ați pus întreaga activitate în slujba progresului eeonomico-social al patriei, bunăstării materiale și spirituale a poporului, cauzei păcii.Folosim și acest prilej, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru a ne angaja in mod solemn că ne vom înzeci eforturile pentru realizarea sarcinilor de plan ce ne revin pe-acest'an și buna pregătire a planului pe 1986, aducindu-ne astfel contribuția la înflorirea scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România".„împreună cu toți creatorii de literatură și artă din patria noastră, dînd expresie sentimentelor de profund entuziasm, lucrătorii CON
SILIULUI CULTURII ȘI EDUCA
ȚIEI SOCIALISTE vă aduc omagiul lor fierbinte cu prilejul alegerii dumneavoastră ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România. Aflată sub semnul glorioasei aniversări a Congresului al IX-lea, această alegere consfințește ■ prețuirea și dragostea pe care.' creatorii din domeniul culturii și artei din patria noastră vi Ie poartă dumneavoastră, strălucit exponent al năzuințelor de veacuri ale poporului nostru, făuritor al primei strategii politice pe termen lung a dezvoltării științei și culturii in România, militant neobosit pentru cauza păcii în lume — se spune într-o altă telegramă.Orientările de o excepțională importanță teoretică și practică conținute: în magistralul dumneavoastră discurs de recepție la Academia Republicii Socialiste România privind locul și rolul istoriei, al limbii române și al culturii naționale în e

xistența națiunii. îndatoririle ce revin oamenilor de cultură în păstrarea, perfecționarea și asigurarea locului de frunte pe care limba și cultura românească trebuie să le o- cupe in civilizația universală, au umplut de justificată mindrie inimile tuturor celor care-și desfășoară activitatea in domeniul culturii, mo- bilizindu-i la o muncă și mai rodnică, mai responsabilă.Cultivarea respectului față de lupta eroică a înaintașilor noștri pentru apărarea ființei naționale, pentru libertate și independență, afirmarea datelor fundamentale legate de formarea și dezvoltarea poporului și națiunii române, punerea in lumină a aportului substanțial al oamenilor de cultură români la tezaurul civilizației universale, rolul deosebit ce revine cunoașterii istoriei. în educarea patriotică a tinerei generații toate acestea reprezintă teze de o importanță fundamentală, care vor fi neabătut aduse la .îndeplinire de toți factorii educaționali angrenați in procesul de forjare a trăsăturilor omului nou".„în atmosfera de puternică vibrație patriotică, de efervescență creatoare ce caracterizează întreaga perioadă premergătoare aniversării a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului, cu profundă recunoștință, stimă și prețuire, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Sălaj vă aduc dumneavoastră, celui mai iubit și stimat fiu al poporului român, personalitate proeminentă a lumii contemporane, un respectuos și vibrant omagiu și vă transmit din toată inima cele mai călduroase și sincere felicitări cu prilejul alegerii ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România — se arată în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN SĂLAJ AL P.C.R.Este un adevăr profund gravat în conștiința națiunii noastre socialiste că toate victoriile și realizările remarcabile obținute in glorioasa epocă de după Congresul al IX-lea al partidului, denumită pe drept cuvînt de poporul român, cu îndreptățită. mindrie patriotică, „Epoca Ceaușescu", sint indisolubil legate de activitatea dumneavoastră laborioasă, creatoare, pusă în slujba intereselor supreme ale întregului nostru popor, de rolul dumneavoastră hotărîtor, determinant în regindirea, intr-o concepție unitară, a ansamblului problemelor construcției socialiste.In toată această perioadă, prin tot ceea ce ați făcut și faceți pentru înflorirea și prosperitatea României socialiste, pentru bunăstarea întregului nostru popor, se ilustrează cu strălucire principialitatea și clarviziunea științifică, înalta răspundere și capacitate creatoare de- a defini, pe baza cunoașterii temeinice a realității, căile și metodele de perfecționare a vieții economico- sociale. în toată această glorioasă perioadă v-ați dovedit un strălucit fiu al națiunii noastre socialiste, un om de adincă omenie și un eminent conducător, de mare cutezanță revoluționară, un înflăcărat patriot și internaționalist, făcînd din înălțarea Roinâniei, din apărarea păcii țelul suprem al activității și vieții dumneavoastră revoluționare".„Printr-o fericită coincidență, alegerea dumneavoastră ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România a avut loc în pragul unei sărbători deosebit de scumpe poporului nostru, cea de-a 20-a aniversare a Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român, care, alegindu-vă în suprema funcție de secretar general, a inaugurat cea mai rodnică perioadă din istoria glorioasă a patriei, epoca celor mai mărețe realizări în toate domeniile de activitate, epocă care pe drept poartă numele celui mai iubit fiu al poporului, „Epoca Nicolae Ceaușescu" și care se caracterizează printr-un profund spirit științific, înnoitor, dinamism fără precedent in viața economică, socială și politică a țării — se arată in telegrama CONSILIULUI 
OAMENILOR MUNCII DE NAȚIO
NALITATE MAGHIARĂ DIN RE
PUBLICA SOCIALISTA ROMANIA. Alegerea dumneavoastră ca membru titular și președinte de onoare al celui mai inalt for științific din țara noastră este un omagiu adus unei activități remarcabile pentru binele și fericirea tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, pentru afirmarea personalității umane, constituindu-se într-un veritabil simbol al unei mărturii sincere, de recunoaștere a meritelor inestimabile in măreața operă de construire a socialismului și comunismului în România.Cu aceste însuflețitoare gînduri și alese sentimente oamenii muncii de naționalitate maghiară, într-o unitate de monolit. cu întregul popor în jurul partidului, al dumneavoastră personal, sînt hotărîți să înfăptuiască neabătut politica internă și externă a partidului și statului, să muncească cu abnegație și dăruire patriotică pentru propășirea continuă . a României socialiste și afirmarea ei tot mai puternică ' in rin- dul națiunilor lumii".„încredințarea conducerii supreme a celui mai de seamă for științific și de cultură al țării fiului cel mai iubit al poporului, revoluționarului consecvent, patriotului Înflăcărat, e- minentului om de știință, ctitorului României moderne, personalității proeminente a lumii contemporane, dumneavoastră, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, va deschide un nou capitol în viața și activitatea acestei importante instituții, conferind științei românești noi și strălucite perspective. Spiritul gindirii dumneavoastră dialectice, novatoare, originale, liberă de dogme și șabloane, promovat cu atita consecvență în anii de după Congresul al IX-lea al partidului, va amplifica întregul proces revoluționar, ridicarea la un nivel calitativ tot mai înalt a activității economico-sociale, creșterea continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului, asigurind dezvoltarea multilaterală, liberă și independentă a României socialiste — se subliniază in telegrama CON
SILIULUI OAMENILOR MUNCII 
DE NAȚIONALITATE GERMANĂ 
DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ 
ROMANIA.

în aceste momente solemne îngă- duiți-ne, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă dorim din toată inima deplină sănătate și neobosită putere de muncă, ani mulți in fruntea partidului și statului, spre binele poporului român și al țării, asigurindu-vă, in a- celași timp, de hotărirea fermă a oamenilor muncii de naționalitate germană din țara noastră de a nu precupeți nici un efort pentru a-și aduce contribuția, împreună cu întregul popor, la înfăptuirea neabătută a istoricelor hotăriri ale Congresului al XIII-lea și a Programului partidului, pentru progresul multilateral al patriei noastre scumpe, Republica Socialistă România".„Comuniștii, toți oamenii muncii din județul 'Teleorman își exprimă profundul lor entuziasm, nemărginita bucurie și deosebita satisfacție prilejuite de alegerea dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca membru titular și președinte de onoare al A- cademiei Republicii Socialiste România — se subliniază in telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN TE
LEORMAN AL P.C.R.Contribuția inestimabilă pe care o aduceți in fruntea partidului și poporului nostru, înalta capacitate de sintetizare a noilor fenomene din societatea noastră, de prevedere științifică a evoluției lor, elaborarea de soluții originale și adecvate realităților din patria noastră, reprezintă un aport decisiv la dezvoltarea multilaterală a țării noastre perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului constituind epoca cea mai fertilă în gindirea so- cial-politică românească, în realizări pe plan material și spiritual.în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii de pe aceste meleaguri, exprimind un respectuos omagiu pentru tot ceea ce ați făcut și faceți spre binele poporului român, al cauzei păcii și socialismului in lume, vă adresăm cu profund respect, din adîncul inimilor noastre, cele mai calde felicitări, împreună cu urările de multă sănătate, fericire și putere de muncă, pentru a conduce scumpa noastră patrie pe noi culmi de civilizație și progres".„Alegerea dumneavoastră ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România ne oferă fericitul prilej de a vă adresa cele mai călduroase felicitări și de a reafirma simțămintele de profundă stimă și fierbinte dragoste ale tuturor studenților României socialiste, de adincă gratitudine pentru minunatele condiții de munoă și .de .viață- de "care beneficiază, pi'iri’grija partidului, a durm- neâvoâstră personal, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — se subliniază în telegrama CON
SILIULUI UNIUNII ASOCIAȚIILOR 
STUDENȚILOR COMUNIST! DIN 
ROMANIA.Impresionanta dumneavoastră operă științifică, unanim cunoscută da o contribuție de excepție la dezyol- tarea teoriei revoluționare a materialismului dialectic și istoric, a gindirii filozofice și politice contemporane constituie, mult iubite și 'stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai de seamă tezaur teoretic, îndrumarul neprețuit al procesiilui devenirii noastre ca specialiști, de nădejde ai economiei, științei și culturii românești, ca oameni adevărați, devotați cauzei socialismului și comunismului pe pămîntul României.Animați de convingerea nestrămutată că analele istoriei contemporane înscriu cu litere de aur inestimabila, determinanta dumneavoastră contribuție la elaborarea strategiei grandiosului proces de transformare revoluționară a societății românești, hotărîți să urmăm trup și suflet partidul, mobilizatoarele chemări pe care ni le-ați adresat de . la tribuna Forumului tineretului, vă încredințăm și cu această ocazie, mult iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că noi, studenții patriei, vom învăța și munci fără preget, vom face totul pentru a fi demni de încrederea ce ne este acordată, pentru a răspunde prin fapte grijii părintești cu care îndrumați întreaga noastră viață și activitate".„Colectivul de conducere al ACA
DEMIEI „ȘTEFAN GHEORGHIU", cadrele didactice, cercetătorii, studenții și cursanții, în deplin acord cu întregul nostru partid și popor, își exprimă sentimentele de măreață satisfacție și de mindrie patriotică pentru alegerea dumneavoastră in calitate de membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România, alegere care constituie o expresie a înaltei aprecieri, pe care oamenii de știință și cultură, întreaga națiune română o dau strălucitei dumneavoastră activități teoretice și practice, genialei gindiri științifice, profund novatoare, rod al îndelungatei activități și al experienței dobindite in lupta și munca revoluționară închinate cauzei partidului, triumfului socialismului și comunismului în România — se arată într-o altă telegramă.Prezența dumneavoastră în fruntea Academiei Române va da un nou impuls progresului necontenit al științei și culturii pe drumul deschis de cel de-al IX-lea Congres al partidului și reprezintă, in același timp, recunoașterea de către cel mai înalt for științific, și cultural al țării a calităților dumneavoastră de conducător politic, de neobosit deschizător de drumuri și îndrumător în întreaga operă de dezvoltare a științei și culturii românești.Vă asigurăm că vom milita cu fermitate pentru a pregăti în continuare, în Academia „Ștefan Gheorghiu", cadre care să transpună în practică, la înaltele cote ale exigenței pe care o promovați, linia generală a construcției socialismului și comunismului pe care ați definit-o la Congresul al IX-lea și ați dezvoltat-o in decursul celor două decenii, că vom acționa cu fermitate și abnegație revoluționară pentru înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și, urmind strălucitul dumneavoastră exemplu, ne vom a- duce contribuția la dezvoltarea științei și culturii românești".



AGINA 4 SCÎNTEIA - marți 16 iulie 1985

La un moment dat, întreprinderea tricotaje „Smirodava" din Roman fost anunțată de unul dintre furni- rii săi de materie primă că, din ferite motive, nu va putea livra ntitatea și sorturile de fibre la rmenul prevăzut in contract. Rea- :area planului lunar devenea in- rtă. S-a pus, firește, întrebarea, ce te de făcut ? Să te resemnezi și arăți cu degetul spre furnizor sau . cauți soluții proprii pentru a ieși n această situație ? Problema a st supusă dezbaterii comuniștilor, ai mulți membri de partid, printre ire Costică Luca, Eufrosina Tofan, aținea Cîrlig și Maria Zaharescu, î propus să se folosească resturile a partizi (cantități mai mici de fire ^utilizate) la fabricarea de produse mtru copii.Propunerea, simplă la prima ve
ste, s-a dovedit ulterior destul de implicată. Trebuiau create modele oi, reorganizată producția și asigu- ită desfacerea. Comitetul de partid, npreună cu consiliul oamenilor luncii au adoptat o primă măsură, msînd o întrecere pentru crearea e noi modele. Termen : o zi. Au ist prezentate 25 de modele, dintre are au fost reținute cinci, cele mai tractive și mai avantajoase sub spect economic. Odată omologate oile produse, comitetul de partid a tabilit sarcini și termene precise ecretarilor organizațiilor de bază, adrelor tehnice pentru a se trece eintîrziat la elaborarea documenta- iei tehnico-economice, la organiza- ea locurilor de muncă, la asigurarea esfacerii. Totul a fost pus la punct ntr-o săptămînă. Acțiunea a avut ca ezultat îndeplinirea planului la pro- lucția fizică și marfă pe luna respec- ivă, în condițiile dificile determi- late de situația neprevăzută în .provizionarea cu materii prime.La întreprinderea de industriali- :are a sfeclei de zahăr din aceeași ocalitate, colectivul de muncă s-a confruntat cu o situație oarecum ipusă celeia de la „Smirodava". La nceputul lunii aprilie, centrala a munțat întreprinderea că i-au fost 'epartizate 12 000 de tone de zahăr îrut pe care îl livra un beneficiar itrăin pentru a i-I rafina, comandă nclusă în programul de export al :entralei. Or, în acea perioadă, in mitate se executau, conform graficelor stabilite, lucrări de revizie și reparații la instalațiile și utilajele ce irmau să fie încheiate la sfirșitul lunii august, in vederea prelucrării sfeclei de zahăr din recolta acestui an.Chiar în ziua în care fusese teleferic încunoștințat, directorul întreprinderii, Ghiorghieș Stoica, a informat-o pe secretara comitetului de partid Maria Blaj și au hotărît convocarea de urgență a comitetului de partid și consiliului oamenilor muncii. Discuțiile au durat pînă seara 
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tirziu ; au fost puse In cumpăna judecății participanților diferite soluții, iar apoi s-au stabilit principalele măsuri : intensificarea lucrărilor la repararea utilajelor din fluxul tehnologic de rafinare a zahărului brut, întocmirea schemei de personal, organizarea muncii in trei schimburi cu asistență tehnică corespunzătoare, instruirea personalului muncitor, constituirea de echipe pentru a fi trimise la Constanța în vederea grăbirii transportului materiei prime, asigurarea energiei electrice prin punerea în funcțiune a cazanelor de la o centrală termică veche trecută în rezervă. Măsurile au fost aplicate rapid și cu consecvență, astfel că, laCapacitatea de a acționa prompt, de a finaliza operativ măsurile stabilite
15 aprilie, instalația de rafinare a zahărului intra cu întreaga sa capacitate în funcțiune.Episoadele relatate ilustrează capacitatea organizațiilor de partid, a comuniștilor de a uni energiile oamenilor muncii . din unitățile respective în vederea atingerii obiectivelor stabilite. Din examinarea atentă a desfășurării acțiunilor amintite se desprinde o anumită rigoare în organizarea lor. La început, comitetele de partid au inițiat o investigare rapidă, dar nu lipsită de profunzime a posibilităților, a forțelor pe care se puteau bizui. Apoi au stabilit, in baza cunoașterii exacte a realității, planuri clare de măsuri. Exemplele menționate demonstrează însă că hotărîrile, planurile de muncă, oricît de bune ar fi, valorează mai puțin dacă nu se intervine la timp pentru înfăptuirea lor. In cazurile consemnate am putea spune, fără să exagerăm, că nici nu se uscase cerneala de pe planurile de măsuri și s-a și trecut la înfăptuirea lor.De bună seamă, trecerea la acțiune cu rapiditate reliefează o exigență obligatorie a muncii de partid — și anume operativitatea. Este un imperativ care presupune, așa. cum a dovedit demersul organiza

ției de partid de la „Smirodava", o cunoaștere temeinică a realității, o judicioasă organizare a muncii, o rațională șl echilibrată repartizare a forțelor, încadrarea în termene a sarcinilor și precizarea răspunderilor. De mai mare anvergură, acțiunea desfășurată de organizația de partid de ia întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr s-a remarcat în plus prin caracterul său pronunțat politic, prin conjugarea organică a unei multitudini de forme organizatorice și educative. Astfel, în adunările generale ale organizațiilor de bază, în adunările organizațiilor de masă și obștești au fost solicitate părerile oamenilor 

muncii, activul de partid a fost antrenat la soluționarea unor probleme tehnice și de organizare a muncii mai deosebite, agitatorii au discutat cu fiecare muncitor, propaganda vizuală a fost adaptată potrivit cerințelor momentului. S-au remarcat, prin înaltul lor spirit de responsabilitate, prin pasiune revoluționară, mulți comuniști, printre care Eugen Paliciuc, Constantin Furtună, Lazăr Popa, Iosif Barat și Dumitru Bîrgăoanu. Rezultatele obținute vor influența în mod pozitiv îndeplinirea planului de producție pe întregul an.Discernămîntul în alegerea mijloacelor celor mal potrivite pentru atingerea cu rapiditate a unui obiectiv, controlul permanent asupra stadiului îndeplinirii măsurilor stabilite reprezintă alte cerințe ale operativității. Cerințe de care comitetul de partid de la întreprinderea mecanică din Roman a ținut seama atunci cind, în cadrul programului de reducere a importurilor, unitatea a primit sarcina asimilării și realizării unor mașini necesare prelucrării ’ bilelor de rulmenți. In acest scop, comitetul de partid, împreună cu biroul executiv al consiliului oamenilor muncii au hotărît constituirea de colectiva complexe

formate din proicctanți, ingineri, maiștri, muncitori cu înaltă calificare, pe meserii și specializări. De asemenea, in locurile cheie ale procesului de fabricație, îndeosebi in secția montaj, au fost repartizați comuniști cu experiență profesională și politică. Un accent deosebit s-a pus pe exercitarea unui control permanent pentru a se preveni orice stagnare. Astfel, au fost introduse fișe pentru respectarea normelor de calitate și pentru încadrarea în termene pe întregul flux tehnologic ; la sfîrșitui fiecărui schimb, sub conducerea secretarilor birourilor organizațiilor de bază, au fost efectuate scurte analize cu prilejul cărora se aduceau corecturile necesare la unele dereglări ; zilnic, la * fiecare Ioc de muncă se afișau graficele privind realizarea producției. Rezultatul a fost remarcabil : întreprinderea a livrat mașinile cu trei luni mai devreme față de termenul stabilit inițial. Performanță pentru, care a primit mulțumiri și felicitări de la beneficiar. Printre autorii acestui succes s-au distins comuniștii Gheorghe Rudică, loan Priseca- ru, loan Dănălache, Pavel Dumea și alții. Iar întreprinderea și-a do- bîndit, prin repetarea acestor performanțe, renumele de unitate de șoc pentru asimilarea și introducerea operativă în fabricație a unor mașini noi necesare economiei naționale.în privința operativității, directoarea de la „Smirodava", Elena Chiriac, a făcut următoarea remarcă : „Atunci cînd sîntem puși în situații deosebite, sîntem nevoiți să acționăm mai repede". Dar de ce numai în asemenea momente ? O recentă plenară a Comitetului municipal de partid Roman consacrată stadiului îndeplinirii planului a sesizat această tendință. Remarcînd strădaniile deosebite depuse în această perioadă de colectivele muncitorești din municipiu pentru recuperarea restanțelor, capacitatea organelor și organizațiilor de partid de a mobiliza oamenii muncii la depășirea unor dificultăți, plenara a criticat faptul că operativitatea nu s-a manifestat cu intensitate puter- activitate Ea a cerutorganelor și organizațiilor de partid să urmărească sistematic, în spiritul sarcinilor stabilite de tovarășul Nicolae Ceaușescu la forumul democrației muncitorești, îndeplinirea prevederilor programelor speciale proprii, îndeosebi a celor privind creșterea nivelului tehnic și calitativ al produselor și sporirea productivității muncii, cărora, în ultimul timp, în mod nejustificat, li s-a acordat o atenție sporadică. De aici reiese că operativitatea, așa cum s-a desprins și din lucrările plenarei comitetului municipal de partid, nu trebuie înțeleasă ca o cerință conjunc- turală, determinată de situații neprevăzute, ci ca o trăsătură permanentă a unui stil de muncă revoluționar, care conferă activității organelor și organizațiilor de partid dinamism și, în ultimă instanță, eficiența necesară.
Constantin VARVARA

nică și egală în întreaga politico-organizatorică.

Dezvoltarea intensivă a agriculturii
— direcție fundamentală a progresului economico-social
(Urmare din pag. I)va crește cu 1,8—2,3 milioane hectare, astfel că, la sfîrșitui cincinalului 1986—1990, România va dispune de o suprafață irigată de 5,5—6 milioane hectare, reprezentînd suprafața maximă de irigat în condiții economice, în același timp, ținînd seama de diversitatea condițiilor pedoclimatice și geografice de pe teritoriul țării, vor fi efectuate lucrări de desecări pe 1,5 milioane hectare și de combatere a eroziunii solului pe 800 mii hectare. Mai trebuie adăugat, totodată, că suprafața agricolă se va majora cu peste 500 mii hectare, ajungînd, în 1990, la 15,5 milioane hectare, prin introducerea în cultură a unor terenuri neagricole și îndeosebi neproductive, în special în Delta Dunării.A doua direcție de folosire eficientă a investițiilor o constituie înfăp
tuirea politicii de chimizare completă 
a producției agricole. Folosirea unei doze de 350—38Q kg îngrășăminte chimice substanță activă pe un hectar de teren arabil va apropia România, din acest punct de vedere, de țările cu agricultură dezvoltată. In producția, de îngrășăminte chimice se va. pune accent pe extinderea fabricației îngrășămintelor lichide și a celor complexe cu microelements. De asemenea, producția de antidău- nători va fi orientată spre sortimentele nepoluante și cu eficacitate prelungită. Totodată, se vor aplica pe scară mai largă decît pînă acum metodele biologice de combatere a. dăunătorilor.

încheierea completă a procesului 
de mecanizare complexă a agriculturii reprezintă o altă direcție prioritară de orientare a investițiilor pentru dezvoltarea intensivă a producției agricole. Pînă la sfîrșitui viitorului cincinal agricultura va dispune de un parc de 180 mii tractoare, înzestrate cu o sistemă de mașini ds înalt randament, care vor executa simultan' mai multe operații. Pentru dotarea agriculturii cu echipamente multifuncționale se va moderniza și tipiza întreaga fabricație de tractoare în vederea creșterii randamentelor și reducerii consumului de combustibil, va spori și se va diversifica întreaga sistemă de mașini agricole îneît să se asigure, în perspectivă, mecanizarea tuturor lucrărilor agricole.însemnate investiții sînt orientate spre modernizarea structurii de ramură a agriculturii, pentru dezvol
tarea prioritară a ramurilor mai in
tensive, care asigură valorificarea superioară a condițiilor pedoclimatice existente, ameliorarea alimentației populației și ale căror produse se bucură de desfacere sigură pe piața mondială. în condițiile în care pro
ducția de cereale a constituit și continuă să constituie un obiectiv important -- la nivelul anului 1990 urmînd să obținem o recoltă de 30—32 milioane tone, — Iar creșterea animalelor,ocupă un loc precumpănitor într-o agricultură avan

sată, un alt obiectiv de mare importanță aflat permanent în centrul atenției secretarului general al partidului este dezvoltarea zootehniei, ridicarea ponderii acestei ramuri in ansamblul producției și veniturilor din agricultură. Sporirea efectivelor de animale, precum și ridicarea randamentului pe animal vor determina o nouă creștere a zootehniei, a cărei pondere în producția agricolă va ajunge în 1990 la 46—48 la sută. Totodată, se urmărește obținerea unei creșteri puternice a producției de plante tehnice și de legume, precum și modernizarea și dezvoltarea sectorului vitipomicol.In viziunea tovarășului Nicolae Ceaușescu,. un rol tot mai important în intensificarea producției agricole revine științei agricole, chemată să-și sporească aportul Ia dezvoltarea pe baze moderne a agriculturii, la obținerea unor producții ridicate, sigure și stabile, indiferent de fluctuația factorilor climatici. Realizările de pînă acum în domeniul creării de noi mijloace de producție agricolă mai perfecționate, prin organizarea unui sistem național de producere a semințelor, a materialului de plantat și a animalelor de pră- silă urmează a fi ridicate pe o treaptă superioară. Astfel, pe baza biologiei aplicate și ingineriei genetice vor fi create noi soiuri de plante, de mai mare randament și mai rezistente, noi rase de animale cu capacitate de asimilare mai ridicată, care să asigure producții sporite. în același scop vor fi elaborate noi soluții pentru recuperarea unor terenuri neproductive și redarea lor circuitului agricol, zonarea optimă a producției și mecanizarea complexă a lucrărilor, utilizarea eficientă a sistemelor de irigații și a altor amenajări funciare.Pe această bază devine posibilă realizarea obiectivelor primordiale ale cincinalului 1986—1990 și ale celor de perspectivă pînă în anul 2000, trasate de Congresul al XIII-lea al partidului — și anume ca într-un termen istoricește scurt — de numai 15 ani — șă dublăm volumul producției agricole.Posibilitățile de care dispune agricultura României în această direcție sînt demonstrate de producțiile mari, record obținute în anul 1984 de un număr de unități agricole socialiste. Astfel, un număr de 18 cooperative agricole de producție și întreprinderi agricole de stat au obținut randamente Ia hectar de peste 8 000 kg griu sau orz, iar un număr de 9 asemenea unități agricole au reușit să recolteze peste 20 000 kg porumb știuleți la hectar. Aceste realizări au constituit premisa materială pentru fixarea ca obiectiv în planul de dezvoltare a agriculturii pe anul 1985, obținerea unui randament mediu de cel puțin 8 000 kg grîu la hectar de pe o suprafață de 200 000 ha și de 20 000 kg porumb știuleți la hectar de pe o suprafață de 500 000 ha. Această cerință fundamentală a noii revoluții agrare este la fel de acută 

și în cazul altor culturi : un randament mediu la hectar de 40—50 mii kg pe o parte din suprafața cultivată cu legume și de 3—4 mii kg pe o parte din suprafața cultivată cu floarea-soarclui și soia. Asemenea randamente reprezintă, in fapt, obiectivele generale ale noii revoluții agrare, accesibile oricărei unități agricole, astfel incit cincinalul 1986— 1990 să marcheze generalizarea in producția agricolă a căii intensive de dezvoltare a agricul/urii. „Noua revoluție agrară — preciza tovarășul Nicolae Ceaușescu in raportul prezentat Ia Congresul al XIII-lea al P.C.R. — are ca. obiectiv principal dezvoltarea intensivă a producției, obținerea unor recolte record, sporirea pe această bază a contribuției agriculturii la dezvoltarea generală a țării".Prezența unei forțe de muncă active, corespunzătoare cantitativ și calitativ condiționează efortul tuturor măsurilor prevăzute în programul de intensificare a agriculturii. Crearea unui puternic detașament de-mecanizatori la sate, ridicarea nivelului de cunoștințe profesionale al întregii țărănimi cooperatiste, precum și asigurarea unui număr sporit de cadre tehnice cu studii medii și superioare au reprezentat și continuă să reprezinte un factor fundamental în dezvoltarea agriculturii românești pe calea intensivă.Desigur, dezvoltarea intensivă a producției agricole nu constituie un scop în sine, ci instrumentul de înfăptuire a politicii partidului de asigurare a unui nivel de trai cit mai ridicat pentru întregul popor. Intensificarea producției agricole va duce nu numai la mărirea disponibilităților alimentare pe locuitor care, și actualmente, situează România pe un loc de frunte in lume — ci și 1:> modificarea structurii acestora în favoarea produselor cu valoare nutritivă ridicată.Ridicarea randamentelor la hectar și pe animal pe ansamblul agriculturii va avea drept rezultat, pe de o parte, sporirea contribuției la fondul central de stat de produse agricole și, ca urmare, creșterea veniturilor țărănimii cooperatiste in concordanță cu dezideratul făuririi unei agriculturi a belșugului și a bunăstării țărănimii cooperatiste, iar pe de altă parte — creșterea disponibilităților pentru fondul de autoaprovizionare teritorială. în același timp, gospodărirea rațională a resurselor de producție prin prisma mecanismului. economic bazat pe autoconducere și autogestiune economică contribuie la ridicarea eficienței economice, la creșterea rentabilității și a posibilităților de acumulare, în vederea alocării de noi investiții pentru accentuarea și accelerarea caracterului intensiv al agriculturii românești. în acest raport dialectic esențial se ilustrează cu pregnanță viziunea științifică, realistă. a tovarășului Nicolae Ceaușescu privitoare la progresul necontenit al agriculturii românești în anii viitori.
De la echipa 

de reporteri 
a „Scînteii"

în aceste zile, în toate unitățile agricole din județul Arad se lucrează intens la recoltarea griului. De Ia Nădlac, în partea cea mai de vest, pînă în zona colinară, combinele înaintează in marea de spice, care, în această parte a țării, însumează aproape 100 000 hectare.Două motive ne-au determinat să poposim mai mult în lanurile de la Pecica. Primul : în această localitate, trei din cele patru cooperative agricole dețin înaltul titlu de Erou al Muncii Socialiste, decernat pentru producția măre de grîu realizată în ultimii ani. Al doilea motiv : cu aproximativ o lună în urmă, echipa de reporteri a „Scînteii" a urmărit aici ce.se întreprinde pentru a există o „corelare" perfectă între recoltare, transport și preluare.Dacă înainte cu o lună echipa de reporteri a „Scînteii" nu putea decît să „imagineze" drumul griului din cîmp în magazie, acum avem posibilitatea să urmărim cum se desfășoară practic această activitate. Atunci, șeful bazei, Gavril Lungu, spunea că au fost făcute lucrări de modernizare la buncăr, ceea ce permite bascularea laterală a camioanelor și reduce la jumătate timpul de descărcare. Și iată că. acum se pot vedea efectele acestei măsuri. Camioanele sînt descărcate rapid, iar griul ajunge imediat la locul de depozitare. A fost, de asemenea, amenajată o platformă betonată pe care să fie descărcat griul cu umiditate mai mare. Platforma este acoperită acum cu un strat de grîu care însumează peste 900 de tone. Consiliul popular a mobilizat aici numeroși oameni care prin lopătare asigură uscarea rapidă a griului. Dar cel mai mare efect l-a avut măsura luată de secretariatul comitetului județean de partid ca aici să fie adusă o auto- freză folosită la curățirea de zăpadă a drumurilor. Cu ajutorul ei, griul este ridicat și aruncat intr-un șuvoi uriaș. O vinturătoare de mari proporții care înlocuiește munca a 500 de oameni. După cum ne spunea șeful bazei, nu a fost însă rezolvată problema subliniată în precedentul reportaj : asigurarea numărului corespunzător de vagoane pentru efectuarea mutațiilor în alte județe, problemă asupra căreia vom reveni.Am putea da zeci de exemple care demonstrează că in județul Arad totul a fost astfel organizat îneît să existe o corelare perfectă între recoltare, transport și preluarea griului. Inițiativele și măsurile pentru înlăturarea unor defecțiuni inerente intr-o campanie atit de mare sînt deosebit de semnificative. Iată-ne pe terenurile cooperativei agricole „Lumea nouă" — Curtici. în lanuri se aflau 15 combine, 7 cuplaje de tractoare cu remorci și 4 autocamioane de la I.T.A. Se strîn-
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La I.A.S. Nădlac - Arad, combinele recoltează din plin din zori și pînă la 
lăsarea întunericului Foto : loan Herțegsese recolta de pe 300 din cele 900 hectare cultivate. Combinele înaintau cu zumzetul lor specific. Cîteva erau însă trase la margine, în apropierea atelierului mobil. Ce se întâmplase ? Unii combineri, din dorința de a umple cît mai multe bun- căre, au început lucrul mai de dimineață, înainte ca griul să se fi zvîntat suficient. Masa vegetativă fiind mare a (fus la înfundarea tobelor de la combine. Aflați la datorie, mecanicii au înlăturat repede defecțiunea, iar combinele și-au reluat locul în lan.La consiliul popular al comunei Macea era agitație. Combinele fuseseră concentrate la recoltarea năzării, îh detrimentul griului. E bine, e rău ? „Să vedem la fața locului — este de părere tovarășul Viorel Igreț, secretar al comitetului județean de partid. împreună cu Ilie Bulboacă, președintele cooperativei, a ăvut o scurtă discuție cu combirierii. Toți ar fi vrut să treacă imediat la grîu, unde randamentul e mai mare. S-a decis ca pînă la orele 16 să se lucreze la mazăre, iar apoi toate com- •binele să intre în lanurile de grîu. Și așa s-a procedat. In 8—9 zile, întreaga recoltă va fi strînsă — afirma președintele — de mare ajutor ne sint și cele 6 combine sosite din județul Bacău.Da, abia Ia orele 21, sau mai exact Ia 21 și 10 minute, pe terenurile fermei nr. 2 a I.A.S. Nădlac, combinele s-au retras din lan. Am urmărit aici, în Cîmpia de vest a țării, cum globul roșu al soarelui cobora spre orizont. Iar combinele continuau să înainteze în lanul de grîu. Cine erau combinerii care nu se îndurau să iasă din Ian ? Iată numele cîtorva dintre ei : loan Istvanovicz, Coca Dorel, Pavel Cardoș, amintindu-i pe cei mai harnici dintre cei 8 care string pîinea pe terenurile fermei amintite. Dar și „presării" — mecanizatorii care adună paiele în baloți
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vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gic comunică timpul probabil pentru 
intervalul 16 iulie, ora 20 — 19 iulie, 
ora 20. In țară: Vremea va fi căldu

erau la datorie : Molnar Ștefan, Onodi Ludovic, Constantin Baboi.înainte de a încheia aceste rinduri trebuie să revenim iar la problema sesizată la Pecica : transportarea griului spre alte zone ale țării. Dar Pecica nu-i singurul caz. Și in alte locuri există — pe platforme de beton la uscat sau în magazii — cantități apreciabile de griu care, potrivit repartiției organelor centrale de specialitate, trebuie să ajungă in alte județe. La Curtici l-am intîlnit pe tovarășul Alexandru Chioreanu, directorul întreprinderii pentru contractarea, achiziționarea și păstrarea produselor agricole, pe care l-am întrebat cum se rezolvă problema mutațiilor. „Ca să livrăm grîu altor județe ne-ar trebui vagoane cu o capacitate zilnică de 4 800 tone. Or, nu ni se asigură decît o capacitate de 1 500—2 000 tone zilnic. Este o problemă deosebită, deoarece capacitatea noastră de depozitare este mai mică cu 25 la sută față de volumul producției pe care o preluăm. Vreau să subliniez și un alt aspect. Din județul Arad au fost expediate 1 800 vagoane, dar care nu s-au mai reîntors. Acestea ar trebui să ajungă din nou la noi. O altă sursă ar fi vagoanele care transportă soia de la Constanța la Oradea și se reîntorc goale. De ce nu ar fi abătute cîțiva kilometri la Arad pentru a fi încărcate cu grîu ? Noi am putea expedia zilnic chiar 10 000 tone grîu. Să se asigure însă vagoanele. de care avem nevoie". De această problemă se ocupă îndeaproape comitetul județean de partid, însă asigurarea vagoanelor pentru județul Arad, in vederea transportării griului, trebuie să constituie o preocupare și pentru organele centrale de specialitate, pentru județele beneficiare.
loan HERȚEG 
Tristan MIHUȚA

roasă, cu cerul variabil, mal mult se
nin noaptea șl dimineața, în sudul și 
estul țării. In nord-vestul țării și în 
zonele de deal șl de munte vor cădea 
averse izolate de ploaie, însoțite de 
descărcări electrice, Îndeosebi în cursul 
după-amlezelor. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 10 și 20 gra
de, iar cele maxime între 25 și 35 
grade. In București: Vremea va fi 
frumoasă șl călduroasă, cu cerul va
riabil, mal mult senin, noaptea șl di
mineața. Vîntul va sufla în general 
slab. Temperaturile minime vor oscila 
între 15 și 18 grade, Iar maximele în
tre 31 și 34 grade.

BĂTĂLIA PENTRU 2700 MW mo
Marea prioritate: creșterea ritmului de lucru

Pe șantierul amenajării hidroenergetice de la Rîui Mare - RetezatPe Rîui Mare se află în construcție o salbă de hidrocentrale care vor asigura, în final, un nou și puternic generator, de energie. Cele 16 hidrocentrale, de mărimi și puteri diferite, caracteristici dictate de amplasamentul lor in lungul rîului, sînt independente intre ele. Altfel spus, oricare poate funcționa indiferent de situația celorlalte.Primul și cel mai mare dintre aceste obiective este Hidrocentrala de pe Rîui Mare — Retezat, ale cărei studii' și proiecte au fost elaborate de specialiști din cadrul Institutului de studii și proiectări hidroenergetice București. Citeva date sugerează convingător dimensiunile sale. Avind o capacitate de 335 MW, centrala este echipată cu două turbine tip „Francis’", fabricate la întreprinderea de construcții de mașini din Reșița. Barajul de anrocamente este înalt de 173 m. iar volumul total de umpluturi înglobat în corpul său va însuma circa 10 milioane mc. Lacul de acumulare are o capacitate de 210 milioane mc. și pentru a obține acest volum, apele vor străbate o rețea de tuneluri — aducțiunea secundară — in lungime de 34 km, înfășurînd fruntea munților ca o adevărată cunună. Drumul apelor de la baraj Ia centrala subterană

— aducțiunea principală — se face printr-un tunel în lungime de 18,4 km, prin care, în fiecare secundă, vor trece cite 70 mc de apă. în sfirșit, galeria de fugă a marii hidrocentrale devine aducțiune pentru o nouă centrală situată in apropiere, Clopotiva, cu o putere de 14 MW. Din acest punct, apele își continuă drumul spre aval, trecind rind po rînd prin alte nouă hidrocentrale.în bătălia pentru coi 2 700 MW energie electrică, care va rezulta prin intrarea in exploatare a obiectivelor termo și hidroenergetice planificate in acest an, amenajarea de Ia Riul Mare — Retezat deține o pondere aparte. Cele două unități energetice — hidrocentralele llîul Mare — Retezat și Clopotiva — scadente în luna septembrie, vor avea o putere instalată de circa 350 MW, reprezentînd aproape 15 la sută din capacitatea planificată să intre in funcțiune în acest an în întregul domeniu al energiei electrice, iar refe- rindu-ne strict la lucrările hidroenergetice — circa 30 la sută. Cu alte cuvinte, lucrările de aici au o importanță deosebită, fapt ce le conferă un indiscutabil caracter prioritar și explică raidul nostru pe acest șantier.
Despre construirea amenajării hidroenergetice de la Riul Mare — Retezat s-a mai scris și cu alte prilejuri. S-au scris, cu predilecție, reportaje în care au fost relevate, alături de complexitatea unei asemenea lucrări, și dificultățile ei specifice — de teren și meteorologice calitățile morale ale oamenilor de pe acest mare șantier, abnegația .și dăruirea lor în muncă, convertite frecvent in realizări deosebite.Revenim de astă-dată pentru a urmări un cu totul alt aspect. .Mai exact, modul în care este organizată și ritmul in care sc desfășoară activitatea constructorilor acum, cînd scadența primelor lucrări este din ce în ce mai apropiată. O paranteză. în categoria constructorilor includem o gamă largă de lucrători — beton iști.și dulgheri, mineri și sondori, conducători și mecanici auto, montori și e- nergeticieni — reprezentînd, in cazul de față, meserii complementare. Complementare, deoarece de eforturile lor comune, temeinic organizate și atent corelate, deci aflate într-o strînsă interdependență, depinde finalizarea la termen a1 lucrărilor.Așadar, care este stadiul și ritmul lor actual ? Care dintre ele se află pe „drumul critic", adică trebuie realizate în perioade de timp bine determinate, pentru a nu afecta termenele finale de punere în funcțiune ? Ce dificultăți întîmpină constructorii, cum acționează și, mai a- les, cum ar trebui să acționeze pentru depășirea lor ? Iată, pe scurt, subiectul investigațiilor noastre pe șantier.Nu vom insista prea mult asupra activității montorilor din cadrul trustului „Energomontaj" București. Aceștia au și executat cea mai mare parte a lucrărilor ce Ie revin, la baraj, priza energetică cu puțul nr. 1, aducțiunea principală, conducta forțată și altele.— Pentru lucrările rămase, în special montajul hidroagregatelor de la centrala subterană și a vanelor fluture de la aducțiunea principală, ne-a spus ing. Florea Voinic, șeful brigăzii de specialitate, au fost stabilite, cu sprijinul comitetului județean de partid, programe mobilizatoare, dar realiste de lucru, iar pen

tru materializarea lor în practică conducerea unității noastre a luat măsura completării forței de muncă calificate, a dispozitivelor și sculelor de execuție și a materialelor necesare. în mbmentul de față, prin evoluția și ritmul înregistrat, nici una din lucrările de montaj nu pune în discuție respectarea termenului planificat de punere în funcțiune.Cu totul alta este situația constructorilor. Graficele, de execuție întocmite nu au fost Îndeplinite în nici una din lunile acestui an, înregis- trindu-se rămîneri în urmă la aproape toate lucrările. Așa cum nu au fost îndeplinite, în primul semestru, nici prevederile de plan și nici sarcina de creștere a productivității muncii — indicator sintetic pentru randamentul și eficiența activității desfășurate. în corpul barajului, de pildă, cu anumite excepții, depunerile de anrocamente și argilă programate zilnic nu au fost practic realizate. Cauzele ? Să ascultăm opinia inginerului Aurel Dan, șeful brigăzii.— In primul rînd, vremea nefavorabilă, extFem de ploioasă, care a urmat perioadei de sistare a lucrărilor din timpul iernii a fragmentat aproape permanent continuitatea linei lucrări atît de pretențioase din punct de vedere calitativ. In ai doilea. rînd, deoarece, în cazul nostru, activitatea de transport este precumpănitoare, trebuie să precizez că resimțim o acută lipsă de motorină, de piese de schimb de diferite tipuri, de radiatoare și anvelope.Iar, în al treilea rînd, adăugăm noi. și-au spus cuvîntul indiscutabile neajunsuri de natură organizatorică. Atît șeful brigăzii, cit și șeful garajului, maistrul Constantin Pricop, au apreciat că aproximativ 50 la sută din utilajele de execuție și mijloacele de transport din dotare nu funcționează, iar una dintre explicațiile acestei stări de lucruri nesatisfăcătoare constă și în calitatea precară a lucrărilor dc întreținere. Direct spus, este vorba de abateri flagrante de la reguli elementare ale disciplinei muncii, pentru că nici n-ar putea fi numită altfel lipsa de grijă, mergînd uneori pînă la indiferență, pentru soarta utilajului Încredințat, care fie că 

nu este verificat, fie că nu este gre- sat la timp. Cum de și-a făcut loc un asemenea obicei pe un șantier, unde tocmai condițiile grele de lucru impun o atitudine de maximă responsabilitate față de funcționarea ireproșabilă a întregii zestre tehnice din dotare ? De ce nu se acționează cu fermitate pentru curmarea definitivă a acestui gen de neajunsuri ? Sînt întrebări Ia care nu am primit răspuns. Dar principala măsură la care se apelează, am spune noi, cu o oarecare ușurință — renunțarea la cei ce se dovedesc indisciplinați — este departe de a compensa obligația esențială de a organiza corespunzător activitatea de întreținere și reparații și, mai cu seamă, munca de educare și influențare a oamenilor.Respectînd adevărul, nu putem trece peste problema livrărilor de motorină. E drept, centrala de resort „PECO" își onorează în general obligațiile, dar lipsa dc ritmicitate cu care o face creează numeroase dificultăți constructorilor. Pentru că este una ca motorina să ajungă pe șantier atunci cind este neapărat nevoie de ea, deCi în flux continuu, și cu totul alta atunci cind livrările sint aglomerate in ultimele 10—15 zile ale lunii de plan, oblighid constructorii Ia concentrări masive de forțe umane și mijloace tehnice. Iar
0 Termenele (le finalizare a ultimelor lucrări, stabilite Ia recenta analiză efectuată pe șantier, cu sprijinul comitetului județean de partid, să fie considerate obligatorii și, in consecință, să sc acționeze cu toate forțele pentru respectarea lor riguroasă.® La fiecare punct de lucru — baraj, aducțiune principală, centrala subterană, unitatea hidroenergetică Clopotiva — îndeplinirea programelor de lucru să fie urmărită zilnic pe oameni, utilaje de execuție, in special instalații de betonare și mijloace de transport.© Trustul de construcții hidrotehnice din București, unitatea coordonatoare a lucrărilor, să asigure în permanență asistenta tehnică solicitată de constructori, acționind mai energic pentru completarea efectivelor de lucrători, îmbunătățirea tehnologiilor dc injecții și aprovizionarea cu furtunuri în cantitățile necesare.Așadar, ceea ce se cere acum, mai mult ca oricind, constructorilor este o maximă concentrare de forțe pentru accelerarea ritmului de execuție și terminarea grabnică a ultimelor lucrări. De modul în care se vor 

în asemenea condiții, rezultatele nu au fost și nu pot fi întotdeauna pe măsura eforturilor depuse. Motiv pentru care considerăm absolut necesar ca și centrala amintită și conducerea Ministerului Industriei Chimice să analizeze cu întreaga răspundere această situație, dar, mai ales, să adopte toate măsurile impuse de redresarea energică și rapidă a livrărilor.— Lucrarea aflată pe drumul critic, ne-a spus ing. Viorel Dănilă, șeful Antreprizei de construcții hidroenergetice Riul Mare, lucrare ce condiționează de fapt reușita eforturilor noastre, o constituie finalizarea unui tronson de circa 4,5 km de pe aducțiunea principală, întîrziată din cauză că ne-a oferit numeroase surprize din punct de vedere geologic. De aceea, în prezent, ne-am concentrat o bună parte din potențialul de care dispunem pentru terminarea ei rapidă. în altă ordine de idei, precizez că trustul nostru a suplimentat, in ultimele săptămini, forța de muncă de care avem nevoie, ceea ce ne asigură o mai mare mobilitate și posibilitatea de a ne concentra asupra lucrărilor cheie de la baraj și aduc- țiunea principală.Cu atit mai mult, aceste măsuri, binevenite în sine, impun reconsiderarea și revitalizarea ritmului actual de lucru. Din discuțiile purtate cu factori de conducere ai antreprizei s-a desprins convingerea acestora că o lucrare de o asemenea complexitate și proporții ar trebui executată, ca sii spunem așa, pe îndelete, pentru a se preveni orice abatere de la calitate. Subscriem intru totul la a- ceastă ultimă exigență, dar ea nu justifică nici pe departe preocuparea încă scăzută pentru creșterea ritmului de execuție. Neajuns reflectat in nerespectarea frecventă a propriilor programe de activitate, în lipsa de pregătire a unor fronturi de lucru, pentru ca imediat după terminarea reprofilărilor să se poată trece la lucrările- de betonare, precum și in interesul scăzut acordat problemelor de aprovizionare tehnico-materială.Desigur, problemele legate de activitatea constructorilor de pe șantierul de la Rîui Mure — Retezat sînt departe de a fi epuizate. Ne oprim in acest punct, nu înainte de a evidenția cîteva concluzii cu valoare practică pentru impulsionarea evoluției lucrărilor. Iată-le pe scurt : 

mobiliza și își vor organiza activitatea în săptăminile și lunile viitoare depinde reușita eforturilor lor, adică punerea în funcțiune a celor două importante hidrocentrale. Un examen dificil, pe deplin posibil dc trecut.
Cristian ANTONESCU 
Ion LAZĂR
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In preajma aniversării a două decenii Cronica zilei

DE LA ISTORICUL CONGRES AL IX-LEA AL PARTIDULUI

TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
de participanții la simpozioanele organizate de:

Luni au început la București lucrările celei de-a XVI-a sesiuni a Comisiei interguvernamentale româ- no-sovietice de colaborare economică și tehnico-științifică.Delegațiile, conduse de tovarășii loan Totu, viceprim-ministru al guvernului, președintele părții române în comisie, și N. V. Taiîzin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., președintele părții sovietice în comisie, analizează modul de îndeplinire a înțelegerilor convenite la nivel înalt, precum și a hotăriri- lor precedentei sesiuni. Urmează a fi stabilite măsuri concrete pentru dezvoltarea colaborării economice șl tehnico-științifice, a cooperării și specializării în producție, in domenii de interes comun, pentru lărgirea și diversificarea schimburilor comerciale bilaterale.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele guvernului libanez și al meu personal, aș dori să vă mulțumesc foarte sincer pentru mesajul de condoleanțe și simpatie pe care Excelența Voastră a binevoit să mi-1 adreseze ca urmare a decesului regretatului fost președinte al Republicii Liban, Excelența Sa Domnul Elias Sarkis. Mesajul, demonstrînd compasiunea dumneavoastră frățească, ne-a mișcat profund.Vă rog să primiți, Excelență, expresia sentimentelor mele cele mai sincere.

AMIN GEMAYEL
Președintele Republicii Liban

Comitetul județean
★

Bistrița-Năsăud al P.C.R. Comitetul județean Hunedoara al P. C. R.
Mult stimate ți iubite 

tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Participanții la simpozionul oma

gial consacrat împlinirii a 20 de ani 
de Ia Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român, organizat 
de Comitetul județean de partid 
Bistrița-Năsăud, aduc un viu și 
călduros omagiu excepționalei dum
neavoastră personalități, cel mai 
iubit fiu al poporului, eminent 
conducător al partidului și statului 
nostru, iși exprimă totala adeziune 
față de politica internă și externă, 
profund științifică, a partidului și 
statului nostru.

Perioada inaugurată de Congresul 
al IX-lea al Partidului Comunist 
Român —se arată în telegramă — 
ale cărui hotăriri poartă din plin 
pecetea personalității și gindirii 
dumneavoastră novatoare, profund 
științifice și realiste, pătrunsă de 
înalta responsabilitate pentru pre
zentul și viitorul patriei, a adus un 
spirit creator-și revoluționar in toa
te sectoarele construcției socialiste, 
determinind prefaceri fundamen
tale in întreaga societate româ
nească.

Anii de cînd vă aflați în fruntea 
gloriosului nostru partid, a statului 
nostru s-au înscris ca cei mai 
rodnici și mai bogați în îm
pliniri din istoria milenară a po
porului român. Acționînd în strin- 
să unitate in jurul partidului, 

al dumneavoastră personal, mult 
iubite și stimate tovarășe 
secretar general, răspunzînd cu en
tuziasm însuflețitoarelor dumnea
voastră îndemnuri, poporul nostru, 
cu adevărat liber astăzi, stăpîn pe 
destinele sale, a obținut minunate

realizări în dezvoltarea și moderni
zarea forțelor de producție, a e- 
conomiei naționale, . in înflorirea 
puternică a științei, învățămîn- 
tului și culturii, în îmbogăți
rea continuă a vieții materiale 
și spirituale, în perfecționarea rela
țiilor de producție și sociale, a con
ducerii democratice a societății. In
tegrat organic în efortul general al 
țării și ca urmare a politicii profund 
științifice a partidului, a sprijinului 
cei-a fost acordat de dumneavoastră 
personal, mult iubite și stimate to
varășe secretar general, județul Bis
trița-Năsăud a cunoscut în ultimii 20 
de ani o înflorire fără precedent, 

în continuare, în telegramă se 
spune : Alegerea dumneavoastră ca 
membru titular și președinte de 
onoare al Academiei Republicii So
cialiste România reprezintă o nouă 
și strălucită dovadă a înaltei pre
țuiri de care vă bucurați pentru 
contribuția deosebită Ia dezvoltarea 
științei românești.

Călăuziți de minunatul dumnea
voastră exemplu de muncă și dărui
re, de spiritul revoluționar, patrio
tic, de pasiunea și energia clocoti
toare cu care militați pentru înăl
țarea patriei pe culmile înalte ale 
socialismului și comunismului, pen
tru continua creștere a prestigiului 
ci în lume, vă asigurăm, mult stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, că ne 
vom mobiliza tot mai puternic pen
tru îndeplinirea și depășirea sarci
nilor ce ne revin din planul pe anul 
1985, pentru pregătirea temeinică a 
viitorului cincinal, pentru înfăptuirea 
exemplară a Programului partidului 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Cu vibrante sentimente de prețui
re, respect și recunoștință, partici
panții la simpozionul omagial consa
crat aniversării a 20 de ani de Ia 
Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român, care a inaugurat 
o epocă de autentică renaștere a 
României moderne, iși exprimă ne
mărginita gratitudine pentru clarvi
ziunea, realismul și cutezanța revo
luționară cu care conduceți națiunea 
noastră socialistă spre împlinirea 
visului său de aur — comunismul.

Alegerea dumneavoastră Ia Con
gresul al IX-lea în funcția supremă 
de conducere a partidului, se arată 
în telegramă, a deschis României 
socialiste calea celor mai glorioase 
înfăptuiri, a inaugurat perioada cea 
mai fertilă din întreaga sa istorie — 
„Epoca Nicolae Ceaușescu".

Evocînd marile împliniri ale ulti
milor 20 de ani, sîntem mindri, mult 
stimate tovarășe secretar general, de 
profundele prefaceri pe care județul 
Hunedoara — asemenea tuturor zo
nelor țării — le-a cunoscut cu pri
sosință. în tot ceea ce am înfăntuit 
in această perioadă am simțit și 
simțim valoarea inestimabilelor dum
neavoastră orientări și indicații, date 
în timpul vizitelor de lucru efectua
te, împreună cu mult stimata tovară
șă Elena Ceaușescu, pe plaiurile hu- 
nedorene. Ne exprimăm — și cu 
acest prilej — deplina noastră recu
noștință pentru grija constantă pe 
care o acordați dezvoltării economi
co-sociale a județului nostru, ridică
rii necontenite a nivelului de trai al 
celor ce muncesc, pentru prețioasele

indicații privind perfecționarea acti
vității politico-ideologice și cultural- 
educative, în vederea formării omu
lui nou, constructor conștient al so
cialismului și comunismului pe pă- 
mîntul patriei.

Am primit cu vie satisfacție ale
gerea dumneavoastră în calitate de 
membru titular și președinte de 
onoare al Academiei Republicii So
cialiste România, această prestigioa
să instituție care consacră marile 
valori ale geniului poporului nostru. 
Este deplina recunoaștere pe care 
știința, întreaga spiritualitate româ
nească o acordă personalității dum
neavoastră de excepție a lumii con
temporane.

Dînd glas simțămintelor de aleasă 
stimă și nemărginit respect, însufle
țiți de mărețele obiective stabilite de 
Congresul al XIII-lea al partidului, 
de ideile și orientările cuprinse în 
inestimabila dumneavoastră operă 
teoretică și practică, vă asigurăm, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom munci cu 
abnegație și dăruire, cu spirit revo
luționar și patriotic, consacrindu-ne 
toate eforturile pentru a cinsti prin 
noi și mărețe realizări apropiata 
aniversare a două decenii de la Con
gresul al IX-lea al partidului și a 
ne aduce întreaga contribuție la în
florirea României socialiste. Urmînd 
luminosul dumneavoastră exemplu 
de viață și activitate revoluționară, 
vom face totul pentru a conferi 
muncii noastre o nouă calitate șl 
eficiență, sporindu-ne neîncetat apor
tul Ia îndeplinirea politicii interne 
și externe a partidului și statului 
nostru, Ia victoria deplină a socia
lismului și comunismului in patria 
noastră.

Luni a sosit în Capitală comandantul general al Forțelor Armate Arabe Libiene, brigadierul Abu Bakr .Younes Jaber, care, în fruntea unei delegații, efectuează o vizită în țara noastră.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu cea mai mare plăcere mesajul de felicitare și urările pe care Excelența Voastră a avut bunăvoința să mi-1 adreseze cu ocazia celei de-a 56-a aniversări a zilei de naștere.Exprimind sincere mulțumiri Excelenței Voastre, îmi este deosebit de agreabil să vă transmit urări de fericire dumneavoastră personal și prosperitate pentru poporul României.Vă rog să primiți asigurarea deosebitei mele considerațiuni.
HASSAN AL II-LEA

Regele Marocului

Comitetul județean
Mult iubite și stimate 

tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Participanții la simpozionul „Două 

decenii de glorie, două decenii de 
mărețe împliniri ; județul Botoșani 
în Epoca Ceaușescu", în deplină 
unitate de gînd și simțire cu în
treaga națiune, vă aduc, cu prilejul 
celei de-a XX-a aniversări a Con
gresului al IX-lea al P.C.R., care 
v-a învestit în funcția supremă de 
conducere în partid, un fierbinte 
omagiu, profunda lor stimă și pre
țuire pentru tot ceea ce ați făcut și 
faceți in slujirea poporului, a pro
pășirii patriei,

Prin întreaga dumneavoastră acti
vitate, prin vasta operă teoretică și 
practică — se arată în telegramă — 
v-ați impus, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, în con
știința națională ca un conducător 
de inare cutezanță, ce și-a pus pece
tea remarcabilei sale personalități 
asupra tuturor marilor transformări 
din aceste două decenii, pe care co
muniștii, toți oamenii muncii le de
numesc, cu îndreptățită mindrie pa
triotică, „Epoca Nicolae Ceaușescu".

Vă sîntem profund recunoscători 
pentru contribuția de covîrșltoare 
importanță pe care o aduceți la con
ducerea tuturor domeniilor vieții 
economico-sociale, a întregii socie
tăți, la dezvoltarea multilaterală a 
țării, pentru grija ce ați acordat-o și

Botoșani al P. C. R.
o acordați dezvoltării continue a ju
dețului Botoșani.

Omagiind împlinirea a două de
cenii de cînd vă aflați în fruntea 
partidului, omagiem pe marele con
ducător care și-a dedicat întreaga 
viață și activitate revoluționară de 
peste cinci decenii slujirii intereselor 
fundamentale ale poporului, ale 
partidului, se subliniază in telegramă.

Gindurile noastre pline de recu
noștință sînt îndreptate, de aseme
nea, către tovarășa Elena Ceaușescu, 
eminent om politic, savant de renu
me mondial, care, prin activitatea sa 
prodigioasă, aduce o contribuție 
inestimabilă Ia afirmarea cuceririlor 
revoluției tehnico-științifice în toate 
domeniile activității economico-so
ciale, a politicii interne și externe 
românești de pace și colaborare in
ternațională.

Considerăm că cea mai aleasă 
cinstire pe care o putem aduce celei 
de-a XX-a aniversări a Congresului 
al IX-lea, care v-a ales pe dumnea
voastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, în fruntea 
partidului, este angajarea noastră 
deplină de a face totul pentru reali
zarea exemplară a sarcinilor pe 
acest an și pregătirea temeinică a 
condițiilor pentru anul 1986, pentru 
înfăptuirea cu succes a istoricelor 
hotărîri adoptate de Congresul al 
XIII-lea al Partidului Comunist 
Român, pentru ridicarea patriei 
noastre pe noi culmi de progres și 
civilizație.

Comitetul județean
Mult iubite și stimate 

tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Simpozionul consacrat aniversării 

a două decenii de Ia Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist 
Român — eveniment de referință, 
cu semnificații istorice, început de 
epocă nouă în activitatea partidului, 
in viața întregii noastre națiuni so
cialiste — de cînd în fruntea parti
dului ați fost investit dumneavoastră 
— ne oferă un minunat prilej de a 
vă adresa cele mai călduroase senti
mente de dragoste și prețuire în nu
mele tuturor locuitorilor de pe în
floritoarele plaiuri mehedințene.

Ca urmare a politicii științifice a 
partidului de repartizare proporțio
nală a forțelor de producție pe în
treg cuprinsul țării și beneficiind an 
de an de un volum tot mai mare 
de investiții, Mehedințiul a devenit, 
în acești ani glorioși intrați în con
știința poporului sub numele „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", un județ cu o 
industrie modernă, dinamică și tot 
mai competitivă, care iși aduce o 
contribuție mare Ia dezvoltarea eco
nomiei naționale. Ideile originale, de 
o inestimabilă valoare, orientările și 
soluțiile practice date de dumnea
voastră în dialogurile cu oamenii 
muncii de pe aceste plaiuri s-au ma
terializat in noi și impunătoare 
obiective, așa cum sînt sistemele hi
droenergetice și de navigație Por
țile de Fier 1 și 2, Combinatul de 
celuloză și hirtie și altele, în ramuri 
economice despre care altădată nu

Mehedinți al P. C. R.
se putea vorbi, se subliniază în te
legramă.

Agricultura mehedințeană — se 
spune în continuare — a cu
noscut și ea o importantă dezvol
tare, iar în prezent lucrătorii ogoa
relor județului acționează cu abne
gație pentru înfăptuirea noii revolu
ții agrare, inițiativă de o deo
sebită valoare a dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Nicicînd, ca în acești 20 de ani, 
în județul nostru nu aii cunoscut o 
asemenea înflorire invățămintul, 
cultura și arta. Ne mîndrim cu fap
tul că în acești 20 de ani toți cetă
țenii patriei, și intre ei și mehedin- 
țenii, au învățat să gindească și să 
acționeze unit sub steagul partidu
lui, urmindu-vă înaltul exemplu de 
neobosit luptător pentru libertate, 
independență și urcarea României pe 
noi culmi de progres și civilizație.

Exprimîndu-ne, și cu acest prilej, 
deplina adeziune la politica clarvă
zătoare internă și externă a parti
dului și statului nostru pe care 
dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Ni^plae Ceaușescu, o ilus
trați în chip magistral prin vasta și 
pilduitoarea activitate ce o desfășu- 
rați, noi, fiii Mehedințiului, vă asi
gurăm că nu ne vom precupeți efor
turile, că vom acționa cu toată răs
punderea pentru a ne aduce o con
tribuție tot mai substanțială Ia în
făptuirea grandiosului program de 
înflorire și propășire a patriei stră
lucit jalonat de Congresul al 
XIII-lea al partidului.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de generalul-colonel Constantin Olteanu, ministrul apărării naționale, de adjuncți ai ministrului, de generali și ofițeri.A fost de față Abdul Hamid F. Farhat, secretar al Comitetului Popular al Biroului Popular al Ja- mahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste la București.
★în cadrul „Lunii de solidaritate cu lupta poporului coreean", la Șantierul naval din Galați s-a desfășurat luni un miting al prieteniei româno- coreene, la care au luat parte reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, ai organizațiilor de masă și obștești, constructori de nave.Au participat membrii delegației Asociației de prietenie coreeano- române care întreprinde o vizită în țara noastră, precum și ambasadorul R.P.D. Coreene la București.Despre semnificația „Lunii de solidaritate cu lupta poporului coreean" și relațiile statornicite între partidele, țările și popoarele noastre au vorbit Victor Ștefan, secretar al comitetului de partid de la șantierul naval, și O Mun Han, vicepreședintele Asociației de prietenie coreeano- române.
★La Biblioteca centrală de stat din Capitală a fost deschisă, luni, o expoziție de carte japoneză din domeniul științelor social-politice, etnografiei și folclorului, geografiei și turismului.La vernisaj au luat parte reprezentanți ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Ministerului Afacerilor Externe, oameni de artă și cultură, un numeros public.Au fost prezenți Masanari Ozakl, ambasadorul Japoniei la București, membri ai ambasadei. (Agerpres)

Încheierea Concursului Filmului 
cu tematica pentru tineretLa Costinești s-a desfășurat cea de-a VIII-a ediție a Concursului filmului cu tematică pentru tineret integrat Festivalului național „Cîn- tarea României", manifestare poli- tico-educativă complexă organizată de Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, împreună cu Consiliul Culturii și Educației Socialiste, Asociația cineaștilor din Republica Socialistă România și Centrala Româniafilm.Desfășurat în aceste zile în care întregul nostru popor sărbătorește cu adîncă satisfacție și legitimă mindrie împlinirea a două decenii de la cel de-al IX-lea Congres al partidului, perioadă ce se identifică cu epoca cea mai fertilă din istoria patriei, „Epoca Nicolae Ceaușescu", Concursul filmului cu tematică pentru tineret a adus în fața publicului spectator pelicule inspirate din efortul de muncă al tinerei generații, al tuturor oamenilor muncii pentru înfăptuirea celor mai cutezătoare obiective, pentru ridicarea României pe noi culmi de civilizație și progres, filme care redau aspecte specifice din viața și preocupările tineretului, momente din trecutul de luptă al poporului nostru. El a reunit filme artistice de lung și scurt metraj, filme documentare și de animație, precum și filme realizate de studenți de la I.A.T.C. și de cineamatori.Juriul celei de-a VIII-a ediții a Concursului filmului cu tematică pentru tineret a acordat următoarele premii :Premiul pentru regie a fost atribuit regizorului Dan Pita, pentru filmul „Pas în doi" ;

Premiul pentru scenariu a fost
UN NOU BLOC DE LOCUINȚE... SE MUTĂA.’ Din nou, premieră inginerească pe una din marile artere ale Capitalei. Se mută imobilul din Bd. Republicii nr. 237. Protagoniștii, aproape aceiași ca la precedentele nouă translări de clădiri efectuate în țara noastră, sînt inginerul Eugen Iordăchescu de la Institutul „Proiect“-București, autorul brevetului de invenție al „Procedeului și instalației pentru ridicarea și deplasarea construcțiilor", împreună cu o echipă deja specializată in asemenea lucrări de la întreprinderea antrepriză de construcții edilitare și drumuri București condusă de inginerul Marian Ștefan. Numai scena pe care se desfășoară mutarea este, se înțelege, mereu alta, iar spectacolul, asistat întotdeauna de un-numeros public invitat sau ocazional, are un nelipsit inedit.în cazul de față este vorba de un bloc de locuințe cu trei etaje, avînd la parter o mare farmacie cu mobilier foarte frumos. „Blocul cu farmacia", cum ii spun locuitorii din preajmă, aflat în stare foarte bună, va parcurge o distanță apreciabilă — 63 de metri — retrăgindu-se pe aceeași arteră de la numărul 237 la 225. Operațiunea de translare a început luni la ora 11,47. Colosul de 1 650 tone, desprins complet de vechea fundație și îmbrăcat la bază într-o solidă grindă de beton, a trecut pe niște cărucioare ce rulează în ritm

de 2,6—2,8 metri pe oră. Deplasarea se f realizează prin împingerea cărucioarelor pe 11 căi de rulare (șine) cu ajutorul unor dispozitive hidraulice dirijate de la. un pupitru de comandă electrică. Parcurgerea distanței de 63 metri se va efectua, potrivit estimărilor, în decurs de 25—28 ore, timp in care locatarii vor călători împreună eu blocul, beneficiind de toate func- ționalitățile acestuia. Soluția de translare aduce și în acest caz unele noutăți. De pildă, la noua fundație a fost creat și un subsol, utilizabil ca depozit pentru farmacia care urmează să se redeschidă după mutarea blocului. In același timp, avîndu-se in vedere distanța mare de transport, căile de rulare au fost așezate pe benzi de susținere din elemente prefabricate, astfel că imediat după instalarea blocului la noua adresă, aceste elemente vor fi demontate și transferate Ia viitoarea lucrare de translare — monumentul arhitectural „Capra" de pe Șoseaua Pantelimon. Pe locul eliberat de vechea fundație și căile de rulare vor începe săpături pentru construcția unui nou bloc de locuințe ce va întregi configurația modernă dobîndită de intersecția Mihai Bravu — Bulevardul Republicii.

acordat lui Titus Popovici, pentru scenariul filmului „Horea" ;
Premiul pentru imagine a fost atribuit operatorului Marian Stanciu, pentru imaginea la filmul „Pas în doi" ;
Premiul pentru muzică de film a fost acordat lui Adrian Enescu, pentru muzica filmului „Pas în doi" ;Premiul pentru interpretare masculină a fost atribuit actorului Ovi- diu Iuliu Moldovan, pentru rolul Horea din filmul „Horea" și ex aequo actorilor Petre Nicolae, pentru rolul Ghiță din filmul „Pas în doi", și Claudiu Bleontz, pentru rolul Mihai din filmul „Pas în doi’ ;Premiul tinereții a fost acordat filmului „Declarație de dragoste", regia Nicolae Corjos, scenariul George Șovu ;
Premiul tinereții pentru interpretare a fost atribuit Teodorei Mareș, pentru rolul Ioana din filmul „Declarație de dragoste", și lui Adrian Păduraru, pentru rolul Alexandru din filmul „Declarație de dragoste ;
Premiul pentru film documentar de lung metraj a fost acordat filmului „Ani eroici", regia Virgil Ca- lotescu, scenariul Nicolae Dragoș. și B. T. Rîpeanu, și filmului „Tineretul României socialiste"", regia Cornel Diaconu, scenariul Sorin Stanciu ;
Premiul pentru film documentar 

de scurt metraj a fost atribuit filmului „Despre țesături și ceva în plus", regia Paula Popescu Do- reanu ;
Premiul pentru film do animație a fost acordat, ex aequo, filmelor „Pierde vară", regia Călin Giurgiu, și „Festivitate de premiere", regia Adrian Șerbescu ;
Premiul pentru film realizat de 

studenți de la I.A.T.C. a revenit filmului „Domnișoara Aurica", regia Dorina Chițescu ;
Premiul pentru film realizat de ci

neamatori a 'fost Acordat filmelor „Unirea cea mare" și „Restituiri", autor Gheorghe Huiban----  cine—clubul „Constructorul" Timișoara, și „Portretul unei vizite" și „Călăreți, cai, căruțe", autor Ludovic Dama — cineclubul Sînnicolau Mare.Juriul a acordat un premiu special (in memoriam) regizorului : Mirel Ilieșu, pentru filmul „Noul teatru vechi".Au fost organizate întîlniri ale tinerilor cineaști cu publicul spectator, dezbateri pe marginea unor aspecte privind relația dintre creația; cinematografică și tinăra generație, rolul filmului în educarea complexă și armonioasă a tineretului, i

Gabriela BONDOC
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Gîndire și acțiune A

revoluționară
(Urmare din pag. I)exemplu de acțiune’ neobosită pusă în slujba intereselor supreme ale poporului, de gîndire novatoare, cutezătoare șl riguroasă Instaurînd, la scara întregii națiuni, un climat efervescent de faptă și idee armonios conjugate, un climat de muncă și creație permanentă, în folosul prezentului și viitorului patriei noastre.în semn de profund omagiu și vibrantă recunoștință pentru contribuția sa inestimabilă la îmbogățirea teoriei și practicii revoluționare cu teze noi, originale, față de aportul său decisiv, în fruntea partidului și statului, la orientarea și conducerea nemijlocită a tuturor sectoarelor de activitate pe coordonatele unei dezvoltări rapide și moderne, în consens cu cele mai înalte cuceriri ale științei și tehnicii contemporane, cu tot ce este mai înaintat în cultura de azi. Academia Republicii Socialiste România l-a ales pe tovarășul Nicolae Ceaușescu ^membru titular și

președinte de onoare al său. Este o alegere cu profunde și emoționante semnificații, un moment pe care cel mai înalt forum științific al țării il trăiește cu sentimentul datoriei de a ridica pe culmi tot mal înalte știința și tehnica românească, de a dezvolta necontenit limba și istoria patriei, literatura noastră — potrivit vibrantei chemări pe care tovarășul Ceaușescu a adresat-o slujitorilor artei în strălucita cu- vintare rostită cu prilejul alegerii ca membru titular și președinte de onoare al Academiei : „...Litera
tura, arta, toate sec
toarele care au un rol 
in dezvoltarea culturii 
noi, revoluționare tre
buie să se angajeze 
cu o și mai mare ho- 
târîre pentru a da noi 
și noi opere de mare 
valoare — atît in con
ținut, cit și in formă, 
care să contribuie la 
ridicarea culturii , ro
mânești Ia un nivel cit 
mai inalt" .întreaga operăsecretarului general al partidului este străbătută de un vibrant patriotism exprimat

a

în încrederea .nelimitată in forțele creatoare ale poporului, în capacitatea clasei muncitoare, a țărănimii și intelectualității de a-și înscrie numele pe înfăptuiri durabile șl grandioase, menite să ridice patria noastră pe noi culmi de civilizație și progres. Iată de ce, o dată cu întreaga suflare a țării, oamenii de știință și cultură adresează marelui nostru conducător cele mai alese felicitări, sentimentele de adîn- că stimă și gratitudine pentru tot ceea ce a făcut și face pentru ca România să se înscrie in mod demn in rîndul națiunilor lumii prin afirmarea puternică a geniului creator al poporului român. din a cărui puternică rădăcină iși trag sevele mereu proaspete personalitatea exemplară, gin- direa cutezătoare și acțiunea revoluționară ale secretarului general al partidului, cel mai iubit fiu al națiunii noastre socialiste, eroul acestei epoci de grandioase înfăptuiri.

Strălucită afirmare 
a științei românești

(Urmare din pag. I)Atmosfera de puternic. entuziasm și a- tașament fierbinte în care s-a desfășurat a- dunarea generală a Academiei este expresia înaltei stime și considerații față de ctitorul României moderne, față de conducătorul încercat care conduce destinele patriei de două decenii, ale cărei realizări remarcabile se constituie, pe drept în ceea* ce poporul român numește cu înflăcărat patriotism „Epoca Ceaușescu".Toți slujitorii științei și învățămîntului din țara noastră care de-a lungul acestor ani s-au străduit să contribuie la realizarea mărețelor obiective puse de partid in fața științei, învățămîntului, culturii se simt puternic mobilizați de vibranta și strălucita expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu.Adunarea generală a Academiei a constituit prilejul măreț pentru reafirmarea angajării responsabile . a noastră, a tuturor

participanților, a tuturor specialiștilor din toate domeniile de activitate pentru afirmarea tot mai puternică a științei românești, pentru progresul continuu al patriei, pentru dirijarea tuturor energiilor creatoare, a voinței și capacității de muncă în vederea obținerii de noi realizări care să îmbogățească patrimoniul național și mondial al cunoașterii umane.Ne revine datoria de onoare de a participa activ la marile probleme ale veacului nostru, de a milita ca știința, cultura românească, dezvoltîndcontinuu virtuțile creatoare ale poporului nostru, să slujească omul, cauza bunăstării și fericirii sale, ca toate cunoștințele noastre să fie puse in slujba marilor idealuri ale națiunii noastre.Dțn expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu se desprinde clar comandamentul pe care trebuie să-l urmeze toți oamenii de știință și cultură: de a avea cu-1' rajul permanentei de

pășiri, al inovației, al enunțării și susținerii de . idei îndrăznețe în măsură să dinamizeze procesul cunoașterii și să-1 îmbogățească cu teze noi, cu realizări în domeniile ce se înscriu în tendințele actuale ale dezvoltării științei, tehnicii, culturii pe plan mondial.Avem în secretarul general al partidului exemplul cel mai luminos pe care noi toți ne străduim să-1 urmăm pentru a ne aduce contribuția la dezvoltarea științei, învățămîntului, culturii, pentru ridicarea pe noi trepte de progres și civilizație' a poporului nostru.Toți oamenii de știință. cultură și învă- țămînt din țară îsi exprimă cu stimă și respect nemăsurata bucurie, satisfacție și mindrie pentru alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu ca membru titular și președinte de onoare al Academiei, văzînd in acest act istoric solemn chezășia dezvoltării mai departe a științei românești, a progresului general al patriei noastre.

VIAțA ECONOMICO-SOCIALĂ Ă LOCALITĂȚILOR PATRIEI
CIMPULUNG

70 000 tone cărbune 
peste planAcționînd sub deviza „Țării, cit mai mult cărbune !“, colectivul de muncă de la întreprinderea minieră din Cimpulung-Muscel a livrat, de'la începutul anului, peste plan, 70 000 tone cărbune. Cu cele mai mari depășiri se înscriu colectivele de mineri din cariera Aninoasa și sectoarele subterane din Pescăreasca și Berevoești. Succesul se datorează folosirii cu randamente superioare a complexelor mecanizate din subteran, a excavatoarelor și a celorlalte utilaje din dotare, întăririi ordinii și disciplinei la fiecare loc de muncă. (Gheorghe 

Cîrstea).
TELEORMAN : Apartamentul 

cu numărul 27 000în noul centru civic al municipiului Alexandria a fost dat în folosință încă un bloc de locuințe, avînd la parter spații pentru unități comerciale. De la începutul a- nului și pînă în prezent, lucrătorii întreprinderii antrepriză de construcții-montaj Teleorman, reali- zîndu-și sarcinile de plan, au predat „la cheie" în municipiile Alexandria și Turnu Măgurele, precum și în orașele Roșiori de Vede și Videle 400 de apartamente moderne și confortabile. Cu acestea, numărul apartamentelor construite în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului în localitățile județului Teleorman se ridică la 27 000. Pînă la sfirși- tul anului, zestrea edilitară a așezărilor urbane și rurale ale județului va spori cu alte 750 apartamente, toate aflîndu-se in stadii avansate de execuție. (Stan Ște
fan).

TÎRNAVENI : în circuitul 
productiv — resurse energetice 

refolosibiîeColectivele de oameni ai muncii de la Combinatul chimic din Tir- năveni au obținut în acest an rezultate deosebite în atragerea în circuitul productiv a resurselor e- nergetice refolosibiîe. Prin conceperea, realizarea și punerea în funcțiune a unor instalații de recuperare de mare randament, aici au fost readuse în circuitul productiv gaze reziduale echivalind cu peste 50 000 tone combustibil convențional. Totodată, oxidul de carbon, (ars pînă acum la faclă), a cărui putere calorică este echivalată la 5 300 tone combustibil convențional, este folosit în prezent ca materie primă la noile instalații ale combinatului. (Gheorghe Giurgiu).
TIMIȘ : Economii de materii 

prime și materialeAplicînd cu fermitate indicațiile secretarului general’ al partidului privind • realizarea integrală a sarcinilor de producție cu consumuri materiale și energetice cit mai reduse, colectivele de muncă din u- nitățile economice ale județului Timiș înregistrează importante economii de materii prime, materiale combustibil și energie electrică. Ca urmare, a introducerii in procesele de fabricație a unor produse cu parametrii tehnico-economici superiori și a unor tehnologii moderne, înlocuirii unor materiale energo- intensive, întăririi spiritului de ordine și disciplină, au fost economisite peste 5 000 tone metal, .1 000 MWh energie electrică, peste 15 000 tone combustibil conventional. 750 metri cubi material lemnos și altele. (Cezar Ioana).

INFORMAȚII SPORTIVE
GIMNASTICA. Disputat în localitatea spaniolă Alicante, meciul de gimnastică dintre reprezentativele feminine ale României și Spaniei s-a încheiat cu victoria detașată a sportivelor românce, care au cîștigat cu 390,70—381,20 puncte. Formația noastră a fost alcătuită din Ecațerina Szabo, Daniela Silivaș, Camelia Voi- nea, Celestina Popa, Eugenia Golea și Mariana Tudor.La . individual pompus, pe primul loc s-au situat la egalitate Ecațerina Szabo și Daniela Sivilaș — cite 78,65 puncte, urmate de Laura Munoz' (Spania) și Camelia Voinea — 77,90 puncte fiecare, Celestina Popa — 77,75 puncte, Eugenia Golea — 77,40 puncte, Ana Manso (Spania) — 77,00 puncte, Mariana Tudor — 76,70 puncte etc.Iată cîștigătoarele în concursul special pe aparate : sărituri : Ecate- rina Szabo — 9,95 puncte ; paralele : Daniela Silivaș — 9,90 puncte ;birnă : Daniela Silivaș — 9,95 puncte ; sol : Ecațerina Szabo — 10,00.
NATAȚIE. La campionatele balcanice de natație pentru juniori de Ia Maribor (Iugoslavia), proba feminină de 400 m liber a fost cîștigată de românca Stela Pura în 4’22”20/100, iar la 200 m bras a terminat învingător Laszlo Bay (România) cu timpul de 2’31”68/100. în ștafeta feminină de 4x100 m liber medalia de aur a revenit echipei României cu 4’04” 29/100 (nou record balcanic), urmată de Iugoslavia — 4’07”28/100, Grecia — 4’07”36/100, Bulgaria — 4T8”31/100.
FOTBAL. în prima zi a turneului internațional de fotbal pentru juniori II de_ la Reckeve (Ungaria), echipa României a întrecut cu scorul de 2—1 (0—0) formația Iugoslaviei. Alte rezultate : R. D. Germană — Cehoslovacia 2—0 (1—0) ; Ungaria — Elveția 3—2 (1—2) ; U.R.S.S. — Selecționata orașului Banjor 3—0 (1-0).
Administrația de Sfot 

Lofo-Pronosport 
informează :

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALA PRONO- 
EXPRES DIN 14 IULIE 1985

FAZA IEXTRAGEREA I : 15 25 24 23 2738 8 12EXTRAGEREA A II-a : 34 12 2914 2 43 32 22EXTRAGEREA A IlI-a : 13 33 344 44 31 16 12 FAZA A II-aEXTRAGEREA A IV-a : 7 9 39 10 14 34EXTRAGEREA A V-a : 20 3 27 21 8 9EXTRAGEREA A Vl-a : 36 21 23 7 9 31FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI :1 414 376 lei.



1965

epoca
V......

„EPOCA CEAUSESCU”
unei intense activități internaționale 

a României socialiste

Schimb de mesaje 
intre tovarășul Nicolae Ceausescu 
si președintele Thomas Sankara

CONVORBIRI ROMANO-MALTEZE 
privind colaborarea între organizațiile de tineret

Consecvență și principialitate 
în promovarea solidarității 

internaționale
Acționăm pentru întărirea solidarității internaționale cu toate 

torțele revoluționare, cu partidele comuniste și muncitorești, cu 
partidele socialiste, social-democrate, cu forțele de eliberare națio
nală, cu alte partide și forțe democratice, antiimperialiste, avînd 
deplina convingere că întărirea solidarității și unității acestor 
forțe constituie o cerință de importanță hotărîtoare pentru politica 
de pace, de dezarmare, pentru respectul independenței fiecărei 
națiuni, pentru progresul economic și social al tuturor popoa
relor

NICOLAE CEAUȘESCU

OUAGADOUGOU 15 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. au fost transmise Căpitanului Thomas Sankara, președintele Consiliului Național ai Revoluției, președintele Burkinei Faso, șef al guvernului. un mesaj de prietenie și cele mai bune urări .de sănătate și- fericire personală, de progres și bunăstare poporului burkinez prieten.Mulțumind in mod deosebit pentru mesajul primit, președintele Burkinei Faso a rugat, la rindul său. să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu călduroase salutări. împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire perso

nală, de prosperitate și progres poporului român prieten. .Schimbul de mesaje a avut loc cu ocazia "primirii de , către Thomas Sankara ,a tovarășului Gheorghe Codreanu, adjunct al ministrului minelor, președintele părții. române in Comisia mixtă de cooperare economică și tehnică a celor două țări.La. Ouagadougou s-au încheiat, lucrările primei sesiuni a Comisiei mixte de cooperare economică și tehnică. în protocolul sesiunii' sint preyăztite. măsuri pentru intensificarea schimburilor și cooperării economice, dintre România și Burkina Faso în' domeniile industriei miniere. industriei materialelor de construcții, al transporturilor și al agriculturii.

LA VALLETTA 15 (Agerpres). — Tovarășul Nicu Ceaușescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, a întreprins, in perioada 11—14 iulie 1985, o vizită in Malta,, la invitația Ministerului Afacerilor Externe, Culturii și Tineretului din această țară.Cu, acest prilej, au avut loc convorbiri cu A. Trigonă, ministrul afacerilor externe, culturii și tineretului, F. Micallef, ministrul muncii și serviciilor sociale, J. Grima, ministrul turismului; cu reprezentanți ai conducerii Ligii Tinerilor Socialiști din Malta.In cadrul intilnirilor au fost relevate raporturile de colaborare pe linie de tineret, care se dezvoltă continuu,

în spiritul relațiilor bune de coope- srare existente intre cele două țări și popoare, pe baza înțelegerilor convenite la cel mai înalt nivel.S-a realizat un fructuos schimb dc păreri cu privire la problematica Anului Internațional al Tineretului, subliniindu-se dorința comună de a face din această amplă manifestare un moment de referință in direcția soluționării problemelor complexe care preocupă tinăra generație, a sporirii contribuției tineretului la procesul dezvoltării naționale, la întreaga viață internațională.Cu ocazia vizitei, s-a convenit asupra domeniilor și modalităților de colaborare viitoare intre tineretul din Republica Socialistă România și tineretul din Republica Malta.

MANIFESTĂRI CONSACRATE 
ÎMPLINIRII A DOUĂ DECENII 

LA CONGRESUL AL IX-LEA AL P. C. R.

Femeile - o puternică forță în lupta 
pentru pace și dezarmare 

Conferința mondială pentru examinarea și evaluarea rezultatelor 
Deceniului Națiunilor Unite pentru femei

Perioada ce a trecut de la Congresul al IX-lea a pus cu vigoare in lumină atenția deosebită acordată de partidul nostru dezvoltării legăturilor de prietenie și conlucrare cu partidele comuniste și muncitorești, cu toate forțele revoluționare, democratice ale lumii contemporane, întăririi solidarității lor. Este o orientare principială statornică ce își are izvorul în conceptul nou, revoluționar promovat de P.C.R., de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la solidaritatea internațională în epoca contemporană. In acest sens, subliniind actualitatea înflăcă- ratei chemări a lui Marx și Engels „Proletari din toate țările, nniți-vă!“, secretarul general al partidului a arătat, cu deosebită forță de convingere, că în actualele condiții istorice, această deviză ar trebui completată cu apelul : „Muncitori, țărani, intelectuali, forțe progresiste, antiimperialiste de pretutindeni, popoare din toate țările, uniți-vă in lupta pentru progres și pace, pentru lichidarea imperialismului și colonialismului, pentru libertate națională și socială, pentru dezvoltare liberă și independentă ! Acționați ferm pentru colaborare, pentru destindere, pentru securitate, pentru o lume mai bună și mai dreaptă pe planeta noastră, pentru pace 1".Vasta activitate desfășurată de partidul nostru, de-a lungul ultimelor două decenii, in vederea ,y materializării;; a--:.ceste! orî’fflțăf,î..,a constituit '«i 1 on-’ stituie o mărturie ' pregnantă a angajării sale plenare in procesul revoluționar mondial, in lupta pentru împlinirea aspirațiilor celor mai scumpe ale popoarelor. în acest sens, partidul nostru a pornit și pornește de la analiza mate- rialist-dialectică a dezvoltării istorice, a realităților actuale, fiind bine cunoscută fermitatea cu care tovarășul Nicolae Ceaușescu a puș și pune in evidență — in rapoartele prezentate la congresele ,și conferințele naționale ale P.C.R., in expunerile și cuvîntările rostite cu alte prilejuri — rolul hotăritor al maselor, al popoarelor in evoluția societății, in viața națională și internațională. în acest spirit, partidul. nostru a reliefat mereu realitatea că sporirea, în cadrul fiecărei țări, precum și pe arena mondială, a influenței partidelor și organizațiilor revoluționare, democratice, înfăptuirea misiunii asumate sint indisolubil legate de dezvoltarea colaborării dintre ele, de întărirea unității lor. Tocmai de aceea, ca un fir roșu străbate prin activitatea internațională a P.C.R. preocuparea majoră pentru unirea intr-un singur șuvoi a forțelor social-politice celor mai largi, in vederea promovării unei politici noi, de progres și pace.
Prietenie și colaborare 

cu toate partidele comu
niste și muncitorești. Pen‘ oada ce a trecut de la Congresul al IX-lea a pus in evidentă activitatea intensă desfășurată de P.C.R. pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare cu celelalte partide comuniste și muncitorești, pentru întărirea solidarității lor. In mod firesc, pe prim plan s-a situat și se situează aprofundarea legăturilor cu partidele frățești din țările socialiste, viața demonstrînd rolul hotăritor al acestor relații pentru întărirea prieteniei și conlucrării dintre statele și popoarele care făurâsc -noua orînduire. Numeroasele întil- hiri și convorbiri pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a avut în perioada celor două decenii de cind se află în fruntea partidului, cu conducătorii partidelor din țările socialiste au dat impulsuri hotărîtoare relațiilor de prietenie și colaborare multilaterală dintre România și aceste țări, deschizîndu-le perspective mereu mai rodnice. în același timp, partidul nostru a dezvoltat și dezvoltă neabătut legăturile cu partidele comuniste și muncitorești din țările capitaliste, din toate celelalte țări, manifestindu-și ferm solidaritatea cu lupta lor pentru înnoirea societății, pentru pace, pentru consolidarea independenței naționale și progres.Cu deosebită forță s-a impus continuitatea efortului P.C.R. pentru întărirea solidarității și realizarea unei trainice unități a mișcării comuniste și muncitorești. în mod permanent, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat necesitatea de a se ține seama, în realizarea acestei unități, de faptul că partidele își desfășoară

activitatea într-o imensă diversitate de condiții istorice, social-economi- ce, naționale, că ele acționează in etape diferite ale dezvoltării societății și luptei revoluționare — și de aceea în elaborarea strategiei și tacticii, a liniei politice trebuie să pornească de la realitățile date, să aplice creator adevărurile generale ale socialismului științific la condițiile concrete din fiecare țară. De aici și cerința fundamentală, subliniată cu putere în documentele P.C.R., a așezării relațiilor dintre partide pe norme și principii noi, pe deplină egalitate și independență, pe dreptul fiecărui partid de a-și elabora de sine stătător strategia și tactica, linia politică internă și externă.In concepția partidului nostru, o importantă cerință a întăririi solidarității și unității o constituie intil- nirile și schimburile de păreri bilaterale și multilaterale. Este o concepție ce și-a găsit materializarea in promovarea largă a dialogului intre P.C.R. și celelalte partide comuniste și muncitorești. în acest sens, schimburile de experiență, intilnirile și convorbirile dintre conducerea P.C.R. și reprezentanții celorlalte partide comuniste și muncitorești s-au statornicit, in întreaga perioadă
Raporturi ample cu toate forțele înaintate 

ale contemporaneității
© P.C.R. întreține relații de colaborare cu peste 200 DE 

PARTIDE comuniste și muncitorești, socialiste și social-demo- 
• eratei partide de guvernămint din țările în curs „de dezvoltare 

si nealiniate, mișcări de eliberare națională, alte forțe demo- 
cratice, antiimperialiste ;

© Frontul Democrației și Unității Socialiste, Marea Adu
nare Națională, organizațiile de masă și obștești au legături 
cu circa 1 750 DE FORMAȚIUNI POLITICE, organe legislative, 
organizații de femei, tineret, mișcări pentru pace, societăți și 
organisme similare de pe toate continentele, precum și cu 
120 DE ORGANIZAȚII INTERNATIONALE NEGUVERNAMEN
TALE.

diverse capitale ale lumii continuă seria manifestărilor organizate pentru marcarea implinirii a două decenii de la desfășurarea celui de-al IX-lea Congres al răscruce pentru evoluțiaIn Partidului Comunist Român,, moment istoric de ulterioară a României in diferite domenii.
— Ale- 

a tovară- 
in frun-

HANOI 15 (Agerpres). 
gerea, acum 20 de ani, 
șului Nicolae Ceaușescu 
tea partidului a marcat începutul 
perioadei celei mai fertile din isto
ria poporului român, perioadă de
numită cu justificată mindrie pa
triotică de către întregul popor, - 
in semn de profund 
pentru conducătorul său, „Epoca 
Ceaușescu". s-a relevat, la confe
rința de presă organizată la Hanoi. 
S-a subliniat că in răstimpul care 
a trecut de la cel de-al IX-lea 
Congres, poporul român, sub con
ducerea partidului, a realizat o 
vastă operă de transformare radi
cală a societății, de dezvoltare a 
industriei și agriculturii, de afir
mare tot mai viguroasă a științei 
și invățămiiitulm, de ridicare per
manentă a nivelului de trai ma
terial și spiritual al întregului 
popor.

Conferința a fost urmată de ver
nisarea unei expoziții documentare 
de fotografii și de carte, consacra
tă acestui eveniment, și de prezen
tarea filmului „România, o epocă 
de .împliniri". Au luat parte repre
zentanți ai C.C. al Partidului Co
munist. din Vietnam, ai M.A.E. 
vietnamez, ai Comitetului de soli
daritate cu alte popoare, redactori 
ai principalelor cotidiarie și pu
blicații din capitală.

omagiu

ricolului nuclear, înfăptuirea dezar
mării. promovarea Înțelegerii. Au 
fost subliniate, de asemenea, po
tențialul ■ economic ridicat la care 
a ajuns țara noastră, preocuparea 
constantă a partidului și statului 
nostru pentru creșterea continuă a 
nivelului de trai material și spi
ritual al poporului.

ROMA 15, (Agerpres).. — La Bi
blioteca română din Roma a avut 
loc vernisajul unei < expoziții docu
mentare de fotografii cuprinzind 
imagini și date cu privire la succe
sele remarcabile obt.inute de po
porul român în dezvoltarea socia
lă. economică și cultural-științifică 
a,țării noastre in ultimele două de
cenii. La vernisaj au participat 
șefi ai unor instituții culturale ita
liene, oameni de cultură și artă, 
ziariști, un numeros public.

NAIROBI 15 (Agerpres). — în capitala Kenyei, Nairobi, s-au deschis lucrările Conferinței mondiale pentru examinarea și. evaluarea rezultatelor Deceniului Națiunilor Unite pentru femei (1976—1985).Conferința, a fost deschisă de Daniel Arap Moi, președintele Republicii Kenya.Luind cuvintul în cadrul ședinței inaugurale, Javier Perez de Cuellar, secretarul general al O.N.U.. a relevat semnificația conferinței in contextul internațional actual, ară- tînd, intre altele, că. legătura multilaterală dintre dezvoltare, progres și condiția femeii a devenit tot mai larg recunoscută în timpul deceniului. Este evident — a spus el — că problemele privind progresul situației femeii în lume nu pot fi separate de cele, ale păcii. Potențialul distrugător al arsenalelor militare existente, îndeosebi al celor nuclea

re, precum și irosirea posibilităților de dezvoltare, . prin utilizarea in scopuri militare a unor uriașe resurse. atit de necesare omenirii constituie preocupări majore pentru întreaga lume. De aceea, trebuie să salutăm și să încurajăm participarea mereu crescindă a femeilor la lupta pentru pace și dezarmare — a subliniat vorbitorul.în calitate de președinte al conferinței a fost aleasă Margaret Wamboi Kenyatta, șefa delegației țăvii-gazdă.România este reprezentată la conferință de o delegație condusă de tovarășa Olimpia Solomonescu, președintele Comisiei naționale de demografie, vicepreședintă a Consiliului Național al Femeilor.Țara noastră a fost aleasă în biroul conferinței și vicepreședinte al unuia dintre cele două comitete principale ale reuniunii.

BRUXELLES 15 (Agerpres). — 
Cu prilejul implinirii a 20 de ani 
de'Iii istoricul Congres al IX-lea

a ultimelor două decenii, ca o metodă permanentă de lucru, intilnirile dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și conducătorii cvasitotalității acestor partide contribuind la întărirea relațiilor noastre de prietenie și solidaritate.In repetate rînduri, partidul nostru a arătat că, in virtutea marii diversități de condiții in care acționează partidele comuniste și muncitorești, este firesc ca intre ele șă apară unele deosebiri de păreri in ce privește obiectivele stabilite, formele și metodele de acțiune, esențial fiind insă ca in nici un caz aceste deosebiri să nu afecteze relațiile dintre partidele respective — interesele supreme ale unității ce- rind să fie puse pe primul plan ceea ce apropie, ceea ce este comun, marele țel al făuririi noii orîn- duiri, al unei vieți mai bune. Și este neîndoios un motiv de satisfacție faptul că evoluțiile pozitive ce au loc în ultima vreme in acest sens confirmă justețea poziției principiale statornice a partidului nostru.
Pentru întărirea unității 

de acțiune a clasei munci
toare Realizarea pe temelii noi a unității partidelor comuniste este privită de P.C.R. ca o parte integrantă a unui concept general despre unitatea de acțiune a clasei muncitoare. Pentru partidul nostru conceptul de unitate nu se poate înscrie intr-un tipar îngust, limitativ. care nu ar putea duce decit la izolare, la slăbirea luptei pentru înnoirea societății și a lumii. în lumina acestui adevăr; P.C.R. a pornit și pornește de la considerentul că realizarea misiunii istorice a clasei muncitoare implică. în mod stringent, înfăptuirea unității ei de acțiune.în acest sens, P.C.R. consideră că un rol de cea mai mare însemnătate îl are dezvoltarea colaborării, pe plan intern și internațional, a partidelor comuniste cu partidele socialiste și social-democrate. care in numeroase țări unesc in rindurile lor o parte importantă a clasei muncitoare, a oamenilor muncii. Partidul nostru pornește de la faptul că, în pofida fluctuațiilor ce se manifestă in orientările lor. numeroase partide socialiste și social-democrate abordează in spirit constructiv o.serie de probleme ale dezvoltării contemporane, acționează pentru apărarea intereselor oamenilor muncii, se pronunță pentru dezarmare, pentru o politică de destindere. Tocmai de aceea, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că este necesar să se acționeze, de ambele părți, pentru depășirea oricăror greutăți, să se pună pe prim plan ceea ce este comun, spre a se ajunge la o adevărată reconciliere istorică intr'e comuniști și socialiști.

Legăturile pe care le dezvoltă partidul nostru cu marea majoritate a partidelor socialiste .și social-democrate. intilnirile și convorbirile avute de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu conducătorii unui mare număr din aceste partide, punînd in evidență, in spirit principial, o serie de puncte de vedere și țeluri comune, vădesc deplina posibilitate de a se realiza o tot mai largă colaborare între comuniști, socialiști și social-democrați, ceea ce reprezintă o necesitate vitală pentru progresul popoarelor, pentru asigurarea păcii in întreaga lume.
în interesul libertății și 

independenței popoarelor. Conceptul de solidaritate al partidului nostru a incorporat și incorporează. in același timp, ca un factor fundamental, dezvoltarea colaborării cu partidele dc guvernămint și organizațiile democratice, progresiste din țările Asiei, Africii și Americii Latine, care au scuturat jugul dominației imperialiste și colonialiste și au pășit pe calea dezvoltării de sine stătătoare. Legăturile dintre partidul nostru și forțele progresiste din aceste țări duc mai departe solidaritatea militantă cu mișcările de eliberare națională, care, in anii de luptă pentru cucerirea independenței, au avut in P.C.R.. in România socialistă un sprijin de nădejdii'■ Dezvoltarea re- . lațiilor P.C.R. cu partidele .din a-l ceste țări, in ge-; neral din țările in: curs de dezvoltare și nealiniate, numeroasele vizite întreprinse do tovarășul Nicolae Ceaușescu, documentele încheiate la nivel inalt cu țările respective se înscriu ca o contribuție importantă la lupta pentru respectarea dreptului fiecărui popor de a-și făuri destinele de sine stătător, pentru întărirea forțelor mondiale antiimperialiste, pentru progresul umanității.în spiritul aceleiași nedezmințite consecvențe, P.C.R. a fost și este pe deplin solidar cu mișcările de eliberare angajate in lupta in vederea înlăturării ultimelor vestigii ale colonialismului. a politicii rasiste, pentru că toate popoarele să-și vadă împlinit visul de a fi libere șb independente.
O platformă atotcuprin

zătoare — lupta pentru 
asigurarea păcii. tn viziunea partidului nostru, profunzimea transformărilor sociale petrecute in ultimele decenii, diversificarea continuă a forțelor democratice, antiimperialiste, amploarea procesului Revoluționar implică unitatea, pe plan național și la scară internațională, a tuturor forțelor ce acționează și se pronunță pentru o ruptură cu vechile stări de lucruri anacronice, pentru prefaceri înnoitoare, pentru o politică nouă, de pace și progres, în această viziune amplă, novatoare a solidarității, partidul nostru, Frontul Democrației și Unității Socialiste, organizațiile de masă și obștești din țara noastră au promovat și promovează legături de colaborare cu forțele social-politice cele mai largi, cu formațiuni democratice, antiimperialiste din cele mai diverse, inclusiv partide cu caracter radical, liberal sau creștin din țările capitaliste sau din oricare alte țări, indiferent de orientările lor ideologice, filozofice și religioase.Desigur, cu fiecare din aceste forțe se poate conlucra în probleme de o cuprindere mai largă sau mai restrânsă. Există insă și platforma comună de acțiune cea mai larg posibilă : este vorba de lupta pentru oprirea cursei Înarmărilor și înlăturarea pericolului nuclear, care amenință întreaga umanitate, pentru salvarea dreptului fundamental al popoarelor la pace, la viață. Ia existență liberă și demnă.Uriașele mișcări pentru pace ce se desfășoară in prezent in Europa și in întreaga lume, și cărora poporul nostru, la chemarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, li s-a alăturat cu întreaga sa vigoare, demonstrează că unitatea acestor acțiuni comune pentru apărarea intereselor vitale ale tuturor popoarelor este tot mai bine înțeleasă. Așa cum a arătat in repetate rînduri tovarășul Nicolae Ceaușescu, și pe viitor partidul nostru va acționa cu toată fermitatea pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare cu toate forțele înaintate, antiimperialiste, avind convingerea că tocmai o asemenea viziune cuprinzătoare asupra solidarității proiectează calea sigură spre realizarea unei societăți mai echitabile, spre un viitor de pace și progres al întregii omeniri.

AI. CÂMPEANU

In sprijinul soluționării pe calc pașnică a situației din America Centralăț
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VIENA. 15 (Agerpres). — în 
tinuarea acțiunilor organizate 
tru marcarea in Austria a impli
nirii a 20 de ani de la Congresul 
al IX-lea ■ al P.C.R., la Bad 
Deutsch-Altenburg a avut loc o 
seară culturală românească. în 
acest cadru a fost inaugurată o ex
poziție 
după 
spectacol 
populare _____________ ........ __
ansamblul artistic „Doina Crișuri- 
lor“. din Brad. Publicul numeros 
prezent a apreciat lucrările expu
se. ca și arta interpretativă a me-- 

cintecululi și dansului

de pictură contemporană, 
care a fost prezentat un 

de muzică și dansuri 
românești, susținut de

ăl Partidului Comiinișt Român, la sâgeȚilor’ cintecu. 
Bruxelles'— la sedl'ul Partidului. “pbpilt&r i'bmândsc. 
Gbiiitinîsț din Belgia — a fost or- \ 
gmiiziita o expoziție a • Tii'ălizărilbr ' 
obținute de poporul român in fău
rirea vieții sale noi. socialiste. De 
asemenea, filiala din Charleroi a 
Asociației Belgia-România a orga
nizat o seară românească, în ca
drul căreia a fost prezentată o ex
punere referitoare la realizările de 
seamă obținute de țara noastră 
după Congresul al IX-lea al P.C.R.

MANILA 15 (Agerpres). — Na-, 
rile realizări obținute de România, 
îndeosebi in ultimii 20 de ani. dc 
cind în fruntea partidului și a țării 
se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
au fost evidențiate și in cadrul 
unei conferințe de presă organiza-, 
te la Manila. în cadrul acestei ma
nifestări, care s-a bucurat de un 
deosebit interes, participanta au 
dat o iilaUă apreciere politicii ex
terne a României, inițiativelor de 
larg răsunet internațional ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu pentru 
asigurarea păcii, eliminarea pe-

TEL AVI V 15 (Agerpres). — Cu [ 
același prilej, in orașul israelian 
Ghivataim a avut loc o .zi dedicată 
României. Au fost de față Adl 
Amoral,, adjunct al ministrului fi
nanțelor din Israel, alte personali
tăți politice și oficialități locale.

In orașul israelian Rishon Lezion 
a fost vernisată expoziția „Imagini 
din România 1985“, in cadrul că
reia șe face o cuprinzătoare pre
zentare a marilor realizări econo
mice și social-culturale obținute de 
România în perioada ultimilor 20 
de ani. Cu acest prilej a avut loc 
o adunare festivă la care au par
ticipat reprezentanți ai municipali
tății orașului, ai sindicatelor locale, 
alte persoane oficiale, un numeros 
public. în cuvintul 
orașului a reliefat contribuția to
varășului Nicolae Ceaușescu 
eforturile pentru'o soluție justă și 
durabilă in problema Orientului 
Mijlociu.

MANAGUA 15 (Agerpres). — Vicepreședintele Republicii Nicaragua, Sergio Ramirez Mercado, a declarat— la încheierea recentului turneu întreprins în țările membre ale Grupului de la Contadora și din conul sudic al Americii Latine — că guvernele Braziliei, Uruguayului, Argentinei și Perului doresc să participe mai activ la acțiunile menite să ducă la instaurarea păcii în America Centrală. Guvernele acestor țâri — a spus el — doresc să ia parte la crearea unui mecanism de neutralizare in sectorul de frontieră dintre Nicaragua și Costa Rica. Peru— unde urmează să fie instalat, zilele următoare, un nou guvern — dorește .să se alăture Grupului de la Contadora — a precizat Ramirez 'Meiicadb. ' 'IM ,BOGOTA . .15 (Agerpres). - - —Președintele Columbiei, Belisario

Betancour Cuartas, a relevat că, in pofida unor dificultăți, procesul inițiat de Grupul de la Contadora vi- zind instaurarea păcii in America Centrală continuă să înregistreze progrese, în prezent activitatea con- centrindu-se asupra mecanismelor privind ajungerea la o Înțelegere in vederea atingerii acestui obiectiv.TEGUCIGALPA 15 (Agerpres). — Hondurasul nu a fost, nu este și nu va fi o trambulină a nimănui pentru invadarea Nicaraguei sau a oricărei țări centroamericane ori din altă parte a lumii — a declarat ministrul hondurian al relațiilor externe, Edgardo Paz Barnica. citat de agenția. .<E,F,.E;. El a subliniat că S.U.A. nu vor putea utiliza instalaș- ți’île lor militare, clin Honduras in -cazul in. .care ar decide acțiuni imir potriva Nicaraguei.
Opțiuni ale politicii interne și externe 

enunțate de președintele ales al Perului

său, ■primarul

la

Evoluția situației din LibanBEIRUT 15 (Agerpres). — La Beirut a avut Ioc luni o reuniune a Comitetului comun de coordonare pentru Beirutul de vest, care a ho- tărît să aplice, incepind de marți, o serie de măsuri menite , să ducă la restabilirea securității in sectorul apusean al capitalei libaneze. Premierul Rashid Karame a declarat, după reuniune, că in virtutea măsurilor adoptate, forțele de securitate internă libaneze, ajutate de o unitats speciala a armatei libaneze, vor fi însărcinate cu securitatea în sectorul de vest al Beirutului. Membrii milițiilor — a spus el — se vor retrage de pe străzi, iar oficiile armate ale milițiilor vor fi închise.Puternice dueluri de artilerie au

avut Ioc luni de-a lungul liniei care separă sectoarele de est și de vest ale Beirutului, informează agențiile Reuter și U.P.I.La. un,,tribunal, libanez., a.. început acțiunea legală de urmărire, in justiție a persoanelor care au luat parte 'la deturnarea avionului companiei americane TWA. în scrisori' oficiale adresate poliției judiciare libaneze și autorităților însărcinate cu securitatea aeroportului internațional din Beirut, procurorul tribunalului il numfește pe unul dintre autorii deturnării și cere desfășurarea unei Investigații pentru descoperirea identității' și implicării celorlalți parti'cipanți la acest act — relatează agenția’ U.P.’I.

scurt
Agențiile de presa

. ECONOMIA SOVIETICA 
PRIMA JUMĂTATE A ACESTUII AN. După cum informează agenția T.A.S.S.. in prima jumătate a aces-I tui an in Uniunea Sovietică s-a asigurat ritmul de creștere in continuare a economiei și bunăstăriiI populației. A fost înlăturată rămi- nerea în urmă în dezvoltarea eco-I nomiei, acumulată în perioada de iarnă. Volumul producției Industriale pe primele șase luni a cres-I cut cu 3,1 la sută, iar in al doilea trimestru cu 4,2 la sută.

ÎN IRAK a fost marcată, dumi-1 nică, cea de-a 27-a aniversare a I proclamării republicii — 14 iulie 1958 — transmite agenția I.N.A.în diferite zone ale țării au avut Ioc mitinguri de masă și alte| festivități. Au fost inaugurate, numeroase obiective incluse în proiectele de dezvoltare — arată I.N.A.
LA PANMUNJON a început luni I o intilnire de lucru a delegațiilor societăților de Cruce Roșie din j____ Nordul și Sudul Coreei, care se..

desfășoară în concordanță cu acordul încheiat la cea de-a 8-a rundă a convorbirilor Nord-Sud de Cruce Roșie, relatează agenția A.C.T.C. Actuala intilnire are drept scop organizarea unui schimb de vizite, siib auspiciile Crucii Roșii. între cele două , părți ale Coreei, cu ocazia celei' de-a 40-a aniversări a elibe- ocupația japo-rării ’ țării de sub neză.
GUVERNULUI eradicării Sără-PROGRAMUL

INDIAN destinat ciei și îmbunătățirii situației sociale a păturilor celor mai nevoiașe ale populației constituie baza politicii social-economice a guvernului — a declarat primul ministru indian, Rajiv Gandhi. Cu prilejul unui miting care a avut loc în statul Madhya Pradesh, el a spus că programul cuprinde, practic, toate sferele economiei naționale.
DEMISIE. Specialistul american în. computere David Parnas, pro

LIMA 15 (Agerpres). — în discursul inaugural al lucrărilor celui de-al XV-lea Congres național al Alianței Populare Revoluționare Americane (A.P.R.A.), liderul acestei formațiuni politice peruane, președintele ales al Perului, Alan Garcia Perez, s-a pronunțat pentru lărgirea și consolidarea unității de acțiune a tuturor forțelor democratice, progresiste din țară, în . vederea depășirii, prin eforturi comune și susținute, a dificultăților mari cu care este confruntată in prezent economia națională, transmit agențiile1 Prensa Latina și E.F.E. El și-a manifestat intenția de a forma un guvern „național, democratic și popular", care să promoveze măsuri ferme in direcția realizării „unei revoluții antiimperialiste" și edificării unei noi societăți, in care să fie eliminată exploatarea

cătreomului dePerez a enumerat prioritare ale guve direa in interes î resurselor naturale contractelor onero;
om. Alan Garcia intre obiectivele L-nului său „dobin- lațional a tuturor peruane, anularea ise care au l:osimpuse Perului de unele compani. transnaționale, efectuarea unei reforme agrare autentice, care să revoluționeze raporturile dintre sat: șl oraș".Vorbitorul a subliniat, pe de altă parte, că noile autorități guvernamentale peruane — care vor fi instalate oficial in funcție Ia 28 iulie — vor veghea Ia respectarea neabătută a principiilor suveranității șî independenței naționale și vor respinge orice încercări de amestec străin în treburile interne ale Republicii Peru.

Rezultatele alegerilor din BoliviaLA PAZ 15 (Agerpres). — Președintele Boliviei va fi desemnat, după toate probabilitățile, de cei 157 membri ai Congresului — parlamentul — aleși in scrutinul de duminică, deoarece nici unul dintre cei 18 candidați la funcția supremă in stat nu este de așteptat să obțină majoritatea cerută de Constituție pentru a fi ales (pește 50 la sută din voturile exprimate) — transmite agenția de presă spaniolă E.F.E. Potrivit calculelor preliminare, apărute în ziarul bolivian „Presencia", generalul Hugo

Banzer Suarez, candidatul Acțiunii Democratice Naționaliste (A.D.N.) la funcția supremă, este virtual învingător in alegeri, dispunind de aproximativ 37 la sută din voturile exprimate. El este urmat de fostul președinte bolivian. Victor Paz Estenssoro. care a candidat din partea Mișcării Naționaliste Revoluționare (M.NLR.). cu aproximativ 25 la sută din voturi, și de fostul vicepreședinte al țării, Jaime Paz Zamora, din partea Mișcării de Stingă Revoluționare (M.I.R.), cu aproximativ 10 la sută.
fesor universitar, care și-a dat recent demisia dintr-un colectiv de cercetări ce lucrau Ia proiectul de înarmări spațiale cunoscut sub numele de „războiul stelelor", a apreciat. intr-un interviu, că acest program militar este costisitor și sortit eșecului.

„CUTIILE NEGRE" ALE BOE- 
ING-ULUI INDIAN prăbușit recent în Atlantic se află în prezent la Bombay și .urmează ca incepind de marți să fie examinate de specialiști indieni. Se speră ca examinarea lor să ajute la elucidarea cauzelor acestui dezastru aviatic, soldat cu 329 de morți.

PROTEST. Vicepremierul și ministrul justiției din Belgia, Jean Gol. și-a prezentat, luni, demisia în semn dg protest împotriva refuzului guvernului de a accepta parțial vinovăția pentru tragedia produsă la 29 mai pe stadionul „Heysel" din Bruxelles, la meciul de fotbal Juventus—Liverpool. Potrivit observatorilor, demisia lui Gol. dacă va fi acceptată, ar putea declanșa o serioasă criză cu mai puțin de cinci luni înaintea ajege- rilor legislative.
UN DEZECHILIBRU FLAGRANT afectează țările în curs de dezvoltare în domeniul distribuirii informațiilor, ele dispunind doar de 17 .la sută din totalul publicațiilor și 18 la sută din radioreceptoarele existente pe glob — scrie revista algeriană „Revolution Africaine". în asemenea condiții, este legitimă revendicarea țărilor în curs de dezvoltare de a se stabili o nouă ordine internațională in domeniul informației — conchide revista.

SPĂRGĂTORUL DE GHEATA 
SOVIETIC ..VLADIVOSTOK" ajuns la marginea cimpului de banchize care înconjoară, in bazinul antarctic, nava diesel-electrică „Mihail Somov' unui drum aceasta din După cumT.A.S.S., spărgătorul de gheață se află la .1 350 de kilometri de „Mihail Somov".

a
■“ și a început croirea pentru a o salva pe menghinea gheții. precizează agenția

POPULAȚIA FINLANDEI. Potrivit datelor statistice oficiale publicate la Helsinki, la ultimul re- censămînt efectuat în anul 1983, populația Finlandei era de 4 869 858 de locuitori.
CA URMARE A UNEI EXPLO

ZII DE GAZE, la o mină carboniferă din provincia Hunan (China), 53 de mineri și-au pierdut viata, iar aiți. trei au fost dați dispăruți, transmite agenția China Nouă. A fost deschisă o ancHetă pentru a se stabili cauzele accidentului.
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