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Înîntîmpinarea aniversării a două decenii

NOI ȘI REMARCABILE
FAPTE DE MUNCĂ

Acum, in preajma aniversării a două decenii de la Congresul al 
IX-lea al partidului, intr-o atmosferă de puternică emulație creatoare, 
oamenii muncii din intreaga țară raportează noi și importante succese 
in îndeplinirea planului la producția fizică și export, în punerea in 
funcțiune a unor noi obiective de investiții, în sporirea productivității 
muncii, in economisirea resurselor materiale și energetice, in asimilarea 
în fabricație a unor noi sortimente de produse de înalt nivel tehnic 
și calitativ, in creșterea eficienței economice. Acest amplu tablou al 
întrecerii socialiste se constituie intr-o impresionantă dovadă a unității 
întregului popor in jurul partidului, al secretarului său general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Faptele de muncă din ultima perioada întregesc în mod fericit 
imaginea înfloritoare a României de azi, continuă amplul și complexul 
proces inceput in urmă cu două decenii de edificare a unei economii 
moderne, puternice, multilateral dezvoltate și mereu mai eficiente, pe 
baza căreia se asigură ridicarea continuă a nivelului de trai material 
și spiritual al întregului popor.

Din această bogată cronică a întrecerii socialiste continuăm să 
prezentăm alte realizări de prestigiu transmise ieri de corespondenți 
ai „Sqînteii".

PRODUCȚIE FIZICĂ PESTE PRE
VEDERI. Hotărîți să cinstească aniversarea a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului cu noi și remarcabile fapte de muncă in întrecerea socialistă, harnicul colec
tiv de la întreprinderea minieră Voi
vozi, județul Bihor, raportează realizarea peste prevederile planului, în perioada care a trecut de la începu- tuL anului, a unei producții de aproa-
Stil de muncă modern, eficient in conducerea activității economice

ÎN RIDICAREA CALIIĂTII ACTULUI
5toarele vieții economico-sociale, unde se realizează bunurile materiale și se cheltuiesc resursele societății. In viziunea afirmată de tovarășul Nicolae Ceaușescu în ultimele două decenii, organizarea temeinică a acti

vității constituie o necesitate esen
țială pentru ridicarea calității actu
lui de conducere în economie.Importanța deosebită pe care o acordă partidul nostru afirmării științei conducerii și organizării științifice se relevă, între altele, și din faptul că Legea educației și învățămîntului le conferă acestora statutul de știință fundamentală, precum matematica, fizica, chimia, biologia, științele economice. ~ acestei legi, ducere sușite neret cuprins vățămînt. conducerii și organizării la rangul de știință fundamentală sînt lesne de înțeles, . . -condiții pentru democratizarea conducerii, în sensul exercitării directe a acesteia de către toți oamenii muncii în -cadrul diferitelor organisme de' conducere colectivă. Dacă elevilor și studenților li se cere să-și însușească astfel de cunoștințe, cu atît mai mult se impune această necesitate pentru cei care lucrează in producție, participînd, într-un fel sau altul, la actul de conducere.Organizarea este mijlocul prin care conducerea își realizează preocupările și obiectivele asumate cu ma-

în cuvîntarea rostită la plenara comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat cu deosebită pregnanță nfctesitatea perfecționării în continuare a conducerii activității economice, a ridicării nivelului calitativ al actului de conducere — ca premisă esențială a realizării exemplare a obiectivelor ce stau în fața colectivelor de oameni a muncii în acest an, a trecerii cu succes la înfăptuirea noului plan cincinal 1986— 1990, a hotăririlor Congresului al XIII-lea al partidului.Constituie o realitate evidentă faptul că în prezent dispunem de o industrie complexă, creată îndeosebi în ultimele două decenii, dotată cu o tehnică modernă, de înalt nivel, capabilă să realizeze produse competitive ; dispunem, de asemenea, de o puternică clasă numeros corp bili nu numai loacele tehnice avem, ci și să mente tehnice și tehnologice de înalt randament și tehnicitate ; după cum este notabil și faptul că dispunem de o experiență vastă acumulată de-a lungul celor peste trei decenii și jumătate de dezvoltare planificată 'a economiei noastre naționale.Desigur, toate aceste condiții posibilități pot fi temeinic fructificate numai printr-o foarte bună organizare a activității în toate sec- 

muncitoare și de un de specialiști capa- să folosească mij- avansate pe care le creeze ei înșiși ele-

Și

Relatări despre secerișul griului în județele Buzău 
și Ca raș-Severin, în pagina a V-a

pe 180 000 tone lignit. Cele mai bune rezultate — ne anunță corespondentul nostru loan ■ Laza — le-au obținut sectoarele Cuzap și Suplac, carierele Vărzari și Budoi. Totodată, este de remarcat faptul că minerii bihoreni au pus in funcțiune în acest an șase noi abataje, toate înainte de termen, realizînd, și pe această cale, importante sporuri de producție. La lucrările de pregătiri miniere se con-

Corespunzător cunoștințele de con- și organizare trebuie în- temeinic de întregul ti- în sistemul de în- Motivele ridicării științeipe această cale creîndu-se 

semnează un plus de peste 1 100 metri liniari, iar la lucrările de investiții se înregistrează depășiri substanțiale. Și încă o noutate de ultimă oră : in ziua de 19 iulie, ziua în care se împlinesc 20 de ani de la deschiderea lucrărilor istoricului Congres al IX-lea al partidului, în sectorul Vărzari va intra în exploatare un nou abataj, dotat cu complex mecanizat românesc de mare randament.Un frumos buchet de realizări raportează și colectivele de oameni ai muncii din industria județului Ca- 
raș-Severin. Desfășurînd larg întrecerea socialistă pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan, prin folosirea deplină a capacităților de producție, organizarea superioară a muncii, întărirea ordinii și disciplinei tehnologice, de la începutul anului și pînă acum au fost realizate suplimentar 14 000 tone de fontă cenușie, peste 25 000 tone de profile grele și semifabricate pentru forjă, peste 280 tone de zinc și plumb în concentrate, mai bine tablă și benzi groase tone de utilaje pentru mică și alte produse nomiei naționale și solicitate la export. După cum ne informează corespondentul nostru Nicolae Cătană, cea mai mare parte din sporurile la 

de 1 000 tone din oțel, 165 industria Chi- necesare eco-

ximum de eficiență în condițiile date. Viața a dovedit nu de puține ori că, în condițiile în care există resurse materiale și tehnice suficiente, cadre cu o pregătire din cea mai bună, rezultatele sînt totuși necorespunzătoare numai și numai din cauză că factorii de conducere nu dispun de un sistem riguros de organizare a producției și a muncii care să asigure utilizarea optimă a acestora, valorificarea lor superioară. De aceea este cît se poate de îndreptățită butada care spune că există nu atît întreprinderi bune sau rele, cit mai ales întreprinderi bine sau rău organizate și, ca atare, bine sau rău conduse. Calitatea și deci eficienta organizării, implicit a actului de conducere, se vor aprecia așadar prin prisma a două criterii — și anume : mai întîi, măsura în care asigură realizarea in timpul optim a sarcinilor asumate sub aspect. cantitativ ; în al doilea rînd, este vorba de consumul de resurse materiale și bănești solicitat pentru realizarea sarcinilor de plan. Judecind calitatea actului de conducere prin prisma celor două criterii, apare limpede faptul că diferența dintre o întreprindere foarte bine organizată și una defectuos organizată se măsoară, în ultima instanță, în milioane de lei cîștigate sau pierdute.Etapa nouă, calitativ superioară, pe care o parcurge economia noastră națională, sarcinile deosebit de complexe ce se ridică în 'momentul actual în fața tuturor organelor de conducere colectivă impun cu stringență abandonarea cu desăvîrșire a practicilor de organizare empirică și promovarea consecventă a principiilor organizării științifice. în faza dezvoltării intensive a economiei nu mai poate fi tolerată concepția întemeiată pe falsul principiu al lui „văzînd și făcînd", pe rezolvarea „din mers“ a problemelor pe măsura apariției lor. într-o concepție modernă, științifică de organizare a producției și muncii nu au ce căuta teorii de genul celei care susține că o mașină nu trebuie oprită și reparată atît timp cît merge, ci doar atunci cînd se defectează.
Prof. dr.
Constantin P1NT1L1E

(Continuare în pag. a V-a)

0 viață de militant comunist, exemplar dăruită 
patriei, partidului, cauzei socialismului și păcii

Teze și aprecieri din articolele și cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
publicate în „Scînteia“, în perioada 1944—1965, care definesc o concepție 
consecvent revoluționară, creatoare privind edificarea noii societăți pe 

pămîntul României, pacea și progresul social al întregii omeniri

sfîrșitul anului corespondentul — harnicul co- realiza și livra

producția fizică a fost realizată prin creșterea productivității muncii.La rindul său, colectivul de oameni ai muncii de la întreprinderea 
de materiale izolatoare din Vaslui, fruntaș în întrecerea socialistă, raportează îndeplinirea înainte de termen a planului cincinal la toți indicatorii economici. în perioada care a mai rămas pînă la — ne înștiințează nostru Petru Necuia lectiv al unității va suplimentar economiei naționale și la export materiale termo și hidro- izolatoare, prefabricate din beton și alte produse în valoare de peste 200 milioane lei.

PREMIERE INDUSTRIALE DE 
ÎNALTĂ TEHNICITATE. Aflat, ieri,- în mijlocul colectivului muncitoresc de la întreprinderea „Electroputere" 
din Craiova, corespondentul nostru Nicolae Băbălău ne transmite că a- ceastă mare citadelă a industriei electrotehnice românești realizează acum, într-o singură lună, întreaga producție-marfă industrială a municipiului Craiova din anul 1965. în cinstea aniversării a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului, aici se desfășoară o săptămînă-record în producție. După cum ne informează inginerul Marin Marciu, directorul tehnic aj întreprinderii, o atenție deosebită se acordă introducerii in fabricație a unor produse noi, cu parametri la nivelul tehnicii mondiale. Chiar în aceste zile a trecut probele de omologare. transformatorul de 250 kVA, solicitat la export; Tot in premieră pe țară au.. fost realizate aici motoarele de tracțiune pentru locomotivele diesel-electrice de 2 630 kW pentru export, transformatoarele de măsură de curent și tensiune, generatorul de 630 kVA pentru utilizări navale, precum și locomotiva electrică de manevră pentru dotarea depourilor românești.Cu noi și prestigioase fapte de muncă întimpină aniversarea Congresului al IX-lea al partidului și oamenii muncii de la Combinatul 
metalurgic din Tulcea. Specialiștii de aici — ne transmite corespondentul nostru Neculai Amihulesei — au conceput o tehnologie modernă, pe baza căreia s-a trecut la fabricarea unui nou produs — ferowolfram — un feroaliaj de mare valoare în industria metalurgică, realizat pentru prima dată la noi în țară. „Trecerea la fabricarea acestui nou produs — ne spune inginerul Cris-
(Continuare în pag. a V-a)
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tovarășului
Nicolae Ceausescu

de participant!! 
la simpozioanele 
organizate de:

® Comitetul județean 
Alba al P. C. R.
® Comitetul județean 
Dîmbovița al P.C.R.
© Comitetul județean 
Sibiu al P. C. R.
& Academia
„Ștefan Gheorghiu18

In pagina a IV-a

că îi revine a adresa pre- Ceaușescu un

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, comandant suprem al Forțelor noastre armate, a primit, miercuri, 17 iulie, în stațiunea Neptun, pe comandantul general al Forțelor Armate Arabe Libiene, brigadierul Abu Bakr Younes Jaber, care, în fruntea unei delegații, efectuează o vizită în tara noastră.Oaspetele a arătat plăcuta misiune de ședintelui Nicolae călduros salut, urări de sănătate și fericire din partea colonelului Moammer .El Geddafi, conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie al Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste.Președintele Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a rugat să se transmită colonelului Moammer El Geddafi un cald salut și cele mai bune urări.în cadrul întrevederii, desfășurată într-o atmosferă cordială, priete-
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înaltă consacrare a unei vaste
opere științifice, a unei strălucite

Evenimentul sărbătoresc înalt pe care îl trăiește spiritualitatea noastră în aceste zile — alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului și președintele țării, în cel mai elevat for de consacrare al științei, artei, învățămîntului : Academia Română — are pentru întregul nostru front științific și cultural, pentru națiunea noastră socialistă semnificația unui moment istoric cu adînci și ample reverberații. Alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România reprezintă pentru noi toți nu numai o firească și strălucită consacrare a aceluia ce și-a dăltuit de neșters numele pe frontispiciul complexei și neegalatei epoci din istoria poporului nostru pe care o străbatem, dar mai ales recunoașterea adevărului că nu numai faptele acestui neasemuit timp de glorie românească sînt legate indestructibil de numele și personalitatea sa, ci în primul rînd spiritul acestui timp, întregul nostru mod de a gîndi și a acționa, de a simți, colectiv și individual.Asemenea marilor oameni de cultură și istorie al neamului, conducătorul înțelept și harnic al României socialiste și-a făcut intrarea măreață, pe deplin meritată, sub gigantica cupolă a geniului național. Expresie autentică a ceea ce numim, doar secole, personalitate de ex- ziditoare de țară nouă în și în fapte, tovarășul Ceaușescu conferă o .nouă neasemuită, forului suprem
arar, în cepție, spirit Nicolae măreție, de consacrare care-i înmînează laurii recunoașterii și recunoștinței patriei. Cuvîntul rostit cu acest prilej ne poartă el însuși, programatic, pe
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nească, au fost relevate cu satisfacție bunele raporturi statornicite între România și Jamahiria Arabă Libiana Populară Socialistă, care cunosc o evoluție ascendentă. Au fost evidențiate, totodată, largile posibilități existente pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor româno-libiene in domeniile economic, tehnico-științific și în alte sectoare de activitate, precum și a schimburilor comerciale, în conformitate cu înțelegerile convenite cu ocazia întîlnirilor la cel mai înalt nivel. S-a apreciat că extinderea și amplificarea cooperării în producție, a conlucrării bilaterale pentru realizarea în comun a unor obiective economice corespund intereselor celor două țări șl popoare, cauzei destinderii, colaborării, înțelegerii și păcii în întreaga lume.Abordîndu-se unele probleme ale vieții politice internaționale, a fost exprimată îngrijorarea față de încordarea deosebit de gravă la care s-a ajuns pe plan mondial și a fost 

activități social-politicenoile coordonate vitale al? spiritualității noastre și ale spiritualității epocii contemporane, conducîndu-ne spre o perspectivă însuflețitoare, ca un mare, înflăcărat răsărit. în frazele rostite simplu se ascund, în fapt, secole de gîndire și creație națională și universală, o înțelegere adincă, riguroasă și autentică a omului și a vieții, a istoriei, a modului nostru de a gîndi și a simți, o pasiune clocotitoare pentru viitorul luminos al poporului nostru și al planetei.Recunoscut șl apreciat larg în lumea de azi ca o personalitate conducătoare de excepțională valoare, cu o operă practică evidentă reflectată în România prosperă a zilelor noastre și o operă teoretică prodigioasă, circulînd fecund în mai toate limbile și pe toate meridianele globului, tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a apărut, în acest nou moment de consacrare națională și internațională, într-o supremă lumină, generoasă și fertilă. Cite generații de oameni de știință, de artiști și cadre didactice nu s-au afirmat și consacrat, în țară și în lume, în această epocă de bogată și mîndră rodire a geniului național care-i poartă numele ilustru ?Multiplicat ca model ideal de viață și activitate, ca îndreptar luminos de gîndire, simțire, de activitate în sufletele milioanelor de oameni ai muncii din țara noastră, tovarășul Nicolae Ceaușescu conferă Academiei Române strălucirea unei opere științifice și social-politice de dimensiuni impresionante, împreună cu noianul celor mai înalte și prestigioase recunoașteri și aprecieri mondiale.In laboratoarele științei și tehnicii, în sălile de clasă și amfiteatrele școlilor și facultăților, din universități și întreprinderi, ca și în atelierele artelor, toți creatorii români, frontul larg al celor ce lucrează astăzi la transformarea valorilor spiritualității noastre în noi bunuri perene pentru producție și conștiință, văd în această nouă recunoaștere strălucită a geniului național prilejul unei ample și viguroase mobilizări și antrenări în direcția unor noi ascensiuni în progres și civilizație a poporului nostru, al unor noi afirmări prestigioase și originale ale patriei în context internațional.Pentru cei ce activează în domeniul cercetării științifice și dezvoltării tehnologice rămîn esențiale orientările rodnice trasate de tovarășul secretar general al partidului în cuvîntul rostit cu acest memorabil prilej. Astfel, vorbind despre calea pe care o au de urmat oamenii de știință pentru a face față exigen- 

subliniată necesitatea de a se face totul pentru a se pune capăt cursei înarmărilor, pentru trecerea la dezarmare, în primul rînd la dezarmare nucleară, pentru afirmarea politicii de pace și cooperare pe planeta noastră. în acest cadru, a fost reliefată însemnătatea intensificării eforturilor în vederea participării tuturor statelor la consolidarea climatului de pace și stabilitate in relațiile internaționale, la înlăturarea pericolului de război.La primire au luat parte Gheorghe Oprea, prim viceprim-ministru al guvernului, general-colonel Constantin Olteanu, ministrul apărării naționale, Vasile Pungan, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale.A fost de față Abdul Hamid F. Farhat, secretar al Comitetului Popular al Biroului Popular al Ja- mahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste la București.
ț 
ț
I
V 
ț 
ț

I
I
ț
V ț

I 
ț
<

legi ale naturii, să 
a le pune în servi- 
bunăstării omenirii, 
păcii*'.

țelor progresului tehnic-economic accelerat al țării și cerințelor complexe ale noii revoluții științifice și tehnice universale, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia : „Să por
nim permanent de Ia faptul că nu * 
există lucruri care nu pot fi cunoscu
te, ci numai lucruri necunoscute 
incă, dar că stă in puterea omului 
ca, prin cutezanța sa, să descopere 
noi taine și noi 
acționeze pentru 
ciul omului, al 
al colaborării șiSub conducerea de înaltă competență a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, prim viceprim-ministru al guvernului, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, rețeaua națională de creație tehnico-științifică se află angajată plenar într-un viguros proces de afirmare.Pentru formarea tinerelor generații de slujitori ai laboratoarelor științei și tehnicii noastre, opera și activitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, ca și recenta sa strălucită afirmare, supremă, în cel mai proeminent for de consacrare științifică al patriei rămîn elemente de îndrumare, de creștere și stimulare, de modelare vie, de neegalat. Depinde de fiecare dintre noi cît reușim să luăm, să ne însușim în spirit viu din acest izvor pururi tînăr de orientări și îndrumări esențiale pentru muncă și viață, pentru minte și suflet. Stă la îndemîna noastră, a tuturor, tineri și vîrstnici, femei și bărbați, să fructificăm plenar fiecare nou gînd și idee, fiecare chemare și îndemn, pentru a ne putea înscrie cît mai viu și util amplului și tumultuosului proces de manifestare și impunere a geniului creator al poporului nostru.Alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România este și va rămîne vie în conștiința noastră ca un moment de referință, ca un capitol distinct și strălucit al evoluției științei, culturii și învățămîntu- lui nostru, al marii Istorii a poporului și țării. Să-1 cinstim cum se cuvine, prin noi fapte de minte și muncă, printr-o atitudine și conduită superioare, corespunzătoare generoasei înrîuriri căreia avem fericirea de a-i fi contemporani și părtași.
Dr. inq. Florin Teodor
TANASESCU
vicepreședinte al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie



PAGINA 2 SCINTEIA — joi 18 iulie 1985TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE, sentimentele de profundă recunoștință și aleasă prețuire ale întregului popor
„Și noi, locuitorii plaiurilor Bistriței și Năsăudului, ca întregul nostru popor, vă datorăm, iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, un imens buchet al recunoștinței pentru profundul reviriment din gîndirea social-poli- tică românească, declanșat o dată cu Congresul al IX-lea, sub egida cutezanței și spiritului creator, viguros promovate de dumneavoastră, care a deschis larg drumul către soluții noi, originale in organizarea și conducerea societății noastre socialiste, a vieții științifice românești și au imprimat un curs viu, novator în toate domeniile construcției socialiste, des- chizînd orizonturi noi clarificării unor probleme teoretice și practice fundamentale ale societății noastre socialiste, ale lumii de azi — se subliniază în telegrama COMITETULUI 

JUDEȚEAN BISTRIȚA-NASAUD AL 
P.C.R.înconjurîndu-vă cu . dragoste nețărmurită, comuniștii, toți locuitorii județului Bistrița-Năsăud vă încredințează și cu prilejul acestui strălucit eveniment din viața Academiei Republicii Socialiste România, a societății românești că, urmînd neabătut exemplul dumneavoastră strălucit de revoluționar consecvent și militant de seamă al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, vom acționa cu și mai multă hotărire și abnegație pe drumul deschis de dumneavoastră, pentru a înfăptui la înalte cote calitative sarcinile ce ne revin din grandiosul program al Partidului Comunist Român, din hotăririle celui de-al XIII-lea Congres al partidului".„Cu nemărginită dragoste și mîndrie patriotică, comuniștii, oamenii muncii din județul Galați își unesc glasul cu țara, cu întregul nostru popor, pentru a-și exprima profunda satisfacție in fața actului atit de semnificativ al celui mai înalt forum al științei și culturii românești ce v-a ales ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România, instituție de mare tradiție, care prin grija și cu sprijinul dumneavoastră neprecupețit s-a ridicat la cote înalte de prestigiu, in măsură să susțină și să reprezinte în modul cel mai concret valoarea gîndirii. inteligenței și creativității românești, în sensul profund înnoitor al transformărilor revoluționare specifice epocii noastre — se arată în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN GALAȚI AL 
P.C.R.Noi, gălățenii, asemenea întregului popor român, beneficiind de sfatul, indicațiile și sprijinul dumneavoastră prețios, dezvoltindu-ne in anii „Epocii Nicolae,, , Geaușeșcju" .4n,> țjtmuri fără precedent; ridicind deopotrivă, aici:: la- Dunăre.;- o.cetate in- ... dustrială de primă mărime, • dar ;și- lina științifică de mare prestigiu, sintem mindri să spunem că în tot ceea ce am întreprins mai cutezător am avut in față exemplul dumneavoastră luminos, minunata dumneavoastră activitate dedicată binelui tării și al poporului român.Reafirmindu-ne, astăzi, puternicele sentimente de dragoste și recunoștință pe care vi le purtăm, ne angajăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să facem totul pentru a îndeplini exemplar hotăririle Congresului al XIII-lea al partidului, apropiind cu fiecare efort, cu fiecare faptă de muncă, viitorul comunist al patriei".„Alegerea dumneavoastră ca membru' titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România, cel mai înalt for științific și cultural al țării, constituie un fericit prilej de a reafirma sentimentele profunde de gratitudine și do înaltă prețuire ale membrilor Academiei de Științe Sociale și Politice, ale cercetătorilor și activiștilor din domeniul științelor sociale pentru opera dumneavoastră teoretică și practică originală și creatoare, de excepțională importanță pentru dezvoltarea și îmbogățirea științelor economice, sociale și politice, pentru elaborarea concepției revoluționare privind edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism — se subliniază în telegrama ACADEMIEI DE ȘTI
INȚE SOCIALE ȘI POLITICE.Concepția dumneavoastră înnoitoare, promovarea spiritului științific cutezător in investigarea realității, în cunoașterea legilor obiective ale naturii și societății au înarmat partidul cu o gîndire clară, îndrăzneață, profund științifică, au deschis orizonturi noi în lupta și munca* pentru înflorirea pămîntului românesc, mareînd o piatră de hotar în dezvoltarea României contemporane.Vă asigurăm, stimate tovarășe secretar general, că vom acționa neabătut și vom folosi întreaga noastră capacitate de muncă pentru ca știința și cultura românească să avanseze pe drumul luminos, cutezător și creator pe care l-ați deschis, pentru ca cercetarea din domeniul științelor sociale și politice să-și sporească în mod hotărît contribuția la procesul de edificare și consolidare a societății socialiste multilateral dezvoltate, la promovarea valorilor și idealurilor socialiste, pentru gloria țării noastre și pace în lume".„Cu nemărginită bucurie și profundă mindrie patriotică, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Giurgiu vă transmit supremul lor omagiu cu prilejul alegerii dumneavoastră în calitate de membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România și vă exprimă cele mai alese sentimente de stimă și respect, recunoștință fierbinte pentru ceea ce ați făcut și faceți pentru înălțarea patriei și fericirea poporului nostru, pentru nobila cauză a păcii și înțelegerii intre popoare — se arată in telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN GIUR
GIU AL P.C.R.Conferirea acestor înalte titluri, prin hotărîrea unanimă și entuziastă a adunării generale a Academiei, constituie expresia înaltei aprecieri, a recunoștinței și stimei deosebite pe care vi le poartă oamenii de știință, întregul nostru popor, pentru prodigioasa activitate desfășurată cu pilduitor spirit revoluționar și profundă dragoste de țară pentru împlinirea celor mai înalte aspirații de progres și prosperitate ale națiunii noastre.Împreună cu întregul muniștii, toți oamenii popor, muncii co- din

județul Giurgiu, hotăriți să înfăptuiască exemplar sarcinile ce le revin în actualul cincinal, să transpună cu fermitate în viață hotăririle adoptate de Congresul al XIII-lea al partidului, vă adresează și cu acest fericit prilej cele mai calde felicitări, împreună cu urările de multă sănătate și activitate rodnică, spre binele poporului român, spre propășirea și gloria patriei noastre, România socialistă".„Folosim și acest minunat prilej pentru a vă exprima, mult stimata și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, prinosul de recunoștință al oamenilor muncii din domeniul comerțului exterior pentru aportul hotăritor la perfecționarea continuă a acestei activități, Ia participarea activă a țării noastre la circuitul economic și teh- nico-științific internațional, la creșterea fără 'precedent a prestigiului României în lume — se subliniază în telegrama consiliului de conducere al MINISTERULUI COMERȚU
LUI EXTERIOR ȘI COOPERĂRII 
ECONOMICE INTERNAȚIONALE.Dăm o înaltă apreciere și cinstire contribuției dumneavoastră inestimabile la dezvoltarea științei economice românești, la definirea principiilor menite să guverneze relațiile economice dintre state, la fundamentarea importanței pe care o are comerțul și cooperarea economică cu alte țări pentru construirea societății socialiste multilateral dezvoltate în țara 
! • Toate marile împliniri revoluționare din perioada celor două !
i decenii de la Congresul al IX-lea al partidului au pus în evidență, j 
j cu forța de neclintit a faptelor, gîndirea creatoare, cutezătoare, j 
j profund științifică și strîns legată de realitățile și cerințele dezvoltării j 
i economico-sociale a României, remarcabila capacitate politică și i 
; organizatorică ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, puse în slujba dez- j 
ț voltării multilaterale a patriei socialiste, nobilelor idealuri ale păcii } 
\ și progresului social. , J
Ț • însuflețit de înaltul exemplu, de îndemnurile și orientările j 
i secretarului general al partidului, poporul nostru va acționa neabătut i 
i și va folosi întreaga sa putere de muncă pentru îndeplinirea integrală ț 
î a sarcinilor de plan pe anul 1985 și pe întregul cincinal, pentru j 
! înfăptuirea istoricelor hotărîri ale Congresului al XIII-lea al partidului. i
noastră și pentru realizarea unui climat de pace și înțelegere între popoare.Puternic mobilizați de pilduitorul dumneavoastră exemplu, de acest eveniment memorabil in istoria poporului român și conștienți de importanța și marile răspunderi care revin comerțului exterior, ne angajăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. să acționăm cu fermitate revoluționară pentru a transpune în viață sarcinile care, ne revin din documentele Congresului al XIII-lea al partidului și din prețioasele dumneavoastră indicații".„în alegerea dumneavoastră ca membru 'titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România, noi, cei de pe meleagurile mureșene, vedem expresia înaltei aprecieri, a recunoștinței și stimei deosebite pe care oamenii de știință și cultură, întreaga intelectualitate a țării, alături de întregul nostru popor, vi le poartă pentru prodigioasa dumneavoastră activitate desfășurată cu ardentă dăruire și profundă dragoste de țară, activitate care a făcut ca ultimele două decenii să se înscrie în istoria țării drept cea mai luminoasă și înfloritoare perioadă din multimilenara ei existență, pe care o numim cu mîndrie «Epoca Nicolae Ceaușescu» — se subliniază in telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN MUREȘ AL P.C.R.O dată cu sincerele felicitări pe care vi le adresăm cu toată căldura sufletelor noastre, vă rugăm să primiți, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, solemnul și fermul nostru angajament că, lărgindu-ne în continuare orizontul de cunoaștere, îmbogățindu-ne mereu viața spirituală, vom face totul ca rolul științei și culturii să capete noi dimensiuni și valori în orînduirea noastră nouă, pentru ca împreună cu întregul nostru popor să acționăm mai uniți ca oricind în jurul partidului, al dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru înflorirea economică, socială și culturală a patriei, pentru înfăptuirea neabătută a indicațiilor și orientărilor dumneavoastră spre a construi, urmindu-le, un viitor de aur patriei, pe măsura visurilor noastre de veacuri, așa cum națiunea întreagă este hotărîtă să-l înfăptuiască sub luminoasa dumneavoastră conducere, 6ub steagul glorios al partidului".în telegrama COMITETULUI DE 
PARTID AL CENTRULUI UNIVER
SITAR BUCUREȘTI se arată : „Cu adincă satisfacție și neasemuită mîndrie au primit cadrele didactice, studenții, cercetătorii, toți cei ce-și desfășoară activitatea in Centrul Universitar București, alegerea dumneavoastră ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România. Este această alegere un act de înaltă apreciere, adincă stimă, aleasă pre

țuire și profundă recunoștință a tuturor oamenilor de știință, a intelectualității, a întregului nostru popor, față de prodigioasa activitate pe care o desfășurați cu strălucire și devotament comunist revoluționar de 20 de ani în fruntea partidului și statului și de peste 5 decenii in mișcarea muncitorească, o recunoaștere a inestimabilei dumneavoastră contribuții la progresul economi co- 6ocial, al științei, culturii și învăță- mîntului din țara noastră.Exprimîndu-ne adînca recunoștință pentru minunatele condiții de muncă și viață create cadrelor didactice și cercetătorilor, tineretului studios, ce, prin însușirea științei și tehnicii celei mal înaintate, se pregătesc pentru a duce mai departe făclia științei și culturii românești, pentru înaltul statut social și profunda responsabilitate conferite intelectualității din țara noastră, vă asigurăm,- mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, strîns uniți în jurul partidului, al dumneavoastră, vom milita împreună cu întregul popor pentru îmbogățirea patrimoniului științific și cultural al țării, pentru a contribui la transpunerea în viață a sarcinilor Congresului al XIII-lea, la ridicarea României pe noi culmi de civilizație și progres".„Alături de întregul partid și popor — se arată în telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN PRAHOVA 
AL P.C.R. și CONSILIULUI POPU-

LAR JUDEȚEAN — vă exprimăm și cu acest minunat prilej sentimentele noastre de aleasă stimă și prețuire, de adine respect față de activitatea neobosită pe care o dedicați înfăptuirii pe pămîntul României a orinduirii socialiste și comuniste. Prin gindirea cutezătoare, profund științifică, pătrunsă de înaltă răspundere comunistă pentru viitorul națiunii noastre, prin vasta și neobosita dumneavoastră activitate în conducerea partidului și statului, ați mobilizat puternic energiile și capacitatea creatoare ale poporului în ampla operă de dezvoltare a economiei, științei, învățămîntului și culturii, de ridicare a României pe noi culmi de progres și civilizație.Aflîndu-ne în preajma unei sărbători scumpe partidului și poporului român — aniversarea a două decenii de la istoricul Congres al IX-lea al partidului, care, prin voința de neclintit a întregului partid și popor, v-a ales pe dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în suprema funcție de secretar general al partidului — vă rugăm să ne îngăduiți să folosim acest înălțător moment pentru a vă adresa, cu dragoste și recunoștință, un vibrant omagiu pentru remarcabila dumneavoastră contribuție adusă la realizările fără precedent obținute de bravul popor român în vasta operă de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare spre comunism, izbinzi înscrise definitiv în conștiința noastră, a tuturor, sub numele de „Epoca Nicolae Ceaușescu".„In aceste momente înălțătoare, asemeni întregului nostru popor, comuniștii, toți oamenii muncii din domeniul energiei nucleare și fizicii țin să vă exprime din adîncul inimii cele mai calde felicitări și să vă aducă vibrantul lor omagiu cu prilejul alegerii dumneavoastră ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România, strălucită ilustrare a înaltei stime, nețărmuritului respect și celei mai alese aprecieri ale întregii noastre națiuni față de geniala dumneavoastră operă științifică, teoretică și practică, de contribuția magistrală și inestimabilă la îmbogățirea tezaurului gindirii și acțiunii revoluționare, la dezvoltarea și afirmarea științei românești, pusă în slujba edificării socialismului și comunismului in scumpa noastră patrie, a triumfului cauzei păcii și colaborării internaționale — se subliniază în telegrama COMITETULUI DE STAT 
PENTRU ENERGIE NUCLEARĂ.Este o mindrie patriotică pentru noi că știința și gindirea românească au fost îmbogățite de magistrala dumneavoastră operă, care atit in țara noastră, cît și în lume reprezintă referințe fundamentale, cardinale pentru înțelegerea și explicarea fenomenelor și proceselor sociale, po- 

Iitice și revoluționare ale lumii contemporane, a evoluției societății umane, pe calea progresului, care și-a găsit O strălucită confirmare în înfăptuirile epocale ale României, în înțeleaptă ei politică externă, de- terminînd ca țara noastră și președintele său să simbolizeze esența celor mai nobile idealuri și aspirații ale omenirii, pacea și demnitatea, independența și prietenia, colaborarea și înțelegerea între toate națiunile.Permiteți-ne, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, să folosim și acest prilej pentru a vă exprima -cele mai alese mulțumiri, cea mai profundă gratitudine pentru atenția deosebită și indicațiile prețioase pe care ni le-ați dat permanent, pentru profundele analize pe care ați binevoit să le faceți în cadrul vizitelor și întîlnirilor de lucru în vederea realizării programului- de energetică nucleară și de aplicații ale fizicii în economia națională".„Comuniștii, toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, din județul Satu Mare au luat la cunoștință cu nețărmurită bucurie și imensă satisfacție, cu cele mai vii sentimente de mîndrie patriotică și revoluționară, că, acum, în pragul luminosului jubileu al celor două decenii de la istoricul Congres al IX-lea al partidului, dumneavoastră, genialul strateg al măreței opere de edificare a societății socialiste și 

comuniste în patria noastră, strălucitul ctitor al Romârtyei moderne, ați fost ales ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România — se subliniază in telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN SATU MARE AL 
P.C.R.Ne exprimăm cea mai fermă convingere că, prin prezența dumneavoastră în fruntea celui mai de seamă for al științei și culturii românești, prin spiritul cutezător și creator neobosit care vă animă zi de zi, în pilduitoarea și clocotitoarea dumneavoastră viață și luptă, cercetarea științifică, pusă în slujba realizării la cele mai înalte cote de calitate și eficiență a' istoricelor hotă- riri ale Congresului al XIII-lea al partidului, va cunoaște o tot mai accentuată șl dinamică înflorire, asi- gurind astfel înfăptuirea progresului multilateral în minunata noastră patrie, a visului înaripat și . generos atît de scump vieții dumneavoastră — de a situa România într-un timp scurt în rindul țărilor celor mai dezvoltate ale lumii, iar poporului nostru harnic și eroic, așa' cum pe deplin merită, ridicarea necontenită a bunăstării sale materiale și spirituale".
I „împreună cu întregul nostru popor, lucrătorii din unitățile de justiție, cu inimile pline de nemărginită bucurie, mîndrie patriotică, stimă și deosebită satisfacție, vă roagă să primiți cele mai calde felicitări cu prilejul alegerii dumneavoastră ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România, forul suprem al științei și culturii românești, o dată cu înalta și profunda admirație și prețuire pentru strălucita activitate pe care o desfășurați, cu fermitate și consecvență revoluționară, de două decenii în fruntea partidului și statului nostru, pentru făurirea celei mai înaintate orînduiri — orinduirea socialistă — și înfăptuirii celor mai nobile și cutezătoare aspirații ale poporului român — se subliniază în telegrama CONSILIULUI DE CON
DUCERE AL MINISTERULUI JUS
TIȚIEI.întregul personal din unitățile de justiție dă o înaltă apreciere rolului hotăritor pe care l-ați avut în elaborarea și înfăptuirea marilor obiective ale construcției societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism, precum și contribuției dumneavoastră de excepțională valoare la îmbogățirea tezaurului gîndirii și practicii revoluționare. Totodată, constată cu deosebită bucurie și mîndrie patriotică faptul că opera dumneavoastră științifică și-a găsit un larg ecou și adeziune în opinia publică mondială, ideile și concepțiile pe care le promovați sint unanim recunoscute și apreciate pretutindeni în lume ca o contribuție strălucită la lupta pentru înfăptuirea idealurilor umanității de progres social, colaborare și înțele

gere între popoare, la edificarea unei lumi a păcii".„In pragul aniversării a două decenii de cind conduceți destinele patriei pe drumul glorios al socialismului, noi, locuitorii înfloritoarelor plaiuri vasluiene, alături de intreaga națiune, am primit, cu vie emoție și profundă satisfacție, hotărîrea celui mai reprezentativ for științific al țării de a vă alege ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România, văzînd în aceasta o strălucită expresie a prețuirii inestimabilei dumneavoastră contribuții la elaborarea și promovarea politicii interne ' și externe a partidului, la ridicarea prestigiului științei și culturii românești pe arena mondială — se subliniază în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
VASLUI AL P.C.R.Adresîndu-vă respectuos cele mal călduroase felicitări pentru alegerea dumneavoastră în inaltul for științific al țării, vă mulțumim din inimă pentru tot ceea ce ați făcut și faceți pentru ca România socialistă să se înalțe tot mai demnă și mai prosperă în rîndul statelor lumii, conso- lidîndu-și mereu independența și suveranitatea națională și asigurînd tuturor locuitorilor minunate condiții de muncă și viață.Urmîndu-vă neabătutul dumneavoastră exemplu de mare umanism, vă încredințăm și cu acest prilej, mult stimate tovarășe secretar ge

neral, că oamenii muncii din județul Vaslui, intr-o deplină unitate cu întregul partid și popor, nu vor precupeți nici un efort pentru a îmbogăți cu noi realizări, demne de luminoasa epocă în care trăim, patrimoniul de valori materiale și spirituale al patriei noastre socialiste".„Asemenea întregului nostru popor, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Vîlcea trăiesc o imensă bucurie pentru alegerea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general al partidului, în calitatea de membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România, aceasta reprezentînd o vibrantă expresie a sentimentelor de adincă recunoștință și înaltă stimă pentru strălucitele dumneavoastră contribuții la înflorirea științei românești, la dezvoltarea cercetării, a învățămîntului, culturii și artei din patria noastră, la triumful marilor idealuri și aspirații care animă omenirea contemporană — se arată în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN V1LCEA AL P.C.R.Purtînd puternic amprenta geniului dumneavoastră creator, a activității pline de abnegație și cutezanță revoluționară, cele două decenii de cind vă aflați în fruntea partidului se înscriu cu litere de aur în istoria milenară a neamului nostru, perioadă care înnobilează cu izbinzi epocale ființa națiunii noastre și pe care cu legitimă mindrie patriotică o numim „Epoca Ceaușescu", înscrisă pentru totdeauna pe mărețul frontispiciu al devenirii noastre comuniste.Urmînd neabătut strălucitul dumneavoastră exemplu de muncă și viață, avînd în dumneavoastră un neîntrecut conducător care încununează șirul de mari bărbați al patriei, vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom cunoaște datorie mai înaltă decît înfăptuirea exemplară a istoricelor hotărîri ale Congresului al XIII-lea, adueîndu-ne o contribuție mereu sporită la progresul multilateral al țării, la creșterea necontenită a bunăstării întregului nostru popor".„Cu sentimente de profund respect, de aleasă stimă și înaltă considerație, CONSILIUL ZIARIȘTILOR vă roagă să primiți, în' numele tuturor gazetarilor comuniști din țara noastră, un călduros omagiu cu prilejul alegerii dumneavoastră ca membru titular al Academiei Republicii Socialiste România și ca președinte de onoare. al acestui prestigios for științific și cultural al țării — se arată într-o altă telegramă.Noi, ziariștii României socialiste, vedem în această memorabilă alegere un act firesc de încununare a strălucitei dumneavoastră opere teoretice și practice, care îmbogățește cu contribuții de inestimabilă valoare și de 

remarcabilă originalitate tezaurul de idei al contemporaneității, dinamizează gîndirea și practica revoluționară din patria noastră, deschide un vast orizont de înțelegere a proceselor și tendințelor societății românești, ale societății umane, în general, sporind capacitatea 'teoriei noastre revoluționare de a da răspuns imperativelor vieții, de a lumina calea viitorului".In telegrama MINISTERULUI 
TRANSPORTURILOR ȘI TELECO
MUNICAȚIILOR se subliniază : „Comuniștii, toți lucrătorii ministerului nostru își exprimă imensa lor bucurie și profunda satisfacție pentru . alegerea dumneavoastră ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România. Acest eveniment de excepțională însemnătate pentru viața științifică și culturală a întregii noastre națiuni reprezintă o înaltă cinstire și prețuire a strălucitei dumneavoastră activități teoretice și practice, pusă în întregime in slujba edificării societății socialiste și comuniste în țara noastră, a fericirii poporului, a cauzei păcii și înțelegerii între popoare.Geniala dumneavoastră gîndire revoluționară și novatoare, de aleasă ținută științifică, materializată în munca eroică și creatoare a poporului român, a propulsat România spre cele mai înalte culmi ale civilizației și progresului.

Cei douăzeci de ani de la istoricul Congres al IX-lea al Partidului Comunist Român, care, îndeplinind voința națională unanimă, a consfințit alegerea dumneavoastră la cirma destinelor partidului și țării, s-au înscris în istoria și în conștiința ființei neamului românesc drept „Epoca Ceaușescu", epoca împlinirii celor mai cutezătoare idealuri, a celor mai îndrăznețe visuri. Ne min- drim cu faptul că printre ctitoriile acestei epoci de glorie, care vor dăinui peste veacuri drept mărturie a vocației pașnice și constructive a poporului român, purtînd numele dumneavoastră, se înscrie și Canalul Dunăre — Marea Neagră, monumentală operă de artă inginerească făurită la inițiativa și sub directa dumneavoastră conducere și îndrumare".„Cineaștii din patria noastră au primit cu imensă și adîncă satisfacție alegerea dumneavoastră ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România și văd în aceasta înalta prețuire și recunoaștere a imenselor și neobositelor strădanii pe care le-ați depus și le depuneți pentru progresul și împlinirea științei și culturii noastre, pentru afirmarea lor în fața întregii lumi — se subliniază în telegrama ASOCIA
ȚIEI CINEAȘTILOR.In contextul aniversării a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului, actul acesta dobindește o semnificație deosebită, căci în raportul pe care l-ați prezentat cu acel prilej, prin suflul înnoitor pe care l-au -adus dezbaterile, ca și prin hotăririle ce au fost adoptate, s-au pus atunci bazele unei noi ere în istoria României contemporane. în cei douăzeci de ani care au trecut deja acel moment istoric, cineaștii s-au angajat cu tot talentul și puterea lor de creație, cu întregul lor devotament, însuflețiți de realitățile și de perspectivele deschise de Congresul al IX-lea, să-și transforme vocația în creație pe măsura vremii pe care o trăiesc. Ne sint vii în minte și în suflet îndrumările neprețuite pe care, neobosit, ni le-ațl dat și ni le dați și vă asigurăm, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom precupeți nici un efort să facem din filmele noastre expresia cea mai înaltă a sentimentelor și aspirațiilor poporului nostru, care construiește o societate fără seamăn în istoria sa milenară".„Alegerea dumneavoastră în fruntea celui mai reprezentativ for științific și cultural al țării constituie expresia înaltei aprecieri pe care oamenii de știință, artă și cultură, întregul nostru popor o aduc strălucitei activități pe care cu neobosită energie o desfășurați în fruntea 

partidului și statului, activitate consacrată înfloririi continue a patriei noastre socialiste, în deplină libertate și independență, cauzei păcii și socialismului — se subliniază în telegrama EDITURII POLITICE. In- sumînd cele mai profunde și reprezentative pagini de referință ale cugetării românești, excepționala dumneavoastră operă a adus și aduce o contribuție de mari și inegalabile semnificații la îmbogățirea patrimoniului literaturii social-politice — prin dezvoltarea socialismului științific, a gindirii materialist-dialectice și generalizarea teoretică a experienței revoluționare și aplicării socialismului in România — la analiza și înțelegerea profundă a principalelor fenomene și procese caracteristice lumii de astăzi. Aflată la baza politicii interne și internaționale a partidului și statului, gindirea dumneavoastră social-politică, filozofică și economică reprezintă o strălucită contribuție a Partidului Comunist Român la tezaurul de idei al socialismului științific, al teoriei și practicii revoluționare contemporane".„Comuniștii, toți oamenii muncii întreprinderii noastre, alături de întregul popor, își exprimă profunda satisfacție și bucurie cu prilejul alegerii dumneavoastră, mult iubite și stimate secretar general, tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România. Pentru noi, această hotărire constituie o expresie a înaltei aprecieri pe care oamenii de știință și cultură din patria noastră, alături de întregul popor, o dau strălucitei dumneavoastră activități teoretice și practice, desfășurată cu pilduitor spirit revoluționar și profundă dragoste de țară— se subliniază în telegrama colectivului ÎNTREPRINDERII DE AUTO
TURISME PITEȘTI.Ne angajăm solemn ca. urmind luminosul dumneavoastră exemplu de viață și. activitate revoluționară, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să contribuim cu intreaga noastră capacitate și putere de muncă la înfăptuirea planului pe acest an și a obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului, sporindu-ne contribuția la progresul multilateral al patriei, spre gloria României socialiste".„însuflețiți de cele mai alese sentimente de profund respect, înaltă prețuire și fierbinte dragoste, oamenii muncii din cooperația meșteșugărească, asemenea întregului popor, au luat cunoștință, cu vibrantă emoție și deosebită satisfacție, de alegerea dumneavoastră ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii,,.. .Socialiste România, act de importanță hotări- toare în activitatea acestui for suprem al științei și culturii românești— se arată in telegrama UNIUNII 
CENTRALE A COOPERATIVELOR 
MEȘTEȘUGĂREȘTI. Vedem în a- ceastă alegere memorabilă o inaltă expresie a recunoașterii marilor calități de încercat conducător comunist și patriot înflăcărat, a geniului dumneavoastră creator, consacrate înfăptuirii grandioaselor obiective ale făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism, a valorii inestimabile a operei dumneavoastră științifice, teoretice și practice, magistrală contribuție la îmbogățirea gindirii și acțiunii revoluționare contemporane, temelie a tot ce s-a înfăptuit în țara noastră spre binele și fericirea poporului".„Mărețul și emoționantul eveniment al alegerii dumneavoastră, de către cel mai inalt forum științific al țării, ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România, ne oferă și nouă, comuniștilor, celorlalți oameni ai muncii do pe platforma industrială Turceni, asemenea întregului popor, un prilej minunat de exprimare a satisfacției și bucuriei de a vă transmite cele mai calde felicitări, împreună cu urarea de viață lungă și multă putere de muncă, în fruntea partidului și statului, intru fericirea patriei, a întregii națiuni — se arată în telegrama COMITETU
LUI DE PARTID DE PE PLATFOR
MA ENERGETICA TURCENI.Recenta vizită de lucru efectuată do dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, pe platforma .industrială Turceni, pentru care ne reafirmăm întreaga noastră gratitudine, constituie o nouă pagină memorabilă a calendarului bogat al întîlnirilor deosebit de fructuoase pe care le-ați avut cu ener- geticienii și alți oameni ai muncii din Gorj, ajutindu-ne să rezolvăm o serie de probleme, să înțelegem mai clar ce-avem de făcut , pentru a îndeplini exemplar sarcinile de producție, grăbind astfel dobîndirea independenței energetice a patriei".„Asemenea întregului nostru popor, comuniștii, toți oamenii muncii din CONSILIUL NAȚIONAL AL 
APELOR, dînd glas inflăcăratelor sentimente de mindrie patriotică, de dragoste, stimă și recunoștință față de dumneavoastră, ctitorul celei mai strălucite epoci din istoria noastră multimilenară, își exprimă deosebita satisfacție șl nețărmurita bucurie cu prilejul alegerii dumneavoastră ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România — se subliniază într-o altă telegramă.Sîntem mîndri că prin inestimabila dumneavoastră contribuție, a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, savant de renume mondial, nobilele tradiții ale științei și culturii românești, într-o indisolubilă legătură cu viața, năzuințele șl munca poporului, au fost înălțate pe culmi nebănuite, care fac cinste epocii glorioase pe care o trăim.Considerăm că în acest moment sărbătoresc nu poate fi omagiu mai de preț față de personalitatea dumneavoastră de mare om politic și da stat, patriot înflăcărat, apărător al păcii, promotor al culturii și științei românești decît hotărîrea noastră nestrămutată de a nu precupeți nici un efort pentru a răspunde prin fapte de muncă exemplare îndemnurilor dumneavoastră înflăcărate".
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0 VIATĂ DE mTlITANT COMUNIST, EXEMPLAR DĂRUITĂ 
PATRIEI, PARTIDULUI, CAUZEI SOCIALISMULUI Șl PĂCII

Teze și aprecieri din articolele și cuvintările tovarășului Nicolae Ceaușescu, publicate în „Scinteia" 
in perioada 1944-1965, care definesc o concepție consecvent revoluționară, creatoare privind edificare* 
noii societăți pe pămintul României, pacea și progresul social al întregii omeniri

Sînt, în viata popoarelor, personalități care se identi
fică cu aspirațiile și năzuințele, cu vrerile și idealurile 
naționale, personalități cu o mare capacitate de gindire, 
cu o rară forță de a sesiza factorii de progres, de a-i sin
tetiza într-o viziune armonioasă, menită să călăuzească, 
să dea o perspectivă amplă luptei maselor pentru o viată 
nouă, mai bună, mai dreaptă.

In istoria modernă a țării noastre, GINDIREA ȘI 
ACTIVITATEA REVOLUȚIONARĂ, PERSONALITATEA 
POLITICĂ A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
întrunesc aceste caracteristici distinctive. Mereu prezent 
în viața țării, dăruindu-și, încă din tinerețe, întreaga 
energie și capacitate partidului, impletindu-și strins des
tinul cu cel al patriei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a în
trevăzut cu clarviziune direcțiile de evoluție viitoare, s-a 
angajat cu o energie clocotitoare pentru a făuri un nou 
destin României.

Parcurgînd articolele șî cuvintările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu publicate in ziarul „Scinteia" din zilele 
fierbinți ce au urmat istoricului 23 August 1944, pină la 
investirea sa cu înalta răspundere de secretar general al 
partidului, [identificăm teme și idei revoluționare de 
amplă deschidere și creație, răspunzind aspirațiilor funda
mentale ale poporului nostru. Sînt teme, idei și preocupări 
ce izvorau dintr-o gindire consecventă, autentic revolu
ționară, originală și cutezătoare, cu o mare capacitate de 
a cuprinde problemele ce confruntau societatea româ
nească din acea etapă, de a preconiza soluții și orientări 
novatoare. Astfel, puternica personalitate de militant 
format de partidul clasei noastre muncitoare intra in 
viața politică, în viitoarea confruntărilor sociale, în 
avintul revoluției și construcției socialiste cu forța încre
derii în idealurile noii orinduiri, cu capacitatea de a con
vinge și mobiliza masele în jurul acestor idealuri, cu 
voința fermă de a Ie vedea înfăptuite, calități ce își 
probează rodnicia în grandioasele transformări ale patriei 
din deceniile ce au intrat în istoria patriei cu îndreptățită 
denumire s „Epoca Ceaușescu".

Uniunea Tineretului Muncitor trebuie să educe tineretul astfel 
incit el să cunoască temeinic și să iubească cu înflăcărare 
toate cuceririle revoluționare ale poporului nostru, să lupte 
pentru continua înflorire a patriei și să fie oricind gata să 
apere cu hotărire libertatea și independența scumpei noastre 
patrii". „Scinteia", 30 iulie 1954Sarcina educării și formării tineretului era concepută ca o operă comună, la care să participe toți factorii învestiți cu răspunderi în acest domeniu

de către societate, ca un proces de mare semnificație socială, călăuzit de o concepție fermă, științifică.
„Problema educării tineretului nu e numai o problemă a 

U.T.M.-ului, ci e o problemă a întregului nostru partid, de aceea 
trebuie să constituie preocuparea permanentă a tuturor or
ganelor și organizațiilor de partid. Noi educăm omul care 
va trăi nu numai in socialism, dar și in comunism. De aceea, 
in munca de educație a tineretului trebuie să-i dezvoltăm 
dragostea față de muncă ; să educăm tineretul in spiritul mo
ralei noi, să creăm un om care nu mai poate fi influențat 
de misticism sau de alte concepții străine, care să fie luptă
tor activ pentru comunism". „Scinteia”, 12 ianua-rle 1962

„Să întărim necontenit legăturile

partidului cu masele66îndeplinind importante sarcini în procesul revoluționar inaugurat la 23. August 1944. desfă- șurînd o susținută activitate militantă pentru transformări democratice înnoitoare, tovarășul Nicolae Ceaușescu elogiază activitatea partidului, istoria sa
glorioasă, lupta sa neînfricată pentru libertatea țării, pentru cauza celor mulți, reliefînd cu putere însemnătatea rolului conducător al partidului în desfășurarea cu succes a operei de construcție socialistă în România.

„Tineretul — viitorul spre care

„Partidul nostru, conducătorul poporului muncitor pe calea 
construirii socialismului, purtătorul și păstrătorul celor mai 
bune tradiții ale luptei pentru libertate națională și socială, 
a dus de la începutul existenței sale o politică adine patrioti
că, imbinată puternic cu internaționalismul proletar. Infruntind 
teroarea sălbatică și ocnele regimului burghezo-moșieresc in 
anii de ilegalitate, comuniștii însuflețiți de fierbintele senti
ment al dragostei de patrie și popor au ridicat masele popu
lare la luptă înfăptuind mărețul act de la 23 August".

își îndreaptă privirea

și speranța întregul popor46

„Scinteia", 25 septembrie 1952

Orice operă durabilă necesită o perspectivă. A te gîndi la viitor Înseamnă în primul rînd_ a te preocupa de cei chemați să-1 făurească, să-i împodobească chipul cu aleasa podoabă a muncii și creației. Nu există cale mai sigură de a pune temelie trainică viitorului decît aceea de a forma tineretul în cultul valorilor muncii, păcii, progresului.

In toamna anului 1944, cînd popoarele iubitoare de pace și, alături de ele, poporul român își încordau eforturile pentru a Infringe fascismul, cînd în orizontul politic al patriei apăreau zorile și speranțele unor ample prefaceri sociale, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia:

Este profund omagiată activitatea organizatorică și de conducere -.desfășurată de partid în arfit con'stfUcțief-socialiste;' toate succesele dobîndite în opera istorică de edificare a noli orin
duiri fiind legate organic de a- ceastă activitate creatoare. In cuvîntarea /-prilejuită de sărbătorirea Zilei de 23 August 1963, tovarășul Nicolae Ceaușescu releva semnificativ :

„De aproape două decenii partidul nostru îndeplinește 
rolul de forță conducătoare. Toate prefacerile înnoitoare din 
patria noastră se datoresc vastei activități creatoare desfă
șurate de oamenii muncii pentru construirea socialismului sub 
conducerea încercată a Partidului...".„Scinteia", 23 august 1963

„Tineretul este viitorul unui popor, spre el își îndreaptă 
privirea și speranța toți oamenii de știință și politici. Cu 
energia și entuziasmul său, tineretul este o forță creatoare, 
care pusă în serviciul științei și progresului poate da un 
ajutor prețios pentru dezvoltarea economică, socială, politică 
și științifică a unui popor. Dar pentru ca tineretul să poată 
contribui la dezvoltarea patriei sale, are el însuși nevoie la 
început de o îndrumare justă, progresistă. El trebuie să fie 
educat și învățat să-și iubească poporul, să învețe din tre
cutul glorios al strămoșilor săi".

„Scinteia", 21 septembrie 1944

Fiu credincios al partidului, militant devotat cu toată ființa cauzei revoluționare, conștient de .marile răspunderi ce reveneau partidului în opera de edificare a noii societăți, tovarășul Nicolae Ceaușescu subli
niază ideea că forța partidului, capacitatea de' a rezolva problemele depind de legăturile sale cu clasa muncitoare, din sinul căreia s-a format și pe ■care o reprezintă, cu întregul popor :

„Partidul nostru educă, invață și conduce masele - și tot
odată invață de la mase, din experiența acestora, pe care 
o sintetizează creator. De aceea politica noastră este justă, 
întregul partid, întregul popor muncind cu toată convingerea 
și însuflețirea pentru înfăptuirea ei".

Aflat în fruntea organizației revoluționare a tineretului român, dobîndind din anii ilegalității o bogată experiență politică și revoluționară, tovarășul Nicolae Ceaușescu vedea în unitatea organizatorică a tineretului muncitoresc una
din condițiile vitale ale izbîn- zilor în marile bătălii sociale la care trebuia să participe deopotrivă și tineretul. Astfel, în- tr-un alt articol, semnificativ intitulat „Frontul Unic al tineretului", se arăta:

Așa cum se știe, In anii care au urmat Congresului al IX-lea, această cerință este situată în miezul noii concepții privind rolul partidului ca centru vital al societății, constituie condiția primordială ca partidul să-și îndeplinească marile răs-

„Scinteta”, 13 decembrie 1961 punderl ce-i revin în societatea noastră. A dezvolta legăturile partidului cu masele, aprecia tovarășul Nicolae Ceaușescu, înseamnă, în primul rind, a îmbunătăți activitatea organizațiilor sale :
„Mai mult ca oricind este necesar ca tineretul muncitoresc 

să ducă lupta unit și organizat. Tineretul muncitoresc trebuie 
să fie forța motrice care să mobilizeze întreg tineretul din 
România in lupta alături de clasa muncitoare și de poporul 
român... Numai cînd tineretul se va prezenta unit in toate 
manifestările sale, putem spune că ne-am indeplinit sarcina. 
Numai astfel tineretul român va putea să participe, alături 
de clasa muncitoare și de poporul român la clădirea unei 
Românii libere, democratice și independente".„Scinteia", 22 septembrie 1944Erau momente hotărttoare pentru țară. Sarcinile revoluției și, în acest cadru, ale tineretului erau numeroase. Potențialul de luptă și muncă al

tinerilor se cerea orientat în direcții, hotăritoare pentru procesul prefacerilor democratice, înnoitoare.
„Uniunea Tineretului Comunist va depune toată energia sa 

pentru a contribui la educarea tineretului in spiritul luptei 
patriotice antifasciste. Dar pentru ca lupta să poată fi dusă 
cu succes, tineretul trebuie să se organizeze în grupe pa
triotice peste tot, in fabrici, sate, cartiere, in cămine, școli, 
universități".

„Un mare rol in mobilizarea maselor la înfăptuirea pro
gramului trasat de partid și guvern revine organizațiilor de 
partid. Trebuie să acordăm mai multă atenție imbunătățirii 
activității organizațiilor de partid in întreprinderi, in institu
ții, la sate; să legăm mai strins activitatea de partid de 
activitatea economică, să intărim rolul organizațiilor de 
partid in economie și in toate domeniile de activitate ale 
statului. Să acordăm o atenție deosebită educării politico- 
ideologice a membrilor de partid, inarmindu-i cu învățătura 
marxist-leninistă, să desfășurăm o intensă muncă politică de 
educare a maselor largi populare, să combatem orice in
fluență a ideologiei burgheze ; trebuie să intărim necontenit 
legăturile partidului cu masele". „Scinteia", 23 aprilie 1957

Statul — expresie

a democrației socialiste

Pentru ca poporul- nostru să-și împlinească aspirațiile sale de dezvoltare era mai in- tii necesară obținerea victoriei pe frontul antifascist. De aceea îndemnul înflăcărat adresat ti-
„Scînteia", 21 septembrie 1944 neretulul de a face totul pentru front, totul pentru victorie era un îndemn adresat deopotrivă țării, întregii noastre națiuni.

în opera teoretică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, un loc deosebit ocupă problemele statului ; lucru firesc dacă avem în- vedere că marile epoci constructive solicită și angajează din plin statul, organismele și structurile sale specializate. Desigur, o serie de aprecieri pornesc de Ia funcțiile și răspun

derile ce reveneau statului ,în perioada de trecere la socialism, dar ele conțin o serie de teze de mare valoare teoretică privind esența statului socialist, principiile de organizare, funcțiile sale de organizator al . operei constructive a întregului popor :
„Toate eforturile noastre să fie îndreptate spre victorie. 

Trebuie să muncim in fabrici, ogoare, laboratoare, pretutin
deni, pentru armată, pentru front".

O dată cu trecerea la înfăptuirea marilor transformări politice, sociale, economice din primii ani ai revoluției, munca educativă se situa în prim-
„Scînteia", 7 februarie 1945 planul activității partidului, a organizației revoluționare de tineret, călăuzită acum de idealurile socialismului.

„Uniunea Tineretului Muncitor trebuie să educe permanent 
tineretul in spiritul dragostei fierbinți și al devotamentului 
față de patrie, popor și partid. Prin variatele mijloace edu
cative, Uniunea Tineretului Muncitor trebuie să ajute tinere
tul patriei noastre să cunoască istoria glorioaselor lupte de 
veacuri ale poporului român pentru libertate și independență 
națională, tradițiile eroice de luptă ale partidului comunist.

„La baza organizării statului nostru democrat-popular stă 
principiul centralismului democratic, care asigură unitatea și 
tăria statului. Trebuie să combatem cu hotărire orice ten
dință de anarhism mic-burghez care nu se împacă cu prin
cipiul centralismului democratic, orice abateri de la discipli
na de stat, să luptăm cu hotărire impotriva oricărei încăl
cări a legilor statului nostru".

„Scinteia", 23 aprilie 1957La începutul deceniului șase, propia de sfîrșit, se sublinia cînd perioada de trecere se a- semnificativ :
„Structura de stat in perioada de trecere la socialism 

poate îmbrăca diferite forme, dar esența ei trebuie să fie 
aceeași pretutindeni - și anume puterea clasei muncitoare...

In același timp, statul socialist are sarcina de a organiza 
întreaga activitate a oamenilor muncii pentru construirea
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economici, știința! și culturii socialismului, pentru construirea 
deplină a socialismului și crearea condițiilor necesare trece
rii la comunism".

„Socialismul și pacea

Tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia, în același timp, că participarea largă a maselor la
„Scinteia", 13 decembrie 1961rezolvarea treburilor obștești reprezintă un principal izvor de tărie a orînduirii noastre.

sînt de nedespărțit66

„Participarea largă a maselor de oameni ai muncii la 
rezolvarea treburilor obștești, la elaborarea și înfăptuirea pla
nurilor de stat, la conducerea vieții economice și social- 
culturale constituie o expresie a dezvoltării continue a de
mocrației socialiste in țara noastră, este un izvor al forței 
orinduirii socialiste, a statului democrat-popular".

Este o apreciere esențială care a stat la baza creării în ultimii 20 de ani, la toate nivelurile: și în toate compartimentele societății, a cadrului organizatoric propice participării oamenilor muncii la procesul de

„Scinteia”, 23 august 1963/ adoptare a deciziilor, care a făcut din participare o componentă organică a procesului da conducere, una din modalitățile de creștere a eficienței hotărî- rilor.
Omul nou - forța propulsoare

a noii orinduirir O societate în plin proces de edificare are indispensabilă nevoie de cadre bine pregătite, de oameni cu un larg orizont politic și profesional, cu un înalt simț de răspundere. In fond,
noua orînduire își pune în lumină disponibilitățile de progres, superioritatea prin intermediul activității miilor și miilor săi de constructori, prin munca lor plină de abnegație :

„Prin întreaga activitate desfășurată să creăm omuî nou, 
constructor a! socialismului, cu înalte însușiri morale, cu bo
gate cunoștințe științifice, culturale". „Dezvoltarea continuă 
a conștiinței socialiste a tineretului, a generației care parti
cipă la desăvirșirea construcției socialiste și va participa la 
făurirea comunismului, are o importanță hotăritoare pentru 
viitorul societății". „Scinteia", 19 august 1960Adres!ndu-se studenților, cu prilejul celei de-a IV-a Confe rințe pe țară a U.A.S.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta :

„Veniți din diferite centre și știți că an de an se înființează 
noi uzine, noi fabrici, înzestrate cu utilaj modern. Toate aces
tea cer oameni cu calificare superioară. In institutele noastre 
de cercetări, in invățămint, in toate domeniile de activitate 
avem nevoie de oameni cu cunoștințe inaintate. Avem ne
voie de cadre temeinic pregătite, de buni organizatori ai 
producției, ai invățămintului, de oameni disciplinați, construc
tori entuziaști, care să facă totul in interesul poporului, pen
tru cauza construirii socialismului in patria noastră. Aseme
nea oameni trebuie să creeze școala noastră superioară".

Este deosebit de semnificativ faptul,că, în anii ce au urmat Congresului al IX-leă al partidului, cerința legării mai strîn- se a învățămîntului ’ de viață avea să devină unul din principiile fundamentale ale organi

„Scinteia", 21 februarie 1963zării învățămîntului, care a făcut ca in toată această perioadă școala românească să-și accentueze caracterul formativ, să-și sporească contribuția la pregătirea cadrelor necesare economiei naționale :
„Este necesar să legăm și mai strins invâțămintul cu prac

tica - să ne preocupăm mai mult de folosirea cit mai bună 
de către studenți a timpului de practică stabilit. Studenții 
nu pot deveni buni ingineri, nu vor putea conduce activita
tea in întreprinderi, in unități agricole, nu vor putea fi buni 
cercetători, după cum nu vor putea fi buni profesori dacă 
cunoștințele lor nu sint strins legate de practică, de produc
ție. Ministerul Invățămintului și conducerile institutelor și aso
ciațiilor studenților trebuie să acorde o atenție mai mare 
legării invățămintului de viață". „Scinteia", 21 februarie 1963

Marile personalități politice au fost preocupate deopotrivă de soarta propriului popor și de cea a întregii umanități, de făurirea și asigurarea unui climat internațional propice afirmării geniului creator al națiunilor.
Constituie pentru noi un motiv de reală mîndrie faptul că glasul autorizat al tovarășului Nicolae Ceaușescu, deținînd in acea perioadă funcții de înalte răspunderi in partid, a afirmat ferm că asigurarea păcii este problema cea mai arzătoare a epocii :

„Trăim astăzi intr-o lume în care nu numai că se înfăp
tuiesc minunate descoperiri științifice și tehnice, mărturie a 
inepuizabilelor capacități creatoare ale geniului uman, ci se 
și acumulează stocuri de arme de o forță fără precedent, 
care ar amenința cu distrugeri din cele mai grave civilizația 
planetei noastre. Mai mult ca oricind se cer, de aceea, 
eforturi neslăbite pentru rezolvarea pașnică a problemelor 
internaționale, chibzuință și stâpinire de sine în abordarea 
acestor probleme, acțiuni concrete pentru intărirea păcii, 
pentru stingerea focarelor de incordare și neliniște".„Scinteia", 4 februarie 1963

„Problema cea mal arzătoare a zilelor noastre este pro
blema împiedicării unui nou război mondial pustiitor, asigu
rarea păcii in lume. Apariția armelor termonucleare și a ra
chetelor capabile să transporte aceste arme in orice colț 
al globului, acumularea unor mari stocuri de arme termo
nucleare pun in fața tuturor popoarelor, a tuturor statelor 
și oamenilor politici cu simț de răspundere pentru soarta 
generației actuale șl a celor viitoare datoria imperioasă 
de a lupta din răsputeri pentru salvarea omenirii de o ca
tastrofă termonucleară".

Intr-un articol semnificativ Intitulat „Socialismul și pacea 
sint de nedespărțit", tovarășul Nicolae, Ceaușescu releva, cu îndreptățire că î-ntr-o epocă de puternică afirmare a capacității de modelare a ființei umane lupta pentru triumful păcii tre

„Scinteia", 23 August 1963buie să devină o adevărată profesiune de credință a tuturor mișcărilor și oamenilor politici, a tuturor popoarelor, reafirmînd cu hotărire vocația de pace a poporului nostru, i dornic acum, mai mult decît oricind, de liniștea necesară edificării noii societăți.
„Poporul român, care își construiește cu succes o viață 

nouă, va participa și în viitor la măreața luptă a popoarelor 
pentru pace, pentru continuarea slăbirii încordării internațio
nale, pentru înlăturarea pericolului unui nou război, pentru 
triumful cauzei păcii in Europa și in lumea intreagă".

Este demn de menționat că In perioada inaugurată de Congresul al IX-lea s-a afirmat cu putere preocuparea neclintită pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru înlăturarea pri

„Scinteia", 15 noiembrie 1955mejdiei nucleare, prin strălucitele demersuri în acest sens ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, România fiind astăzi considerată „țară a păcii", iar președintele ei omagiat pretutindeni ca „erou al păcii".
Dezvoltarea econOmico-socială ascendentă a pa

triei, rolul partidului și al statului, formarea și edu
carea tineretului, a omului nou, unitatea organică 
dintre socialism și pace constituie idei, teze, apre
cieri ce vor cunoaște o amplă dezvoltare și îmbo
gățire creatoare în perioada inaugurată de Con
gresul al IX-lea al partidului ; idei, teze și apre
cieri care deiinesc liniamentele unei gîndiri și ac
tivități revoluționare, strins ancorate în realitățile 
românești, ale lumii contemporane.

Legată indisolubil de mișcarea muncitorească și 
revoluționară din ultimele șase decenii, personali
tatea tovarășului Nicolae Ceaușescu va străluci cu 
deosebire în ultimii 20 de ani, ctitorind o epocă 
nouă, de ample deschideri și generoase orizonturi 
pentru progresul și prosperitatea națiunii. Poporul 
nostru rostește, de aceea, cuvintele Ceaușescu, 
Partidul, România cu demnitate și mîndrie, cu 
conștiința adîncă a faptului că ele formează o uni
tate ce luminează viitorul patriei.
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In preajma aniversării a două decenii de la istoricul Congres al IX-lea al partidului

ELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

de participanții la simpozioanele organizate de:

Lfl MUZEUL DE ISTORIE AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA S-A DESCHIS IERI

Expoziția jubiliară „Epoca Ceaușescu- 
bilanț de glorioase înfăptuiri socialiste

Comitetul județean
lt stimate și iubite 
ișe Nicolae Ceaușescu,
înălțătoare și legitime senti- 
de mindrie, prețuire și admi- 

insuflețiți de privilegiul de a 
tașii unor asemenea momente 
e, participanții la simpozionul 
al organizat de Comitetul ju- 
î Alba al P.C.R., în cadrul am- 

manifestări dedicate implini- 
două decenii de la Congresul 
-lea al partidului, vă adresează, 

stimate și iubite tovarășe 
»e Ceaușescu, din adincul ini- 
, în numele comuniștilor, al 
>r locuitorilor județului nostru, 
mai vii și fierbinți mulțumiri 
u activitatea revoluționară 
i neobosită pe care o desfășu- 
n fruntea partidului și a țării, 
u modul strălucit în eare con- 
i, cu nesecată înțelepciune și 
iziune, cu neasemuită energic și 
itoare dăruire, vasta operă de 
■are a societății socialiste multi- 
11 dezvoltate și a comunismului 
ămintul scump al patriei, 
nstituie o realitate profund 
tă și trăită de fiecare cetățean 
rii faptul că alegerea dumnea- 
tră, la Congresul al IX-lea al 
dului, în funcția supremă de 
ucere a deschis României soeia- 
calea celor mai glorioase înfăp- 

, a inaugurat perioada cea mai 
ică din întreaga sa istorie — 
>ca Nicolae Ceaușescu".
ii. locuitorii acestor meleaguri 
udare, care trăim astăzi eferves- 
a fără precedent a mărețelor

Comitetul județean
lult iubite și stimate 
irășe Nicolae Ceaușescu,
irticipanții Ia simpozionul oma- 
organizat dc Comitetul județean 

ibovița al P.C.R., cu ocazia îm- 
lirii a două decenii de la Con
sul al IX-lea al partidului — mo
rt crucial în procesul revoluționar 
făurire și dezvoltare a orînduirii 
stre socialiste, care a inaugurat o 
că de autentică renaștere a țării 
aduc cea mai înaltă cinstire 
sonalității dumneavoastră, mult 
nate tovarășe secretar general, de 
inent conducător, înflăcărat revo- 
ionar și patriot, neobosit luptător 
îtru cauza libertății și indepen- 
ițci, pentru progres social, colabo- 
e și pace în lume.
Comunicările prezentate în cadrul 
apozionului — se arată în telegra- 
i — au pus pregnant în evidență 
indioasele realizări obținute de 
porul român în epoca pe care o 
mim cu îndreptățită mindrie 
poca Nicolae Ceaușescu", mărețele 
ccriri revoluționare ce ilustrează 

puterea faptelor justețea și clar- 
ziunea științifică Ce străbat ca un 
■ roșu întreaga dumneavoastră 
ieră, de o excepțională valoare 
oretică și practică.
A fost relevat, cu recunbștință și 
tisfacție, faptul că județul Dimbo- 
ța, asemenea tuturor zonelor ță- 
i, a înregistrat in aceste două de- 
inii dc lumină, ca urmare a apli- 
irii în viață a orientărilor și indi- 
ițiilor dumneavoastră, ritmuri de 
szvoltare și înflorire fără prece- 
ent în istoria sa, producția indus- 
ială realizînd o creștere de peste

Comitetul județean
Mult iubite și stimate 

ovarășe Nicolae Ceaușescu,
Cu Inimile vibrind de bucurie și 

u aleasă recunoștință, cu sentimente 
le profundă stimă și înaltă mindrie

Alba al P. C. R.
prefaceri ale evului socialist, ale 
epocii luminoase care pe drept 
cuvint vă poartă numele — se spune 
in telegramă — ne exprimam și cu 
acest prilej sărbătoresc adinca gra
titudine față de dumneavoastră, con
ducătorul iubit și stimat al partidului 
și poporului nostru, personalitate 
proeminentă a lumii contemporane, 
care, prin cuvîntul înțelept și fapta 
cutezătoare, ați făcut cunoscute pre
tutindeni pe meridianele globului 
voința noastră nestrămutată de pace, 
înțelegere și colaborare, vocația con
structivă a poporului român, dorința 
sa de independență și libertate, ri- 
dicind necontenit renumele și pres
tigiul României socialiste în rîndul 
țărilor și popoarelor lumii.

Aniversînd istoricul Congres al 
IX-lea, ne angajăm să ne strîngem 
și mai puternic rîndurile în jurul 
conducerii partidului, al dumnea
voastră, asigurindu-vă că nu vom 
precupeți nici un efort pentru înfăp
tuirea exemplară a sarcinilor ee ne 
revin din hotărîrile celui de-al 
XIII-Iea Congres al partidului, pen
tru traducerea în viață a mărețului 
Program de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.

Vă rugăm, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, să primiți 
urările noastre fierbinți de ani mulți 
și fericire, multă sănătate și putere 
de muncă pentru a conduce mai 
departe, pe cele mai inalte culmi ale 
progresului și civilizației, destinele 
scumpei noastre pairii, Republica 
Socialistă România.

Dîmbovița al P. C. R.
10 ori, iar cea agricolă — de peste 
trei ori ; toate orașele și satele dîm- 
bovițene au astăzi înfățișarea unor 
așezări prospere și înfloritoare.

In numele tuturor oamenilor mun
cii dc pe aceste meleaguri, noi, par
ticipanții la simpozion, ne exprimăm 
sentimentele de profundă dragoste și 
gratitudine pentru grija permanentă 
pe care o acordați dezvoltării econo- 
mico-socialc a județului, asemenea 
întregii țări, pentru tot ceea ce în
treprindeți, cu inegalabilă dăruire și 
angajâre comunistă, pentru progresul 
și prosperitatea patriei, pentru mi
nunatele condiții de muncă și viață 
create oamenilor muncii, pentru ini
țiativele și demersurile dumneavoas
tră consacrate păcii șl dezarmării, 
instaurării unui climat do înțelegere 
și securitate în lume.

Ne angajăm solemn, și cu acest 
prilej — se subliniază în încheiere 
— ca, urmînd luminosul și însufle- 
țitorul dumneavoastră exemplu de 
viață și activitate revoluționară, să 
facem totul pentru transpunerea 
neabătută în viață a obiectivelor și 
sarcinilor ce revin județului din isto
ricele hotărîri ale Congresului al 
XIII-Iea al partidului, pentru a ne 
spori contribuția la progresul mul
tilateral al patriei.

Permiteți-ne să vă adresăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în aceste momen
te de adinei semnificații în istoria 
României, urarea fierbinte de multă 
sănătate și fericire, nesecată putere 
de muncă pentru a conduce cu ace
eași strălucire destinele României 
spre noi și mărețe victorii socialiste 
și comuniste.

Sibiu al P. C. R.
patriotică, noi, participanții Ia sim
pozionul organizat de Comitetul ju
dețean Sibiu al P.C.R., dedicat îm
plinirii a două decenii de la Con
gresul al IX-lea al partidului, ne 
exprimăm, împreună cu întregul 

partid și popor, deplina satisfacție 
pentru marile victorii dobîndite de 
națiunea noastră în cea mai rodnică 
epocă din multimilenara istorie a 
patriei.

Toate transformările revoluționare 
uriașe din acești 20 de ani — se sub
liniază în telegramă — sini indiso
lubil legate de strălucita dumnea
voastră activitate de revoluționar și 
patriot înflăcărat, erou îutre eroii 
neamului, care întruchipați în mod 
desăvîrșit înaltele virtuți ale poporu
lui nostru, de gînditor marxist origi
nal și profund, personalitate proemi
nentă a lumii contemporane, condu
cător inegalabil al destinelor patriei 
noastre spre cele mai înalte culmi 
ale progresului și civilizației.

Lucrările simpozionului au reliefat 
cu pregnanță mărețele realizări ale 
poporului nostru, condus cu înțelep
ciune de Partidul Comunist Român, 
de dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
precum și angajamentul ferm al tu
turor oamenilor muncii din această 
parte a țării de a face totul pentru 
aplicarea neabătută în viață a poli
ticii științifice interne și externe a 
partidului și statului nostru.

în continuare, în telegramă se

Academia „Ștefan Gheorghiu"
Mult iubite și stimate 

tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Participanții Ia simpozionul oma

gial consacrat împlinirii a 20 de ani 
de Ia Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român doresc să-și 
exprime, cu acest prilej, gîndurile 
și simțămintele de dragoste și admi
rație pentru dumneavoastră, ctitor 
al României moderne, patriot în
flăcărat, sub a cărui vizionară și în
drăzneață conducere națiunea româ
nă a obținut în ultimele două dece
nii —• perioadă intrată pentru tot
deauna în conștiința poporului nos
tru drept „Epoca Ceaușescu" — 
cele mai bogate realizări din întreaga 
sa istorie.

Eveniment de însemnătate excep
țională în viața partidului ți po
porului nostru, Congresul a! IX-lea 
a răspuns cerințelor obiective ale 
dezvoltării multilaterale ale socie
tății românești, mareînd o piatră de 
hotar în destinele socialiste ale pa
triei, deschizînd în fața națiunii 
noi și luminoase perspective de pro
gres și civilizație, de afirmare su
verană și indepeudentă a României 
în lume.

Și dacă astăzi putem vorbi cn le
gitimă mindrie patriotică despre 
perioada care a trecut de la Con
gresul al IX-lea și pînă în prezent, 
ca despre epoca celor mai bogate 
realizări din istoria modernă a țării 
— se arată în telegramă — aceasta 
se datorează vastei și laborioasei ac
tivități teoretice și practice pe care 
o desfășurați, excepționalei dumnea
voastră personalități, stilului dum
neavoastră de muncă dinamic, ener
giei clocotitoare, fermității și clar- 
viziunii revoluționare cu care condu
ceți măreața operă de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate pe pămintul României.

In continuare, în telegramă se spu
ne : Prodigioasa și multilaterala 
dumneavoastră operă teoretică, ideo
logică și politică — adevărată enci
clopedie a gindirii revoluționare, 
puiernie ancorată în realitățile țării 
noastre, ale lumii contemporane — 
împreună cu exemplul luminos și 

spune : Ne exprimăm, și cu acest 
prilej, deplina satisfacție pentru ale
gerea dumneavoastră, înțelept și cu
tezător ctitor al marilor împliniri 
socialiste din scumpa noastră patrie, 
ilustru conducător cu o contribuție 
de excepție Ia dezvoltarea teoriei re
voluționare a materialismului dialec
tic și istoric, a gindirii filozofice 
și politice contemporane, ea mem
bru titular și președinte de onoare 
al Academici Republicii Socialiste 
România.

Folosim și acest prilej pentru a ne 
angaja solemn, în numele tuturor lo
cuitorilor județului Sibiu, ca, strîns 
uniți în jurul partidului, al dum
neavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general, să acțio
năm fără preget, în spirit revolu
ționar, cu înaltă responsabilitate co
munistă, în vederea sporirii contri
buției noastre la înfăptuirea mărețu
lui Program al partidului de dezvol
tare multilaterală a patriei pe calea 
socialismului și comunismului, la în
deplinirea exemplară a istoricelor 
hotărîri ale Congresului al XIII-Iea 
al partidului, garanție sigură a înăl
țării României pe cele mai înalte 
culmi de civilizație și progres.

însuflețitor al vieții și muncii eroice 
pe care ați închinat-o intereselor și 
năzuințelor supreme ale poporului 
român reprezintă izvorul principal, 
călăuza statornică a întregii activi
tăți a cadrelor didactice, cercetăto
rilor, studenților și cursanților Aca
demiei „Ștefan Gheorghiu", chemată 
să pregătească — așa cum nc-ați 
indicat, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu — noi con
tingente de revoluționari de profesie, 
cu un înalt nivel de cunoștințe teo
retice, eu o temeinică pregătire poli- 
tico-organizatorică.

împreună cu întregul partid și po
por, vă încredințăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, că noi, 
comuniștii de la Academia „Ștefan 
Gheorghiu", vom face totul pentru 
ca gîndirea dumneavoastră revolu
ționară să fie profund însușită de 
activul de partid ce învață în aceas
tă instituție, adueîndu-ne, în acest 
mod, contribuția plină de abnegație 
Ia înfăptuirea cu succes a obiective
lor stabilite de cel de-al XIII-Iea 
Congres al partidului, la înaintarea 

. fermă a României pe drumul pro
gresului țî civilizației socialiste și 
comuniste.

In fotografii : aspecte

La Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România a fost deschisă, miercuri, expoziția jubiliară „Epoca 
Ceaușescu — bilanț de glorioase în
făptuiri socialiste și de mărețe per
spective", organizată, sub egida Consiliului Culturii și Educației Socialiste, de instituția-gazdă împreună cu Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România.La vernisaj au participat membri și membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., membri ai C.C. al P.C.R., activiști de partid și de stat, reprezentanți ai vieții noastre științifice și culturale, un numeros public.Prin întreaga expoziție se aduce un înalt omagiu celui mai iubit fiu al națiunii române, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, de ale cărui nume și activitate strălucită sînt indisolubil legate toate marile realizări obținute de poporul român, sub conducerea partidului.Mari panouri fotografice, cărți, extrase de presă, tabele și grafice, documente ale istoricului Congres al IX-lea al Partidului Comunist Român, afișe și hărți ilustrează grăitor marile prefaceri ale României în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, cea mai bogată în împliniri din întreaga istorie a țării, strîns legată de activitatea revoluționară, desfășurată cu clarviziune și profund spirit creator, cu pasiune revoluționară și. patriotism înflăcărat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, care a imprimat un puternic dinamism vieții economice, sociale și politice românești, întregii opere de construcție a socialismului în patria noastră.înfățișînd momente ale înfăptuirii revoluției și construcției societății socialiste în România în perioada do după victoria Revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, expoziția rezervă un larg spațiu prezentării aspectelor definitorii ale noii etape a istoriei patriei, inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, care va rămîne înscrisă cu litere de aur în cartea istoriei românești ca „Epoca Nicolae Ceaușescu". Prin întreaga lor succesiune, exponatele evidențiază amploarea și semnificația acestui eveniment hotărîtor pentru destinele patriei..Expoziția prezintă aspecte majore «le Vastei opere de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în țara noastră. Sînt reflec-

mărețe perspective46tate cu putere de convingere mutațiile profunde ce au avut loc în societatea românească în toate ramurile de activitate, realizările fără precedent obținute în dezvoltarea științei, tehnicii, culturii, invăță- mîntului, în ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului, țelul suprem al politicii partidului și statului nostru. Se regăsesc în expoziție imagini reprezentative reflectînd rolul hotărîtor al gindirii și acțiunii revoluționare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, care, prin remarcabilele sale calități politice și organizatorice, a determinat o adevărată cotitură în istoria patriei, pu- nînd la baza întregii activități a poporului și partidului largul dialog cu masele, o concepție nouă, clară, ma- terialist-dialectică privind înfăptuirea măreței opere de construcție a socialismului în România. Este evidențiată, astfel, concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu referitoare la creșterea rolului conducător al partidului, ca centru vital al întregii națiuni, în vasta activitate de transformare revoluționară a societății românești, de ridicare a României pe culmile progresului și civilizației. Documente și imagini fotografica ilustrează contribuția deosebită a congreselor și conferințelor naționale ale partidului nostru, a secretarului său general la jalonarea direcțiilor prioritare de dezvoltare a țării, a strategiei Partidului Comunist Român de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. în acest cadru, in expoziție un loc aparte revine Congresului al XIII-Iea al partidului, care a relnvestit pe tovarășul Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de secretar general al partidului, act politic de importanță fundamentală, cea mal sigură garanție a progresului multilateral al României.Prin intermediul unor machete șl panouri sugestive sînt înfățișate marile ctitorii ale „Epocii Ceaușescu", între care Canalul Dunăre—Marea Neagră, Transfăgărășanul, metroul bucureștean, Sistemul hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier, alta mari hidrocentrale ale țării, moderne citadele industriale, monumente ce vor dăinui peste veacuri. Este pusă în lumină concepția președintelui României privind înfăptuirea unei noi și profunde revoluții agrare, sint reflectate dialogurile de lucru purtate cu oamenii muncii, cara au devenit o practică statornică * 

din expoziția jubiliară

secretarului general al partidului nostru.La loc central în expoziție se află operele tovarășului Nicolae Ceaușescu în limba română și în limbi de largă circulație internațională.Sînt prezentate aspecte de mare semnificație privind intensa activitate politică și științifică desfășurată de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, precum și lucrările sale de specialitate care se bucură de o largă apreciere din partea celor mai autorizate foruri științifice din țară și străinătate.Prin intermediul imaginilor fotografice, al documentelor, este subliniat rolul de cea mai mare însemnătate al tovarășului Nicolae Ceaușescu în elaborarea și transpunerea în practică a politicii internaționale a partidului și statului nostru, în apărarea dreptului suprem al popoarelor la existență, libertate, independență și pace, recunoașterea de care 6e bucură pe toate meridianele lumii inițiativele secretarului general al partidului, vizînd oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, în primul rînd la dezarmarea nucleară, promovarea unor relații de largă cooperare și înțelegere între popoare, realizarea uneî lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastrăDocumentele și distincțiile aflate în expoziție sînt mărturii elocvente ale înaltei 6time și unanime prețuiri de care se bucură secretarul general al partidului, președintele Republicii, pe plan intern si internațional, promotor activ al unei politici de amplă perspectivă în interesul păcii, independenței și progresului tuturor popoarelor.Expoziția prezintă pe larg perspectivele deschise dezvoltării României de hotărîrile istorice ale celui de-al XIII-Iea Congres al partidului, care vor duce Ia creșterea în ritm înalt a economiei naționale, la ridicarea patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație.înscriindu-se în cadrul numeroaselor manifestări prilejuite de împlinirea a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului, eveniment cu profunda semnificații pentru toți cetățenii României socialiste, expoziția este o expresie a deosebitei cinstiri pe care întreaga națiune o aduce în aceste zile tovarășului Nicolae Ceaușescu, ctitor de țară nouă,, care și-a dedicat și își dedică viața și activitatea slujirii cu credință a celor mai Înălțătoare idealuri ale poporului.(Agerpres)

Ample manifestări politico-educative și cultura l-artisticeSub egida Comitetului Național pentru Apărarea Păcii și Asociației de drept internațional și relații internaționale, în CAPITALA a avut loc, miercuri, un simpozion omagial consacrat aniversării a două decenii de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român.în comunicările prezentate au fost reliefate marile realizări ale poporului român din ultimii 20 de ani, rolul determinant al secretarului general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în elaborarea^ și înfăptuirea politicii externe a țării noastre, de apărare a suveranității șl independenței naționale, de promovare a păcii și securității internaționale, a colaborării și înțelegerii între toate popoarele lumii. (Agerpres)Sub egida Cabinetului județean 
OLT pentru activitatea ideologică și . politico-educativâ, în numeroase întreprinderi din Slatina, Caracal, Balș, Corabia s-au desfășurat simpozioane și expuneri dedicate aniversării a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului. Manifestările au prilejuit punerea în evidență a marilor prefaceri înnoitoare survenite în viața țării și a poporului român în ultimii 20 de ani, a aportului decisiv al tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea și înfăptuirea politicii Interne și externe a partidului și statului nostru, la înscrierea României pe coordonatele unei impetuoase dezvoltări eco- nomico-sociale. Oamenii muncii din unitățile economice șl sociale din orașul Drăgănești-Olt au audiat expunerile intitulate „însemnătatea istorică a Congresului al IX-lea al P.C.R. în viața partidului și a poporului nostru" și „Județul Olt pe coordonatele progresului economic și social, expresie a politicii partidului nostru, a concepției secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de repartizare rațională a forțelor de producție pe întregul teritoriu al țării, în vederea

dezvoltării armonioase a tuturor zonelor patriei". (Agerpres).„Zilele politice și cultural-educative călărășene" — acțiune de mare amploare organizată de secția de propagandă a Comitetului județean 
CALARAȘI al P.C.R. — sînt în plină desfășurare. Au avut loc simpozioane în care s-au dezbătut probleme privind marile înfăptuiri ale „Epocii Ceaușescu", concepția secretarului general al partidului despre spiritul revoluționar, militant propriu actualei etape istorice, acțiunile hotărîte ale României pentru destindere, colaborare, existență liberă și suverană, expoziții de carte social-politică la întreprinderea antrepriză construcții-montaje siderurgice Călărași, spectacole literar-mu- zicale pe stadionul „NAVROM" și la Clubul șantierului naval Oltenița, un schimb de experiență Ia liceul agroindustrial Dragalina despre educarea științifică și tehnică a tinerei generații în scopul stimulării spiritului de creativitate. „Zilele politice cultural-educative călărășene" continuă sub următoarele generice : „România — Ceaușescu — Pace" ; „Țelul suprem al partidului : totul pentru oameni, pentru bunăstarea lor" ; „Din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu — Festivalul național «Cîntarea României»-, un festival al muncii și creației libere". 
(Rodica Simionescu).Dintre manifestările omagiale organizate în județul CLUJ consemnăm simpozionul cu tema „Epoca Nicolae Ceaușescu — perioada celor mai rodnice împliniri din istoria poporului român", organizat de Muzeul de istorie din Cluj-Napoca, expoziția de carte social-politică de la biblioteca județeană, intitulată „20 de ani de înfăptuiri mărețe în dezvoltarea României socialiste", ciclul de filme organizat de întreprinderea cinematografică cu tema „Din mărețele ctitorii ale Epocii Nicolae Ceaușescu", De asemenea, la întreprinderea mecanică de material rulant „16 Februarie", întreprinderea 

de prelucrare a lemnului „Libertatea", întreprinderea „Flacăra", întreprinderea „Unirea", Arhivele Statului din Cluj-Napoca au avut loc simpozioane, expuneri, mese rotunde privind Congresul al IX-lea al partidului — deschizător al unei epoci noi, istorice, de profunde transformări revoluționare in patria noastră, dezvoltarea economico-socială a județului, rod al politicii partidului de repartizare rațională a forțelor de producție și de înflorire multilaterală a tuturor zonelor țării, strălucita afirmare în viața internațională a concepției și activității profund umaniste a tovarășului Nicolae Ceaușescu consacrată înfăptuirii păcii și colaborării între popoare. (Marin Oprea).în orașele și comunele din județul 
SUCEAVA continuă seria manifestărilor politico-educative și cultural- artistice dedicate aniversării a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului. între acestea se numără simpozioanele : „Glorioasa Epocă Ceaușescu în istoria patriei", „Epoca Ceaușescu — epoca unor mărețe împliniri socialiste", „Profunde transformări revoluționare în economia României socialiste" — organizate la căminele culturale din Dumbrăveni, Verești, Iacobeni, Frasin, Stulpicani, Vama, Horodnic, Vicovu de Sus, precum și la casele de cultură din Rădăuți, Șiret, Vatra Dornei. La liceul silvic din Cîmpulung Moldovenesc s-a desfășurat dezbaterea „Generația Epocii Ceaușescu — întotdeauna prezentă acolo unde țara o cere", iar la cinematograful „Moldova" din aceeași localitate, expunerea „Edificii ale socialismului — embleme ale Epocii Ceaușescu" și o gală de filme documentare. în municipiul Suceava s-au deschis expozițiile de carte social-politică „Tezaur de gîndire și fapte revoluționare", de documente — „Epoca Ceaușescu" și de artă fotografică — „Imagini și realizări din Epoca Ceaușescu". Sub 

genericele „Cinstire ție, făurar al epocii ce o trăim", „Sub 20 de flamuri de glorioase împliniri", „în fiecare inimă a țării", „Să ctitorim mai mîndră, mai demnă România", la casele de cultură din Suceava, Șiret, la biblioteca orășenească din Rădăuți și din alte orașe ale județului au fost prezentate spectacole cul- tural-artîstice, seri literare și recitaluri de poezie patriotică. (Sava Be- 
jinariu).Printre numeroasele manifestări politico-educative care continuă să se desfășoare în județul BRAȘOV la loc de frunte se înscrie și expoziția omagială „Epoca Nicolae Ceaușescu — epoca celor mai rodnice împliniri din istoria poporului român" deschisă la muzeul județean de istorie și care prin documente, fotografii, machete ilustrează marile prefaceri revoluționare realizate în țara noastră în epoca inaugurată de istoricul Congres al IX-lea, evidențiind meritele tovarășului Nicolae Ceaușescu în fundamentarea politicii partidului și statului nostru. Exponatele atestă impresionanta dezvoltare economică și socială a județului Brașov în ultimele două decenii. O altă prestigioasă manifestare a constituit-o și simpozionul „Două decenii de mărețe împliniri", organizat la casa armatei din Brașov de filiala locală a comisiei româna de istorie militară, cabinetul județean pentru activitatea ideologică și politico-educativă și garnizoana Brașov. Dintre celelalte manifestări mai amintim expoziția omagială de carte „Opera tovarășului Nicolae Ceaușescu — epoca marilor transformări economice, sociale, culturale din istoria contemporană a României". (Nicolae Mocanu).La biblioteca județeană DOLJ s-a vernisat o amplă expoziție de carte: „Opera tovarășului Nicolae Ceaușescu în lume" ee înmănunchează lucrări 

tematice și cuvîntări, precum și lucrări apărute la prestigioase edituri de peste hotare în limbi de circulație mondială. „Omagiu Epocii Ceaușescu" — este genericul sub care se desfășoară, sub egida consiliului județean de educație politică și cultură socialistă, în unități economice și licee, la cluburi muncitorești și case de cultură din municipiul Craiova și orașele Filiași, Băi- lești, Calafat și Segarcea, spectacole, expuneri, simpozioane, dezbateri, proiecții de filme documentare, în- tîlniri cu activiști de partid cu stagiu din ilegalitate, acțiuni omagiale ce pun în lumină transformările înnoitoare ce au avut loc pe străvechile și mereu întineritele meleaguri doljene în arcul de timp al celor 20 de ani lumină. (Nicolae Băbălău).între manifestările desfășurate în județul GALAȚI în cinstea împlinirii a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului, amintim simpozionul cu genericul „Epoca Nicolae Ceaușescu — epoca cea mai rodnică din Istoria țării", organizat la Regionala de Căi Ferate Galați, precum și dezbaterea de la întreprinderea de construcții metalice Tecuci, cu tema „Istoria națională reflectată în opera și gîndirea tovarășului Nicolae Ceaușescu". De asemenea, în aceste zile se remarcă numărul mare și varietatea acțiunilor politice și cultural-educative omagiale organizate în județ, între acestea aflîndu-se expuneri, dezbateri, simpozioane, expoziții, concursuri, recitaluri patriotice, spectacole, găzduite de întreprinderi și instituții din toate localitățile județului. In cadrul acțiunilor sînt reflectate uriașele transformări revoluționare petrecute în țară în perioada celor două decenii, alături de prefacerile ample trăite de județul Galați, de fiecare localitate a sa, se dă glas hotărîrii 

colectivelor gălățene de a face totul pentru a-și îndeplini cu cinste sarcinile ce le revin. (Dan Plăeșu).în aceste zile, municipiul TULCEA găzduiește numeroase manifestări politico-educative și cultural-artis- tice dedicate aniversării a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului. Astfel, la casa de cultură a sindicatelor, casa științei și tehnicii pentru tineret, cluburile muncitorești ale întreprinderii de construcții de nave și utilaj tehnologic, întreprinderii de alumină, combinatului metalurgic, Centralei Delta Dunării sint programate simpozioane, mese rotunde, expuneri sub genericul „Ctitorii ale Epocii Ceaușescu". Cu acest prilej sînt evidențiate profundele transformări revoluționare care au avut loc în patria noastră și în județul Tulcea în cele două decenii de cînd în fruntea partidului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu. De a- semenea, la bibliotecile din orașul de la porțile Deltei Dunării au fost deschise expoziții de carte pur- tînd genericul „Opera tovarășului Nicolae Ceaușescu — tezaur al gindirii naționale și universale". (Ne- 
culai Amihulesei).Ample și interesante acțiuni politice și cultural-științifice dedicate Împlinirii a două decenii de la Congresul al IX-lea au loc in aceste zile și în orașele și comunele din județul ARGEȘ. Minerii din sectorul Godeni au dialogat cu o brigadă științifică pe tema „Contribuția hotărîtoare a secretarului general al partidului la formarea noului destin al patriei, la creșterea prestigiului României în lume", cetățenii din Cimpulung au audiat, la casa de cultură din localitate, expunerea „Gîndirea și activitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu — contribuții de seamă la îmbogățirea concepției revoluționare a clasei muncitoare", iar 

sătenii din comuna Corbi au luat parte, în căminul lor cultural, la dezbaterea cu tema : „Concepția ma- terialist-științifică a partidului despre lume și viață". De asemenea, în organizarea întreprinderii cinematografice Argeș, un numeros public vizionează zilnic filme din ciclurile : „Realizările economice și so- cial-politice oglindite în filmele din producția națională", însoțite de dezbateri și simpozioane în care sînt subliniate valoarea istorică a Congresului al IX-lea al partidului, contribuția secretarului general al partidului la creșterea prestigiului României. (Gheorghe Cîrstea).Consiliul de educație politică și cultură socialistă din orașul Urzi- ceni, județul IALOMIȚA, a organizat la casa de cultură din localitate sesiunea de comunicări și referate „20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului — două decenii de mari realizări în viața țării și a poporului român". „Dezvoltarea creației literare românești în cele două decenii inaugurate de Congresul al IX-lea al partidului" a fost tema dezbaterii ce a suscitat un viu interes la căminul cultural din comuna Munteni Buzău. Muzeul județean Ialomița a organizat seri muzeale în stațiunea Amara, în comunele Mihail Kogăl- niceanu, Miloșești, Grivița, Scînteia, în orașele Fetești și Țăndărei, avînd ca subiect „Epoca Ceaușescu — 20 de ani de mari izbînzi sub stindardul partidului". „Figura comunistului, a omului nou în creația cinematografică românească" a prilejuit, în perioada 8—14 iulie, la cinematograful „Ialomița" din municipiul Slobozia, un viu și fructuos dialog cu iubitorii de film. în comunele Reviga, Grindu, Axintele, Săveni și Giurgenl au fost prezentate expuneri avînd ca generic „Epoca Ceaușescu, epocă de mărețe împliniri, da muncă și luptă eroică pentru Înflorirea socialistă a patriei". (Mihai Vișoiu).

___ ________ Z
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In colecția „DIN GÎNDIREA FILOZOFICA 
A PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI, NICOLAE CEAUȘESCU", 

a apărut volumul:
Revoluția socialistă — proces continuu de înaintare 

spre stadiile superioare ale civilizației materiale 
și spirituale comuniste

Editura politică

încheierea lucrărilor celei de-a 16-a sesiuni a Comisiei 
interguvernamentale româno-sovietice de colaborare

economica siLa București s-au Încheiat rile celei de-a 16-a sesiuni a siei interguvernamentale sovietice de colaborare economică și tehnico-ști ințif ică.In spiritul înțelegerilor convenite la cel mai înalt nivel, au fost examinate probleme legate de creșterea, în cincinalul următor, a volumului schimburilor reciproce, in concordantă cu posibilitățile pe care 
le oferă economiile naționale ale celor două țări.S-au stabilit măsuri concrete pri-

lucră-Comi- româno-
tehnico-stiintifică• »vind dezvoltarea schimburilor reciproce de mărfuri, lărgirea specializării și cooperării în producție, în special în industriile constructoare de mașini, electronică, electrotehnică. chimică și metalurgică.Tovarășii loan Totu, viceprim-mi- nistru al guvernului, președintele părții române în comisie, și N. V. Talizin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., președintele părții sovietice în comisie, au semnat protocolul sesiunii.(Agerpres)

Pe tot cuprinsul

Primire la primul ministru al guvernuluiMiercuri, tovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a primit pe Soedjarwo, ministrul economiei forestiere din Republica Indonezia, care a efectuat o ' în țara noastră, în fruntea delegații.Au fost evidențiate bunele turi de prietenie dintre țările poarele noastre, care cunosc o dezvoltare continuă, în spiritul înțelegerilor convenite la nivel înalt.Au fost subliniate posibilitățile de extindere a colaborării și cooperării economice reciproc avantajoase, de diversificare și lărgire a schimburilor, comerciale bilaterale.La întrevedere au participat Richard Winter, ministrul industrializării lemnului și materialelor de

vizită uneirapo-r- și po-

construcții, Ion silviculturii.A fost prezent ambasadorul rești.
Cioară, ministrulMohamad Indoneziei la Isnaeni, Bucu-

★în perioada 13—17 iulie, gație din Republica condusă de Soedjarwo, economiei forestiere, a efectuat vizită în țara noastră.Oaspeții au avut convorbiri Richard Winter și Ion Cioară, în drul cărora au fost abordate probleme privind dezvoltarea colaborării economice româno-indoneziene în domenii de interes reciproc.Au fost vizitata unități de cercetare și producție, de învățămînt superior din județele Argeș, Brașov și municipiul București.

o dele- Indonezia, ministrul ocu ca-

(Agerpres)
Sosirea unei delegații parlamentare 

a Republicii Democratice SomaliaMiercuri a sosit în Capitală delegația parlamentară a Republicii Democratice Somalia, condusă de Mohamed Ibrahim Ahmed, președintele Adunării Poporului, care, la invitația Marii Adunări Naționale, efectuează o vizită în țara noastră. " fac parte deputății Mohamed și Harad
Pe aeroportulau fost salutați _ _______ ,președintele Marii Adunări Naționale, de deputați. Otopeni, oaspeții de Nicolae Giosan,(Agerpres)Din delegație Mohamed Dire Farah Nur. t V

■ vj • • tarii •>

noi și remarcabile fapte* de muncă

20,00 Telejurnal © Două decenii de la
Congresul al IX-lea al partidului 

20,20 Tinerețea noastră — tinerețea 
epocii Nicolae Ceaușescu (color). 
Emislune-concurs realizată în co
laborare cu C.C. al U.T.C., Consi
liul Uniunii Asociațiilor Studen
ților Comuniști din România, Con
siliul Național al Organizației 
Pionierilor

21,50 Telejurnal 
22,00 închiderea programului

(Urmare din pag. I)

Alături de combineri lucrează numeroși secerătoriîn una. două zile ajunge la umiditatea optimă".Munca este bine organizată și în celelalte unități din consiliul agroindustrial Pogoanele. La cooperativa agricolă Scutelnici, 80 de atelaje erau concentrate la transportul paielor, iar schimbul al II-lea la pregătirea terenului pentru însămințarea culturilor duble era bine organizat.Și la întreprinderea agricolă de stat Cilibia. din consiliul agroindustrial Rușețu, lucrările se desfășurau în flux continuu. Alături de cele 35 de combine (C-12 și C-l4), in lanurile cu talie mică și îmburuienate se acționa cu 5 combine cu picapuri și 3 vindrovere. „Zilnic realizăm 7—8 hectare pe combină — ne spune ing. Alexandru Mușat, directorul unității. Vom încheia recoltarea celor 1 954 hectare cu grîu pînă la 22 iulie".„Cosașii și secerătorii au făcut front comun cu mecanizatorii noștri, asigurînd înaintarea combinelor în ritmul planificat — ține să ne precizeze inginerul Ion Geroșanu, directorul S.M.A. Rușețu. Sint alături de noi și elevii și pensionarii, astfel incit in această bătălie pentru piinea țării vom ieși în mod sigur învingători".Instabilitatea vremii acuză și mal mult intensificarea ritmului la secerișul griului și însămințarea culturilor succesive, pentru a se evita pierderile din recolta prezentă și a se pune temelii solide celei viitoare. Acest lucru stă în puterea lucrătorilor ogoarelor buzoiene care, in actuala campanie, s-au convins mai mult ca oricind că „zile bune de lucru" nu sint numai cele însorite, că fiecare oră trebuie acum folosită din plin, că de ei depinde soarta fie- • cărui bob de grîu care trebuie să ajungă în hambare.
Stelian CHIPER corespondentul „Scînteii"

Cu toate că în ultimele două tămini au fost puține zile ploaie, lucrătorii de le județului Buzău, plin fiecare oră bună reușit să încheie recoltarea orzului și au trecut la strîngerea griului de pe cele 64 917 hectare. In ultimele zile vremea s-a încălzit, iar lanurile s-ău zvîntat, fapt ce a permis reluarea lucrărilor în toate unitățile din cele 14 consilii agroindustriale. Așa după cum am constatat în raidul întreprins in 3 dintre consiliile unice cu mari suprafețe de grîu — Mihăilești, Pogoanele și Ru- șețu — combinerii, cosașii, seceră- torii, specialiștii și elevii sînt prezenți în cîmp, acționind cu toate forțele pe fiecare solă in care umiditatea spicelor permite recoltarea. „Năduful cel mai mare" — cumne-au precizat toți cei cu care am discutat in aceste „ore fierbinți" ale griului — îl reprezintă umiditatea de împrumut, generată de dezvoltarea explozivă a buruienilor în lanuri și de precipitațiile abundente din ultima perioadă.Pulsul acestei perioade decisive pentru recoltarea griului îl simțim chiar de la baza de recepție, unde livrează produsele unitățile agricole din consiliul agroindustrial Mihăilești. Luni au fost aduse aici 350 de tone de griu, marți — 680 tone, miercuri 900 tone, fapt ce demonstrează că de la o zi la alta ritmul de lucru este în creștere. Șeful bazei, ing. Aurel Petre, ne prezintă și o realizare de care era absolută nevoie în actuala campanie : uscătorul alimentat cu ciocălăi de porumb. Avantajele : consumă 9,5 kg de ciocălăi pe tona de produs uscat, în loc de 8 litri de motorină ; alimentarea se face automat, iar instalația dispune de o comandă program și este servită de un singur electrician,

săp- fără pe ogoare- folosind din de lucru, au
în loc de 4 oameni, cîți sint necesari la uscătorul cu combustibil lichid. Problema umidității de împrumut este rezolvată și in alte 4 baze din județ, unde au fost realizate, prin autodotare, astfel de uscătoare. Se lucrează repede și eficient, iar griul „nu mai împrumută" acel miros neplăcut de motorină. De asemenea, în săptămina trecută, la Pogoanele a fost pus în funcțiune un uscător cu panouri solare cu o capacitate de 150 tone în 24 de ore.Președintele cooperativei agricole Văcărească, Nicolae Ciufu, și

BUZĂU

tian Boiangiu, directorul combinatului — este răspunsul nostru prin fapte la indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, in cadrul numeroaselor vizite de lucru făcute în unitatea noastră, care a fost construită la indicația expresă a secretarului general al partidului. încă de pe cind se șăpau fundațiile la prima uzină de feroaliaje, tovarășul Nicolae Ceaușescu a venit în mijlocul nostru, stabilind conturul puternicei platforme industriale din această zonă a țării. A revenit apoi In combinatul nostru aproape in fiecare an și, de fiecare dată, pe baza indicațiilor primite, am impulsionat dezvoltarea capacităților de producție, am diversificat șl modernizat sortimentele fabricate. Astăzi, cele 15 cuptoare construite in mai puțin de un deceniu produc toată gama de feroaliaje pentru economia națională și avem și disponibilități pentru export".Dintr-o altă cetate metalurgică a țării, Combinatul <lc oțeluri speciale 
din Tîrgoviște, corespondentul nostru Gheorghe Manea ne prezintă preocupările colectivului de aici în asimilarea de noi mărci de oțeluri speciale, cu caracteristici tehnice și calitative superioare.— Așa cum ne-a indicat secretarul general al partidului, realizăm o parte însemnată din oțelurile care se aduceau pînă nu de mult din import — ne spune inginerul Nicolae Iri- mia, directorul uzinei nr. 2. De altfel, combinatul nostru, construit și pus în funcțiune în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea și care a fost inaugurat în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, are tocmai această menire. Este, așadar, un motiv de firească mîndrie pentru noi să întîmpinăm împlinirea a două decenii de la acest istoric eveniment din viața partidului și poporului nostru cu realizări deosebite. Numai

colectivul de la secția forjă, de exemplu, a asimilat 15 noi mărci de oțeluri speciale, solicitate de unitățile constructoare de avioane, automobile și utilaj petrolier, precum și pentru energetica nucleară.Tot în aceste zile — ne anunță corespondentul nostru Nicolae Mocanu— de la întreprinderea „Hidromeca
nica" din Brașov a fost livrat întreprinderii „23 August" din București primul lot de turbosuflante dintr-o nouă familie : H 4. Noile turbosuflante sînt destinate supraalimentării motoarelor diesel rapide și semira- pide cu puteri cuprinse între 600 șiI 500 CP, care acționează mijloace de tracțiune feroviară, instalații de foraj, grupuri electrogene și altele. O parte din turbosuflantele livrate întreprinderii bucureștene vor înlocui pe cele provenite pină acum din import, iar altele vor înlocui tipul mai vechi de turbosuflante, față de care cele noi au un consum de metal de peste 6 ori mai redus. Sub aspectul performanțelor tehnico-funcționale, turbosuflantele din familia H 4 se situează la nivelul celor mal prestigioase produse similare de pe piața mondială. Demn de subliniat este și faptul că primul lot de turbosuflanteII 4 a fost realizat cu mai bine de o lună de zile înainte de termen.

COMENZILE LA EXPORT — 
EXEMPLAR ONORATE ! Acționînd stăruitor pentru îndeplinirea ritmică și in condiții de înaltă calitate a planului la. export, colectivele de oameni ai muncii din zece mari întreprinderi din industria județului Mureș raportează realizări deosebite în onorarea obligațiilor contractuale. In perioada care a trecut din acest an, ele au livrat la export, în plus față de sarcinile de plan, echipamente electrice auto, conductori electrici, utilaje pentru exploatarea și prelucrarea lemnului și alte produse în valoare de 43 milioane lei. Cele mai mari depășiri ale planului la export— ne transmite corespondentul nos-

tru Gheorghe Giurgiu — le înregistrează colectivul de la „Electromu- reș", care și-a organizat noi fluxuri tehnologice specializate, astfel îneît s-au realizat cantități suplimentare de produse de înaltă calitate, competitive pe piața externă.Cu stăruință și răspundere acționează in acest sens și colectivul de la întreprinderea „Chimica" din 
Turda, care și-a onorat in mod exemplar toate comenzile la export în perioada care a trecut de la începutul anului. De asemenea — după cum ne transmite corespondentul .nostru Marin Oprea — la solicitarea unor parteneri de peste hotare au fost livrate suplimentar produse în valoare de peste 8 milioane lei. Succes datorat măsurilor luate pentru asigurarea bunei funcționări a utilajelor, respectarea disciplinei tehnologice, aplicarea în producție a unor noi tehnologii și inițiative valoroase. „Toate acestea — ne spune directorul întreprinderii, inginerul Gyorgy Victor — au determinat depășirea planului producției-marfă cu aproape 100 milioane lei, creșterea productivității muncii cu 24 la sută și obținerea unui beneficiu suplimentar in valoare de peste 14 milioane lei. în condițiile economisirii a 1 500 MWh energie electrică și 2 milioane mc gaze naturale".O veste bună am jjrimit ieri și de la corespondentul nostru Octav Gru- meza : Colectivul de oameni ai muncii de la întreprinderea „23 August" 
din Satu Mare și-a realizat înainte de termen planul la export pe întreg cincinalul 1981—1985. Pînă la sfîrșitul acestui an se vor livra suplimentar produse în valoare de peste 200 milioane lei. In actualul cincinal, ponderea producției la export a crescut substanțial, ajungînd la peste 70 la sută din volumul total al producției-marfă a întreprinderii.

Petre POPA 
Ion TEODOR

încep cursurile de vară 
și colocviile științifice de 
limbă, literatură, istoria și 

arta poporului românLa 23 iulie încep tradiționalele cursuri de vară și colocviile științifice de limbă, literatură, istoria și arta poporului român, organizate de Universitatea din București pentru profesorii, tinerii cercetători și stu- denți de la catedrele de romanistică de peste' hotare. La această ediție și-au anunțat participarea cadre de specialitate din 22 de țări ale lumii, fapt ce confirmă interesul și prestigiul de care se bucură cultura noastră peste hotare. în acest scop, vor fi audiate — pînă la 17 august — prelegeri de limba și literatura română, conferințe pe teme privind istoria și geografia României, dezvoltarea economico-socială a patriei în anii construcției socialiste, arta De lua parte la seminarii și lucrări practice, la colocvii științifice, prezentate de profesori și specialiști din țară și din străinătate, tn programul cursurilor sînt incluse, de asemenea, concerte, seri de teatru și de poezie, filme artistice și documentare, excursii și vizite în zone pitorești din țară,, precum și la cunoscute monumente istorice și mari obiective economice.

în anii construcției socialiste," și folclorul poporului nostru, asemenea, participanții vor

(Agerpres)

Pe șantierul Combinatului de îngrășăminte chimice din Slobozia

Un important succes al constructorilorTn aceste zile, constructorii și mon- torii care lucrează la instalațiile etapei a treia de dezvoltare a Combinatului de îngrășăminte chimice din Slobozia fac încă o dată dovada abnegației lor în muncă, demonstrind prin fapte dragostea față de partid, față de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Evenimentul cel mai recent și cel mai remarcabil, totodată, de pe șantier îl reprezintă ridicarea pe fundație a reformerului secundar in greutate de 86 de tone, instalație principală unde se realizează prima fază din tehnologia producerii amoniacului. Săptămina trecută s-au încheiat ultimele pregătiri pentru această importantă lucrare și vineri dimineață ■ Început „numărătoarea inversă". Cele două macarale PH de 127 tone erau armate și gata să înceapă ridicarea uriașei instalații. întimplareaa făcut ca în ziua respectivă să plouă torențial. Condițiile de lucru erau dificile, dar formația condusă de mon- torul specialist Vasile Alexandru nu vroia să piardă timpul și, după ce In prealabil a mai lacut o atentă verificare a tuturor operațiunilor, a decis inceperea ridicării.Cînd s-a dat semnalul, intr-o perfectă sincronizare, cele două macarale au intrat în sarcină. Timp de 15 minute, 25 de montori și constructori și-au conectat inimile și energiile la aceeași tensiune. Această lucrare, care de obicei durează două-trei zile,

a fost realizată în 900 de secunde. Operațiunea a reușit perfect. Cine sint autorii ei ? Pe una din macarale au lucrat comunistul Dumitru Mi- rică, soția sa. Elena Mirică, și fratele său mai mic, utecistul Gheorghe Mirică ; iar pe cealaltă macara — frații Ion și Gheorghe Vaida și Dumitru Ene. Toți șase veniți de la întreprinderea de reparații utilaj Ploiești.Instalațiile respective — reforme- rul secundar de 86 de tone și convertorului de 60 de tone — au fost concepute de Institutul de inginerie tehnologică și proiectări pentru industria chimică București și realizate de întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie" București. La semnalele meșterului Vasile Alexandru și ale șefului de echipă Constantin Tîrcă, montorii Victor Dinu, Ion Dragu, Ștefan Tăbîrcă, Victor Țăpu- rică și Voicu Bucur, prezenți pe schela de montaj, cu centuri de siguranță, au așezat pe buloanele adine prinse în fundație reformerul secundar. Totul a decurs perfect. Orificiile și buloanele s-au cuplat cu mare precizie. Fapt ce a determinat pe montorii din cadrul brigăzii Slobozia a Trustului de antrepriză generală montaj utilaj chimic București să mulțumească inginerului Toader Ichim, formațiilor de fierar-betoniști și dulgheri conduse de Ion Antonescu și Mihai Vieru, de la Antrepriza de construcții industriale Slobozia, pentru calitatea frontului de lucru

creat în vederea realizării unui ritm susținut la montaj. Apoi a început ridicarea convertorului de GO tone, montarea lui asigurînd condiții pentru realizarea unor importante lucrări în avans.Prezent la desfășurarea acestor operațiuni, directorul Antreprizei de construcții industriale Slobozia, ing. Victor Eftimie, ne-a declarat : „Toți cei care colaborăm Ia realizarea instalațiilor celei de-a treia etape de dezvoltare a Combinatului de îngrășăminte chimice Slobozia ne-am unit eforturile și am asigurat un avans al lucrărilor de 15 zile față de grafic, ceea ce ne va permite ca pînă la 1 august să începem montajul la rezervorul de amoniac lichid cu un volum de 22 000 mc, iar pînă la 15 august, tot la fabrica de amoniac, să finalizăm partea de sinteză pentru montarea tuturor utilajelor. în acest fel cinstim noi, constructorii de pe platforma Combinatului de îngrășăminte chimice Slobozia, aniversarea a două decenii de la Congresul al IX-lea al P.C.R., eveniment istoric în viața partidului, a întregii țări. Prin intrarea în funcțiune a instalațiilor din cadrul celei de-a treia etape de dezvoltare,: Combinatul de îngrășăminte chimice Slobozia iși va mări capacitatea anuală de producție cu 420 000 tone uree și 300 000 tone amoniac".
Mihai VI SOI Ucorespondentul „Scînteii“
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logie comunică timpul probabil pen- 
intervalul 18 iulie, ora 20 — 21 iu- 
ora 20. In țară: Vreme câlduroa- 
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cădea averse locale de ploaie Însoțite 
de descărcări electrice șl Izolat de 
grindină. In celelalte regiuni, aversele 
vor fi cu totul Izolate. Vintul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 12 și 22 
de grade, temperaturile maxime între 
24 șl 34 de grade. In București: Vre
me călduroasă, cu cer variabil, favo
rabil aversei de ploaie după-amiază. 
Vînt în general slab. Temperatura mi
nimă va fi cuprinsă între 16 și 10 gra
de, cea maximă între 30 și 33 de grade.
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informează :
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 17 IULIE 1985EXTRAGEREAEXTRAGEREA39 9.FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI :

863 681 lei.

I : 43 38 2 41 14 13. A II-A : 30 4 1 24
Viața economico-socială

a localităților patriei

DOLJ : Procedee tehnologice 
de mare eficiențăîn industria județului Dolj au fost aplicate în acest an în producție 89 de procedee tehnologice noi, perfecționate, care contribuie

la creșterea ponderii mijloacelor de muncă automatizate, la promovarea tehnicii informaticii și la automatizarea proceselor tehnologice. Două exemple, din multe altele : la întreprinderea de transformatoare și motoare electrice Fi- liași s-a aplicat tehnologia de realizare a înfășurărilor de joasă tensiune de la transformatoare din bandă de aluminiu, iar la întreprinderea de tractoare și mașini agricole, prin organizarea de linii tehnologice pe familii de piese și

repere, s-a obținut o mare eficiență economică. (Nicolae Băbălău).
HARGHITA : Livrări 

suplimentare la export în cinstea aniversării a două decenii de la istoricul Congres al IX-lea al partidului, oamenii muncii din industria județului Harghita raportează noi și importante realizări. Printr-o activitate intensă și bine organizată, numeroase colective muncitorești au reușit să livreze suplimentar, la solicitarea

inginera-șefă Clemența Măcelaru erau bucuroși că după atîtea întreruperi cauzate de ploi la toate cele 17 combine se atinsese viteza de lucru planificată. Eliberarea terenului se făcea cu 60 de atelaje, aproape în același timp cu recoltarea și presarea paielor. Cu cele mai multe buncăre se înscriu combinerii Alexandru Bratu și Ion Stamate. „Vrem să profităm de umiditatea existentă în sol — ne spune tînăra ingineră-șefă a unității — și vom dubla suprafețele pe care vom însămînța porumb pentru siloz, fiindcă avem nevoie de cît mai multe furaje".Președintele cooperativei agricole de producție Căldărăști, ing. Alexandru Mihai, ne precizează : „Mai avem de recoltat 90 de hectare din cele 580 hectare de griu aflate in cultură. După atita ploaie, circa 90 de litri pe metrul pătrat, orice întîrzie- re sporește riscul umidității de împrumut a boabelor. Iată de ce am depozitat pe pistele proprii peste 290 tone
Rezultatele vecinilorde griu și fără de or-Strîngerea recoltei bune într-un timp cit mai scurt pierderi constituie cuvîntul dine și pentru oamenii muncii de pe ogoarele județului Caraș-Severin. De altfel,’printr-o bună folosire a forțelor mecanice și manuale, in numai 6 zile, cooperativele agricole Pojej'ena, Socol, Moldova Veche și altele din consiliul agroindustrial Po- jejena au și incheiat recoltarea griului, Iacob Vrăbete, inginerul-șef al cooperativei agricole Pojejena, care se mândrește cu o producție de 4 533 kg orz la hectar, ne spune: „Bi- zuindu-ne pe experiența cîștigată la recoltarea orzului, am organizat și mai bine munca la secerișul griului, pentru a nu pierde absolut nimic din producția pe acest an. Deși terenurile noastre nu au o fertilitate ridicată, am realizat o producție medie de 3 512 kg griu la hectar, una din cele mai bune obținute vreodată în această zonă". Intr-adevăr, in u- nitatea amintită și în celelalte două Învecinate, munca a fost bine organizată, iar rezultatele sint pe măsură, toate trei unitățile obținînd q producție de. griu corespunzătoare așteptărilor și eforturilor făcute. Cum se lucrează în celelalte unități agricole care mai au de strîns recolta de pe suprafețe mari ?

Perfecționarea organizării
(Urmare din pag. I)O conducere empirică, izvorîtă dintr-o organizare empirică, poate asigura cel mult obținerea unor succese limitate în sfere reduse de activitate și asta în cazul fericit cînd este vorba de conducători iscusiți, O asemenea conducere reacționează doar la evenimente, fiind incapabilă să le anticipeze, să ia din vreme măsurile cele mai potrivite pentru bunul mers af întregii activități economice. Or, conducerea științifică întemeiată pe o organizare științifică se dezvăluie tocmai prin marea calitate că are capacitatea să anticipeze evoluția fenomenelor ; ea are un caracter previzionar, adică este capabilă să acționeze, și nu doar să reacționeze, să stăpînească evenimentele și problemele, nelăsîndu-se dominată de ele.Evenimentul nou șl revoluționar ce a avut loc în țara noastră în domeniul conducerii activității econo- mico-sociale este instituționalizarea și generalizarea în toate unitățile economice și sociale a formelor conducerii colective. Prin aceasta s-a redus considerabil dihotomia dintre conducere și execuție, dintre activitățile de conducere și cele de execuție, creîndu-se totodată condiții optime de de decizie, ducerii și conducerii consiliile oamenilor muncii, sînt incluși atit reprezentanți ai compartimentelor de conducere și de execuție, cît și specialiști în anumite activități ale procesului unitar de conducere, ceea ce asigură acesteia maximum de informații veridice și operative necesare pentru luarea celor mai bune decizii și stabilirea de obiective realiste.O modalitate de perfecționare a activităților de conducere și organizare, a procesului de conducere în ansamblul lui, este cunoașterea fazelor Iui de desfășurare în timp și a activităților cuprinse în cadrul fiecărei ■ faze. In acest fel, organele de conducere colectivă și toți oamenii muncii pot avea o imagine completă, de ansamblu, a procesului de conducere și organizare, a componentelor actului de conducere, a modului In care acesta se desfășoară în timp, ceea ce ajută atit la fundamentarea planurilor și deciziilor, cit și la depistarea cu ușurință a cauzelor reale torice sau timpul, cit unor deciziiOrganizarea științifică trebuie să se impună în viața întreprinderilor

ca o activitate permanentă, conti
nuă. Din perspectiva acestei cerințe, organizare științifică implică trei faze succesive de manifestare : pre
vizională, operativă și posloperativă. Dacă în prima fază se stabilesc obiectivele ce trebuie atinse, se asigură condițiile materiale, tehnice și umane pentru buna desfășurare a activității economice, în cea de-a doua fază prevalează procesele de îndrumare, dirijare, de control. în etapa următoare, activitatea de organizare științifică implică evaluarea modului de realizare, sub raport cantitativ și calitativ, asumate, punctelor

de grîu pe care îl lopătăm și
sini convingătoare ?C.A.P. Vrani, la marginea un lan de griuLa munei se află soiuri cu precocitate mijlocie. Inginerul-șef al unității, Aurel Cean, ne spune: „Timpul este înaintat, aproape zilnic cad averse de ploaie, dar verificăm cu multă răspundere umiditatea „de împrumut" care, atunci

CARAȘ-SEVERIN

co- din i la re- cu toa- _______  _________ fiecare oră de lucru, tn acest fel am orice fel de pierderi". Ca mecanizatorii și coopera- reușit ca, în numai două strîngă recolta de pe 140 hectare din cele 253 realizind o producție de

fundamentare a actului de perfecționare a con- organizării. în organele colective, respectiv în

ale lipsurilor organiza- de altă natură, atit în și la sfîrșitul realizării sau obiective planificate.

a sarcinilor în vederea localizării slabe, a cauzelor care le-au generat, pentru înlăturarea grabnică a acestora și generalizarea experienței pozitive acumulate.Necesitatea promovării susținute a organizării științifice, ca reflex al trecerii economiei noastre pe calea dezvoltării intensive, este impusă in momentul de față vastelor programe mai accentuată muncii, reducerea murilor de materii energie și combustibil, ridicarea continuă a nivelului tehnic și calitativ a produselor noastre, pentru afirmarea mai puternică a economiei românești în cadrul schimbului mondial de valori materiale. Realizarea acestor programe solicită o vastă activitate de organizare, eforturi sistematice de anticipare a variantelor și soluțiilor celor mai bune pentru rezolvarea unui mare număr de probleme complexe, adeseori deosebit de dificile.în actualele condiții, mai mult ca oricind, conducerile unităților economice trebuie să acționeze potrivit unei strategii minuțios elaborate, și nu doar să reacționeze la fenomene. Capacitatea previzională, de anticipare și adaptare devine astfel cerința majoră pentru exercitarea eficientă a actului de conducere. în asemenea condiții, însăși activitatea factorilor de conducere și de organizare se impune a fi perfecționată în sensul de a-și schimba radical paradigmele, felul de a gîndi și a acționa.Afirmarea noii calități în întreaga economie este condiționată, indiscutabil, de realizarea unei transformări de ordin calitativ în primul rînd In activitatea de conducere și de organizare. Tocmai dialectica acestui proces o avea in vedere secretarul general al partidului cînd solicita la plenara comună o radicală perfecționare a actului de conducere în absolut toate celulele organismului economico-social.

de înfăptuirea privind creșterea a productivității drastică a consu- prime, materiale,

partenerilor externi, produse în valoare de peste 15 milioane lei. Cele mai bune rezultate se înregistrează la întreprinderea de producție industrială pentru construcții căi ferate Miercurea-Ciuc și întreprinderea de matrițe și piese din fontă Odorheiu Secuiesc. (I. D. Kiss).
MUREȘ : Locuințe moderne 

pentru specialiștii de la sate în ultimele două decenii, satele mureșene au cunoscut, asemenea

tuturor așezărilor rurale ale țării, profunde prefaceri înnoitoare. în aceste zile, in localitățile Iernut, Sărmașu, Sîngeorgiu de Mureș, Miercurea Nirajului, Ungheni, Deda, Band, Riciu și altele s-au dat în folosință noi blocuri de locuințe. Numai în actualul cincinal, în satele județului au fost construite 1 500 de apartamente, in care locuiesc ingineri, profesori, medici și alți specialiști. Totodată, în ultimele două decenii, spațiile comerciale au crescut la mai bine de 100 000

cînd apare soarele și adie vintul, scade și deci putem să lucrăm". In acest loc, 6 combine lucrează de zor; alături de ele sint tractoarele cu remorci care transportă urgent recolta la baza de recepție. Pină la ora cind transmitem aceste rinduri s-a strins recolta de pe 180 hectare din cele 350 de hectare cultivate cu griu, iar o mare suprafață a fost insămințată cu culturi duble.Ne aflăm în unități din consiliul agroindustrial Grădinari. Și aici s-au făcut Simțite efectele ploilor, se lucrează din plin, la seceriș. Și iată cum. „învățind din experiența acu- mhlată"la secerișul orzului, cînd am așteptat cam mult după ploi să vină vreme bună — ne spune inginerul-șef al C.A.P. Ticvaniul Mic,

Gheorghe Jurcă — acum coltarea griului muncim < te combinele, folosind bună înlăturat urmare, torii au zile, să aproape cultivate, _____peste 3 000 kg la hectar. Nu același lucru se poate spune însă despre cooperativa agricolă Ticvaniul Mare, unde deși există o suprafață mai mare de griu, rezultatele sint Explicabil de ce. Aici nu cat sistematic fiecare lan parte pentru ca secerișul imediat unde umiditatea scăzut corespunzător. Cooperatorii; și mecanizatorii de aici ar putea urma exemplul celor din Comoriște -care, în condiții similare, au strins recolta de pe o suprafață mult mai mare.In ultimul timp, recoltarea griului a început in zonele culinare ale județului. Aici sint aduse combine din unitățile care au încheiat secerișul, ceea ce va spori ritmul zilnic, astfel Ilicit întreaga producție de griu va fi strinsă în timpul cel mai scurt.
Nicolae CATANĂ corespondentul „Scînteii

mai slabe, s-a veriîi- de griu în să înceapă boabelor a

tiINFORMAȚII DE LA C.E.C
Contul curent personal - instrument modern de economisireEconomisirea timpului este o cerință a vieții moderne, care se poate realiza prin diferite căi și modalități. Una dintre acestea, comodă și eficientă, se poate înfăptui prin folosirea contului curent personal, pus la dispoziția populației de Casa de Economii și Consemnațiuni.Contul curent personal se deschide la cererea persoanelor -majore, la oricare sucursală sau filială C.E.C. din țară, prin depunerea in cont a unei sume minime de 100 de lei.Titularii de conturi curente personale beneficiază de avantajele generale ale economisirii Ia C.E.C. și anume : garanția statului asupra sumelor depuse, păstrarea secretului depunerilor și al operațiilor e- fectuate, imprescriptibilitatea depunerilor etc. Pentru sumele depuse in conturile curente personale, titularii beneficiază și de o dobîn- dă anuală.

Din dispoziția titularilor de conturi curente personale, Casa de E- conomii și Consemnațiuni efectuează în mod gratuit, in limita sumelor din cont, diferite plăți periodice către unitățile prestatoare de servicii, ca : plata abonamentului de; televizor, costul energie electrică și costul unor presta-VILII, V.C- - ---- . -Htelefon, radio, consumului de de gaze, chiria, ții etc.In acest scop se adreseze in socialiste beneficiare, cărora le solicită să remită- documentele de plată unității C.E.C. la ,care au conturile curente personale deschise. Cererile adresate organizațiilor socialiste se vizează în prealabil de unitățile C.E.C. la care se află deschise conturile curente personale.Pentru plățile periodice de impozite și prime do asigurare cererile se adresează direct unităților C.E.C.

titularii trebuie să scris organizațiilor

Informații
TENIS DE MASA. Aseară, la cam- 

la Haga, 
României

depionatclc europene 
echipa de junioare II a (Otilia Bădescu, Maria Bogoslav, Emilia Ciosu) a reușit performanță de a cuceri medalia de 
aur și titlul continental. în finală, tinerele sportive românce au întrecut cu scorul de 3—2 reprezentativa Iugoslaviei.ȘAH 9 In turneul internațional de la Nalenchowe (Polonia), după două runde conduce maestrul bulgar Peter Velikov cu 1,5 puncte. Constantin Ionescu (România), care a remizat in primele două runde cu polonezul Dobosz și respectiv sovieticul Smaghin, se află pe locul 4 cu 1 punct., In concursul feminin pe locul întîi este situată poloneza Eva Nagrodzka — 2 puncte. Margareta Perevoznic (România) are o jumătate de punct și o partidă întreruptă. • Turneul internațional feminin de la Halle (R.D.G.) a luat sfîrșit cu victoria maestrei sovietice Larisa Polnareva cu 8,5 puncte din 12 posibile, urmată cu același punctaj de Bojena Gizynska (Polonia). Gertrude Baumstark (România) s-a clasat pe locul 5, cu 6,5 puncte. © După 12 runde. In turneul interzonal feminin de șah de la Havana conduce Nana Ioseliani (U.R.S.S.), cu 7,5 puncte. Maestra româncă Nuțu, care în runda a 12-a a rupt cu. sovietica Saiatova, locul 4, cu 5,5 puncte (2).

frumoasa

Dana între- ocupă
metri pătrați, iar suprafața unităților prestatoare de servicii către populație a sporit, in aceeași perioadă, de peste 6 ori. (Gheorghe Giurgiu).

VASLUI : Instalații solare 
pentru încălzirea 

apei menajereIn localitățile județului Vaslui se acționează stăruitor pentru înfăptuirea programului de utilizare și valorificare a surselor necon

sportive
SCRIMA. Peste 120 de concurent! au luat startul in proba individuală de spadă din cadrul campionatelor mondiale de scrimă de la Barcelona. Printre spadasinii calificați în turul al doilea se numără și românii S. Saitoc, F. Nicolae și R. Szabo.
TENIS. în turul doi al concursului internațional de tenis pentru juniori de la Plsen (Cehoslovacia), jucătorul român Silviu Gorgan l-a eliminat cu 6—3, 6—1 pe cubanezul Rodriguez. în concursul feminin, de asemenea, în turul al doilea, Eva Macourkova (Cehoslovacia) a întrecut-o cu 6—4, 6—3 pe Diana Sa- mungi (România).
CICLISM. In turul Franței, după 18 etape, se menține lider francezul Bernard Hinault, urmat de americanul Greg Lemond (la 2’13”) și irlandezul Stephen Roche (la 3’31“). Prima secvență a etapei a 18-a, încheiată după 52 km, în vîrful muntelui Aubisque, a revenit lui Stephen Roche, cu timpul de lh 39’ 19", iar cea de-a doua parte a etapei, Laruns—Pau (83 km), a fost ciștiga- tă de francezul ~ 2h 22’ 55".
ATLETISM. In internațional de britanicul Steve Cram a stabilit un nou record mondial in proba ele 1 500 m, cu timpul de 3’29”27/100 (vechiul record era de 3’30”77/100 și aparținea unui alt britanic, Steve Ovett.

Regis Simon, incadrul concursului la Nisa (Franța),

venționale de energie. Astfel, In zonele de locuințe „Gară" și „13 Decembrie", din municipiul reședință de județ și din Birlad au fost finalizate și puse în funcțiune noi instalații solare. Acestea asigură apa menajeră caldă pentru 1282 apartamente, economisindu-se în acest fel mari cantități de combustibil convențional. într-un stadiu avansat de construcție se află încă 47 instalații similare în întreprinderi industriale, zone de locuințe și unități agricole. (Petru Necula).



..EPOCA CEAUSESCU» 1985

epoca unei intense activități internaționale 
a României socialiste

Propuneri și inițiative de larg ecou
pentru mobilizarea tineretului la făurirea 

unei lumi a păcii și progresului
„Tînăra generație este profund interesată în instaurarea pe 

planeta noastră a unui climat durabil de pace și securitate, de încre
dere și colaborare fructuoasă între națiuni, în eliberarea umanității 
de coșmarul unor noi războaie - și în primul rînd al confruntă
rilor nucleare pustiitoare - în respectarea dreptului sacru al po
poarelor de a-și decide singure destinele, de a participa, în mod 
egal, la soluționarea marilor probleme ale lumii contemporane”.

NICOLAE CEAUȘESCUînalta răspundere pentru educarea și formarea unui tineret capabil să participe activ la împlinirea aspirațiilor celor mai scumpe ale propriului popor, ale tuturor popoarelor, a constituit una din trăsăturile distincte promovate cu consecvență în toți cei 20 de ani care au trecut de la istoricul Congres al IX-lea, de cînd în fruntea partidului și a statului nostru se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, omul politic pătruns de un înalt umanism, militantul revoluționar, care din fragedă tinerețe și-a dedicat toate forțele binelui poporului român, făuririi unui viitor pașnic și prosper pe planeta noastră.
Factor important in lupta 

pentru înnoiri sociale, pace 
și progres. In întreaga perioadă deschisă de Congresul al IX-lea al P.C.R., partidul nostru, inspirindu-se din concepția novatoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu privind procesele și tendințele din lumea contemporană, rolul celor mai largi torțe social-politice în promovarea idealurilor de pace, progres și independență, în determinarea unor mutații înnoitoare, la nivel național și internațional, are meritul de a fi iden
tificat in tineret una din cele mai 
active componente ale acestor forte sociale. In documentele programatice ale partidului, în numeroase documente de stat, adoptate în arcul de timp care ne unește de Congresul al IX-lea, locul și rolul tinerei generații fac obiectul unei profunde analize, tocmai in lumina necesității ca aceasta să-și îndeplinească cu cinste menirea de „constructor nemijlocit 
al viitorului". Elaborind o politică realistă și dinamică în problemele tineretului, manifestînd în permanență grijă față de tinăra generație din țara noastră, tovarășul Nicolae Ceaușescu a dat dovadă de aceeași statornică preocupare pentru destinele tineretului de pretutindeni — ca elocventă expresie a legăturii dialectice între laturile politicii noastre interne și celei externe.Relevind rolul și statutul tinerei generații în lumea contemporană, importanța acțiunilor și a perspectivelor ei în dinamica istoriei, documentele partidului nostru, cuvîntările și mesajele adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu unor foruri și reuniuni naționale și internaționale de tineret — inclusiv recentul Mesaj adresat Congresului mondial al UNESCO privind tineretul — evidențiază, in același timp, imperativul 
manifestării unei implicări sporite a 
tinerilor in problemele majore care confruntă omenirea — în special cele ale războiului și păcii — a unei parti- ticipări mai susținute, printr-o pregătire corespunzătoare, la ansamblul vieții politice, economice, sociale și culturale din fiecare țară.In repetate rînduri, în special cu prilejul forumurilor naționale ale tineretului, secretarul general al partidului, președintele Republicii, a adresat tinerilor patriei, ca și tinerilor din întreaga lume, îndemnul de a se angaja și mai puternic în marea luptă pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru pace și dezarmare, pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte.Asemenea apeluri înflăcărate către tineri își au izvorul în aprecierile tovarășului Nicolae Ceaușescu potrivit cărora tineretul, prin specificul virstei, este deosebit de receptiv față de schimbările înnoitoare, manifestînd un firesc interes pentru organizarea vieții sociale pe baze noi, pentru clădirea unui viitor în care nedreptatea, războaiele, subdezvoltarea să fie definitiv înlăturate.In toți anii care au trecut de Ia Congresul al IX-lea al partidului, acționînd pentru crearea celor mai propice condiții de manifestare a, tineretului în viața națională și internațională, tovarășul Nicolae Ceaușescu i-a chemat pe tineri să-și unească eforturile și — pe deasupra oricăror deosebiri de concepții filozofice și politice — să-și 
spună cuvintul, să participe nemij
locit la împlinirea năzuințelor de 
pace și dezvoltare, independență și 
progres, care animă popoarele din în
treaga lume. Totodată, conducătorul partidului și statului nostru s-a adresat oamenilor politici, factorilor de decizie pentru a-și concentra mai mult eforturile asupra problematicii tineretului, astfel incit să-i asigure acestuia cadrul optim, de pregătire pentru responsabilitățile ce-i revin în dezvoltarea societății.

Inițiative în consens cu 
interesele tineretului, ale 
dezvoltării sociale. Departe de a se mărgini la concepte teoretice, politica partidului și statului nostru, orientările tovarășului Nicolae Ceaușescu în domeniul tineretului s-au concretizat pe planul acțiunilor practice printr-un larg evantai de inițiative și propuneri pe plan extern, la Organizația Națiunilor Unite. UNESCO, UNICEI’, in alte organizații și organisme internaționale. Chiar in anul celui de-al IX-lea Congres al P.C.R., la propu

nerea României, Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat documentul „De
clarația privind promovarea in rîn- 
durile tineretului a idealurilor de 
pace, respect reciproc și înțelegere 
intre popoare", care marca, pentru prima oară în istoria organizației, interesul instituționalizat al Națiunilor Unite față de problematica tinerei generații. Declarația — care și-a păstrat deplina valabilitate, fiind mai mult ca oricînd oportună în actuala situație internațională — a constituit o sursă generoasă de inspirație și acțiune pentru a sădi la tineri sentimentele de pace, de respect și stimă între și față de toate națiunile. Din 1965 și pînă în prezent, aproape în fiecare an, la O.N.U. sau în alte foruri internaționale, au fost aprobate, ca urmare a inițiativelor românești, rezoluții privind respectarea 
drepturilor specifice ale tineretului, 
garantarea accesului la muncă și 
educație, participarea la viața so
cială, la adoptarea deciziilor, cit și 
la reglementarea problemelor grave

se acorde „un înalt grad de priori
tate". Seria de rezoluții care a urmat proclamării A.I.T., inițiate tot de România, a avut ca obiectiv principal tocmai pregătirea corespunzătoare a acestui eveniment. S-a constituit, astfel, Comitetul Consultativ al 
O.N.U. pentru Anul Internațional al 
Tineretului, organism cu largi atribuții, iar ca semn de recunoaștere a contribuțiilor României la cauza păcii și colaborării internaționale, la toate cele patru sesiuni ale sale, 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., a fost ales președinte al comitetului. Documentele adoptate de Comitetul Consultativ, care se bucură de o largă audiență internațională, recomandările sale au generat o stare de spirit nouă pe linia politicilor de tineret pe toate meridianele. Constituirea in circa 150 de țări a unor comitete naționale de coordonare pentru acțiunile dedicate A.I.T., ca și răspunsurile primite din

Apel în favoarea 
re uârii negocierilor 

dintre S.IJ.A. și NicaraguaCIUDAD DE MEXICO 17 (Ager- pres). — Nicaragua este gata să stabilească, unilateral, zone neutre, sub control internațional, de-a lungul frontierelor sale cu Costa Rica și Honduras, chiar dacă aceste două state nu vor accepta — a declarat președintele nicaraguan. Daniel Ortega Saavedra, intr-un interviu acordat ziarului mexican „El Dia", citat de agenția Taniug. Totodată, el a lansat din nou Statelor Unite ape- iul de a relua negocierile directe cu Nicaragua, subliniind că în prezent acest dialog se impune mai mult ca oricînd.
Ședința Comisiei 

permanente C.A.E.R. 
pentru colaborare 

in domeniul agriculturiiVARȘOVIA 17 (Agerpres). — La Poznan a avut loc ședința a 62-a a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru colaborare in domeniul agriculturii, la care au participat delegații din țările membre și R. S. F. Iugoslavia.Comisia a examinat rezultatele obținute în cadrul „Acțiunilor complexe de colaborare pentru îmbunătățirea aprovizionării populației țărilor membre ale C.A.E.R. cu produse alimentare", stadiul de realizare a convențiilor multilaterale de colaborare tehnico-științifică din diferite domenii ale agriculturii și probleme privind perfecționarea protecției veterinare a teritoriilor țărilor membre ale C.A.E.R.Au fost adoptate măsuri îndreptate spre extinderea colaborării țărilor interesate în diverse domenii ale agriculturii și silviculturii.
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Manifestări consacrate împlinirii a două decenii
de la Congresul al IX-lea al P.C.R.împlinirea a două decenii de la Congresul al IX-lea al P.C.R., care a inaugurat în România o perioadă nomico-sociale, de ample prefaceri activitate, continuă să fie marcată festări. de puternic avînt al dezvoltării eco- revoluționare în toate domeniile de peste hotare prin numeroase mani- și poziția țării noastre cu privire 

la principalele probleme interna
ționale.

VARȘOVIA 17 (Agerpres). — La 
Varșovia a avut loc o conferință 
de presă, urmată de o manifestare 
artistică. Cu acest prilej a fost 
evidențiată contribuția inestimabilă, 
teoretică și practică, a secretarului 

' general al Partidului Comunist 
Român, președintele 
Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, la fundamenta
rea și traducerea în viață a politi
cii interne și internaționale a parti
dului și statului nostru, mărețele 
transformări socialiste și înfăptuiri 
in domeniile economic și social- 
cultural înregistrate de poporul 
Român in cele două decenii care au 
trecut de la Congresul al IX-lea al 
P.C.R.

Republicii 
tovarășul

cu pasiune revoluționară și patrio
tism înflăcărat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

In cadrul expoziției sînt ilustrate 
bunele relații de prietenie și co
laborare dintre Republica Socialis
tă România și R.D. Germană, la 
dezvoltarea cărora un rol hotărîtor 
îl au dialogul la nivel inalt, con
vorbirile frecvente dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu ți Erich 
Honecker.

In expoziție sînt amenajate vi
trine cu lucrările teoretice ale 
secretarului general al Partidului 
Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, apărute in țară 
și în străinătate.

ADDIS ABEBA 17 (Agerpres).—
La Biblioteca Ministerului Infor- 

a 
lu

mațiilor din Addis Abeba 
fost deschisă o expoziție cu 
crări din gindirea economică, so
cială și politică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Expoziția cu
prinde peste 150 titluri.

La

au
BERLIN 17 (Agerpres). — în ca

pitala R.D.G. a avut loc vernisajul 
expoziției „România azi — 20 de 
ani de la Congresul al IX-lea al 
P.C.R.".

Prezentată în aula Bibliotecii 
Centrale a orașului Berlin, expozi
ția înfățișează, in imagini sugestive, 
epoca transformărilor înnoitoare și 
împlinirilor fără precedent in isto
ria contemporană a patriei, inaugu
rată de Congresul al IX-lea al 
P.C.R., de cînd in fruntea partidu
lui și a țării se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Este reliefat 
faptul că amplele prefaceri produ
se in toate domeniile vieții econo
mice, social-politice și cultural- 
ștlințifice sînt indisolubil legate de 
activitatea neobosită desfășurată cu 
clarviziune, profund spirit creator.

ROMA 17 (Agerpres). — în loca
litatea italiană Privemo din pro
vincia Lazio a fost organizată o 
amplă manifestare românească. în 
saloanele primăriei a fost verni
sată o expoziție de carte social- 
politică, cuprinzind peste 40 de 
titluri din lucrările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu editate in Ita
lia. De asemenea, a fost organiza
tă o expoziție de fotografii ilus- 
trind marile realizări obținute de 
poporul român in ultimii 20 de 
ani. în cadrul unei conferințe de 
presă s-au evidențiat succesele 
României socialiste pe planul dez
voltării social-economice in cele 
două decenii care au trecut 
de la alegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in funcția de 
secretar general al P.C.R., precum

l

CAIRO 17 (Agerpres).
Cairo a fost organizată o confe
rință de presă, in cadrul căreia au 
fost prezentate realizările remarca
bile obținute de poporul român in 
cei 20 de ani care au trecut de la 
Congresul al IX-lea al partidului, 
mărețele împliniri din epoca pe 
care, cu justificat temei și mândrie 
patriotică, poporul nostru o nu
mește „Epoca Ceaușescu".

Participanții la conferință
elogiat politica principială promo
vată de România pe plan interna
țional, contribuția deosebită a to
varășului Nicolae Ceaușescu la gă
sirea unei soluții juste și globale 
problematicii Orientului Mijlociu, 
precum și rolul determinant pe 
care îl au raporturile de prietenie, 
stimă și încredere reciprocă sta
tornicite intre
Nicolae Ceaușescu și Hosni Mu
barak la dezvoltarea continuă a 
relațiilor româno-egiptene.

S-a reliefat, totodată, că alege
rea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
ca membru titular și președinte de 
onoare al Academiei Republicii So
cialiste România constituie o expre
sie a profundei considerații față de 
șeful statului român, eminentă per
sonalitate a lumii contemporane.

președinții
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NOI ACȚIUNI Șl LUĂRI DE POZIȚIE ÎMPOTRIVA 
CURSEI ÎNARMĂRILOR

Pentru crearea unei zone fără arme chimice în Europa

Necesitatea ereșterii rolului femeilor in soluționarea 
problemelor majore ale lumii 

subliniată la Conferința mondială de la Nairobi

ANUL INTERNAȚIONAL AL TINERETULUI - 
LARGĂ AUDIENȚĂ PE PLAN MONDIAL

Proclamarea Anului Internațional al Tineretului din Inițiativa țării 
noastre a generat o sporire fără precedent a preocupărilor in domeniul 
tineretului in întreaga lume, la O.N.U.

• In circa 150 de state ale lumii tși desfășoară activitatea comitete naționale de coordonare pentru Anul Internațional al Tineretului.® Potrivit rezoluției Adunării Generale a O.N.U., în acest an va avea 
loc Conferința mondială a O.N.U. pentru Anul Internațional al Tineretului, prin alocarea unui număr corespunzător de ședințe plenare ale Adunării Generale dezbaterii în exclusivitate a problemelor tinerei generații.• La ultima reuniune a Comitetului Consultativ al O.N.U. pentru A.I.T., din care fac parte reprezentanți a 24 de state din diferite regiuni ale planetei, au fost elaborate și adoptate „Liniile directoare pentru pro
grame de viitor in domeniul tineretului și urmărirea punerii lor in apli
care", document ce va fi supus dezbaterii și aprobării viitoarei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.

TINERETULUI, UN ROL SPORIT 
ÎN VIAȚA FIECĂREI NAȚIUNI Șl A LUMIIîn ultimile două decenii, ca urmare a inițiativelor României, pro

blemele tineretului au constituit tema a numeroase documente adop
tate la O.N.U., intre care următoarele declarații și rezoluții:• „Declarația privind promovarea în rîndurile tineretului a idealurilor de pace, respect reciproc și înțelegere între popoare” (1965).® „Tineretul, educația sa în spiritul respectului pentru drepturile și libertățile fundamentale ale omului" (1969).® „Situația socială mondială : tineretul, problemele și necesitățile sale, participarea sa la dezvoltarea socială" (1971).® „Acțiuni concertate pe plan național și internațional în vederea satisfacerii necesităților și aspirațiilor tineretului și a promovării și participării sale la dezvoltarea națională și internațională" (1973).• „Politici și programe referitoare la tineret" (1976).• „Tineretul în lumea contemporană" (1977).• Anul Internațional al Tineretului - „Participare, Dezvoltare, Pace" (1978, 1979, 1980, 1981, 1983, 1984).

ale lumii. Toate aceste documente — al căror număr depășește -40 — au contribuit la sensibilizarea și mobilizarea opiniei publice, a tuturor factorilor cu responsabilități privind tineretul, pentru cristalizarea unei strategii globale în legătură cu statutul tinerei generații, constituind, totodată, strălucite mărturii ale prestigiului de care se bucură, pe toate meridianele, România socialistă, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ale recunoașterii aportului de excepțională însemnătate al șefului statului român la promovarea păcii, progresului și colaborării in lume.In cadrul bogatei activități depuse de țara noastră în probleme de tineret se înscrie ca un moment de deosebită însemnătate inițiativa românească, însușită de Adunarea Generală a O.N.U., privind Anul Interna
țional al Tineretului, sub devi-za 
„PARTICIPARE, DEZVOLTARE, 
PACE", eveniment de profundă semnificație ce se marchează pe întregul parcurs al anului în care ne aflăm.

Anul Internațional al Ti
neretului, eveniment mon
dial cu profunde semnifica
ții După adoptarea în 1978 a rezoluției inițiate de România privind proclamarea Anului Internațional al Tineretului, țara noastră, in spiritul demersurilor și inițiativelor tovarășului Nicolae Ceaușescu, a acționat cu perseverență pentru pregătirea și marcarea corespunzătoare a acestui eveniment, pentru a face din A.I.T. o amplă manifestare de referință în ceea ce privește prezentul și viitorul tinerei generații. La toate sesiunile ulterioare ale Adunării Generale a O.N.U., Ia propunerea României, Anul Internațional al Tineretului avea să fie înscris ca punct distinct pe ordinea de zi, convenindu-se să i

partea a numeroși șefi de state și guverne, lideri politici, conducători de organizații guvernamentale și neguvernamentale de tineret la ancheta „Anul tinerei generații — o 
viziune internațională" — organizată sub egida Comitetului Național Român pentru A.I.T. — au pus în lumină valoarea deosebită a inițiativelor României, a activității tovarășului Nicolae Ceaușescu dedicate tinerei generații.Pornind de la realitățile contemporane, în opinia țării noastre, multiplele aspecte care privesc tineretul, angajarea sa în soluționarea justă a problemelor lumii contemporane reprezintă un proces complex, care, evident, se prelungește dincolo de limitele calendaristice ale unui an. în acest sens. România acționează ca și în perspectivă soarta tineretului, pregătirea sa corespunzătoare pentru muncă și viață să constituie o preocupare de prim ordin în politica tuturor statelor, a organizațiilor internaționale, Referindu-se la acest aspect, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia că în „condițiile actuale, 
grija și preocuparea statelor și po
poarelor pentru formarea și educa
rea tinerei generații reprezintă o 
problemă de cea mai mare însemnă
tate pentru progresul neîntrerupt al 
civilizației umane".Asociind armonios tînăra generație la modelarea conștientă a viitorului, concepția României privind statutul și răspunderea tineretului in lumea contemporană — rod al perioadei de strălucite înfăptuiri inaugurate de Congresul al IX-lea al partidului, purtînd pecetea gîndirii novatoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu — se înscrie ca o contribuție din cele mai remarcabile la îmbogățirea teoriei și practicii sociale și revoluționare, intr-un domeniu deosebit de important pentru prezentul și viitorul omenirii.

Ioan TIMOFTE

BONN 17 (Agerpres). — Grupul 
parlamentar al Partidului Social- 
Democrat, de opoziție, din R.F. 
Germania a înaintat Bundestagu- 
lui un proiect de rezoluție cerind 
guvernului inițierea de negocieri 
oficiale cu guvernele R.D.G. și Ce
hoslovaciei pentru crearea unei 
zone fără arme chimice în Europa 
— transmite agenția A.D.N.

Purtătorul de cuvint. pe probleme 
externe al P.S.D., Karsten D. Voigt,

a anunțat această inițiativă în ca
drul unei conferințe de presă orga
nizate la Bonn.

A.D.N. reamintește că reprezen
tanți ai Partidului Socialist Unit 
din Germania, partidul conducător 
in R.D.G., și ai P.S.D. au prezen
tat la o conferință de presă la 
Bonn, în 19 iunie, un „Cadru de 
acord pentru stabilirea unei zone 
libere de arme chimice în Europa".

Nu - militarizării spațiului cosmic!

NAIROBI 17 (Agerpres). — La Conferința mondială pentru examinarea și evaluarea rezultatelor Deceniului Națiunilor Unite pentru drepturile femeii, ale cărei lucrări se desfășoară Ia Nairobi, au început dezbaterile generale, axate pe problematica păcii și dezarmării, dificultățile apărute în economia mondială, obstacolele care mai există in unele țări în calea emancipării femeii — transmit agențiile internaționale de presă.Luînd cuvîntul, Leticia Shahani (Filipine), secretar general al Conferinței, a subliniat necesitatea ca

femeile să aibă un rol tot mai activ în lupta pentru pace și dezarmare, pentru dezvoltarea economică a fiecărei țări și instituirea unei noi ordini economice internaționale.Reprezentantele a numeroase țări au evidențiat aportul pe care pot să-1 aibă femeile in acțiunile pentru menținerea păcii, dezvoltarea cooperării pe bază de egalitate între națiunile lumii, în participarea activă, cu toate drepturile, la toate activitățile ce conduc la progresul social, la soluționarea problemelor legate de dezvoltarea economiei, științei, culturii, ocrotirea sănătății.WASHINGTON 17 (Agerpres). — In Statele Unite se intensifică acțiunile de protest ale oamenilor de știință împotriva programului american de cercetări spațiale cunoscut sub numele de „războiul stelelor". Astfel, un grup de profesori de fizică de la Universitatea statului Illinois a semnat o declarație de protest împotriva acestui program. Planurile de militarizare a spațiului cosmic, relevă declarația, duc la escaladarea cursei înarmărilor.Un grup de șase savanți ato- miști care au participat la realizarea proiectului Manhattan de construire a primei bombe atomice,

detonată la 16 iulie 1945 în deșertul Alamogordo, din New Mexico, au dat publicității o declarație în care cheamă opinia publică din S.U.A. să-și intensifice eforturile pentru reducerea arsenalelor nucleare existente. Ei au arătat că „încheierea unor acorduri pentru reducerea riscului declanșării unui război nuclear reprezintă singura cale de supraviețuire a omenirii". Totodată, în document se cere respectarea acordurilor încheiate intre U.R.S.S. și S.U.A. în domeniul armamentelor strategice și pentru interzicerea experiențelor cu arme nucleare șl arme antisa- telit.

BELGRAD

O hotărîre a Prezidiului C.C. al U.C.I.BELGRAD 17 (Agerpres). — Prezidiul C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia a hotărît ca Ia plenara C.C. al U.C.I. ce urmează să aibă loc la 30 iulie să fie examinat proiectul platformei pentru pregătirea celui de-al XIII-lea Congres al U.C.I., a congreselor U.C. din republici și a conferințelor U.C. din provincii și din cadrul armatei — informează Taniug.

Prezidiul a analizat, de asemenea, modul în care este pus in aplicare programul de combatere a inflației, constatînd că nu se acționează suficient pentru înlăturarea cauzelor actualelor dificultăți economice și ale ratei înalte a inflației, că se tergiversează adoptarea și aplicarea schimbărilor necesare în politica da dezvoltare economică și în asigurarea unui control mai eficient asupra prețurilor.

Imaginea de mai sus reprezintă un aspect de la manifestația de masă desfășurată recent in orașul francez Nantes, la inițiativa organizației obștești antirăzboinice „Apelul celor 100". Participanții, circa 5 000 de persoane, au cerut viguros să' se pună capăt cursei înarmărilor nucleare, să se facă totul pentru apărarea păcii
Agențiile de presa 

y - pe scurt

Recomandări pentru apropiata reuniune 
la nivel înalt a O.U.A.ADDIS ABEBA 17 (Agerpres). — Consiliul ministerial al Organizației Unității Africane, reunit la Addis Abeba pentru a pregăti conferința la nivel inalt a O.U.A., programată să înceapă joi, a adoptat o serie de proiecte de documente și rezoluții, printre care cel intitulat „Recomandări pentru întîlnirea economică la nivel înalt". Atrăgind atenția asupra raporturilor economice internaționale inechitabile, miniștrii țărilor O.U.A. definesc lupta pentru instaurarea unei noi ordini economice

mondiale drept obiectiv strategic global. Ei apreciază că, în perioada imediat următoare, fiecare țară a- fricană ar trebui să aloce cel puțin 20 la sută din investiții pentru producția de alimente, pe această cale urmind să fie depășite urmările secetei și lipsa de produse alimentare.Intr-un alt document este avansată propunerea de a se examina modalitatea de creare a unui centru regional de cercetări în domeniul păcii și dezarmării.
Evoluția situației din LibanBEIRUT 17 (Agerpres). — O nouă reuniune a Comitetului comun de coordonare pentru restabilirea securității în sectorul de vest al Beirutului și Ia aeroportul internațional al orașului a avut loc, miercuri, în capitala libaneză, transmite agenția Reuter.Potrivit unei aprecieri a ministrului libanez al apărării, Adel Ossei- rane, citată de surse ale comitetului, părțile interesate — reprezentanți ai mișcării politico-milit,are șii- te „Amal", Frontului Național Pa

triotic, ai armatei naționale și jandarmeriei — au cooperat pentru a- plicarea unui plan menit să rein- staureze calmul în vestul Beirutului. Osseirane a declarat, după cum relevă agenția Reuter, că membrii comitetului au hotărît să ceară forțelor de securitate să confiște orice armament ce va fi descoperit.Pe de altă parte, se menționează că în regiunea Văii Bekaa, din estul teritoriului libanez, situația se menține încordată.
\

externe — a declarat șeful statu
lui pakistanez, Zia-ul Haq, intr-o 
cuvintare rostită in orașul Chattar. 
Referindu-se la raporturile cu In
dia, Zia-ul Haq a declarat că Pa
kistanul va continua convorbirile 
inițiată cu această țară vecină în 
vederea reglementării tuturor pro
blemelor existente prin negocieri.

CONVORBIRI CHINO-CANA- 
DIENE. Președintele Republicii Populare Chineze, Li Xiannian, aflat într-o vizită oficială în Canada, a declarat că, în cadrul convorbirilor avute cu guvernatorul general Jeanne Sauve, cu primul ministru Brian Mulroney și cu alte oficialități canadiene, au fost examinate în principal căile de dezvoltare a relațiilor bilaterale și unele probleme ale situației internaționale actuale. Reprezentanți ai R.P. Chineze și Canadei au semnat la Ottawa documentele de reînnoire a acordului comercial bilateral, convenit pentru prima dată în 1973, și de creare a unui comitet consultativ pentru agricultură.

LA SOFIA A AVUT LOC O ÎN
TREVEDERE între Todor Jivkov, secretar general al C.C. al P.C. Bulgar, și secretarul general al P.C. Portughez, ,Alvaro Cunhal. în cadrul convorbirii a fost reafirmată dorința părților de a adînci în continuare relațiile bilaterale — relatează agenția B.T.A. O atenție

deosebită a fost acordată situației internaționale actuale, relevîndu-se rolul important pe care îl are mișcarea antirăzboinică de promovarea ideilor păcii mării. masă în și dezar-
C.C. ALBIROUL POLITIC AL

P.M.U.P. a analizat rezultatele dezbaterilor pe marginea conceptului planului de stat pe perioada 1986—1990 și planului centralizat de stat pe anul 1986. Dezbaterile — arată agenția P.A.P. — au confirmat înțelegerea crescîndă în rîndul maselor a faptului că țelul principal al planului cincinal constă în sporirea și consolidarea potențialului economiei, în vederea unei dezvoltări echilibrate și eficiente.

PRIZONIERI. Prin intermediul Organizației Semilunii Roșii, Iranul a predat Irakului, pe aeroportul internațional din Ankara, 52 prizonieri irakieni de război invalizi, s-a anunțat în capitala turcă. Agenția de știri I.N.A. a anunțat miercuri că prizonierii de război irakieni au sosit la Bagdad.

O CUVINTARE A ȘEFULUI 
STATULUI PAKISTANEZ. Pakis
tanul a dorit întotdeauna să solu
ționeze toate problemele aflate in 
dispută cu alte țări prin mijloace 
pașnice și acesta este unul dintre 
principiile de bază ale politicii sale

ȘANTIERE NAVALE ACHIZI
ȚIONATE DE STATUL ELEN. Gu
vernul Greciei a hotărît să cumpere 
ansamblul acțiunilor Șantierelor 
navale elenice, aparținînd armato
rului grec Stavros Niarchos, închi
se din luna aprilie — anunță un 
comunicat oficial dat publicității la 
Atena. întreprinderea va fi achizi
ționată de Banca elenă pentru dez
voltare industrială (E.T.V.A.). Șan
tierele, la care lucrează 4 S00 de 
persoane și care dispun de un 
bazin de construcție ce poate să 
primească nave de 300 000 de tone, 
au acuzat, in 1984 un deficit de 18 
milioane dolari.

FIJI ȘI NAVELE AMERICANE. Secretarul de stat al S.U.A., George Shultz, și-a încheiat vizita oficială întreprinsă în Republica Fiji, unde a avut întrevederi cu primul ministru Kamisese Mara și cu alte oficialități ale țării-gazdă. După cum s-a precizat, guvernul Republicii Fiji și-a dat acordul ca in porturile fijiene să ancoreze nave americane avind la bord arme nucleare, în pofida protestelor formulate de opinia publică din această tară.PROIECTUL „EUREKA". La Pa
ris au început, miercuri, lucrările 
reuniunii ministeriale consacrate 
examinării proiectului „Eureka", ce 
preconizează dezvoltarea tehnologi
ilor de vîrf în Europa occidentală, 
în condițiile concurenței sporite 
din partea S.U.A. și Japoniei, in
formează agenția France Presse. 
La lucrări sint reprezentate 17 țări 
vest-europene. Lucrările reuniunii 
au fost deschise de președintele 
Franței, Francois Mitterrand.

CURSUL DOLARULUI A COBO- 
RÎT DIN NOU, atingînd miercuri Ia bursele occidentale nivelul cel mai scăzut din ultimul an, ca urmare, în principal, a persistenței incertitudinilor privind situația economică din S.U.A., informează agenția Associated Press.
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