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CU POPORUL, 
PENTRU POPOR

j Strîns unit în jurul partidului, al secretarului' 
! său general, cu satisfacție profundă față de i 
! mărețele înfăptuiri obținute în anii care au j 

! trecut de la cel de-al IX-lea Congres — anii cei} 
' 1 ■ i

j mai glorioși ai istoriei sale — poporul român ! 
i își consacră toate energiile creatoare pentru j 
j înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XlII-lea, j 
J pentru înaintarea neabătută a patriei spre i 
i culmile civilizației socialiste și comuniste !

LA ANIVERSAREA A DOUA DECENII DE LA ISTORICUL

CONGRES AL IX-LEA AL PARTIDULUI
Există in viața fiecărui popor 

puncte nodale, zile ce concentrea
ză in ele întreaga încărcătură de 
semnificații acumulate intr-o pe- 
■rioadă istorică pentru a restructu
ra, a cristaliza intr-o calitate nouă 
devenirea sa, pentru a evalua în- 
tr-o viziune nouă trecutul și a re- 
dimensiona viitorul. Sint zile pe 
care apoi națiunea le va marcg în 
calendare cu roșul sărbătorii și va 
face din ele efigii purtînd gravate 
pentru veșnicie chipul său ; zile ce 
încorporează înțelesuri definitive 
despre cugetul și vrerile unui po
por, despre chipul său, despre 
statura sa, zile ce își trag sevele 
din cele mai adinei și mai puter
nice rădăcini, ale ființei sale.

Așa sint pentru poporul nostru 
zilele Congresului al IX-[ea al 
Partidului Comunist Român, de la 
deschiderea lucrărilor căruia săr
bătorim astăzi douăzeci. de ani.
Vorbea to v ă r ă s u I 

Nicolae Ceaușescu. Partidul și. po
porul ascultau un glas tinăr, o 
voce vibrînd de credință inflexibi
lă in revoluție, în comunism, in 
destinul măreț al României, către 
împlinirea căruia chema cu ardoa
re întreaga națiune. O credință și 
un suflu mobilizator care s-au am
plificat an de an, care galvanizea- 
ză energiile țării, adevărate mate
rializări ale forței milenare a po
porului român. Ideile-forță proclama
te de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
de la înalta tribună a forumului 
comunist in neuitata vară a anului 
1965 s-au dovedit, cu fiecare an 
mai mult, a fi apa vie regenera
toare a întregii vieți materiale și 
spirituale a națiunii române socia
liste, substanța vitală a giganticu- 

• iui proces de transformare în care 
este angrenată societatea noastră.

Astăzi, la douăzeci de ani de la 
istoricul eveniment din viața parti
dului și a țării, consemnăm cu le
gitimă mîndrie marile. prefaceri re
voluționare ce au schimbat fața 
patriei - o industrie dezvoltată, 
modernă, o agricultură avansată, 
milioane de locuințe noi ; consem
năm avintul învățămîntului, științei 
și culturii, factori mereu mai puter
nici de progres social, formarea 
omului nou, ascensiunea tot mai 
înaltă pe treptele civilizației socia
liste și comuniste.

„CEL DE-AL IX-LEA CONGRES 
AL PARTIDULUI COMUNIST RO
MAN VA RÂMiNE ÎNSCRIS CU LI
TERE DE AUR IN ISTORIA ROMÂ
NIEI" - proclama atunci secretarul 
general al partidului. Cei douăzeci 
de ani care s-au scurs, epoca pe 
care cu supremă mîndrie o numim 
EPOCA NICOLAE ~
adeveresc cu aurul faptei, cu au
rul certitudinilor că previziunea de 
atunci s-a împlinit.

Acțiunea politică — teoretică și 
practică - a partidului nostru co
munist, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu se înscrie, in 
spiritul Congresului al IX-lea, sub 
semnul înalt al cunoașterii realită
ții — cunoaștere profundă și con
tinuă. Comuniștii nu au dogme ; 
noi considerăm materialismul dia
lectic și istoric, socialismul științific 
drept științe ale acțiunii revoluțio
nare, nu corp închistat, mineralizat 
și mineralizant, de „adevăruri" 
imuabile, nesupuse schimbării, trăi
toare în sine și, in cele din urmă, 
pentru sine. Cunoașterea și studie
rea realității în scopul transformă
rii ei revoluționare este piatra un- 
ghiulară pe care istoricul Congres

CEAUȘESCU,

ECONOMIA 
ROMÂNEASCĂ 
dinamică, modernă, 
tot mai eficientă
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ACȚIUNI RODNICE, 
DE ÎNALT PRESTIGIU, 

in consens cu interesele fundamentale 
ale cauzei păcii și progresului
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al IX-lea a pus-o la temelia poli
ticii sale și pe care cei 20 de ani 
ai devenirii noastre au relevat-o ca 
sursă primordială a tuturor succe
selor in construcția materială și 
spirituală a patriei. Promovată de 
către secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

ANI EROICI,
Congresul Nouă ! Piatră de hotar 
statornicită-n româneasca vară 
cînd de azur, de aur și de jar 
culorile se limpeziră iară,

De-atunci sînt anii douăzeci. Și-s toți 
străluminați, așa cum n-apucară 
să și-i viseze, pentru strănepoți, 
străbunii care s-au culcat sub țară.

ANI DE GLORII
Sint anii noștri cu suișul drept 
spre tot ce-nseamnă rod și fericire, 
în frunte-avem Cîrmaciul înțelept 
pe care îl urmăm și-i dăm cinstire.

Sint anii noștri bravi și umaniști 
care-i preiau istoriei ștafeta 
și-o poartă din Carpații comuniști 
să-nconjure cu-al păcii nimb planeta I

VICTOR TULBURE

drept principală trăsătură a stilului 
comunist ,de muncă, ea a generat 
și generează continuu prefaceri re
voluționare in toate domeniile de 
activitate.

Pe baza trainică a cunoașterii 
realității in toate laturile ei, în 
complexa lor întrepătrundere și 

intercondiționare, partidul nostru, 
secretarul său general elaborează, 
in fiecare etapă istorică, strategia 
și tactica luptei revoluționare a po
porului, regîndind, in lumina noilor 
date, locul și rolul factorilor dina-

(Continuare în pag. a VH-a)

TELEGRAME ADRESATE 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

de participant la sesiunea științifică omagială organizată 

de Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, Academia Republicii 

Socialiste România și Academia „Ștefan Gheorghiu"

Mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Participanții la sesiunea științifică omagială con
sacrată aniversării a 20 de ani de la Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist Român — piatră de 
hotar în istoria modernă a țării, în viața poporului 
nostru — vă aduc, în acest moment cu profunde sem
nificații politice, un cald omagiu, împreună cu cele 
mai alese sentimente de adine respect, de înaltă pre
țuire și - adincă recunoștință pentru prodigioasa 
activitate pe care o desfășurați în fruntea partidului 
și statului, magistral confirmată de mărețele realizări 
obținute in cele două decenii de cînd, prin voința 
unanimă a comuniștilor, a întregii națiuni, conduceți 
destinele României socialiste, perioadă pe care na
țiunea noastră a legat-o trainic și pentru totdeauna 
de numele și fapta dumneavoastră, numind-o cu legi
timă mindrie patriotică „Epoca Nicolae Ceaușescu".

Puternica dumneavoastră personalitate, marea expe
riență politică, gîndirea revoluționară, profundă și 
originală, capacitatea de a descifra și de a da răspun
suri riguros științifice problemelor ce determină acce
lerarea edificării socialiste a patriei și-au pus ampren
ta pe spiritul, faptele și mărețele realizări ale acestor 
două decenii. Adine încrezător în geniul și virtuțile 
poporului din rindurilc căruia v-ați ridicat, ați dat in 
acești ani, prin propriul dumneavoastră exemplu de 
dăruire și abnegație revoluționară, noi dimensiuni 
activității eroice a națiunii noastre pentru înfăptuirea 
neabătută a Programului partidului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Ca o înaltă cinstire a magistralei dumnea
voastră opere, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, care deschide, în țara noastră și 
in numeroase țări de pe glob, un larg orizont in în
țelegerea fenomenelor lumii contemporane, a tendin
țelor și proceselor revoluționare, ce determină pro
filul societății zilelor noastre, într-o impresionantă și 
emoționantă unanimitate ați fost ales membru titular 
și președinte de onoare al Academiei Republicii Socia
liste România. Această opțiune de inimă și de con
știință reprezintă expresia înaltei aprecieri, a recu
noștinței și stimei deosebite pe care membrii Aca
demiei, oamenii de știință și cultură, întreaga inte

de participanții la simpozionul organizat de

Mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Participanții Ia Simpozionul oma
gial organizat cu activul de partid 
și de comandă din Ministerul de 
Interne în cinstea aniversării a 
douăzeci de ani de la Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist Ro
mân — eveniment epocal, de în
semnătate istorică în viața partidu
lui și poporului nostru — animați 
de cele mai alese sentimente de sti
mă și prețuire, de profundă dra
goste și caldă recunoștință față de 
dumneavoastră, mult iubite și sti

Mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

In aceste zile de înălțătoare vi
brație patriotică, revoluționară, 
cînd intregul nostru popor sărbăto
rește împlinirea a două decenii de 
la istoricul Congres al IX-lea al 
partidului, noi, in numele comu
niștilor, al oamenilor muncii din 
acest județ, exprimăm sentimen
tele de vie și nețărmurită recunoș
tință față de dumneavoastră, ctito
rul României înfloritoare de as
tăzi, strălucitul conducător și mi
litantul revoluționar, inflăcăratul

Telegramele adresate de participanții la simpozioanele organizate 

de comitetele județene de partid Caraș-Severin, Gorj și Ialomița 
în pagina a Vl-a

lectualitate a țării, împreună cu întreaga națiune, vi 
le poartă pentru prodigioasa activitate teoretică și 
practică desfășurată cu eroism și spirit revoluționar, 
pusă in slujba patriei și poporului român.

Exprimind, in cel mai înalt grad, aspirațiile arzătoa
re ale poporului nostru, ale popoarelor de pretutin
deni, dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general, ați făcut din lupta pentâu salvgarda
rea dreptului omenirii ia viață, pentru dezarmare și 
pace, pentru instaurarea unei noi ordini economice 
și politice și asigurarea libertății fiecărei națiuni 
cheia de boltă a unei clocotitoare activități in
ternaționale unanim apreciate pe toate meridianele 
globului.

în comunicările prezentate s-a dat o înaltă aprecie
re rolului hotărîtor pe care l-ați avut și-I aveți in ela
borarea și înfăptuirea marilor obiective ale construc
ției socialiste, contribuției dumneavoastră de excep
țională valoare Ia studierea profundă a realităților 
românești, la fundamentarea științifică, realistă și 
creatoare a politicii partidului, la îmbogățirea tezauru
lui gîndirii social-politice cu noi teze și idei de actua
litate și largă perspectivă, izvorind din analiza știin
țifică, permanentă asupra proceselor și fenomenelor 
vieții contemporane.

In cadrul sesiunii științifice omagiale a fost eviden
țiată inestimabila dumneavoastră contribuție adusă Ia 
creșterea necontenită a rolului conducător al parti
dului în societate, la afirmarea sa ca centru vital al 
națiunii noastre in etapa făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate in România, Ia întărirea uni
tății sale, pentru imprimarea in întreaga activitate a 
organelor și organizațiilor de partid a unui stil de 
muncă dinamic, revoluționar, profund creator, pătruns 
de inaltă responsabilitate pentru cauza construcției 
socialiste în patria noastră, a bunăstării și fericirii 
poporului. S-a relevat, cu deosebită forță, strălucitul 
exemplu pe care il dați, zi de zi, legătura vie pe 
care dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, o aveți permanent cu țara, prin 
prezența dumneavoastră în mijlocul organizațiilor de 
partid, al colectivelor de oameni ai muncii din unități 
industriale, agricole, științifice, culturale și de învă- 
tămint din toate județele patriei.
(Continuare in pag. a Vl-a)

PARTICIPANȚII LA SESIUNEA ȘTIINȚIFICĂ OMAGIALĂ, 
CONSACRATA ANIVERSARII A 20 DE ANI DE LA 

CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

mate tovarășe comandant suprem, 
vă roagă să primiți omagiul fier
binte al întregului personal al Mi
nisterului de Interne pentru tot 
ce ați făcut în această glorioasă 
perioadă istorică pentru binele și 
fericirea poporului român, pentru 
afirmarea demnă a României in 
lume.

Intr-un gind cu (ara, cu întregul 
popor român, participanții Ia aceas
tă manifestare solemnă au pus cu 
putere in lumină strălucirea ge
niului dumneavoastră revoluțio
nar, convingerea și pasiunea cu 
care v-ați dedicat, încă din fragedă 
tinerețe, întreaga viață și activi- 

de participanții la simpozionul organizat 

de Comitetul județean Galați al P. C. R.

patriot care și-a pus amprenta de 
geniu asupra amplului proces de 
transformare multilaterală a țării, 
de edificare pe pămintul patriei a 
socialismului și comunismului.

In cei douăzeci de ani care au 
trecut de la Congresul al IX-lea 
al partidului — se spune in conti
nuare in telegramă — au fost asi
gurate dezvoltarea impetuoasă și 
modernizarea accelerată a indus
triei românești, un larg proces de 
înfăptuire a noii revoluții agrare, 
afirmarea tot mai puternică a 
științei, invățămintului și culturii, 
ridicarea necontenită a nivelului

Ministerul de Interne
tale slujirii, cu fierbinte patriotism 
și nezdruncinată hotărîre, a înalte
lor idealuri ale națiunii noastre, a 
cauzei socialismului și comunismu
lui, păcii și progresului în lume.

In cadrul simpozionului s-a evi
dențiat. in plenitudinea valențelor 
sale, adevărul de necontestat că is
toricele hotărîri adoptate de Con
gresul al IX-lea al partidului pe 
baza spiritului științific, profund 
revoluționar și novator, promovat 
de dumneavoastră au generat 
transformări radicale in întreaga 
societate, au făcut ca România să
(Continuare în pag. a Vl-a) 

de trai material și spiritual al oa
menilor muncii.

O dată cu întreaga țară, și județul 
Galați a cunoscut în glorioasa 
„Epocă Ceaușescu" cele mai impor
tante împliniri din întreaga sa 
existență, caracteristica dominantă 
a înfloririi acestor locuri consti- 
tuind-o ritmurile înalte și perfor
manțele superioare obținute de 
unitățile industriale, mari edificii 
economice care s-au ridicat ori 
modernizat in această perioadă.

In cadrul simpozionului a fost 
pregnant evidențiată și apreciată
(Continuare în pag. a Vl-a)
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In Capitală a avut loc joi, 18 
iulie, Sesiunea științifică omagială 
cu tema „însemnătatea istorică a 
Congresului al IX-lea în afirmarea 
tot mai puternică a Partidului Co
munist Român, ca forță politică con
ducătoare și centru vital al națiunii 
noastre. Opera teoretică a secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, fundament al po
liticii partidului de făurire a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre comu
nism", consacrată împlinirii a două 
decenii de la Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român.

La lucrările sesiunii, organizată de 
Consiliul Național pentru Știință și 
Tehnologie, Academia Republicii So
cialiste România și Academia „Ștefan 
Gheorghiu", au luat parte membri și 
membri supleanți ai Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mem
bri ai Comitetului Central al parti
dului, conducători ai organizațiilor 
de masă și obștești, oameni ai mun
cii din întreprinderi și instituții 
bucureștene, personalități ale vieții 

■ noastre științifice și culturale, acti
viști de partid și de stat. .

Luînd cuvîntul în cadrul se
siunii, tovarășul Petru Enache, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
a spus :

Aniversăm în aceste zile, cu senti
mente de înaltă mîndrie comunistă, 
patriotică, împlinirea a două dece
nii de la Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român,, eveni
ment de importanță istorică în viața 
partidului și a poporului nostru, ale 
cărui orientări principale, opțiuni și 
hotărîri de amplă cutezanță politică 
și social-economică se află la teme
lia mărețelor înfăptuiri socialiste ale 
acestui timp eroic din biografia con
temporană a României. Prin modul 
profund creator și revoluționar cu 
care a abordat sarcinile și obiecti
vele dezvoltării soclal-economice ale 
acestei noi etape a devenirii so
cialiste a patriei, prin larga des
chidere spre perfecționări revolu
ționare în toate domeniile și sferele 
de activitate ale societății noastre, 
ale vieții de partid și de stat, Con
gresul al IX-lea se constituie într-o 
strălucită prefață a unei perioade 
de dinamism fără precedent în dez
voltarea multilaterală, a societății 
românești, de uriaș avînt creator al 
maselor largi de oameni ai muncii, 
al întregului popor român.

în aceste două decenii — s-a sub
liniat în continuare — prin mun
ca eroică a poporului, condus de

I
>-«. V*. f -----------
partid, pretutindeni pe cuprinsul

patriei au fost înălțate impresionante 
ctitorii socialiste, veritabile mOnu- . . 
niente ale-..muncii.„.împodobindu-i-~-'g.[ii^
ctitorii socialiste, veritabile monu-

varășului Nicolae Ceaușescu privind 
afirmarea tot mai puternică a parti
dului ca centru vital al națiunii în 
etapa făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate in România", 
prezentată de tovarășul Emil Bobu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar ai C.C. al P.C.R., 
se spune : Omagiem astăzi, 
profundă stimă și recunoștință, 
cele mai vibrante sentimente 
mîndrie patriotică, împlinirea 
două decenii de la Congresul 
IX-lea al partidului, eveniment 
covîrșitoare însemnătate în viața 
țiunii noastre, care, . . 
voința unanimă a comuniștilor, a în
tregului popor, a ales în funcția su
premă de conducere in partid pe cel 
mai iubit fiu al țării, pe revoluțio
narul încercat și înflăcăratul pa
triot, luptătorul neobosit pentru 
împlinirea aspirațiilor de progres 
și bunăstare ale celor ce mun
cesc, personalitate proeminentă 
a lumii contemporane, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

în conștiința poporului român, 
toate marile realizări obținute în 
aceste două decenii de adînci trans
formări sînt indisolubil legate de 
numele și uriașa activitate teo
retică și practică, ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, marele conducă
tor de partid și de stat, care, prin 
clarviziunea sa politică, realismul și 
cutezanța în gindire, prin dragostea 
fierbinte față de neam și țară, prin 
strălucitul său exemplu de eroism și 
dăruire pentru împlinirea aspirații
lor fundamentale ale patriei, a de
venit un simbol al unității orga
nice. indestructibile dintre partid și 
popor.

în mod firesc, se subliniază in co
municare, un loc prioritar în gîn
direa social-politică novatoare, origi
nală a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
îl ocupă problemele referitoare la 
locul, rolul și funcțiile partidu
lui în societate, la • căile de în
făptuire a misiunii istorice pe care 
și-a asumat-o — edificarea socia
lismului și comunismului pe pă
mîntul României. în concepția se
cretarului general al Partidului 
Comunist Român, se reliefează ideea 
de esențială însemnătate potrivit 
căreia, pe măsura amplificării sarci
nilor, înaintării pe drumul socialis
mului, rolul conducător al partidului, 
răspunderile sale cresc în amploare 
și profunzime.’

Legitimitatea Istorică a rolului 
conducător în societate al Partidu
lui Comunist1 Român, continuator al 
celor mai bune tradiții de luptă ale 
poporului pentru eliberare socială și 
națională, rezidă în faptul că a acțio
nat și acționează' ca exponent fidel 

țereselor fyndgțgjgyțtale ale. clq* ...
...'ancitoare.riaîg'î'nu.;^ ' j 

Consacrarea partidului nostru ca

cu 
cu 
de 
a 

al 
de 

na- 
exprimînd

în încheierea comunicării se sub
liniază : Gîndurile noastre cele mai 
fierbinți de dragoste, stimă și pre
țuire se înmănunchează astăzi, la 
împlinirea a două decenii de la Con
gresul al IX-lea al P.C.R., într-un 
fierbinte omagiu pe care-1 aducem to
varășului Nicolae Ceaușescu, care 
și-a dedicat cu eroism și pilduitoa
re dăruire întreaga viață și activi
tate împlinirii idealurilor supreme 
ale patriei, triumfului revoluției so
cialiste pe pămîntul României, pro
gresului multilateral al țării, bună
stării tuturor celor ce muncesc, co
laborării și păcii în lume.

Tovarășul Gheorghe Oprea, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim viceprim- 
ministru al guvernului, a prezentat 
comunicarea „Concepția Partidului 
Comunist Român, a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
privind rolul industriei în asigurarea 
progresului general al societății ro
mânești, în asigurarea independen
tei și suveranității naționale", în 
care se subliniază :

Omagiind în aceste zile sărbăto
rești, cu. aleasă bucurie și căldură, 
pe ilustrul nostru conducător, pe 
marele nostru contemporan, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, omagiem re
voluționarul, luptătorul, cugetătorul 
de uriașă cuprindere, rigoare și pro
funzime, eroul care, în toți acești 
ani, în fruntea partidului și statului, 
a gîndit și a acționat cu deosebită 
fermitate și strălucită conștiință pa
triotică și internaționalistă pentru 
împlinirea aspirațiilor de mai bine 
ale poporului român, pentru conso
lidarea unității și independenței na
ționale a României socialiste, pen
tru cucerirea unui loc demn și res
pectat în rîndul națiunilor lumii, 
pentru făurirea unei lumi mai drep
te și mai bune pe planeta noastră, 
o lume fără arme și războaie. în 
ansamblul concepției .elaborate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu privind 
edificarea bazei tehnico-materiale a 
societății socialiste multilateral dez-

continuarea procesului de industria
lizare, într-o strategie nouă, care 
ține seama atît de conjunctura eco
nomică internațională, de fenome
nele negative cu caracter destabili
zator din economia mondială, cît șl 
de propriile noastre nevoi și posibi
lități, de prioritățile stabilite pentru 
perioada următoare.

Tovarășul Ion Dincă, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului, a prezentat comunicarea 
„Concepția Partidului Comunist 
Român, a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu pri
vire la dezvoltarea și modernizarea 
agriculturii, în condițiile înfăptuirii 
noii revoluții agrare".

Definirea rolului agriculturii ca 
ramură de bază a economiei româ
nești, stabilirea obiectivelor și căilor 
dezvoltării sale, fundamentarea com
ponentelor esențiale ale întregii poli
tici agrare a partidului nostru — se 
subliniază în comunicare — au con
stituit și constituie una din pre
ocupările majore ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care, prin cuprin- 
zătoarea sa operă teoretică și prac
tică, a înrîurit, într-o măsură covîrși- 
toare, în ultimele două decenii, toate 
procesele de modernizare a agricul
turii, conturîndu-i noi perspective, 
ample deschideri spre viitor.

Pornind de la legitățile generale 
ale construcției socialiste și de la 
realitățile concrete ale țării noastre, 
Partidul Comunist Român, secretarul 
6ău general au subliniat necesitatea 
imperioasă a dezvoltării concomiten
te și puternice atît a industriei, cit și 
a agriculturii, ca premise fundamen
tale ale edificării unei economii so
cialiste puternice.

în concepția secretarului general 
al partidului, modernizarea agricul
turii reprezintă una din cele mai 
importante priorități economice, de
oarece de ea depinde însăși dezvol
tarea industriei, a întregii economii 
naționale. Această concepție nova
toare cu privire la noile raporturi

tru Știință și Tehnologie, se arată : 
Perioada inaugurată de Congresul 

al IX-lea este marcată de opțiuni 
politice de largă perspectivă istorică, 
două dintre ele impunîndu-se cu rol 
decisiv jpentru destinele poporului 
român. ~ 
tribuna congresului 
Nicolae ~ 
justă repartizare a venitului național 
pentru consum și dezvoltare, ca 
osatură a strategiei generale a parti
dului. Cea de-a doua — în prelungire 
firească a realizărilor de pînă acum, 
dar cu implicațiile unui veritabil salt 
calitativ — revine momentului isto
ric actual și anume : promovarea 
noii revoluții tehnico-științifice ca 
factor fundamental al întăririi po
zițiilor României de țară socialistă 
mediu dezvoltată și trecerii sale în- 
tr-un stadiu nou. superior — cel de 
tară socialistă dezvoltată. Această op
țiune majoră a partidului își are su
portul trainic în moderna bază tehni- 
co-materială de care dispune astăzi 
economia noastră națională, în am
plul potențial tehnico-științific făurit 
în ultimele două decenii. Este pentru 
noi toți un motiv de legitimă min- 
drie că partidul nostru — prin apor
tul determinant al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — și-a fundamen
tat o linie strategică pe termen lung, 
în care știința se asociază indestruc
tibil cu progresul social, indepen
dența națională, pacea, colaborarea 
largă și fructuoasă între popoare.

în comunicare se subliniază că, 
sub conducerea tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., prim 
viceprim-ministru al guvernului, 
președintele Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, aportul 
cercetării la înfăptuirea planurilor 
de dezvoltare economico-socială a 
țării sporește an de an. Numărul o- 
biectivelor de cercetare și dezvolta
re tehnologică încheiate și valorifi
cate in producție depășește în actua
lul cincinal de 3,8 ori pe cel reali
zat în perioada 1966—1970.

Prima — formulată chiar la 
de tovarășul 

Ceaușescu — a urmărit o

SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ OMAGIALĂ
' chipul cu prețioasele^ rpade ale ..no

bilului efort..creator, făcînd ca.Româ-
:i nța să se afirme -ca- un stat liber... 

și independent, mereu mai înflori
tor între națiunile lumii.

Cu legitimă mîndrie, într-o puter
nică și unanimă convingere, întrear 
ga noastră națiune asociază înfăptui
rile acestor ani eroici, ani de minu
nate realizări în toate sferele vieții 
materiale și spirituale, du activita
tea neobosită și clarviziunea politică 
a neînfricatului militant revoluțio
nar, a înflăcăratului patriot, marele 
om politic al lumii contemporane pe 
care, ca venerație și dragoste, 
il poartă țara in inimile sale, stră
lucitul Erou al României socialiste, 
secretarul general al partidului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Acum, la aniversarea a două de
cenii de la Congresul al IX-lea al 
partidului — congres la care, prin- 
tr-o fericită coincidență, istoria nouă 
a țării și-a ales un conducător pe 
măsura marii sale vocații — ne în
deplinim o nobilă îndatorire față de 
noi înșine, cei ce avem înalta cin
stire de a fi contemporani cu ilustrul 
conducător al partidului' și al țării, 
față de memoria istoriei noastre, 
față de prezent și viitorime, reafir- 
mînd și cu acest prilej solemn ade
vărul că tot ceea ce s-a înfăptuit, în 
glorie și cutezanță, în această epocă 
măreață, își leagă numele de numele 
marelui fiu al patriei, eroul între 
eroii neamului nostru, comunistul de 
profundă omenie și exemplară con
secvență revoluționară, militantul 
înflăcărat pentru cauza socialis
mului, a libertății și independen
ței popoarelor, pentru înțelegere și 
colaborare pe planeta noastră, pen
tru pacea lumii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.,

Pentru toate acestea — a re
levat vorbitorul — partidul, co
muniștii, întregul popor îl înconjoa
ră, permanent și pretutindeni, cu 
sentimente de aleasă stimă și pre
țuire, de nețărmurită încredere, pe 
cel ce-i este țării ilustru și pilduitor 
exemplu, a cărui prezență în frun
tea partidului și a țării constituie 
suprema chezășie a demnității fapte
lor noastre, a certitudinilor de azi 
și de mîine ale patriei socialiste, 
ale tuturor fiilor ei.

Recenta alegere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ca membru titu
lar și președinte de onoare al Aca
demiei Republicii Socialiste Româ
nia constituie o nouă și elocventă 
ilustrare a nețărmuritului respect și 
înaltei stime pe care membrii 
Academiei, oamenii de știință și cul
tură, intelectualitatea tării, întregul 
nostru popor le poartă conducăto
rului partidului și statului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
strălucita sa activitate teoretică și 
practică, pusă în slujba patriei și 
poporului.

Un rol de inestimabilă valoare în 
înfăptuirea acestor transformări l-a 
avut, de asemenea, mult stimata to
varășă Elena Ceaușescu, strălucit om 
politic, eminent savant, a cărei pres
tigioasă activitate a ridicat știința, 
învățămintul și cultura românească 
pe noi trepte de afirmare, unanim 
recunoscute în întreaga lume.

Aniversarea a două decenii de la 
Congresul al IX-lea al partidului 
are, pentru poporul nostru, profunde 
semnificații istorice. în perspectiva 
trecerii la o etapă nouă, superioară, 
a înfăptuirii Programului partidului, 
această aniversare constituie un mi
nunat prilej de a afirma încă o dată 
hotărîrea de neclintit a întregului 
popor ca, strins unit în jurul parti
dului, al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, să facă 
totul pentru a înfăptui exemplar ho- 
tărîrile Congresului al XlII-lea, pen- 

a 
în

tru triumful cauzei generale 
socialismului și comunismului 
România, a păcii în lume.

In comunicarea „Concepția to-

voltate, se spune în comunicare, un 
loc deosebit revine industriei, a 
cărei dezvoltare —«• în cadrul com
plexului economic național — con
stituie temelia progresului susținut 
al forțelor de producție, a creșterii 
avuției și ridicării nivelului de trai 

v, al maselor, a asigurării ..independen- 
rntfeSuluf o tei și suveranității naționale,raț-par-

nostru ca țicipării ațtive a României la divi- 
forțăconducătoare a societății socia- ziunca^ internațională1 (h anțitlcil. 
liste românești nu este efectul unei 
dorințe subiective, ci însuși rezulta
tul dezvoltării istorice.

Se evidențiază faptul că toate suc
cesele obținute de poporul român în 
ultimele două decenii au fost posi
bile datorită faptului că hotăririle 
Congresului al IX-lea al partidului 
au descătușat energiile creatoare ale 
întregului popor, au înlăturat dog
mele, șablonismul de orice fel și .... 
luminat drumul spre noi culmi de 
progres și civilizație socialistă 
patria noastră.

Potrivit viziunii teoretice a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, partidul 
conduce nu în numele, ci împreună 
cu clasa muncitoare, cu întregul 
popor. Acest adevăr incontestabil 
pune cu pregnanță în lumină faptul 
că partidul a devenit, în etapa ac
tuală, forța dinamizatoare a realită
ților democratice în societate, o for
ță de influențare și convingere ideo
logică și politică, de realizare a con
sensului național, a unității și coeziu
nii moral-politice a poporului pen
tru înfăptuirea obiectivelor sale su
preme.

Creșterea rolului conducător al 
partidului în toate domeniile vieții 
sociale se realizează, în activitatea 
practică, prin întărirea caracterului 
militant, revoluționar, a spiritului de 
răspundere pentru îndeplinirea înda
toririlor sociale, a sarcinilor încre
dințate, prin pasiunea și hotărîrea cu 
care comuniștii, toți oamenii muncii 
acționează pentru promovarea nou
lui, pentru eliminarea lipsurilor, a 
atitudinilor înapoiate față de muncă.

Se impune că toți membrii parti
dului să dea dovadă de o înaltă răs
pundere, combativitate revoluționară 
și disciplină fermă în îndeplinirea 
obligațiilor statutare, a hotărîrilor 
partidului, în respectarea neabătută, 
a legalității socialiste.

A fi comunist și revoluționar pre
supune a-ți asuma deliberat respon
sabilități și îndatoriri sporite pentru 
apărarea intereselor poporului, pen
tru victoria socialismului și comunis
mului, a pune mai presus de orice 
interesele generale, în vederea acce
lerării progresului societății noastre.

In lumina noilor teze elaborate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu privind 
căile, modalitățile practice de înfăp
tuire a rolului conducător al partidu
lui, cresc într-o măsură considerabilă 
sarcinile activității politice și orga
nizatorice a partidului, a organelor și 
organizațiilor sale și, ca urmare, se 
impune perfecționarea permanentă a 
stilului și metodelor de muncă.

In virtutea rolului conducător, a 
înaltei misiuni ce-i revine, partidul, 
avîndu-1 în frunte pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, elaborează in chip 
magistral linia politică, întruchipată 
în programele de dezvoltare econo
mico-socială a României, scrutează 
perspectiva istorică, descifrează sen
sul evenimentelor, fenomenelor și 
proceselor economico-sociale și uneș
te eforturile creatoare ale mase
lor în direcția înfăptuirii obiectivelor 
fundamentale înscrise în programul 
său revoluționar de

In mod unanim 
cele mai profunde 
cative mutații și 
partidul nostru le-a cunoscut de-a 
lungul existenței sale, de peste șase 
decenii, au avut loc în ultimii 20 
de ani, de cînd la conducerea desti
nelor națiunii noastre se află to
varășul Nicolae Ceaușescu. Sub pu
ternicul impuls al gîndirii materia- 
list-dialectice, novatoare și originale, 
al acțiunii revoluționare a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, partidul co
munist a devenit inițiatorul unor 
transformări fără egal în societatea 
românească, înfăptuind o profundă 
revoluție in viața socială, în econo
mie, în cultură și gindire.

au
în

luptă și muncă, 
se apreciază că 
și mai semnifi- 
înnoiri pe care

Marile qrientări de politică indus
trială promovate consecvent de 
secretarul general al partidului au 
urmărit stabilirea unor raporturi co
respunzătoare între ramurile produ
cătoare de mijloace de producție și 
cele producătoare de bunuri de con
sum, promovarea susținută a pro
gresului tehnic în deplin consens cu 
revoluția tehnico-științifică mondia
lă, creșterea rolului gîndirii și cer
cetării științifice proprii, dezvoltarea 
prioritară a ramurilor moderne, de 
vîrf, amplasarea rațională a forțelor 
de producție pe întreg teritoriul 
tării, utilizarea cu înaltă eficiență a 
muncii sociale, a resurselor, natura
le. combustibililor și energiei elec
trice.

Conceptul de industrializare a 
României, elaborat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, reprezintă o de
monstrație elocventă de înțelegere 
superioară a aplicării legilor gene
rale ale revoluției și construcției so
cialiste la condițiile concrete, reale 
ale țării, de cunoaștere aprofundată 
a posibilităților și .aspirațiilor po
porului nostru.

în ultimii 20 de ani, ca urmare a 
unui intens efort de acumulare,, au 
fost create peste

și aspirațiilor po-

dintre principalele ramuri ale eco
nomiei socialiste definește rolul di
namizator al agriculturii în întreaga 
viață social-economică a țării. Prin 
urmare, agricultura, departe de a fi 
rămas o ramură arhaică, conserva
toare, se prezintă ca o forță dina
mică.. a. progresului pentru întreaga 

. economie națională.
Pornind de. la acest imperativ, 

;partidul și 'statui nostru au acordat 
și acordă o deosebită atenție dez
voltării bazei tehnico-materiale a 
agriculturii. Astfel, volumul investi
țiilor acordate acestei ramuri a cres
cut de la 51,6 miliarde lei, în inter
valul 1966—1970, la 155 miliarde lei 
în actualul cincinal, urmînd ca, în 
perioada 1986—1990, acesta șă depă
șească 190 miliarde lei. în comuni
care se relevă că investițiile s-au 
materializat și continuă să se ma
terializeze în ample lucrări de ridi
care a potențialului productiv al 
pămîntului, în mijloace tot mai per
fecționate de mecanizare și chimi
zare, în capacități moderne de pro
ducție zootehnică, plantații vitipo- 
micole și altele. Este semnificativ 
faptul că au fost și sînt efectuate 
lucrări hidroameliorative complexe, 
de o amploare ce situează România 
pe primul loc în Europa, suprafața 
amenajată pentru irigații urmînd să 
ajungă, în acest an, ța 3 700 mii hec
tare, față de numai 230 mii hectare 
în 1965.

în continuare, s-a relevat rolul ști
inței agricole, puternic factor de 
producție în înfăptuirea obiectivelor 
noii revoluții agrare. A fosț subli
niat faptul că, acționînd pe baza 
orientărilor date de secretarul gene
ral al partidului, beneficiind de 
directa îndrumare și coordonare a 
tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, cercetarea noastră 
științifică agricolă a permis descope
rirea și punerea în valoare a noi re
zerve menite să contribuie la solu
ționarea problemelor actuale și de 
perspectivă din domeniile agriculturii, 
industriei alimentare, silviculturii și 
gospodăririi apelor.

Au fost evidențiate amplul pro
ces de perfecționare a conducerii, 
organizării și planificării activității 
din agricultură, importanța aplicării 
noului mecanism economico-finan- 
ciar, a principiilor autoconducerii și 
autogestiunii economice. Toate aces
tea au condus la sporirea continuă 
a producției agricole, deosebit de 
semnificativă fiind, în acest sens, ob
ținerea, în 1984, a celei mai mari 
recolte de cereale din istoria țării — 
peste 1 000 kg pe locuitor.

Acum, cînd omagiem istoricul fo
rum al comuniștilor români din iulie 
1965, subliniem cu aleasă mîndrie 
patriotică și profundă recunoștință 
că întreaga concepție a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind dezvolta
rea intensivă a agriculturii a fost 
pe deplin confirmată de realizările

fost create peste 250 de zone și plat
forme industriale, amplasate în ab
solut toate județele țării. Pe această 
bază, producția industrială a sporit, 
în medie, anual cu 9,7 la sută, ceea 
ce a determinat ca, în prezent, volu
mul acesteia să fie de 6,3 ori mai 
mare decît în 1965.

Semnificativ pentru afirmarea 
neabătută a forței industriale a țării 
este și faptul că, dacă în intreg de
ceniul al șaselea, ponderea industriei 
în venitul național a rămas practic 
neschimbată — de circa 44 la sută — 
după Congresul al IX-lea s-a accen
tuat tot mai mult rolul ei de ramură 
conducătoare a economiei românești, 
sporindu-și continuu contribuția la 
formarea venitului național,_ care 
este în acest an de 64,2 la sută. Re
velator pentru actuala forță a indus
triei este și faptul că 90—95 la sută 
din necesarul de mașini, utilaje, in
stalații și echipamente pentru inves
tiții se asigură din producția in
ternă.

O caracteristică distinctă a proce
sului de industrializare a conștituit-o 
afirmarea viguroasă a științei româ
nești, ca puternică forță de pro
ducție.

Ne facem o înaltă datorie morală _ ___ __ _____ _____________
subliniind că . merite deosebite^ în ■ obținute în ultimele două decenii, 

cea maj rodnică din în
treaga noastră istorie.

In comunicare a fost reliefat cu 
pregnanță rolul esențial, determi
nant, al secretarului general al parti
dului în elaborarea conceptului noii 
revoluții agrare, în fundamentarea și 
înfăptuirea programelor naționale 
privind dezvoltarea și modernizarea 
continuă a agriculturii noastre socia
liste, care au determinat prefaceri cu 
adevărat istorice în viața satului 
românesc.

Prin înfăptuirea istoricelor hotă
rîri ale Congresului al XlII-lea al 
partidului — se subliniază în comu- 

va aduce o 
progresul ne
românești, la 
de autoapro- 
la creșterea 

amplificarea

creșterea rolului științei în indus
trie și celelalte domenii revin to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, atît prin condu
cerea nemijlocită a acestui sector, în 
calitate de prim viceprim-ministru 
al guvernului și de președinte al 
Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie, cit și prin participarea 
directă la munca de cercetare, mate
rializată în lucrări de mare valoare 
științifică, ce o situează în rîndul sa- 
vanților de renume mondial.

Amplele prefaceri economico-so- 
ciale declanșate în ultimii 20 de ani 
de procesul de industrializare sint 
sintetizate în aprecierile — din Ra
portul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Congresul al 
XlII-lea al partidului — că România 
s-a transformat dintr-o țară agrară, 
cu o industrie și o agricultură slab 
dezvoltate, într-o țară industrial- 
agrară, cu o industrie puternică, 
modernă și o agricultură socialistă 
in plină dezvoltare.

în continuare, în comunicare sînt 
prezentate hotăririle Congresului al 
XlII-lea al partidului cu privire la 
realizarea obiectivului fundamental 
al cincinalului 1986—1990 și dezvol
tarea economico-socială a țării în 

■.perspectiva anului 2000, bazate pe

nicare — agricultura 
contribuție sporită la 
întrerupt al economiei 
realizarea programului 
vizionare teritorială, 
avuției naționale și 
schimburilor economice internaționa
le ale țării noastre, la ridicarea 
bunăstării întregului pppor.

în comunicarea „Progresul științei 
— factor fundamental al politicii 
partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate in 
România", prezentată de tovarășul 
Emilian Dobrescu, ministru secretar 
de stat la Consiliul Național pen-

în continuare se relevă faptul că, 
astăzi, nici un efort cantitativ su
plimentar nu mai poate compensa 
lipsa de eficiență în utilizarea re
surselor. Rezervele mari existente în 
domeniul productivității muncii, al 
randamentelor de conversie produc
tivă a materiilor prime și energiei 
— încă mult subunitare — demon
strează că ecuația complicată a creș
terii economice actuale poate fi so
luționată, angajînd plenar — așa 
cum a cerut secretarul general al 
partidului — forța cercetării și teh
nologiei moderne. Trecerea, pe baza 
promovării revoluției tehnico-științi- 
fice, la dezvoltarea intensivă a eco
nomiei imprimă procesului de acu
mulare un conținut tehnologic tot 
mai pronunțat, accentul deplasîn- 
du-se spre investițile de reutilare și 
modernizare, spre accelerarea în
noirii părții active a fondurilor fixe. 
Se redimensionează, de asemenea, 
rolul cercetării fundamentale, care 
trebuie să asigure în devans stocul 
de informații și soluții tehnico-știin- 
țifice necesare realizării obiectivelor 
de perspectivă ale dezvoltării eco- 
nomico-sociale. Revoluția tehnico- 
științifică conferă noi trăsături ra
portului dialectic dintre factorii in
terni și externi ai construcției eco- 
nomico-sociale; accentuînd importan
ța ambelor grupe de factori, ea pune 
mai pregnant în evidență rolul ho- 
tărîtor al efortului național, care — 
structurat el însuși în corelare cu 
tendințele mondiale — reprezintă te
melia sigură a progresului fiecărui 
popor, a infăptpirii unei largi și 
reciproc avantajoase cooperări inter- 
naționale.

Ca rezultat al delimitării cercetă
rii și dezvoltării tehnologice într-o 
sferă distinctă, determinantă, a re
producției — simultan cu articularea 
ei profundă cu celelalte sfere — se 
inaugurează o nouă etapă istorică a 
diviziunii sociale a muncii.

Cele două opțiuni strategice care 
jalonează dezvoltarea economico-so
cială a României în ultimii 20 de 
ani și în perioada de perspectivă au 
ca rațiune supremă ridicarea bună
stării întregului popor. Afirmarea 
plenară a revoluției tehnico-științifi- 
ce va accelera înaintarea țării noas
tre pe drumul progresului și bună
stării, anticipîndu-se că „în anul 
2000 — cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — România va fi 
o tară socialistă multilateral dez
voltată, atît din punctul de vedere 
al. industriei, agriculturii, învăță
mîntului, științei și culturii, cit și al 
nivelului general de viață și civiliza
ție al poporului".
. în comunicarea intitulată „Concep

ția tovarășului Nicolae Ceaușescu cu 
privire Ia crearea cadrului larg de
mocratic de participare a oamenilor 
muncii Ia conducerea societății", to
varășul Marian Avram, muncitor Ia 
întreprinderea „23 August", Erou al 
Muncii Socialiste, a subliniat : Din 
inițiativa și cu contribuția directă, 
teoretică și practică a secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, după cel de-al 
IX-lea Congres al partidului a fost 
creat un cadru organizatoric și in
stituțional. începînd de la nivelul 
unităților economico-sociale și pină 
la nivel național, unic în felul său, 
care asigură participarea directă a 
maselor de oameni ai muncii la con
ducerea economiei, a vieții sociale, 
a întregii societăți.

Trecerea la autoconducerea mun
citorească ca un nou mod de con
ducere a societății noastre a deschis 
o etapă superioară în dezvoltarea 
democrației socialiste, afirmarea pe 
plan superior a rolului conducător al 
clasei muncitoare în procesul adop
tării democratice a tuturor deciziilor, 
crearea condițiilor practice de parti
cipare directă a acesteia la conduce
rea societății. Astfel, instituționali- 
zarea principiului muncii și condu
cerii colective ca principiu funda
mental al activității in toate dome
niile și Ia toate nivelurile, crearea pe 
acest temei a organelor de condu
cere colectivă în toate unitățile eco
nomice și instituțiile social-cultura- 
le, consiliile oamenilor muncii cu or
ganele lor ajutătoare, comisiile pe 
domenii de activitate și adunările

generale ale oamenilor muncii, ca 
adevărate foruri de conducere co
lectivă în întreprinderi, îmbunătăți
rea componenței consiliilor oameni
lor muncii prin creșterea numărului 
muncitorilor și maiștrilor in rîndu- 
rile acestora, trecerea la autogesțiune 
și autofinanțare în întreprinderi repre
zintă tot atîtea măsuri concrete care 
dau un conținut real și care întru
chipează căile și modalitățile de în
făptuire a rolului conducător al cla
sei muncitoare, a principiului 
conducerii muncitorești.

Este meritul incontestabil al 
tarului general al partidului, 
rășul Nicolae Ceaușescu, care 
primat în conducerea societății noas
tre socialiste un suflu revoluționar, 
științific, democratic și umanist con
secvent, autoconducerea muncito
rească constituindu-se treptat ca un 
nou mod de organizare a societății 
în toate domeniile principale ale ac
tului de conducere — previziune în 
planificare, organizare, decizie, con
trol și evaluare.

Autoconducerea muncitorească re
flectă participarea nemijlocită a oa
menilor muncii, în calitatea lor de 
proprietari ai mijloacelor de produc
ție, la organizarea și conducerea ac
tivității, implică răspunderea directă 
a acestora față de utilizarea cu ma
ximă eficiență a mijloacelor încre
dințate de societate spre administra
re. De o deosebită însemnătate pen
tru creșterea interesului economic al 
oamenilor muncii în autogospodări- 
rea unităților este participarea cu 
părți sociale Ia constituirea fondului 
de dezvoltare economică a întreprin
derilor, mijloc prin care se întărește 
răspunderea oamenilor muncii în ca
litate de proprietari, crește preocu
parea lor pentru buna desfășurare a 
activității, pentru participarea mai 
activă la autoconducerea și autoges- 
tiunea unității, la sporirea beneficii
lor și, în mod corespunzător, a 
niturilor pe care le obțin.

în comunicare se subliniază că 
stituirea congreselor forurilor 
mocrației socialiste, a consfătui
rilor de lucru pe diferite dome
nii, vizitele de lucru ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în toate ju
dețele țării, analizele temeinice, la 
fața locului, pe care acestea le prile
juiesc învederează preocuparea per
manentă a conducerii partidului de a 
consulta sistematic masele, de a 
promova dialogul cu poporul ca me
todă esențială de soluționare a pro
blemelor, de întemeiere a orientări
lor politicii noastre.

Tovarășa Suzana Gâdea, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, a p. _z 
„înflorirea învățămințului, 
și artei în 
expresie a grijii 
formarea 
nou, constructor 
societăți în patria 
drul preocupărilor 
țiativelor rodnice 
accelerat al patriei 
— se subliniază . în 
secretarul t____„___________ _
acordat în chip sistematic o impor
tanță constantă învățămîntului, artei 
și culturii, a. manifestat o atenție 
permanentă pentru asigurarea avîntu- 
lui continuu al spiritualității națio
nale, pentru afirmarea plenară a po
tențialului creator al poporului.

Tezele și principiile pe care le-a 
elaborat, în acest sens, s-au consti
tuit într-o concepție unitară privind 
rolul tot mai activ ce revine învă
țămîntului, culturii și artei în opera 
complexă de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate în 
țara noastră.

Călăuzite de o asemenea concepție 
atotcuprinzătoare și integratoare, 
bucurîndu-se, totodată, de îndru
marea și sprijinul nemijlocit, per
manent, de înaltă competență al to
varășei Elena Ceaușescu, eminentă 
personalitate politică a partidului și 
statului ' ............ . ‘
putație 
creația 
cultură 
pere.

Astfel, în epoca deschisă de Con
gresul al IX-lea al partidului, a avut 
loc o puternică înflorire a învăță
mîntului de toate gradele, asigurin- 
du-se lărgirea sferei sale de cuprin
dere, așezarea școlii pe temeiuri 
profund științifice, legarea ei strînsă 
de viață, de activitatea socială. Extin- 
zîndu-și mult baza materială, învăță- 
mîntul și-a perfecționat structura, și-a 
multiplicat și diversificat formele, 
întărindu-și finalitatea formativ- 
educativă, în acord cu exigențele 
procesului de făurire a noii societăți 
românești. Dispunem de un sistem 
modern de învățămînt, care cuprinde 
peste 25 la sută din populația țării 
și asigură o temeinică pregătire în
tregului nostru tineret, cadrele ne
cesare pentru toate domeniile de ac
tivitate. învățămintul și-a accelerat 
dezvoltarea pe baza integrării lui cu 
cercetarea și producția, realizindu-se, 
în acest mod, o strînsă simbioză 
între pregătirea teoretică și cea 
practică.

în continuare, sînt relevate pro
fundele mutații calitative produse, 
în ultimele două decenii, în cultura 
românească, care reflectă spiritul no
vator al „Epocii Ceaușescu". în acest 
cadru, se subliniază că perioada de 
timp care s-a scurs de la Congresul 
al IX-lea al partidului a constituit 
cadrul istoric stimulator al unei afir
mări fără precedent a creației lite- 
rar-artistice, a întregii noastre miș
cări culturale. în toate domeniile — 
în literatură, teatru, muzică, arte 
plastice, cinematografie — s-au rea
lizat opere valoroase, ancorate adine 
în realitatea socialistă a patriei, cu 
un profund mesaj umanist și un 
bogat conținut de idei, la un înalt 
nivel artistic. Totodată, s-a dezvoltat 
și diversificat producția editorială, ea 
ridieîndu-se, în anul 1984, Ia 3 200 
titluri, într-un tiraj de 64 385 000 
exemplare.

în comunicare se arată că profun
da democratizare a vieții noastre 
culturale și-a găsit o pregnantă și 
strălucită expresie în inițierea de 
către secretarul general al partidului 
a Festivalului național „Cîntarea 
României". Stimulînd talentele și di- 
namizind spiritul creator al poporu
lui, festivalul, care reunește milioa
ne de participanți, s-a înscris ca o 
puternică manifestare a muncii și 
creației colective pe țărîm cultural- 
artistic și tehnico-științific.
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Avîntul puternic al artei și culturii 
românești din ultimii douăzeci de 
ani demonstrează crearea, în această 
luminoasă perioadă, a unor condiții 
optime pentru afirmarea deplină a 
libertății de creație, pentru manifes
tarea neîngrădită a personalității 
artistice.

în încheierea comunicării se evi
dențiază că marile realizări obținute 
în dezvoltarea învățămîntului, artei 
și culturii, în legarea lor strînsă de 
viață și întărirea rolului lor la for
marea multilaterală a omului nou, 
constructor conștient al socialismului 
și comunismului, își au izvorul ge
neros în politica clarvăzătoare, di
namică, înnoitoare, imprimată, în 
acești ani, de secretarul general al 
partidului în toate domeniile de ac
tivitate din țara noastră.

în comunicarea prezentată de to
varășul Ion Stoian, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., pe tema 
„Politica externă a României so
cialiste — politică de pace și co
laborare între statele lumii, expre
sie a gîndirii științifice novatoare 
a președintelui Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu" se spune : Dina
mismul și realismul politicii externe 
a partidului și statului nostru sint 
indisolubil legate de impresionanta 
contribuție teoretică și practică a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, personalitate de 
prim rang a contemporaneității, 
eminent militant al mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, 
care prin gîndirea și acțiunea sa po
litică revoluționară, creatoare, pă
trunsă de înaltă răspundere față de 
destinele poporului român, ale tu
turor popoarelor, a elaborat în mod 
magistral strategia participării active 
a țării noastre la rezolvarea^ comple
xelor probleme ce confruntă omeni
rea, la lupta pentru pace și secu
ritate, pentru edificarea unei lumi 
mai bune și mai drepte.

Subliniind că orientările stabilite 
de Congresul al IX-lea și de cele
lalte documente ale partidului evi
dențiază unitatea dialectică, orga
nică dintre strategia construcției in
terne și politica externă a României, 
comunicarea pune în lumină princi
piile și obiectivele de bază ale poli
ticii externe românești, precum și 
pozițiile țării noastre față de evolu
ția vieții internaționale. In acest 
sens, se subliniază că, în ultimele 
două decenii, partidul și statul nos
tru au pus și pun în centrul activi
tății lor dezvoltarea relațiilor de 
prietenie, solidaritate și colaborare 
cu toate țările socialiste, in primul 
rînd cu cele vecine.. In același timp, 
România a acționat în mod constani 
pentru extinderea tot mai puternică 
a legăturilor prietenești cu țările în 
curs de dezvoltare și nealiniate. Tot
odată, țara noastră a militat pentru 
promovarea unor largi raporturi cu 
toate statele lumii, inclusiv cu cele 
capitaliste dezvoltate, precum și 
pentru intensificarea dialogului poli
tic în problemele majore ale vieții 
internaționale. Ca rezultat al acestei 
politici, țara noastră întreține astăzi 
relații diplomatice cu 140 de țări — 
mai mult decît dublu față de 1965 — 
iar relații economice cu 155 de state 
de pe toate continentele.

în comunicare sînt relevate iniția
tivele și acțiunile constructive între
prinse de România socialistă, de to
varășul Nicolae Ceaușescu pentru 
oprirea cursei înarmărilor, îndeosebi 
a celor nucleare, înfăptuirea dezar
mării și asigurarea păcii, pentru edi
ficarea unui climat de destindere, 
securitate, încredere și cooperare în 
Europa și în întreaga lume, pentru 
reglementarea diferendelor dintre 
state pe cale pașnică, prin negocieri, 
pentru lichidarea subdezvoltării și 
instaurarea unei noi ordini economi
ce mondiale.

Strălucitele inițiative românești, 
prodigioasa activitate desfășurată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
fruntea partidului și statului nostru, 
originalitatea și cutezanța ideilor și 
conceptelor promovate in proble
mele majore ale umanității — se 
subliniază în comunicare — au făcut 
să crească necontenit respectul și 
aprecierea față de România în în
treaga lume.

România, prin tot ce a întreprins 
practic, prin strălucitele demersuri 
ale președintelui țării, prin inițiati
vele și propunerile promovate în fo
rurile internaționale, prin marile 
acțiuni de masă desfășurate pe tot 
cuprinsul țării se situează în pri
mele rînduri ale luptei pentru pace, 
intrînd in conștiința opiniei publice 
ca „țară a păcii", tot astfel cum «to
varășul Nicolae Ceaușescu cțste 
omagiat pretutindeni ca „Erou al 
păcii".

O expresie pregnantă a viabilită
ții concepției Partidului Comunist 
Român, a secretarului său general, 
cu privire la solidaritatea și colabo
rarea internațională în epoca actuală 
o reprezintă amploarea și dinamis
mul relațiilor externe ale partidului 
nostru, care dezvoltă raporturi prie
tenești, de fructuoasă conlucrare cu 
circa 200 de partide comuniste și 
muncitorești, socialiste și social-de- 
mocrate, partide de guvernămînt din 
țările în curs de dezvoltare, mișcări 
de eliberare națională, alte forțe de
mocratice, antiimperialiste.

Rolul hotăritor în intensificarea, 
adîncirea și extinderea raportu
rilor internaționale ale partidu
lui și statului • nostru il au in- 
tilnirile și convorbirile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu șefi de state 

<și de guverne, cu președinți, secre
tari generali, alți conducători detari generali, alți' 
partid.

Este un temei de 
drie patriotică de a 
stimă și admirație __ _____
toate meridianele globului numele 
țării noastre și al conducătorului ei 
iubit, pentru demersurile de înaltă 
responsabilitate întreprinse în ve
derea promovării celor mai nobile 
idealuri ale umanității, in consens 
cu cerințele fundamentale ale cauzei 
păcii, cu interesele și aspirațiile de 
libertate, independență și progres 
ale tuturor popoarelor.

în încheierea lucrărilor sesiunii, 
într-o atmosferă vibrantă, de puter
nic entuziasm, participanții au 
adresat o telegramă tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So- 
cialiste România.________(Agerpres)^

profundă min- 
constata de cită 
se bucură pe
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y f; 35.e P O C A C E A U Ș E S C U
EPOCA UNOR MĂREȚE ȘI TRAINICE ÎMPLINIRI SOCIALISTE

ECONOMIA ROMÂNEASCĂ 
dinamică, modernă, tot mai eficientă

Succesele remarcabile pe care le-am obținut în dezvoltarea forțelor de producție, în construirea unei economii 
moderne, în creșterea avuției naționale a patriei noastre, realizările dobîndite în dezvoltarea bazei tehnico-materiale a 
socialismului au transformat România, într-o perioadă istorică scurtă, într-un stat industrial-agrar, cu o industrie modernă 
în continuă dezvoltare și cu o agricultură socialistă în plin proces de dezvoltare și modernizare, cu un nivel de civilizație 
materială și spirituală tot mai ridicat.

NICOLAE CEAUȘESCU

VENITUL NAȚIONAL-TEMELIA TRAINICĂ 
A PROGRESULUI ECONOMICO-SOCIAL

Dinamica venitului național
— în procente —

INVESTIȚIILE - FORȚA PROPULSOARE 
A DEZVOLTĂRII

Dinamica volumului investițiilor
— în procente —

INDUSTRIA - FACTORUL DINAMIZATOR 
AL CREȘTERII ECONOMICE 

Dinamica producției industriale
— în procente —

gg la Congresul ttl IX-lea al partiduluiAMPLE ȘI PROFUNDE TRANSFORMĂRI ÎNNOITOARE
® In ultimele două decenii, in România au fost create PESTE 250 

ZONE Șl PLATFORME INDUSTRIALE ;
® Astăzi, economia națională dispune de un potențial productiv, 

exprimat in fonduri fixe, in valoare de PESTE 2 600 MILIARDE LEI, din 
care 90 LA SUTĂ ău fost realizate in anii de după Congresul al IX-lea 
al partidului ;

© Fiecare județ al țării dispune în prezent de fonduri fixe în va
loare de PESTE 20 MILIARDE LEI, fațâ de numai 5 județe și municipiul 
București in anul 1965 ;

® In comparație cu anul 1965, în acest an producția de mijloace 
de automatizare electronice, electrotehnice și tehnică de calcul electro
nică este de 67,5 ORI mai mare, cea de mașini-unelte pentru așchierea 
metalelor - de 35,7 ORI, iar cea de mașini și utilaje tehnologice pentru 
industrie - de 6,8 ORI mai mare ;

© Industria chimică produce în acest an, comparativ cu anul 1965, 
de PESTE 13 ORI mai multe îngrășăminte chimice, de 'APROAPE 7 ORI 
măi mult cauciuc sintetic și de APROAPE 18 ORI mai multe fibre și fire 
artificiale și sintetice ;

© Contribuția industriei la crearea venitului național a crescut de 
la 48,9 la sută in 1965 la PESTE 60 LA SUTĂ în anul 1984 ;

© Suprafața totală amenajată pentru irigat va fi în acest an, com
parativ cu anul 1965, de PESTE 16 ORI mai mare, iar cantitatea de îngră
șăminte chimice ce revine în medie Io un hectar teren arabil — de 
APROAPE 9 ORI mai mare ;

© In țara noastră există în prezent 215 institute și centre de cerce
tare științifică, la care se adaugă 100 de stațiuni de cercetare și produc
ție agricolă, față de 110 și, respectiv, 36 existente in anul 1965 ;

© In perioada 1981-1984, ponderea produselor noi, realizate pe 
baza concepției tehnice proprii, a fost de PESTE 97 LA SUTĂ, față de 40 
Io sută in anii 1961 — 1965 ;

@ In prezent, Româpia întreține relații economice, comerciale și de 
cooperare cu peste 150 DE STATE, față de 98 in anul 1965 ;

© Ponderea mărfurilor cu grad superior de prelucrare - mașini, 
utilaje, mijloace de transport, produse chimice și mărfuri industriale de 
larg consum - reprezintă in prezent 58 LA SUTĂ din volumul total al 
exportului, față de 36,2 la sută in anul 1965.

Congresul^ al^ XIINm a!_ PCR.UN PROGRAMDE PUTERNICĂ DEZVOLTARE EC0N0MIC0-S0CIALĂ
© In cincinalul 1986-1990, ritmul mediu anual de creștere a veni

tului național va fi de 7,6-8,3 LA SUTĂ ;
® Voi umul investițiilor prevăzute în cincinalul viitor se va ridica la 

1 350-1 400 MILIARDE LEI ;
® Producția-marfă industrială va spori în anii 1986-1990 într-un 

ritm mediu anual de 6—6,5 LA SUTĂ, iar producția netă industrială în
tr-un ritm anual de 10—10,6 LA SUTĂ ;

® La sfîrșitul cincinalului viitor, producția de energie electrică va 
ajunge la 95-97 MILIARDE kWh, iar cea de cărbune la 95—100 MI
LIOANE TONE ;

® în anul 1990, producția de cereale va ajunge la 30—32 MILI
OANE TONE, iar zootehnia va avea o pondere de 46-48 LA SUTĂ în 
producția agricolă ;

© Circa 85 LA SUTĂ din sporul venitului național se va obține in 
cincinalul 1986-1990 prin creșterea productivității muncii sociale ;

© Ponderea produselor industriale care se vor realiza la nivel mon
dial ridicat va ajunge în 1990 la aproape 95 LA SUTĂ, iar la 2-5 LA 
SUTĂ din producție se vor atinge performanțe superioare acestui nivel ;

® Consumul energetic pe unitatea de venit național va fi diminuat 
în 1990, comparativ cu 1985, cu peste 20 LA SUTĂ ;

© Indicele de valorificare a materiilor prime, materialelor, com
bustibilului și energiei - calculat pe baza producției-marfă industriale 
- urmează să se majoreze cu 25—27 LA SUTĂ în anul 1990, față de 1985 ;

© Ponderea cheltuielilor materiale în produsul social va scădea in 
anul 1990 la circa 53 LA SUTĂ ;

© Comparativ cu actualul cincinal, în anii 1986—1990, volumul co
merțului interior va crește cu 41—45 LA SUTĂ, iar volumul exportului cu 
52-56 LA SUTĂ.

AGRICULTURA-PE COORDONATELE
NOII REVOLUȚII AGRARE 

Dinamica producției globale agricole
• — în procente —

PRODUCTIVITATEA MUNCII - MEREU 
MAI ÎNALTĂ

Dinamica productivității muncii 
in industria republicană

— în procente —

PARTICIPARE ACTIVĂ
LA SCHIMBUL MONDIAL DE VALORI
Dinamica volumului comerțului exterior

— în procente —

y
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
OMAGIUL CALD AL ÎNTREGII NAȚIUNI 

9 

Telegrame adresate din întreaga țară cu prilejul alegerii ca membru titular
și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România

„Alăturîndu-ne, în unanimitate, 
sentimentelor de stimă și recunoștin
ță pe care oamenii de știință și cul
tură vi le poartă pentru contribuția 
inestimabilă pe care o aduceți la 
înnoirea și dezvoltarea teoriei și 
practicii revoluționare, la dezvolta
rea liberă și independentă a patriei 
noastre, ne angajăm să facem totul 
ca ideile reieșite din cuvintarea pe 
care ați prezentat-o în fața membri
lor Academiei Republicii Socialiste 
România să fie transouse în practi
că, să constituie o călăuză în activi
tatea pe care o desfășurăm pe linia 
introducerii celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii în producție — 
se subliniază în telegrama COMITE
TULUI MUNICIPAL REȘIȚA AL 
P.C.R.

Toți cei ce trăim și muncim in a- 
ceasță străveche vatră a industriei 
românești vă asigurăm, mult stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
acționa cu toată puterea minții și 
brațelor noastre pentru aplicarea is
toricelor hotăriri adoptate de Con
gresul al XIII-lea al partidului, con
tribuind astfel la ridicarea patriei 
noastre pe noi trepte de progres și 
civilizație".

In telegrama MINISTERULUI IN
DUSTRIEI UȘOARE se arată : ,’,Co
muniștii, toți oamenii muncii din in
dustria ușoară, cu adîncâ satisfacție 
și mindrie patriotică, vă transmitem 
un fierbinte omagiu cu prilejul ale
gerii dumneavoastră ca membru ti
tular și președinte de onoare al Aca
demiei Republicii Socialiste România.

Toate marile realizări și izbînzi de 
după cel de-al IX-lea Congres al 
partidului, toate înnoirile ce conferă 
patriei noastre noi și importante rit
muri de dezvoltare materială și spi
rituală sînt indisolubil legate de nu
mele și activitatea dumneavoastră, 
de geniul dumneavoastră creator și 
clarvăzător, care a dat strălucire și 
nume unei epoci fără seamăn în is
toria României — „Epoca Ceaușescu".

îngăduiți-ne, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, patriot înflăcărat, 
luptător neînfricat pentru binele po
porului, pentru cauza socialismului 
și păcii, să vă transmitem din toată 
inima cele mai alese, mai calde și 
respectuoase felicitări, urări de viață 
lungă, sănătate și putere de muncă, 
pentru a conduce mai departe po
porul nostru spre noi culmi de civi
lizație și progres.

Vă asigurăm, tovarășe secretar 
general, că oamenii muncii din in
dustria ușoară sînt hotărîți să acțio- 

x neze cu întreaga energie pentru în- 
x făptuirea neabătută a istoricelor ho- 

tărîri adoptate de Congresul al 
XIII-lea al partidului".

„Solemna hotărîre a Academiei 
Republicii Socialiste România, pri
vind alegerea dumneavoastră ca 
membru titular și președinte de o- 
noare al celui mai prestigios for 
științific și cultural al1 țării, consti
tuie pentru noi, cadrele didactice, 
cercetătorii și studenții INSTITU
TULUI POLITEHNIC BUCUREȘTI, 
un fericit prilej de a ne exprima 
unanimitatea sentimentelor de adîn- 
că prețuire și nețărmurită admirație 
față de contribuția dumneavoastră 
decisivă Ia dezvoltarea și moderni
zarea generală a patriei, la progre
sul multilateral al științei, culturii 
și învățămintului din România — se 
subliniază intr-o altă telegramă.

împreună cu toți fiii patriei, 
vă aducem și cu acest prilej, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cel mai fierbinte 
omagiu pentru modul exemplar in 
care acționați în vederea elaborării 
politicii interne și externe clarvăză
toare a partidului și statului nostru, 
militînd in spiritul uniși înalte res
ponsabilități față de destinele po
porului român și întregii omeniri, 
pentru cauza' generală a progresului, 
prosperității și păcii în lume. Vă 
asigurăm, mult stimate și iubite to
varășe secretar general, că vom de
pune toate eforturile pentru perfec
ționarea învățămintului, în vederea 
creșterii calitative a detașamentului 
de specialiști cu o înaltă calificare, 
pentru educarea acestora în spiritul 
creativității tehnice și științifice, al 
patriotismului revoluționar, al anga
jării lor, a noastră, a tuturor, în 
realizarea practică a obiectivelor 
strategice formulate cutezător de cel 
de-al XIII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român".

„în deplină unitate de gîndire, 
simțire și faptă cu întreaga noastră 
națiune, comuniștii și uteciștii, în
tregul personal al armatei — se spune 
în telegrama CONSILIULUI POLITIC 
SUPERIOR AL ARMATEI — văd în 
alegerea dumneavoastră ca membru 
titular și președinte de onoare al Aca
demiei Republicii Socialiste Româ
nia un eveniment politic și științific 
de o excepțională importanță, care 
exprimă recunoștința celui mai înalt 
for științific din țara noastră față 
de dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, strălu
cit gînditor comunist, personalitate 
de excepție a istoriei, culturii și ci
vilizației contemporane, luptător 
demn și neînfricat pentru triumful 
adevărului in lume.

în aceste emoționante momente, 
vă rugăm, mult stimate și iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
ne permiteți să vă încredințăm 
că nu vom precupeți nici un efort 
pentru afirmarea tot mai puternică 
a rolului de factor politic conducător 
al organelor și organizațiilor de 
partid, pentru a promova — așa cum 
dumneavoastră ne învățați prin stră
lucitul exemplu pe care ni-1 dați — 
cu și mai multă fermitate stilul de 
muncă revoluționar, vom milita pen
tru stimularea noului, a cutezanței în 
gîndire și acțiune, pentru formarea 
generațiilor de ostași ca buni pa- 
trioți și cetățeni demni, pentru să
direa în inimile și conștiințele aces
tora a dragostei față de glorioasele 
noastre tradiții de luptă, față de glia 
strămoșească, cultivarea devotamen
tului nemărginit pentru cauza și 
idealurile socialismului".

„împreună cu întregul nostru po
por, comuniștii, toți oamenii muncii 
— se arată în telegrama INSPEC
TORATULUI GENERAL DE STAT 
PENTRU CONTROLUL CALITĂȚII 
PRODUSEI,OR — aduc cel mai fier
binte omagiu și salută din toată

inima, cu adincă satisfacție, înaltă 
stimă, prețuire și dragoste alegerea 
dumneavoastră ca membru titular și 
președinte de onoare al Academiei 
Republicii Socialiste România, ilus
trare elocventă a nețărmuritului 
respect și alesei aprecieri ale între
gii națiuni pentru strălucita dum
neavoastră operă științifică, teoretică 
și practică, pentru magistrala și 
inestimabila contribuție Ia îmbogă
țirea gîndirii și acțiunii revoluționa
re, la întărirea unității de granit a 
partidului cu poporul, temelia edifi
cării socialismului și comunismului 
în România.

în aceste momente solemne, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ne alăturăm cu 
întreaga ființă unanimei urări a na
țiunii noastre de a trăi ani mulți cu 
sănătate și neobosită putere de mun
că în fruntea partidului și statului, 
pentru a conduce pe mai departe țara 
și poporul spre noi victorii, pentru 
triumful idealurilor socialismului și 
comunismului în scumpa noastră pa
trie, pe calea luminoasă trasată de 
Congresul al XIII-lea al partidului".

„Comuniștii, toți oamenii muncii 
din COMBINATUL SIDERURGIC 
HUNEDOARA au primit cu deose
bită satisfacție și mindrie pa
triotică alegerea dumneavoastră,
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fruntea partidului ați fost ales dum
neavoastră, mult iubite și stimate to
varășe secretar general, comuniștii, 
toți oamenii muncii — se arată in 
telegrama COMITETULUI MUNICI
PAL BRĂILA AL P.C.R.—au luat 
cunoștință cu nemărginită bucurie 
și vie satisfacție de alegerea dum
neavoastră ca membru titular și pre
ședinte de onoare al Academiei Re
publicii Socialiste România.

Alături de întregul nostru popor, 
toți cei ce trăim și muncim în noua 
vatră de inimă și gînd a orașului de 
la Dunăre știm că dimensiunile și 
ritmurile cutezătoare ale grandioase
lor programe pe care le înfăptuim 
sînt legate indisolubil de genia
la dumneavoastră personalitate, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ctitor al acestui 
timp eroic, cel mai strălucit erou 
între eroii neamului românesc, vizio
nar înțelept, ferm și clarvăzător, om 
politic de primă mărime a contem
poraneității, recunoscut, prețuit și 
admirat pe toate meridianele lumii".

„îngăduiți-ne, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, să ne 
exprimăm totala adeziune și satisfac
ție față de acest act fundamental al 
alegerii dumneavoastră ca membru 
titular și președinte de onoare al 
Academiei Republicii Socialiste

cefe

țara noastră
in 
m

v-au încredințat misiunea de ctitor 
al noii istorii a României, spiritul 
vizionar și cutezător, principialitatea 
comunistă și hotărîrea ce vă carac
terizează, ne mobilizează în întreaga 
activitate ce o desfășurăm pentru a 
smulge Dunării cit mai multă ener
gie, pentru a ne îndeplini și depăși 
sarcinile de plan pe 1985 și a pre
găti în bune condiții realizarea 
planului pe 1986, primul an al ce
lui de-al 8-lea cincinal — se arată în 
telegrama colectivului de oameni ai 
muncii de la ÎNTREPRINDEREA 
ELECTROCENTRALE„PORȚILE DE 
FIER“ DROBETA-TURNU SEVERIN.

Vă rugăm să primiți, cu prilejul 
alegerii dumneavoastră ca membru 
titular și președinte de onoare al 
Academiei Republicii Socialiste 
România, urările noastre de ani 
mulți și fericiți, de sănătate și 
deplină putere de muncă, spre a 
conduce partidul, patria, poporul 
român spre noi și tot mai mărețe 
înfăptuiri pe calea socialismului și 
comunismului".

„Ținem să omagiem șl cu acest 
prilej, al alegerii dumneavoastră ca 
membru titular și președinte de 
onoare al Academiei Republicii So
cialiste România, strălucitele dum
neavoastră analize științifice asupra 
vieții și relațiilor internaționale, asu

COMITETULUI EXECUTIV AL 
UNIUNII CENTRALE A COOPERA
TIVELOR DE PRODUCȚIE, ACHIZI
ȚII ȘI DESFACEREA MĂRFURI
LOR.

Alegerea dumneavoastră ca mem
bru titular și președinte de onoare 
al Academiei Republicii Socialiste 
România constituie o nouă și sem
nificativă confirmare a marilor dum
neavoastră calități de gînditor, pa
triot și revoluționar, de proeminentă 
personalitate politică, cu o amplă vi
ziune științifică asupra fenomenelor 
dialecticii dezvoltării economice, so
ciale și spirituale. Contribuția dum
neavoastră inestimabilă, pe care ați 
adus-o și o aduceți la soluționarea 
constructivă a marilor probleme ale 
contemporaneității, la crearea unui 
climat de pace, securitate și colabo
rare internațională, a adus întregii 
noastre națiuni socialiste profunde 
satisfacții și înalte sentimente de 
mindrie patriotică".

„Comuniștii, toți oamenii muncii — 
se spune în telegrama MINISTERU
LUI TURISMULUI — vă aduc un 
respectuos și vibrant omagiu și vă 
adresează cele mai calde felicitări 
cu prilejul alegerii dumneavoastră ca 
membru titular și președinte de 
onoare al celui mai prestigios for

de sănătate deplină și multă putere 
de muncă pentru binele patriei și al 
poporului român.

Alegerea dumneavoastră în fruntea 
celui mai înalt for al științei și cul
turii românești exprimă inalta pre
țuire pe care poporul nostru o dă 
întregii activități a dumneavoastră 
consacrate dezvoltării multilaterale 
a României socialiste, contribuției 
inestimabile la Înnoirea și dinamiza
rea gîndirii și practicii revoluționare, 
la îmbogățirea patrimoniului cunoaș
terii și creației istorice, a tezaurului 
socialismului științific".

„Comuniștii, toți oamenii muncii 
— se arată în telegrama COMITE
TULUI DE PARTID AL SECTORU
LUI 4 AL CAPITALEI — își exprimă 
deplina satisfacție și mîndrie patrio
tică față de alegerea dumneavoastră, 
conducătorul partidului ' și statului 
nostru, ca membru titular și pre
ședinte de onoare al Academiei Re
publicii Socialiste România, cel 
mai prestigios for al științei și cul
turii din țara noastră.

Alăturîndu-ne cu toată inima gîn- 
durilor și simțămintelor întregii na
țiuni și dînd glas recunoștinței noas
tre nemărginite pentru măreața ope
ră pe care o înfăptuiți, mobilizați de 
magistrala dumneavoastră cuvintare 
rostită la recentul forum al demo

-------------- ----------- ,

lume și viață, despre valorile 
independența și suveranitatea 
forțele iubitoare de progres

mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ca membru titu
lar al Academiei Republicii Socia
liste România și președinte de onoa
re al înaltului for științific al ță
rii noastre — se subliniază într-o 
altă telegramă. Siderurgiștii cetății 
de foc a Hunedoarei văd in alegerea 
dumneavoastră ca membru titular 
și președinte de onoare al Acade
miei înaltul prestigiu de care vă 
bucurați, pentru contribuția deosebită 
ce ați adus-o la dezvoltarea teoriei 
și practicii revoluționare. Ne expri
măm din adîncul inimilor noastre 
recunoștința fără margini față de 
contribuția decisivă ce ați adus-o în 
cei 20 de ani la dezvoltarea și 
modernizarea economiei naționale, 
la propășirea armonioasă a tuturor 
județelor țării, la înflorirea științei 
și- învățămintului, la creșterea necon
tenită a nivelului material și spiri
tual al întregului nostru popor".

„Cu vibrantă emoție și imensă sa
tisfacție, asemenea întregului popor, 
oamenii muncii din comerțul socia
list au luat cunoștință de evenimen
tul de excepțională însemnătate în 
viața științifică și culturală a 
patriei al alegerii dumneavoas
tră, mult iubite și stimhte tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, conducător ge
nial, ilustră personalitate a vieții po
litice contemporane, strălucit stra
teg, ctitorul României socialiste mo
derne, în calitate de membru titular 
și președinte de onoare al Academiei 
Republicii Socialiste România — cel 
mai de seamă for științific și de cul
tură al țării — se arată în telegrama 
CONSILIULUI DE CONDUCERE 
AL MINISTERULUI COMERȚULUI 
INTERIOR.

îngăduiți-ne, mu.lt stimate și iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
folosim acest minunat prilej, care 
coincide în mod fericit cu amplele și 
entuziastele manifestări desfășurate 
pe tot cuprinsul țării pentru sărbă
torirea aniversării a două decenii de 
la istoricul Congres al IX-lea, mo
ment de referință dintre cele mai 
importante, care, prin hotărîrile a- 
doptate a descătușat energiile crea
toare ale întregului popor și a mar
cat trecerea la noul curs în viața 
partidului și a națiunii, pentru a vă 
aduce, din adîncul inimilor, un pro
fund omagiu și să vă adresăm cele 
mai călduroase felicitări, urările 
noastre fierbinți de viață îndelunga
tă, în sănătate deplină, cu noi și 
rodnice împliniri în prodigioasa acti
vitate de conducere a destinelor po
porului pe drumul luminos al socia
lismului și comunismului, pe noi 
trepte de civilizație și bunăstare".

„în atmosfera de înaltă vibrație 
patriotică cu care întregul nostru po
por intîmpină aniversarea a 20 de ani 
de la Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român, de cînd în

demnitatea,

(Din Hotărîrea Academiei Republicii 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
blicii Socialiste România, în calitate

Socialiste România privind alegerea tovarășului 
al Partidului Comunist Român, președintele Repu- 
de membru titular și președinte de onoare al 

Academiei)

România, înfăptuit ca o recunoaște
re a grandioasei opere științifice pe 
care ați conceput-o și aplicat-o în 
contextul edificării socialismului în 
România. Concepția dumneavoastră 
privind aplicarea creatoare a mate
rialismului dialectic și istoric, a so
cialismului științific în epoca noastră 
are nu numai o semnificație națio
nală de excepție, ci și una mondială 
de excepție — se subliniază în tele
grama UNIVERSITĂȚII DIN TIMI
ȘOARA.

Academia Română a realizat 
prin această hotărîre un mare act 
politic și științific, unanim recunos
cut și apreciat de poporul român, de 
toți oamenii de știință și cultură.

Vă, asigurăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, de totala 
noastră adeziune la tot ceea ce în- 
făptuiți pentru asigurarea unei dez
voltări multilaterale a patriei, pen
tru o lume a păcii și dreptății. în
treaga noastră putere de muncă va 
fi pusă în slujba mărețului ideal 
afirmat prin munca eroică pe care 
o desfășurați și vă urăm, din toată 
inima, multă sănătate și viață lungă, 
spre binele poporului nostru, al în
tregii omeniri".

„Ilfovenii, mîndri de tot ceea ce 
s-a înfăptuit în anii de lumină ai 
socialismului pe pămîntul străbun al 
patriei, de epocalele realizări în
scrise pe harta țării după Congresul 
al IX-lea al Partidului Comunist 
Român, își rostesc și cu acest prilej 
nețărmurita prețuire și admirație pe 
care v-o poartă, mult stimate și iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, erou 
al neamului, ziditor de conștiință și 
demnitate, de istorie națională, și vă 
încredințează, că vor urma cu fermi
tate comunistă crezul revoluționar, 
cuvîntul și fapta, exemplul măreț de 
slujire a patriei și partidului, nepre- 
cupețind nici un efort pentru trans
punerea în viață a istoricelor hotă- 
rîri ale Congresului al XIII-lea al 
partidului pentru înflorirea patriei 
socialiste — se subliniază în telegra
ma COMITETULUI DE PARTID AL 
SECTORULUI AGRICOL ILFOV.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, că nu vom 
precupeți nici un efort pentru a mo
biliza colectivele de oameni ai mun
cii Ia înfăptuirea exemplară a pla
nului economic pe anul 1985 și pe în
tregul cincinal actual, la înfăptuirea 
mărețelor obiective stabilite de Con
gresul al XIII-lea al partidului".

„înaltul dumneavoastră spirit re
voluționar, fierbintea dragoste pen
tru om, pasiunea și energia clocoti
toare cu care militați pentru înăl
țarea patriei pe culmile mărețe ale 
socialismului, pentru continua creș
tere a prestigiului ei în lume, 
credința și devotamentul cu care 
slujiți partidul și poporul, care

pra evenimentelor și fenomenelor 
mondiale, orientările și concluziile 
profund mobilizatoare privind noua 
dezvoltare a lumii, forțele și acțiunile 
capabile să determine făurirea unei 
lumi a păcii, colaborării și demnității 
umane, la înălțimea marilor coman
damente moral-politice ale vremii 
noastre — se arată în telegrama 
COMITETULUI NATIONAL PEN
TRU APĂRAREA PĂCII.

Puternica rezonanță în conștiința 
umanității a strălucitelor dumnea
voastră inițiative de pace, a chemă
rilor adresate popoarelor, tuturor 
forțelor progresiste, de a-și intensi
fica eforturile în lupta pentru opri
rea cursei înarmărilor, pentru dezar
mare și, în primul rînd, pentru 
dezarmare nucleară, constituie o con
tribuție de excepțională însemnătate 
la.cauza făuririi unei lumi fără arme 
Și fără războaie, pentru asigurarea 
dreptului fundamental al oamenilor, 
al popoarelor, dreptul Ia viață, la 
existență liberă și demnă".

„într-o deplină unitate de cuget și 
de simțire cu întregul popor, studen
ții, cadrele didactice, toți oamenii 
muncii din INSTITUTUL DE ARHI
TECTURĂ „ION MINCU", ne expri
măm deosebita și via satisfacție, pre
cum și cele mai alese sentimente de 
prețuire și de recunoștință cu ocazia 
alegerii dumneavoastră ca membru 
titular și președinte de onoare 
al Academiei Republicii Socialiste 
România — se arată într-o altă te
legramă.

Călăuziți de exemplul luminos 
și însuflețitor al vieții și mun
cii eroice pe care ați închinat-o 
intereselor și năzuințelor supreme 
ale puporului nostru, alături de to
varășa Elena Ceaușescu, eminent om 
de știință, de recunoscut presti
giu internațional, vă asigurăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom milita și 
vom munci cu dăruiri? și exigență ca 
să transpunem în viață neabătut 
sarcinile care ne revin, astfel ca în 
anii care vin România să urce noi 
trepte în dezvoltarea industriei și 
agriculturii, a învățămintului, știin
ței și culturii, a nivelului de trai 
material și spiritual, a nivelului de 
civilizație și calității vieții tuturor 
oamenilor muncii".

„Epoca inaugurată de cel de-al 
IX-lea Congies al partidului, denu
mită cu deplină mîndrie de că
tre poporul nostru „Epoca Ceaușescu", 
se înscrie ca anii cei mai glo
rioși din istoria neamului nos
tru, ani intrați în conștiința na
țiunii prin numele dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, a celui 
care are meritul decisiv în elabora
rea și înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului și statului nos
tru, conducătorul iubit al întregului 
popor — se subliniază în telegrama

științific și cultural al țării. Acade
mia Republicii Socialiste România.

Folosim acest prilej pentru a în
credința conducerea de partid, pe dv. 
personal, că oamenii muncii din do
meniul turismului sînt pe deplin mo
bilizați și nu vor precupeți nici un 
efort pentru a aplica în viață in
dicațiile dv. prețioase pe linia creș
terii eficientei activității de turism, 
perfecționării stilului și metodelor de 
muncă, dezvoltării unor servicii de 
calitate pentru populație, la nivelul 
exigențelor epocii de mari prefaceri 
pe care o trăim, a dinamismului 
fără precedent pe care-1 cunoaște 
viața economică, socială și politică 
a țării. în același timp, sîntem pe 
deplin conștienți de marile obligații 
ce ne revin, de exigența pe care 
trebuie să o manifestăm neabătut în 
întreaga noastră activitate profesio
nală și social-politică. pentru reali
zarea la toți indicatorii a planului 
pe acest an și asigurarea condițiilor 
necesare pentru înfăptuirea prevede
rilor planului pe anul 1986".

„Oamenii muncii din comuna Band, 
români, maghiari și de alte naționali
tăți, ne exprimăm adînca noastră 
bucurie și satisfacție pentru alegerea 
dumneavoastră ca membru titular și 
președinte de onoare al celei mai 
prestigioase instituții de știință și 
cultură a țării noastre — se arată în 
telegrama COMITETULUI COMU
NAL DE PARTID BAND, JUDEȚUL 
MUREȘ.

Acest fapt reprezintă expresia 
înaltei aprecieri, a sentimentelor de 
recunoștință și stimă deosebite pe 
care oamenii de știință și cultură, 
asemeni întregului nostru popor, le 
poartă personalității dumneavoastră 
prestigioase, meritelor pe care le-ați 
dobîndit în edificarea pe cale știin
țifică a unei Românii moderne și în
floritoare, pentru prodigioasa dum
neavoastră activitate care a condus 
la dezvoltarea și înflorirea fără pre
cedent a științei și culturii româ
nești, a învățămintului, cu precădere 
în ultimele două decenii, de cînd vă 
aflați la cirma desenelor tării șî na
țiunii noastre socialiste, activitate ce 
a dus la înnoirea și dinamizarea 
gîndirii și practicii revoluționare, la 
îmbogățirea tezaurului socialismului 
științific, la dezvoltarea multilatera
lă, liberă și independentă a Româ
niei socialiste".

„Cu prilejul alegerii dumnea
voastră ca membru titular și pre
ședinte de onoare al Academiei Re
publicii Socialiste România, vă ru
găm să ne permiteți — se arată in 
telegrama COMITETULUI FOȘTI
LOR LUPTĂTORI ȘI VETERANI
LOR DE RĂZBOI ÎMPOTRIVA 
FASCISMULUI — să vă adresăm 
din inimă cele mal calde și respec
tuoase felicitări, împreună cu urarea

crației muncitorești-revoluționare, ne 
angajăm că vom contribui cu în
treaga noastră capacitate de muncă 
și creație la înfăptuirea politicii par
tidului și statului nostru, a istorice
lor hotăriri adoptate de cel de-al 
XIII-lea Congres al Partidului Co
munist Român, pentru înfăptuirea 
exemplară a Programului partidului 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism".

„Vedem în alegerea dumneavoastră 
ca membru titular și președinte de 
onoare al Academiei Republicii So
cialiste România recunoașterea de 
către oamenii de știință și cultură din 
țara noastră, de întregul popor, a ac
tivității prin care v-ați impus con
științei naționale ca un conducător 
de mare cutezanță, întruchipînd în 
mod exemplar spiritul novator, ca o 
puternică personalitate care a desfă

șurat o amplă și deosebit de valoroa
să activitate teoretică de Întemeiere 
a marilor orientări politice, de 
fundamentare a unor idei și apre
cieri ce dezvoltă tezele de bază ale 
teoriei revoluționare și călăuzesc 
procesul de edificare a noii societăți 
in țara noastră — se subliniază in 
telegrama conducerii COMITETULUI 
DE STAT PENTRU PREȚURI.

Opera dumneavoastră, cu largă re
zonanță pe toate meridianele lumii, 
reprezintă aplicarea în mod creator 
a adevărurilor generale ale materia
lismului dialectic și istoric Ia parti
cularitățile țării noastre, la condi
țiile noi ale procesului revoluționar 
în etapa actuală, constituindu-se ca 
o valoroasă sinteză a experienței 
proprii a României în construcția so
cialistă. Ea ilustrează meritele dum
neavoastră ca om de știință, emi
nent revoluționar al timpurilor noas
tre, care prin muncă și activitate 
concretă ați contribuit la îmbogăți
rea teoriei revoluționare a socialis
mului științific".

„Cele două decenii de cînd sînteți 
în fruntea partidului și statului au 
constituit o perioadă de afirmare 
fără precedent a activității de cerce
tare științifică, de dezvoltare tehno
logică și de introducere a progresu
lui tehnic, fiind astfel transpusă în 
viață ideea fundamentală a concep
ției dumneavoastră revoluționare a- 
supra rolului științei în dezvoltarea 
multilaterală a tării — se arată in 
telegrama TRIBUNALULUI SU
PREM.

Avem convingerea că cel mai 
fierbinte omagiu pe care-1 putem 
aduce astăzi ctitorului României so
cialiste este acela de a vă asigura 
că vom munci neabătut, neprecupe- 
țind nici un efort, pentru ca alături 
de toți oamenii de știință, de între
gul popor să contribuim la transpu
nerea în. viață a concepției dumnea
voastră ce vizează ridicarea Româ
niei socialiste pe cele mai înalte 
culmi ale culturii și civilizației".

în telegrama COMITETULUI MU
NICIPAL TIRGOVIȘTE AL P.C.R. 
se arată : „Dezvoltarea concepției 
economice și social-politice a parti
dului nostru poartă adînc pecetea 
personalității dumneavoastră, creator 
al unei opere magistrale, larg recu
noscută pe plan internațional și cu 
un loc bine definit în tezaurul gîn
dirii universale. In aceste mărețe 
momente evocăm însemnătatea isto
rică a suflului înnoitor promovat de 
Congresul al IX-lea. a cutezanței 
revoluționare cu care ați abordat 
creator noile probleme, definind în 
termeni programatici rolul primor
dial al cercetării științifice proprii 
în dezvoltarea economico-socială a. 
tării, în asigurarea înaintării sale 
pe calea progresului și civilizației. 
Avem convingerea că cel mai fier
binte omagiu pe care-I putem aduce 
alegerii dumneavoastră ca membru 
titular și președinte de onoare 
al Academiei Republicii Socialiste 
România este acela să vă asigurăm 
că vom munci mai mult, neprecupe
țind nici un efort, pentru ca alături 
de întregul popor să contribuim din 
plin Ia transpunerea în viață a orien
tărilor și obiectivelor cuprinse în do
cumentele adoptate de cel de-al 
XIII-lea Congres al partidului".

„Permiteți-ne, mult stimate șl 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ca și cu prilejul acestui eveniment, 
al alegerii dumneavoastră în fruntea 
celui mai prestigios for științific și 
cultural al țării, care coincide fericit 
cu aniversarea celor două glorioase 
decenii, să vă aducem un vibrant 
omagiu, însoțit de reînnoirea angaja
mentului nostru comunist de a urma 
neabătut, cu răspundere și pasiune 
revoluționară, prețioasele dumnea
voastră orientări și indicații perma
nent acordate presei, de a face din 
paginile „Scinteii" o tribună de vi
brantă rostire a cuvîntului partidului, 
de organizare și mobilizare a efor
turilor întregului nostru popor pen
tru îndeplinirea exemplară a sarci
nilor celui de-al XIII-lea Congres, 
pentru transpunerea în viață a însu- 
fleți toacelor obiective înscrise în pro
gramul de înflorire a României so
cialiste, de înălțare a patriei pe lu
minoasele culmi ale comunismului" 
— se subliniază în telegrama co
lectivului ziarului „SCÎNTEIA".

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, i-au mai 
fost adresate numeroase telegrame din partea altor comitete munici
pale, orășenești și comunale de partid, organizații sindicale, de tine
ret și femei, ministere, instituții centrale, colective de muncă din între
prinderi, de pe șantiere de construcții, din institute de cercetări și 
proiectări, unități agricole de stat și cooperatiste, uniuni de creație, 
instituții de cultură și artă, de invățâmint, de ocrotire a sănătății, 
de către unități militare.

Asemenea întregului nostru popor, semnatarii dau glas nemărgini
tei satisfacții și mindriei patriotice pentru alegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ca membru titular și președinte de onoare al celui 
mai înalt for științific al țării, subliniind că aceasta reprezintă o stră
lucită expresie a prețuirii pentru vasta operă teoretică și practică a 
secretarului general al partidului, o recunoaștere a inestimabilei sale 
contribuții la fundamentarea științifică, realistă și cuprinzătoare a po
liticii interne și externe a partidului și statului nostru, la îmbogățirea 
tezaurului gindirii social-politice, economice și filozofice românești și 
mondiale.

Telegramele reliefează profunda personalitate de eminent gînditor 
revoluționar a tovarășului Nicolae Ceaușescu, omul care a pus la 
temelia întregii activități de construcție a societății socialiste cele mai 
avansate cuceriri ale științei și tehnicii, pirghii esențiale care au pro
pulsat România pe traiectoria celui mai amplu proces de dezvoitare 
economico-socială din întreaga sa istorie.

Impresionante prin mesajul lor, aceste telegrame, venite de pe 
intreg cuprinsul țării, dau o înaltă cinstire - acum la împlinirea a 
două decenii de la Congresul al IX-lea al P.C.R., cînd în fruntea 
partidului a fost ales tovarășul Nicolae Ceaușescu - activității dina
mice a secretarului general al partidului, președintele Republicii, pusă 
în slujba înfăptuirii nobilelor idealuri de progres și civilizație ale po
porului român, triumfului pâcii, colaborării și înțelegerii in întreaga 
lume. Ele exprimă angajamentul tuturor oamenilor muncii de a nu 
precupeți nici un efort în vasta activitate creatoare, consacrată trans
punerii în viață a mărețelor obiective trasate de Congresul al XIII-lea 
al partidului, de a face totul pentru prosperitatea și înflorirea multi
laterală a scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.

(Agerpres)
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^1 UN TIMP GLORIOS
Mă număr printre 

cei 14 000 de oameni ai 
muncii ciți lucrează 
astăzi la „Electro
putere" — cea mai 
mare și reprezentativă 
unitate industrială a 
Craiovei, ca și a in
dustriei electrotehnice 
românești. „Electro- 
putere“ este un nume 
și este o emblemă — 
cunoscute și recunos
cute in (ară și pes
te tot acolo unde 
iși exportă produ
sele : locomotive die
sel și electrice pen
tru linii magistrale, 
transformatoare de pu
tere, aparataj electric 
de inaltă tensiune, mo
toare electrice sincro
ne și asincrone, pro
duse realizate la ni
velul tehnicii mon
diale.

In 1955 — anul isto
ricului Congres al 
IX-lea, cind a fost 
ales in fruntea 
partidului tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — 
in zona de est a Cra
iovei exista doar uzina 
noastră ; era, ce-i 
drept, o unitate mai 
răsărită decit altele, 
dar nu avea nicidecum 
dimensiunile și faima 
actuală. In cei 20 de 
ani ai devenirii noas

Luminosul drum Permanentul
al revoluției agrare

Pe iubitul conducă
tor al țării, de nume
le căruia sint legate 
toate mărețele înfăp
tuiri ale celor două 
glorioase decenii, noi, 
cei care trăim și mun
cim in comuna Purani 
Un județul Teleorman, 
am avut deosebita 
bucurie să-l primim 
în mijlocul nostru, in 
mai multe rîn- 
duri. Fiecare întil- 
nire pe care am a- 
vut-o cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a 
transformat intr-o a- 
devărată consfătuire 
de lucru cu un tova
răș apropiat, cu un 
prieten drag. De fie
care dată a străbătut 
ogoarele noastre, a 
purtat un viu dialog 
cu făranii cooperatori, 
cu mecanizatorii și 
specialiștii, in mijlo
cul lanurilor de orz, 
griu sau porumb. Fe
lul simplu, deschis, 
firesc in care ni s-a 
adresat, felul cum 
ne-a întrebat apro
piat, tovărășește. ce 
facem, ce gînduri 
avem, sfaturile sale 
ne arătau ce înseam
nă un conducător care 
acționează cu poporul 
pentru popor, un co
munist de omenie. 
Ne-a ascultat cu lua- 
re-aminte, dovedind 
un mare interei fată 
de pulsul vieții, față 
de munca și preocu
pările oamenilor.

Păstrez și astăzi cu 
adincă emoție in su
flet amintirea primei 
întîlniri cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. 
Era in anul 1976. A 
venit la noi in dimi
neața unei zile de iu
nie. l-am arătat lanu

A. construi pentru 
prezent și viitor

Printre cei mai
îndrituit! martori ai 
istoriei acestui timp
se află constructorii, 
marele detașament al 
constructorilor, in Care 
ii cuprindem și pe ar- 
hitecți, și pe fierar- 
betoniști, șl pe exca- 
vatoriști, și pe proiec- 
tariții de poduri. Iar 
cuvintul „martor" se 
cuvine a fi citit in în
țelesul larg pe dare , 
epoca noastră de mari 
ctitorii i-l conferă : 
acela de participant la 
Istorie, angajat cu în
treaga lui ființă in 
marea operă de edifi
care a României so
cialiste.

In acest sens mar
tori, constructorii Su
cevei știu bine — și 
au făcut din acest a- 
devăr durat în timp 
suprema lor certitudi
ne — știu bine, din 
propria lor experien
ță de viafă, că 
„Epoca Ceaușescu"
este cea mai rodnică, 
cea mai bogată in îm
pliniri din istoria pa
triei. Noi, constructo
rii, am ridicat case 
noi pentru aproape un 
sfert de milion de oa
meni doar în orașele 
județului. Ne-am adus 
partea noastră de con
tribuție la acea reali
tate care se enunță 
simplu: in anii care 
au trecut de la Con

tre, anii celor mai 
mari înfăptuiri, nu 
numai „Electroputere" 
s-a dezvoltat spectacu
los (ea realizează azi, 
intr-o singură lună, a- 
proape întreaga pro-

In avanposturile 
tehnicii 
moderne

ducție a municipiului 
Craiova din anul 1965), 
dar in juru-i s-a înăl
țat o salbă de alte pu
ternice întreprinderi : 
de utilaj greu, de trac
toare și mașini agrico
le, de material rulant, 
de aeronautică, „Olt- 
cit"-ul și altele.

Hotăritoare pentru a- 
cest drum ascendent, 
pentru marile progrese 
înregistrate au fost 
cele zece vizite de 
lucru efectuate in 

rile de cereale păioa- 
se, solele cultivate cu 
porumb. Ne-a cerut 
să mărim densitățile 
de plante la hectar, 
să folosim soiuri de 
orz care au rezistență 
la cădere și coacere 
timpurie. -Ne-a îndem
nat de fapt să ne în
sușim temeinic tehno
logiile moderne ale 
marilor recolte, să pu
nem în valoare toate 
rezervele pămîntului 
nostru fertil. „Tre
buie să îndrăzniți mai 
mult ! Trebuie să 
mergeți mai departe!" 
— ne-a cerut atunci, 
ca, de fiecare dată, 
mai tîrziu. Ne-a în
demnat să gindim și 
să acționăm ca ade- 
vărați revoluționari. 
Cuvintele ne-au mers 
la inimă șl am în
drăznit. Aplicînd in 
viață indicațiile deo
sebit de prețioase, 
sfaturile sale înțelep
te, orientările sale 
clarvăzătoare, coope
ratorii, mecanizatorii 
și specialiștii, noi toți 
am reușit să facem 
din cooperativa noas
tră o unitate de frun
te a județului. Am 
reușit să ridicăm Șta
cheta producțiilor me
dii de porumb știu- 
leți la hectar de la 
5 000—6 000 kg, in urmă 
cu avroape zece ani, la 
17—ÎS tone. La orz am 
obținut recolte de 6—7 
tone la hectar, iar la 
floarea-soarelui de 
peste 3 000 de kilo
grame.

In cei 20 de ani de 
cind iubitul nostru 
conducător se află la 
cîrma țării, urmând 
neabătut îndemnuri
le sale, am mărit ave

gresul al IX-lea al 
partidului, personalul 
muncitor din industria 
județului a crescut de 
peste două ori. Am 
pus umărul, cu bucu
rie și mindrle, la creș
terea tuturor localită
ților și la crearea u- 
nora noi.

Toate acestea au 
început cu putere — 
pentru Suceava, ca 
și pentru țara întrea
gă — in 1965 de atunci 
de cind în fruntea 
partidului, a poporu
lui se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. In 
mai 1966, iubitul nos
tru conducător a făcut 
prima vizită de lucru 
in județul Suceava; 
in memoria suceveni
lor au rămas întipări
te cuvintele sale pro
gramatice: „Se vor 
dezvolta industria, a- 
gricultura, știința, cul
tura, se vor construi 
locuințe". Cuvintele 
sale s-au transformat 
neintirziat în faptă.' 
Peste doar patru ani, 
in mai 1970, plaiurile 
Bucovinei au trăit din 
nou sărbătoarea unei 
vizite a conducătoru
lui nostru. Am fost 
fericiți atunci cind 
am ascultat aprecie
rile sale : „In orașul și 
in județul dumnea
voastră s-au petrecut 
mari transformări, tn 
ce privește construc

intreprinderea noastră 
de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. De 
fiecare dată s-a sfătuit 
cu noi, ne-a dat pre
țioase indicații și ne-a 
sprijinit pentru a dl- 

versifica producția, 
pentru a realiza produ
se care să fie căutate 
și să poată concura 
alături de produsele 
unor firme recunoscu
te în lume. Așa a spus 
secretarul general al 
partidului nostru, așa 
am acționat noi. A- 
proape 70 la sută din 
produsele noastre sini 
noi șl modernizate. O 
parte dintre ele au fost 
prezentate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la 

rea obștească a coo
perativei de 5 ori. 
Rezultat firesc al 
obținerii unor recolte 
sporite la hectar, al 
dezvoltării puternice 
a sectorului zootehnic, 
unde avem producții 
bune, comuna noastră 
s-a dezvoltat mult in 
ultimii ani. 7 ăranii 
cooperatori se bucură 
astăzi. de un trai : ci
vilizat, și-au construit 
case trainice, și-au 
făcut satele mereu 
mai frumoase. Toate 
se datorează faptului 
că secretarul general 
al partidului a îm
prospătat, a revoluțio
nat modul nostru de 
a gîndi, felul nostru 
de a munci, chipul in 
care ne simțim 
răspunzători pentru 
destinul pămîntului și 
recoltelor.

Am învățat 
de la tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să 
nu ne mulțumim cu 
cit am făcut și să nu 
uităm niciodată că 
mai lung e drumul de 
împliniri aflat în fața 
noastră decit cel lăsat 
in urmă. $i, mai ales, 
să nu uităm că par
curgerea acestui drum 
al noii revoluții agra
re, drum de continuu 
progres al agriculturii 
românești, va însemna, 
totodată, un avint și 
mai mare al satelor 
noastre, noi pași de 
bunăstare in viața ță
ranilor cooperatori și 
a țării.
Marin NEDEA
Erou al Muncii 
Socialiste, 
președintele C.A.P. 
Purani, județul 
Teleorman 

țiile, arhitecții au do
vedit imaginație, au 
făcut lucruri bune. 
Orașul devine tot mai 
modern, tot mai fru
mos". A fost o adevă
rată decorație de su
flet pentru noi toți, 
care ne-a stimulat 
puternic răspunderea 
de a construi trainic 
și frumos pentru pre
zent și viitor.

Din 1965 și pină as
tăzi. centrul nostru a 
executat circa 10 000 
de proiecte. Ele în
seamnă cartiere cu 
zeci de mii de aparta
mente, sistematizări 
de localități urbane șt 
rurale, case de cultu
ră, școli, spitale, com
plexe comerciale, ho
teluri, spații de agre
ment șl multe altele, 
toate dotări care fac 
din județul Suceava 
unul dintre cele mai 
frumoase județe ale 
tării. Cuvintele „Epoca 
Ceaușescu" răsună în 
sufletul nostru pe te
meiul marilor zidiri, 
împliniri ale vieții 
noastre, pe care le 
datorăm tovarășului 
Nicolae Ceaușescu,
ctitorul României mo
derne.

Arh. Eusebie 
LATIȘ 
directorul Centrului 
de proiectare Suceava. 

vizita de lucru in uni
tatea noastră din 29 
mai anul acesta, cind, 
apreciind eforturile și 
rezultatele obținute, 
și-a manifestat încre
derea că „Electro- 

putere" poate deveni 
una dintre cele mai 
puternice întreprin
deri din lume. îndem
nurile sale de a realiza 
o nouă calitate a mun
cii ne mobilizează per
manent.

In majoritatea vizi
telor de lucru, secreta
rul general al partidu
lui a fost însoțit 
de tovarășa Elena 
Ceaușescu, proeminent 
om politic, reprezen
tant de prestigiu al

Prima vizită efec
tuată in întreprinderea 
noastră de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a 
avut loc chiar in 
luna iulie 1965. Am 
notat cuvintele pe 
care le-a rostit atunci, 
la adunarea populară 
din curtea uzinei: 
„Pregătindu-se pen
tru a porni pe noul 
drum, partidul. Corni-, 
tetul său Central con
sideră ca este bine să 
se sfătuiască cu mun
citorii, cu țăranii, cu 
intelectualii, cu toți 
cei care, sub condu
cerea sa, vor străbate 
acest drum". De atunci 
și pină acum tovară
șul Nicolae Ceaușescu 
ne-a vizitat de nenu
mărate ori. uneori 
chiar și de două ori 
pe an. După fiecare 
vizită de lucru uzina 
s-a dezvoltat și mai 
mult, producția a cres
cut și s-a diversificat, 
condițiile de muncă 
s-au îmbunătățit. sub
stanțial. Secțiile de 
mecanică 6 și 7, tur
nătoria — una dintre 
cele mai moderne din 
tară — și chiar secția 
de utilaj complex in 
care lucrez acum au 
fost realizate la indi
cația expresă a secre
tarului general al 
partidului.

Despre întreprinde
rea „1 Mai" din Plo
iești se vorbește as
tăzi cu respect pe o 
bună parte din meri
dianele lumii. Ne pu

Sub semnul muncii
și vieții înfrățite

Singeorgiu este un 
sat străvechi, dar 
ceea ce nu s-a reali
zat aici în zeci și sute 
de ani s-a făcut in 
mai puțin de două de
cenii Așa cum arată 
astăzi, practic de ne
recunoscut, localitatea 
noastră -- în care 
trăiesc și muncesc în
frățiți 6 500 de români 
și cetățeni români de 
naționalitate maghia
ră — este o creație a 
politicii partidului de 
dezvoltare armonioa
să a tuturor zonelor 
țării.

Pentru mine, ca și 
pentru locuitorii co
munei, ziua de 12 sep
tembrie 19S3 consti
tuie o dată memora
bilă. Atunci, vizita 
secretarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu la 
stațiunea de cercetări 
zootehnice din comu
na noastră ne-a um
plut inimile de bucu
rie. I-am urmărit în
deaproape gesturile, 
indicațiile, satisfacția 
cu care a luat cunoș
tință de realizările 
noastre. Ele au fost 
posibile datorită con
dițiilor deosebite de 
muncă și viață, dato
rită noului climat in
staurat de glorioasa 
epocă pe care cu min
drle o numim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". O 
epocă vdlidind cu pu
terea faptelor că 

științei. Din dialo
gul purtat cu spe
cialiștii noștri a re
zultat că trebuie să 
dezvoltăm și mai mult 
cercetarea proprie, 
pentru a crește călită- 

tea și competitivitatea 
produselor. Așa se face 
că „Electroputere" se 
poate mîndri acum cu 
unul dintre cele mai 
mari și moderne in
stitute de cercetare ști
ințifică și inginerie 
tehnologică din țaru.. 
Aș mai adăuga și fap
tul că lingă întreprin
derea noastră s-a con
struit, tot în acești 
rodnici ani, o modernă 
facultate de electro
tehnică, pentru a lega

tem mîndri că am ie
șit in lume cu fruntea 
sus, dovadă că am 
devenit al treilea 
producător și al doi
lea exportator de uti
laj petrolier de pe 
glob. Recordul euro
pean de adîncime, 
faptul este cunoscut, 
a fost obținut de o 
instalație românească 
de foraj fabricată la 
„1 Mai". Acum lucrăm 
la a treia generație 
de utilaj petrolier ro
mânesc Un singur 
exemplu: executăm
Instalația F-900 pen
tru foraje la peste 
10 000 metri, cu acțio
nare diesel-electrică. 
Iar toate acestea le 
datorăm secretarului 
general al partidului. 
Cine dintre noi poate 
să uite faptul că fie
care proiect impor
tant de îmbunătățire 
a producției și a mun
cii, de dezvoltare și 
extindere, de moder
nizare a fost exami
nat direct, la fața lo
cului, cu muncitorii 
și specialiștii uzinei, 
de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ? 
Cine poate să uite că 
după fiecare vizită de 
lucru noi orizonturi 
s-au deschis și pentru 
„1 Mai" din Ploiești?

Eu am fost ucenic 
aici. Apoi muncitor 
lăcătuș. Am urmat li
ceul seral și apoi 
m-am înscris la facul
tate. Pot spune fără 
să greșesc că am

România este in
tr-adevăr patria unui 
comunism de omenie, 
tara in care omul, 
fără deosebire de na
ționalitate, reprezintă 
scopul suprem al poli
ticii științifice a parti
dului. Ne bucurăm, 
toți fiii țării, de o de
plină egalitate în 
drepturi și îndatoriri 
— ceea ce asigură o 
temelie trainică re
zultatelor muncii noas
tre înfrățite.

Profesia mea de 
bază face ca adesea 
să-mi argumentez 
ideile apelînd la gra
iul cifrelor. Citeva 
dintre ele dau măsura 
marilor schimbări a- 
duse in viața comunei 
noastre de luminoșii 
20 de ani de istorie 
nouă. In acest răstimp 
numărul unităților 
economice de pe raza 
localității (altădată 
eminamente agricolă) 
a crescut de trei ori, 
iar producția indus
trială — de la 60 mili
oane lei în 1965 la 
366 milioane lei în 
acest an. Totodată, 
faptul că numărul 
personalului muncitor 
a sporit, în aceeași 
perioadă, de aproape 
patru ori, a adus tot 
mai multă bunăstare 
in gospodăriile oame
nilor muncii români 
și maghiari. S-au con
struit citeva sute de 
case și apartamente 
noi „ca la oraș", 
iar desfacerile de 

învățământul cu cerce
tarea și producția.

Prin grija neconte
nită a partidului nos
tru, a secretarului său 
general, a tovarășei 
Elena Ceaușescu, s-au 
creat condiții tot mai 
bune de muncă și de 
viafă pentru cele peste 
3 500 de femei cite lu
crează la „Electro
putere". O dată cu 
crearea de noi locuri 
de muncă, cu antre
narea femeilor în în
treaga activitate eco
nomică și socială a în
treprinderii, s-an creat 
pentru ele șanse egale 
de afirmare. La noi, 
de exemplu, există fe- 
mei-director, femet- 
muncitor, femei-cerce- 
tător, femei-inginer, 
care, prin hărnicie, 
inteligență și pasiune, 
contribuie din plin la 
continua dezvoltare Și 
afirmare a întreprin
derii „Electroputere", 
ctitorie a epocii pe 
care cu mândrie pa
triotică o numim 
„Epoca Ceaușescu".
Dumitra ANTONIE 
Erou al Muncii
Socialiste, bobinatoare 
la întreprinderea 
„Electroputere" Craiova 

crescut o dată cu uzi
na, că am fost unul 
dintre cei care, ur
mind îndemnurile se
cretarului general al 
partidului, m-am stră
duit să mă perfecțio
nez pentru ca, la 
rîndu-mi, să-mi pot 
perfecționa activitatea. 
Acum sint inginer. 
Iar ca mine sint mulți 
la „1 Mai". Pentru că 
aici, în uzină, am în
vățat cu toții: Și tre
buie să învățăm încă, 
indiferent de vîrstă. 
Gama profesiilor se 
lărgește, complexita
tea mașinilor este tot 
mai accentuată, iar 
tehnologiile sint tot 
mai avansate. Iată de 
ce învățăm. Și încă : 
învățăm să avem în
credere în forțele pro
prii, să gindim nova
tor, să găsim singuri 
soluții pentru cele mai 
dificile probleme ce 
apar în procesul de 
producție. Pentru că 
aceasta, așa cum a 
subliniat în repetate 
rinduri iubitul nostru 
conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 

.este singura cale spre 
'progres, spre înflori
rea continuă a scum
pei noastre patrii.
Inqiner Iulian 
OANCEA
șef secție 
utilaj complex, 
întreprinderea „1 Mal“- 
Ploiești 

mărfuri prin comerțul 
de stat au crescut de 
la 1 milion la 17 mili
oane lei. Sint cifre 
care atestă atit ridi
carea generală a bună
stării oamenilor, cit 
și împlinirea fiecăruia 
in parte. Puteam eu 
oare, bunăoară, fiică 
de țărani, să visez cu 
ani in urmă că voi 
ajunge să am o fami
lie căreia să nu-i lip
sească nimic ? Soțul 
meu este tehnician 
agricol și avem doi 
copii, ambii studenți.

Consătenii noștri, 
de asemenea, duc o 
viață de muncă și îm
pliniri, fără termen de 
comparație cu trecu
tul. Datorăm toate a- 
cestea faptului că în 
fruntea României so
cialiste, scumpa noas
tră patrie, se află un 
conducător erou care 
nu cunoaște țel mai 
înalt decit slujirea in
tereselor șt aspirații
lor poporului. Acesta 
este temeiul omagiu
lui nostru fierbinte 
pe care îl aducem cu 
profundă recunoștin
ță cu ocazia aniver
sării a două decenii 
de la Congresul IX, 
care a inaugurat stră
lucita epocă pe care 
o trăim.

Gall Eva 1LD1KO 
contabil-șef
la Consiliul popular al 
comunei Singeorgiu 
de Mureș

Invâțâmîntul românesc
— la un înalt nivel

Vocația 
ctitoriei

Noi toți cei ce mun
cim și învățăm în 
Institutul de construc
ții din București 
avem adine imprimată 
în inimă și în minte 
imaginea vie, plină de 
profunde semnificații < 
a vizitei efectuate in 
institutul nostru de 
către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în 
anul 1971, vizită ce a 
marcat începutul apli
cării ferme a concep
ției revoluționare pri
vind integrarea învă- 
țămintului cu cerceta
rea și producția. Sar
cina expresă, formu
lată atunci de secreta
rul general al parti
dului, ca „toate colec
tivele de cadre didac
tice și studenți să 
participe efectiv la 
proiectarea și execuția 
unor obiective de con
strucții" a reprezen
tat pentru noi coloa
na vertebrală a între
gii activități de per
fecționare a procesu
lui de învățământ, de 
racordare organică a 
acestuia la cerințele 
dezvoltării econoniico- 
sociale, la exigențele 
aplicării ferme a cu
ceririlor revoluției 
tehnico-științifice.

Pe baza indicațiilor 
și orientărilor stabili
te in dialogul purtat 
cu cadrele didac
tice și studenții, de 
către ctitorul invăță- 
mintului românesc 
modern — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — 
principala preocupare 
care a stat în fața se
natului și a consiliilor 
profesorale a fost 
aceea de a găsi moda
litățile și formele cele 
mai adecvate educă

Școala muncii 
și a romantismului 

revoluționar
Am șansa să mă 

număr printre briga
dierii de la „Porțile 
luminii", printre su
tele de tineri veniți 
pe Șantierul național 
al tineretului de la 
Sistemul hidroener
getic și de navigația 
„Porțile de Fier II". $i 
sint mândru că noua 
cetate a luminii de pe 
Dunăre înglobează în 
construcția sa și ceva 
din munca, din visu
rile noastre. Așa cum 
toate marile construc
ții înălțate în acești 
ani bogați în împliniri 
care au intrat în isto
rie cu numele de 
„Epoca Ceaușescu" 
înglobează, alături de 
munca și strădania 
comuniștilor, 'efortul 
tineresc și visul înari
pat al generației din 
care fac parte.

Sintem fiii acestui 
timp glorios, de cind 
la cîrma destinelor 
patriei se află tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
conducătorul iubit, 
prietenul și îndrumă
torul tinerel generații. 
Prezent de nenumă
rate ori în mijlocul 
nostru, al tinerilor, cu 
ocazia vizitelor de lu
cru, dar și cu prilejul 
unor momente deose
bite ale vieții uteciste 
— aniversarea, cu doi 
ani in urmă, a 35 de 
ani de la înființarea 
primelor șantiere na
ționale ale tineretului 
sau, anul acesta, des
chiderea lucrărilor fo
rumului național al 
tinerei generații — 
secretarul general al 
partidului ne-a în
demnat, de fiecare 
dată, să ducem mai 
departe flacăra ro
mantismului revolu
ționar, să muncim și 
să învățăm, să credem 
în puterea minții și a 
brațelor noastre, să 
ne aducem din toate 
puterile contribuția la 

rii prin muncă și pen
tru muncă a viitorilor 
specialiști construc
tori. S-a acționat ast
fel incit, prin găsirea 
unor locuri de practi
că adecvate profilului 
și nivelului de pregă
tire și prin acordarea 
unei îndrumări de 
specialitate competen
te, să se asigure în
sușirea cunoștințelor 
necesare pentru for
marea profesională în 
raport cu nevoile so
cietății. S-au consti
tuit formații complexe 
de lucru, cuprinzînd 
studenți, cadre didac
tice și cercetători, for
mații ce au reprezen
tat nucleul viitoarelor 
ateliere de cercetare 
și proiectare. A fost 
creat, cu participarea 
studenților și cadrelor 
didactice, un șantier 
propriu al institutului, 
care a răspuns unor 
nevoi specifice peri
oadei de început a in
tegrării învățămîntu- 
lui și care, totodată, 
și-a dovedit utilitatea 
in rezolvarea proble
melor, in prefigurarea 
și testarea unor noi 
direcții și posibilități 
de valorificare ă po
tențialului științific și 
tehnic de care dispu
ne institutul nostru. 
De asemenea, studen
ții și cadrele didactice 
au participat direct la 
construirea a 2 cămi
ne de cite 900 locuri 
și a unei cantine 
cu o capacitate de 
l 500 locuri, in com
plexul studențesc „La
cul Tei", precum șl la 
o serie de obiective 
economice și social- 
culturale atit în Capi
tală, cit și in țară.

marile realizări ale e-
pocii noastre.

tn aceste zile, cină 
țara întreagă sărbăto
rește 20 de ani de la 
Congresul al IX-lea al 
partidului, cind noi, 
uteciștii, ne pregătim 
să intimpinăm cu noi 
realizări apropiata „zi 
a brigadierului", gin- 
dul mă poartă la înce
puturile șantierului 
nostru, cind ni s-au 
încredințat nouă, tine
rilor, lucrările de 
construcții-montaj in 
centrala hidroelectri-
că. Am fost cu toții 
emoționați, 
încrederea 
partidul, 
general al
o acordă tinerei gene
rații. Acum, cind ne 
apropiem de bilanțul 
final, pot spune că a- 
ceastă încredere 
fost confirmată, 
noi, brigadierii de la 
„Porțile luminii", ase
menea celor ele la

mîndri de 
pe care 
secretarul 
partidului

a 
că

„Magistrala albastră", 
asemenea celor ce ac
ționează pe frontul 
cărbunelui, sau în 
cîmpie, sau la temelia 
unor mari termocen
trale, asemenea tutu
ror tinerilor din pa
tria noastră, ne-am 
îndeplinit cu dăruire 
patriotică misiunea.

Aici, la școala mun
cii și a roman
tismului revoluționar,

Pornind de la sarci
nile rezultate din do
cumentele Congresu
lui al Xlll-lea, din 
cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la 
recentul forum al de
mocrației muncito
rești, senatele și 
consiliile profesorale, 
sub îndrumarea orga
nelor și organizațiilor 
de partid, iși intensi
fică, în prezent, efor
turile în vederea spo
ririi contribuției fie
cărei facultăți și ca
tedre la găsirea unor 
noi soluții privind ac
celerarea industriali
zării construcțiilor, re
ducerea consumurilor 
materiale și energeti
ce, introducerea teh
nicilor. și tehnologiilor 
moderne, pentru valo
rificarea superioară a 
întregului potențial 
științific șl tehnic de 
care dispunem.

In întreaga noastră 
muncă de instruire și 
educație ne preocu
păm de asimilarea in 
însăși substanța cursu
rilor, proiectelor, tu
turor componentelor 
învățământului, a te
zelor, orientărilor și 
aprecierilor funda
mentale din opera 
secretarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a- 
sigurind astfel forma
rea unor specialiști cu 
bună pregătire profe
sional-științifică, ani
mați de un înalt spi
rit revoluționar și pa
triotic.
Prol. uri'iv. dr. ing. 
Florea CH1RIAC 
rectorul Institutului de 
construcții 
din București 

ne-am format în spi
ritul răspunderii și 
abnegației ce caracte
rizează clasa noastră 
muncitoare, cu gindul 
că sintem datori' să 
dăm acoperire prin 
fapte viselor noastre 
tinerești. Vise hrănite 
de realitatea acestui 
prezent dinamic, crea
tor, prefigurînd un 
viitor măreț. Viitorul 
nostru comunist. Fie
care dintre noi, fie 
luptind pentru dez
voltarea energetică a 
țării, fie în largul 
cîmpiei, pentru vii
toarele recolte, fie pe 
alte șantiere, păstrăm 
in suflet, vie, recu
noștința fierbinte față 
de patrie șl partid, 
față de secretarul ge
neral al partidului, 
pentru grija părin
tească acordată tine
rei « generații, pentru 
posibilitatea de a ne 
număra și noi, tinerii, 
printre constructorii 
acestor obiective că
rora, mîine, tot noi le 
vom fl beneficiari.

Avem șansa de a ne 
forma pentru viitor, 
crescînd o dată cu con
strucțiile viitorului.
Toader BARA 
brigadier,
Șantierul național 
al tineretului
„Porțile de Fier 11“

Vasta ctitorie a cărei temelie a 
fost emblematic pusă, acum două 
decenii, la cel de-al IX-lea Con
gres al partidului nostru comunist 
de către marele bărbat politic și 
strateg de geniu al renașterii so
cialiste a patriei, Președintele 
Nicolae Ceaușescu, va intra, sigur, 
in istorie sub semnul cutezător al 
construcției durabile, monumen
tale.

Vocația ctitoriei, definitorie pen
tru morala vieții acestui popor, 
niciodată înfrint în voința lui tul
burătoare de a zidi necontenit șl 
neobosit pentru ziua de mîine, 
pentru viitor, pentru istorie, s-a 
împlinit inspirat în acești ani care, 
prin bogăția lor de fapte, au căpă
tat virtuțile și meritele și greutatea 
și înfățișarea inconfundabilă a 
unei epoci strălucite, pe drept 
cuvînt recunoscută a fi cea mai 
densă, cea mai încărcată de ener
gia marilor transformări înnoi
toare, cea mai luminoasă, prin 
bucuria și mândria realizării idea
lurilor din întreaga istorie a țării, 
in sfirșit ieșită în lume cu fruntea 
sus.

Nu mă voi opri, acum, asupra 
uriașului — cuvintul este cit se 
poate de la locul lui — proces edi
litar care a schimbat,r.liț^fplșnente 
geografia României, nu mă voi opri 
asupra fertilului proces , de. in
dustrializare, devenit, intr-un ritm 
cu adevărat revoluționar, realitatea 
hotăritoare pentru destinul inde
pendenței noastre economice șl 
pentru prestigiul nostru intr-o pe
rioadă cind întreaga lume se re
vendică de la revoluția tehnică și 
tehnologică, nu mă voi opri asupra 
saltului, impresionant, înregistrat 
în numai două decenii de nivelul 
de trai general al unei națiuni în
tregi mutată, in proporție de peste 
optzeci la sută în case și lo
cuințe noi, pentru că fiecare dintre 
noi sintem nu numai martorii șl 
beneficiarii, ci și autorii acestei 
transformări galopante a patriei in 
vatra înfăptuirii tuturor visurilor 
care au incendiat conștiințele pa
triotice ale înaintașilor. Vă cer în
găduința să ne oprim, împreună, 
asupra acelor opere care, izvorite 
din marea vocație a iubirii de 
țară a conducătorului partidu
lui și poporului român, președinte
le Nicolae Ceaușescu, vor rămine 
să înfrunte timpul vorbind viito
rimii despre un timp eroic, despre 
o epocă fără precedent, cind vo
cația ctitoriei și-a îmbogățit atit de 
simbolic virtuțile.

Ce reprezintă, în fond, dacă stăm 
să judecăm cu liniștea istoriei, o 
lucrare de proporțiile Metroului 
bucureștean, încă de pe acum con
siderat drept unul din cele mai 
moderne din Europa și care a făcut, 
și face, să strălucească geniul in
gineriei românești, căci această lu
crare este, să nu pregetăm să sub
liniem, în exclusivitate gîndită, 
proiectată, realizată de români și 
cu forța economiei românești so
cialiste ? Ce reprezintă acest Me- , 
trou dacă nu un simbol al ideii de 
monumentalitate ?!

Ce reprezintă, oare, sub cerul a- 
cestei idei a vocației monumenta
lității, o lucrare unică in istoria 
noastră și care pină de curînd 
aparținea lumii visului, cum este 
magistrala albastră, Canalul Dună
re — Marea Neagră, care schimbă 
nu numai geografia României, ci 
și a continentului, decit o dovadă, 
strălucită a geniului cutezător al 
unui mare conducător și a voinței 
unui popor de a-și urma conducă
torul cu o încredere pe care istoria 
i-o va răsplăti cum se cuvine ?! Ce 
reprezintă, oare, dacă nu explozia 
ideii de monumentalitate, șan
tierul grandios pe- care îl repre
zintă, azi, Bucureștiul întreg, aflat 
sub zodia unor transformări ce vor 
conduce, foarte curînd, la afirma
rea pe harta țării a unei noi capi
tale a României ?

Curînd, foarte curînd, Bucureștii 
vor fi traversați de oglinda de apă 
curată și pură a unei Dîmbovițe ce 
va aminti izvoarele legendei. Foar
te curînd, noua capitală a țării va 
fi un splendid port la Dunăre. Cu
rînd, foarte curînd, marile bu
levarde ale socialismului victorios 
vor dărui orașului amiral al pa
triei demnitatea unei metropole a 
renașterii.

Judecind, astfel, cu liniștea isto
riei, această epocă purtind numele 
Ceaușescu putem fi mindri. Ziua 
de mîine va însemna, în dreptul 
anilor cărora le sintem și martori 
șt autori, drept măsură hotăritoare 
pentru tot ce am înfăptuit.

Dinu SĂRARU J
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DOUĂ DECENII DE LA CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI

TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
de participanta la sesiunea științifică omagială organizată de Consiliul Național pentru 

Știință și Tehnologie, Academia Republicii Socialiste România și Academia „Ștefan Gheorghiu“

(Urmare din pag. I)
Lucrările sesiunii au pus pregnant in lumină 

importanta deosebită a orientării dumneavoas
tră științifice, novatoare privind dezvoltarea și 
modernizarea forțelor de producție, crearea unei 
puternice baze tehnico-materiale — ca o condi
ție primordială a lichidării, intr-un timp scurt, 
a înapoierii economice și sociale moștenite de 
la vechiul regim, ca un factor determinant al 
asigurării progresului mai rapid al Întregii țări. 
.Pțe această bază, in ultimele două decenii au fost 
cneate o industrie puternică, modernă, o agri
cultură socialistă în plină dezvoltare, s-au asigu
rat, progresul armonios al tuturor ramurilor eco- 
nouniei naționale, creșterea avuției socialiste și a 
venitului național, ridicarea generală a nivelu
lui'de viață și de civilizație al intregului popor.

Ai fost puternic evidențiată preocuparea dum
neavoastră constantă pentru realizarea unui 
raport optim in dezvoltarea industriei și agri
culturii, pentru amplasarea armonioasă a for
țelor" xie producție pe teritoriul țării, care a ridi
cat la» o viață nouă, înfloritoare, județele patriei, 
a asigwrat ca toți oamenii muncii să se bucure 
de binefacerile civilizației socialiste, de condiții 
egale de muncă și de viață.

Comunicările prezentate au pus puternic în 
relief importanța deosebită pe care o are orien
tarea dumneavoastră de a situa consecvent Ia 
baza intrigii activități de construcție a noii 
orînduiri cele mai avansate cuceriri ale științei 
și tehnicii moderne, de a asigura, în acest scop, 
un puternic avint al științei, invățăminiului și, 
culturii, lărgirea continuă a orizontului de pre
gătire tehnică și culturală a întregului popor.

S-a evidențiait, totodată, contribuția inestima
bilă a tovarășei Elena Ceaușescu în dezvoltarea

științei românești, în înălțarea patriei pe noi 
trepte de civilizație și progres.

A fost subliniată preocuparea permanentă pe 
care ați manifestat-o și o manifestați pentru 
ca, o dată cu dezvoltarea forțelor de producție, 
să se asigure perfecționarea continuă a rela
țiilor de producție și sociale, a organizării și 
conducerii societății. în acest larg context, s-a 
evidențiat faptul că o realizare remarcabilă a 
acestor ani o constituie înfăptuirea ideilor și 
concepției dumneavoastră privind organizarea 
pe baze democratice a întregii vieți economice 
și sociale dpi țara noastră. Din inițiativa și 
sub îndrumarea dumneavoastră directă a fost 
creat un sistem organizatoric original, unic in 
felul său, care asigură participarea efectivă, 
nemijlocită, a tuturor oamenilor muncii la con
ducerea societății, exercitarea deplină a prero
gativelor poporului de adevărat stăpin al țării, 
de făuritor conștient al propriilor destine.

Mindri de marile realizări ale prezentului, 
conștienți de-răspunderile în fața viitorului, 
participanții Ia sesiune au dat o înaltă apre
ciere îndemnurilor dumneavoastră adresate cla
sei muncitoare, țărănimii, intelectualității, în
tregului nostru popor, angajîndu-se ferm să 
nu-și precupețească eforturile pentru a îndeplini 
in mod exemplar hotărîrile Congresului al 
XIII-Iea al partidului.

Lucrările sesiunii au evidențiat faptul că, 
slujind cu inepuizabilă energie și devotament 
patriotic interesele vitale ale țării și poporului 
român, cauza edificării socialismului și comu
nismului în România, dumneavoastră, mult iu
bite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
v-ați afirmat, totodată, în conștiința omenirii 
ca un strălucit promotor al luptei pentru pro
movarea păcii, înțelegerii și colaborării, ca un 
înflăcărat apărător al cauzei libertății și inde

pendenței popoarelor. De două decenii, de cind 
vă aflați în fruntea partidului și statului, în
treaga politică externă a României, de pace și 
largă conlucrare internațională, este indisolubil 
legată de numele și de activitatea dumnea
voastră. Toți fiii patriei dau o deosebită apre
ciere inițiativelor și eforturilor de larg răsunet 
internațional pe care le consacrați făuririi unei 
lumi mai bune și mai drepte, fără arme și fără 
războaie, a unei lumi a păcii și înțelegerii între 
toate națiunile.

Cu sentimente de înalt respect și de aleasă 
prețuire, vă adresăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, profunda noastră 
recunoștință pentru activitatea desfășurată cu 
strălucire pe plan internațional, pentru modul 
exemplar in care reprezentat! poziția României 
în relațiile internaționale, pentru rodnicele vi
zite de prietenie; efectuate, impreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în numeroase țări ale lumii, 
pentru contribuția dumneavoastră inestimabilă 
Ia lărgirea relațiilor diplomatice, economice, 
științifice, culturale ale patriei noastre cu toate 
popoarele lumii.

In acest moment sărbătoresc, cind țara întim- 
pină cu alese sentimente și însuflețitoarc fapte 
de muncă aniversarea a două decenii de la Con
gresul al IX-lea al Partidului Comunist Ro
mân, eveniment epocal în destinele patriei, fa
cem legămint solemn în fața partidului, a dum
neavoastră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, impreună cu întregul 
nostru popor, vom munci cu toată răspunderea, 
cu abnegație și elan revoluționar pentru ca — 
prin înfăptuirea liniei generale stabilite de 
Congresul al XIII-Iea al partidului — România 
să pășească ferm înainte spre orizonturile tot 
mai luminoase de progres, civilizație și bună
stare, spre comunism.

de participanții , 
la simpozionul organizat 

de Ministerul 
de Interne

(Urmare din pag. I)
cunoască cele mai înfloritoare îm
pliniri din istoria sa multimilenară, 
să-și cucerească un loc demn și 
respectat in rindul națiunilor lumii.

în cadrul simpozionului s-au 
subliniat, totodată, cu pregnanță, 
valoarea inestimabilă a operei 
dumneavoastră teoretice, de excep
țională amploare și profunzime, 
contribuția originală și creatoare 
la îmbogățirea tezaurului materia-' 
lismiilui dialectic și istoric, a so' 
cialismului științific, a gindirii po
litice și economice, a științei con
ducerii societății socialiste.

Alegerea dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ca membru ti
tular și președinte de onoare al 
Acadcmiejyi ,j Republicii Socialiste 
România constituie, de altfel, re
cunoașterea supremă a autorității 
științifice a vastei opere ce ați 
consacrat-o problemelor teoretice 
și practice ale edificării socialismu
lui în România, a modului strălu
cit in care ați îmbinat munca și 
creația savantului cu acelea ale 
conducătorului de țară și militan
tului revoluționar, care a descătu
șat și stimulat energiile și forța 
creatoare ale poporului său, punin- 
du-le pe deplin in slujba propăși
rii patriei, a independenței și su
veranității naționale.

Ca lucrători de securitate, de mi
liție și in celelalte formațiuni ale 
Ministerului de Interne, relevăm, 
dc asemenea, preocuparea constan
tă și contribuțiile dumneavoastră 
esențiale la așezarea tuturor rela

țiilor sociale pe principiile legali
tății socialiste, ale eticii și echită
ții, grija statornică pe care o ma
nifestați pentru apărarea cuceriri
lor revoluționare ale poporului 
român, a valorilor fundamentale 
ale națiunii noastre.

In perioada ce a urmat Con
gresului al IX-lea al comuniștilor 
români, activitatea tuturor organe
lor Ministerului de Interne a cu
noscut un continuu proces de am
plă perfecționare, iar lucrătorii săi 
au fost onorați de dumneavoastră 
cu inalta calitate dc activiști ai 
partidului și statului intr-un dome
niu special, întreaga lor muncă 
trebuind să se întemeieze pe res
pectul deplin față de lege și adevăr.

Doctrina originală și novatoare 
elaborată de dumneavoastră cu 
privire la apărarea valorilor supre
me ale societății noastre socialiste 
fundamentează in mod științific și 
orientează într-o largă viziune ac
tivitatea Ministerului de Interne, 
mobilizindu-ne ca, în strinsă 
conlucrare cu celelalte organe ale 
statului, cu organismele democrati
ce, cu masele populare, să apărăm 
cu vigilență și fermitate secu
ritatea statului, proprietatea socia
listă, ordinea și liniștea publică, 
drepturile și libertățile oamenilor 
muncii, independența, integritatea 
și suveranitatea patriei.

Vă raportăm, tovarășe Coman
dant suprem, că asigurarea carac
terului preventiv în toate dome
niile specifice de activitate, coor
donata fundamentală a ordinelor, 
orientărilor și indicațiilor deosebit 
de prețioase pe care ni le dați zi 
de zi, constituie linia de forță 
călăuzitoare a întregii noastre ac
tivități, garanția sigură a îndepli
nirii, in cele mai bune condiții, a 
sarcinilor și misiunilor de înaltă 
răspundere ce revin Ministerului 
de Interne.

Deosebit de onorați de înalta în
credere pe care ne-o acordați și 
profund recunoscători față de spri

jinul multilateral ce-1 primim per
manent din partea dumneavoastră, 
vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, 
însuflețiți dc eroismul și dirzenia 
cu care neobosit vă consacrați cau
zei nobile a socialismului, bună
stării și fericirii poporului român, 
vom acționa eu abnegație și res
ponsabilitate comunistă, alături de 
toți oamenii muncii, pentru a 
transpune in viață in mod exem
plar sarcinile ce ne revin din 
hotărîrile celui de-al XIII-Iea 
Congres al Partidului Comunist 
Român, sporindu-ne contribuția la 
apărarea, cu vigilență și combati
vitate revoluționară, a orînduirii 
socialiste, la creșterea gloriei și 
prestigiului scumpei noastre patrii 
— Republica Socialistă România.

Să trăiți, tovarășe Comandant 
suprem !

Joi, 18 iulie, a avut loc simpozio
nul omagial cu tema „însemnătatea 
orientărilor stabilite de Congresul 
al IX-lea al partidului pentru per
fecționarea activității organelor 
Ministerului de Interne. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, creatorul doctri
nei originale și novatoare privind 
apărarea cuceririlor revoluționare 
ale poporului român, a indepen
denței și suveranității naționale", 
organizat de Ministerul de Interne.

La simpozion au participat tova
rășii Ion Coman, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Tudor Postelnicu, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministru secretar de stat și șef al 
Departamentului securității statu
lui, membri ai consiliilor de condu
cere și consiliilor politice ale Minis
terului de Interne și Departamen
tului securității statului, cadre de 
conducere, membri ai organelor de 
partid, generali și ofițeri, alți lu
crători din unitățile garnizoanei 
București.

Abordind o largă arie tematică, 
comunicările prezentate au pus în 

evidență profundele transformări 
revoluționare survenite în viața pa
triei și poporului, rolul determinant 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in elaborarea și înfăptuirea politi
cii interne și externe a partidului 
și statului nostru, consolidarea 
independenței și suveranității na
ționale, promovarea cu consec
vență in întreaga viață socială a 
legalității socialiste.

A fost relevat caracterul științific 
ș! original al doctrinei militare na
ționale, precum și al concepției 
fundamentate de comandantul su
prem al forțelor armate cu privire 
la rolul organelor de ordine in
ternă, sarcinile ce le revin in 
apărarea cu fermitate și vigilență 
a cuceririlor revoluționare ale po
porului, a orînduirii sociale și de 
stat, drepturilor și libertăților cetă
țenești.

într-o atmosferă de însuflețitor 
patriotism, participanții la simpo
zion au adresat o telegramă tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, comandant su
prem al forțelor armate.

de participanții 
la simpozionul organizat 
de Comitetul județean 

Galați al P.C.R.
(Urmare din pag. I)
cu deplină aprobare șî căldură 
contribuția dumneavoastră inesti
mabilă, de imensă valoare teore
tică și practică Ia fundamentarea 
politicii externe a partidului și 
statului nostru, la soluționarea 
problemelor cardinale ale contem
poraneității, fapt ce a conferit 
țării noastre, strălucitului ei con
ducător un binemeritat prestigiu 
internațional, asigurind in toți 

acești ani climatul necesar con
strucției pașnice, înălțării și înflo
ririi necontenite a țării.

In aceste momente de aleasă 
sărbătoare, asociem omagiului fier
binte pe care vi-1 aducem dum
neavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, anga
jamentul nostru, al comuniștilor, 
al tuturor oamenilor muncii din 
județul Galați de a acționa însu
flețiți de chemările și îndemnurile 
adresate întregului partid și popor, 
cu hotărîre, în spirit revoluționar, 
pentru a înfăptui exemplar sarci
nile dezvoltării economico-sociale 
a județului, aducindu-nc o contri
buție tot mai importantă Ia pro
gresul scumpei noastre patrii, la 
triumful socialismului șî comunis
mului in România.

de participanții 
la simpozionul organizat 
de Comitetul județean 
Caraș-Severin al P.C.R.

Mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Participanții la acest simpo
zion vă exprimă dumneavoastră, 
fiul cel mai iubit al neamului 
românesc, cu vibrantă emoție, inalt 
respect și considerație, sentimentele 
de profundă dragoste și recunoștin
ță pentru modul exemplarii! care 
vă dedicați viața și activitatea 
partidului și poporului, înfăptuirii 
celor mai scumpe idealuri dc pro
gres și bunăstare ale tuturor oa
menilor muncii din țara noastră, 
cauzei socialismului, păcii, destin
derii, securității și colaborării în
tre toate statele lumii.

împreună cu întreaga țară, sîn- 
tem mindri că, sub impulsul gin
dirii și acțiunii dumneavoastră re
voluționare, România s-a dezvol
tat impetuos in ultimii douăzeci de 
ani, epocă a unor realizări l’âră 
precedent in milenara sa istorie 
— concepția înnoitoare, tezele și 
ideile cu care ați îmbogățit te
zaurul socialismului științific asi
gurind partidului nostru forța de 
a deveni centrul vital al întregii 
națiuni in transformarea patriei 
dintr-o țară rămasă in urmă in
tr-un stat industrial-agrar cu o 
economie modernă și puternică, cu 
o știință, artă și cultură înflori
toare.

l"e temeiul viziunii științifice de 
dezvoltare rapidă și armonioasă a 
tuturor zonelor țării, Caraș-Seve- 
rinul a cunoscut, în arcul de timp 
al „Epocii Ceaușescu", ritmurile 
cele mai înalte dc dezvoltare eco- 
nomico-socială din întreaga sa 
existență, orientările și indicațiile 
date dc dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar gene
ral, cu prilejul vizitelor de lucru, 
constituind pentru noi jaloanele 
liotăritoare pentru perfecționarea 
activității și ridicarea ci pe trepte 
calitativ superioare.

In aceste înălțătoare momente, 
dorim să subliniem contribuția 
dumneavoastră liotăritoare la fun
damentarea politicii externe a 
partidului și statului nostru, politi
că ce a dus la extinderea și adin- 
cirea relațiilor multilaterale ale ță
rii noastre cu un număr impresio
nant de state de pe toate conti
nentele, Ia creșterea continuă a 
prestigiului internațional al Româ
niei și președintelui său, pentru 
realismul și justețea demersurilor 
făcute în vederea opririi cursei 
înarmărilor, salvgardării păcii mon
diale, asigurării unei lumi a colabo
rării și înțelegerii între toate po
poarele.

Iii încheierea telegramei se spu
ne : Ingăduiți-ne, mult stimate și 

iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să vă adresăm din adincul inimii 
tuturor locuitorilor Caraș-Severi- 
nului felicitări călduroase, urări 
de sănătate, fericire și multă 
putere dc muncă pentru a ne con
duce cu aceeași vigoare pe calea 
înfăptuirii hotărîrilor Congresului 
al XIII-Iea al partidului, a ridică
rii scumpei noastre patrii pe noi 
trepte de civilizație socialistă și 
comunistă.

de participanții 
la simpozionul organizat 
de Comitetul județean 

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

tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Exprimind sentimentele de alea

să prețuire ale tuturor gorjenilor, 
participanții la simpozionul dedicat 
omagierii a două decenii de la 
istoricul Congres al IX-lea al 
P.C.R., ce v-a ales în suprema 
funcție de conducere a partidului, 
vă adresează cele mai calde 
mulțumiri și profundă recunoștință 
pentru strălucita dumneavoastră 
activitate consacrată progresului 
și prosperității patriei și poporu
lui, ridicării României pe treptele 
devenirii comuniste.

Gindirea dumneavoastră științi
fică, pătrunsă de un inalt spirit 
patriotic și revoluționar — întru
chipare vie a geniului poporului 
român, pe care il slujiți cu adine 
devotament —, a stat la temelia 
marilor înfăptuiri ale acestor 
douăzeci de ani, perioadă ce va 
rămine în istorie drept „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

Rod al concepției dumneavoastră 
de profund realism și originalitate 
privind repartizarea judicioasă a 
forțelor de producție pe intreg te
ritoriul țării, județul Gorj a cu
noscut, după al IX-lea Congres al 
partidului, o spectaculoasă dezvol
tare. înfățișarea sa dc azi consti
tuind o minunată și elocventă ex
presie a marilor ctitorii înălțate 
în anii de glorie ai „Epocii 
Nicolae Ceaușescu". Astfel. Gorjul 
a devenit, cu precădere, un județ 
cu o pondere de aproape 75 la suta 
in producția de lignit a țării, fur- 
nizind, totodată, economiei națio
nale însemnate cantități de gaze 
naturale, dc petrol și energie elec
trică, precum și alte produse reali
zate în întreprinderi noi, aparți- 
nind unor importante ramuri in
dustriale. Alături de industrie, caro 
în ultimii douăzeci de ani a cres
cut de peste nouă ori, s-au dez
voltat puternic agricultura, trans
porturile, au apărut pe harta ju
dețului noi centre muncitorești, au 
înflorit cultura și invățămintul.

în numele minerilor, energeti- 
cienilor, petroliștilor, al tuturor 
celor ce trăiesc și muncesc pe me
leagurile Gorjului, vă asigurăm, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vibranta chemare ce ne-ațî 
adresat-o la marea adunare popu
lară din orașul Rovinari, indicațiile 
prețioase cu care ne-ați onorat au 
devenit adevărate programe de 
muncă, a căror materializare a 
început deja să dea roade, deter- 
minind sporirea contribuției jude
țului la progresul general al 
patriei.

Vă. rugăm respectuos a ne îngă
dui să exprimăm sentimentele de 
aleasă prețuire și profundă dra
goste pe care toți locuitorii Gorju
lui le nutresc față de dumneavoas
tră și să vă adresăm urarea dc 
viață lungă și putere de muncă, 
spre gloria și prosperitatea scum
pei noastre patrii. 

de participanții 
la simpozionul organizat 
de Comitetul județean 

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

tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Alegerea dumneavoastră, fiul 

cel mai cutezător și demn al na
țiunii, comunistul de omenie, re
voluționarul dirz și neînfricat, în 
funcția supremă de conducere in 
partid a inaugurat cea mai lumi
noasă și înfloritoare epocă din 
multimilenara existență a patriei, 
înscrisă cu litere de aur in istoria 
României cu numele ctitorului său 
— „Epoca Ceaușescu".

Evocînd marile realizări obținute 
de poporul nostru in această pe
rioadă de mărețe împliniri, partici
panții la simpozion au dat o înaltă 
apreciere modului exceptional, 
profund științific și creator in 
care dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, conduceți 
construcția socialistă din patria 
noastră. înalta capacitate de sinte
tizare a noilor fenomene din so
cietate, de prevedere științifică a 
evoluției lor, noile teze și con
cepte elaborate de dumneavoastră 
iși găsesc reflectarea în Programul 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism, in con
cepția originală cu privire la creș
terea rolului conducător al parti
dului in etapa actuală și crearea 
unui sistem complex, unic in felul 
său, al democrației muncitorești- 
revoluționarc.

In continuare, în telegramă se 
spune : Prin rolul deosebit pe 
care iL aveți la elaborarea și în
făptuirea politicii externe româ
nești. promovînd cu consecvență 
principii care au cunoscut o largă 
recunoaștere in lume, v-ați dobin- 
dit un loc de cinste in rindul ma
rilor personalități ale vieții poli
tice contemporane, iar demersurile 
și inițiativele dumneavoastră pen
tru salvgardarea păcii, pentru de
zarmare, și in primul rind pentru 
dezarmarea nucleară, v-au adus o 
înaltă apreciere pe toate meridia
nele globului.

Folosim și acest prilej pentru a 
vă aduce cele mai calde mulțumiri 
pentru grija și atenția deosebită pe 
care dumneavoastră le acordați dez
voltării echilibrate, armonioase a 
tuturor zonelor țării, de care a be
neficiat din plin și județul Ialo
mița. Astfel, in ultimele două de
cenii. județul a cunoscut o dez
voltare fără precedent, prezentin- 
du-sc astăzi cu o industrie tinără 
și viguroasă, cu o agricultură in 
plin proces dc modernizare și eu o 
viață spirituală tot mai înflori
toare.

Profund atașați politicii partidu
lui și statului nostru, ne angajăm 
solemn să acționăm cu toată hotă- 
rirea, cu responsabilitate comunis
tă pentru înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor ce ne revin din hotări- 
rile celui de-al XIII-Iea Congres 
al partidului, sporindu-ne și mai 
mult contribuția la progresul mul
tilateral al României socialiste.

La această aniversare scumpă 
tuturor fiilor patriei, vă adresăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cele mai alese 
urări de sănătate, viață îndelun
gată, multă putere dc muncă și 
creație in fruntea partidului și 
țării, spre a ne conduce pe mai 
departe spre noi victorii, spre co
munism.

Un însuflețitor raport muncitoresc dedicat marelui eveniment din viața partidului, a întregului popor
Se împlinesc azi 20 de ani de la deschiderea lucrărilor Congresu

lui ol IX-lea - eveniment de excepțională însemnătate în viața parti
dului nostru, a întregului popor, eveniment care va rămine înscris cu 
litere de aur în istoria patriei.

Se împlinesc 20 de ani de cînd, așa cum sublinia secretarul ge
neral al partidului, am pornit la un drum lung — acela al făuririi 
unei economii moderne, de înaltă eficiență, ca temelie a ridicării țării 
pe noi culmi de progres și civilizație.

In această atmosferă efervescentă, de deplină angajare, tonică, 
întemeiată pe marile izbînzi și înfăptuiri din ultimele două decenii 
de istorie nouă, oamenii muncii din întreaga țară,, din toate domeniile 
de activitate înscriu în cronica întrecerii socialiste — ca un omagiu 
adus partidului, secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu 

• — noi succese în producție, noi împliniri pe drumul construirii socie
tății socialiste multilateral dezvoltate.

Prezenți ieri în mijlocul unor puternice colective muncitorești, co
respondenții „Scînteii" consemnează :

FRUNTAȘII - TOT FRUN
TAȘI I Aflat, ieri, în mijlocul pu
ternicului colectiv muncitoresc de 
la Combinatul de lianți și azbociment 
din Fieni,1 unitate distinsă cu înal
tul titlu de Erou al Muncii Socia
liste, care'a raportat realizarea cu 
mult înainte de termen a planului 
pe intregul cincinal, corespondentul 
nostru Gheorghe Manea ne infor
mează că, • în cinstea aniversării a 
două deefinii de la Congresul al 
IX-lea al partidului, aici s-au des
fășurat zile de producții-record, 
care au înscris la panoul de onoa
re al întrecerii socialiste noi și re
marcabile fapte ale muncii și hăr
niciei.

— Combinatul nostru, care pro
duce in prezent de trei ori mai 
mult decit in anul 1965 — ne 
spune directorul acestuia, inginerul 
Gheorghe Dragomir — se mindreș- 
te cu faptul că, la indicația tovară
șului Nicolae Ceaușescu, aici s-a 
construit prima linie din țară de 
3 000 tone clincher pe zi pe sistem 
uscat, care a constituit punctul de 
pornire al unei dezvoltări și mo
dernizări intr-un ritm fără prece
dent. Acum, în ziua în care se îm
plinesc 20 de ani de la deschiderea 
lucrărilor Congresului al IX-lea al 
partidului, ne prezentăm cu un 
bilanț bogat. în întreaga perioadă 
care a trecut din acest iulie aniver
sar, am obținut în mod constant, 
în fiecare zi, peste prevederile pla
nului, cite 1 000 tone ciment. Adău- 
gindu-le la cele realizate de la în
ceputul anului, rezultă o ' cantitate 
de 107 000 tone ciment peste plan, 
din care 23 000 tone au fost livrate 
în plus la export, Ia solicitarea ex
presă a unor parteneri care preferă 
produsele noastre de calitate.

De la Hidrocentrala Porțile de 
Fier I — stea de primă mărime in 
constelația energeticii românești, 

măreață și monumentală ctitorie a 
„Epocii Nicolae Ceaușescu". dis
tinsă recent cu înaltul titlu de Erou 
aj Muncii Socialiste — corespon
dentul nostru Virgiliu Tătaru ne 
transmite că pină joi, 18 iulie, ma
rea „cetate a luminii"’de pe Dutiăre 
a pulsat în sistemul energetic na
țional, peste prevederile planului 
din această perioadă a anului, 175 
milioane kWh energie electrică. Și 
cum cei care produc energia elec
trică sint și primii care-i știu pre
țul și datoria de a o folosi cu chib
zuință, oamenii muncii de la Por
țile de Fier I au economisit în 
acest an, la consumul propriu, 
peste 300 000 kWh.

— Sîntem hotărîți ca și în 1985, 
prin eforturi susținute, printr-o 
mai bună organizare a muncii și 
asigurarea funcționării ireproșabile 
a hidroagregatelor — ne spune 
Patru Păun, directorul întreprinde
rii Electrocentrale Porțile de Fier 
— să ocupăm tot un loc de frunte 
în întrecerea socialistă pe țară. 
Aducind omagiul nostru conducă
torului iubit al partidului și al țării, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, îl asi
gurăm că vom face tot ce ne stă 
în putință pentru a ne spori con
tribuția la asigurarea independen
ței energetice a țării.

Zile-record în producție s-au în
registrat, in cinstea aniversării ce
lor 20 de ani de la Congresul al 
IX-lea al partidului, și în industria 
județului Mureș. După cum ne 
transmite corespondentul nostru 
Gheorghe Giurgiu, între unitățile 
cu cele mai bune rezultate se nu
mără întreprinderea „Electromureș" 
din Tîrgu Mureș. Numai ieri, într-o 
singură zi, aici s-a realizat o pro- 
ducție-marfă industrială record în 
valoare de peste 7 milioane lei. 
Aceasta a făcut ca în perioada 9—18 
iulie „Electromureș" să livreze eco

nomiei naționale 16 200 kilome
tri conductori electrici izolați și 
alte produse electrotehnice in va
loare de 77 milioane lei. Efor
turile depuse de oamenii mun
cii din industria județului Mureș 
pentru îndeplinirea și depășirea 
planului la producția fizică s-au 
concretizat în realizarea suplimen
tară a peste 200 tone utilaje teh
nologice pentru chimic, produse de 
mecanică fină și electrotehnice în 
valoare de aproape 6 milioane lei, 
10 861 mc cherestea, confecții-texti- 
le și din înlocuitori în valoare de 
67,3 milioane lei, precum și însem
nate cantități de prefabricate din 
beton armat, îngrășăminte cu fos
for și alte produse utile economiei 
naționale și solicitate la export. Și 
este cit se poate de semnificativ 
faptul că producția industrială a 
județului Mureș a crescut de la 
numai 7,3 miliarde lei in 1965 la 
peste 34 miliarde lei în acest an 
jubiliar.

La rindul lor. minerii din Bazi
nul carbonifer al Gorjului acțio
nează cu forțe sporite, cu dăruire 
muncitorească, pentru a asigura 
țării cantități tot mai mari de 
cărbune energetic. în aceste zile, 
la carierele Lupoaia și Roșiuța, 
la Tismana I, Tismana II și Ro- 
vinari-Est, Ia Roșia-Jiu, în minele 
subterane de la Motru-Vest, Mă- 
tăsari. Albeni, Leurda și Drago- 
tești se realizează adevărate pro
ducții-record. O atestă și faptul că 
în perioada care a trecut din luna 
iulie, în cadrul celor două combi
nate miniere, Motru și Rovinari, 
s-au obținut producții zilnice de 
peste 100 000 tone cărbune, adică 
de aproape două ori mai mari de
cit media zilnică din primul tri
mestru al anului.

PRODUSE NOI, DE 
ÎNALTĂ PERFORMANTĂ 
TEHNICĂ. Ctitorie modernă a 
ultimului deceniu, inaugurată in 
prezența secretarului general al 
partidului, care i-a orientat activi
tatea productivă spre tehnica de 
vîrf in materie, Combinatul de 
utilaj greu clin Iași, denumit de 
localnici „uriașul de pe valea Ni- 
colinei", se înscrie in aceste zile 
cu noi și importante realizări la 
panoul de onoare al întrecerii so
cialiste în cinstea aniversării Con
gresului al IXj-lea al partidului. 
Puternicul colectiv muncitoresc al 
acestei mari citadele a industriei 
românești — ne relatează cores
pondentul nostru Manole Corcaci 
— realizează in prezent produse 

competitive, de înaltă performan
ță tehnică și funcțională, intre care 
mori cu bile și autogene pentru 
măcinarea și prelucrarea minereu
rilor de cupru, pompe de irigații 
pină la 100 tone în greutate și cu 
un debit de apă de 8 metri cubi 
pe secundă, cilindri pentru lami
noare, prese turnate din oțel și 
fontă cu crustă dură pină la 320 
tone greutate, cuptcfare electrice 
pentru metalurgie și altele, multe 
din ele produse unicat și realizate 
în premieră națională.

Cu un buchet frumos de reali
zări — ne spune corespondentul 
nostru Nicolae Cătană — se pre
zintă în aceste zile aniversare și 
colectivul de muncă de la Combi
natul siderurgic din Reșița.

— în cinstea aniversării a două 
decenii de la Congresul al IX-lea 
al partidului — ne spune inginerul 
Pavel Zarcula, directorul centralei 
și Combinatului siderurgic Reșița 
— transpunind în viață indicațiile 
și orientările date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, am asimilat 
șase noi mărci de oțeluri și 20 de 
tipodimensiuni de laminate cu ca
racteristici superioare, competitive. 
Sîntem ferm hotărîți să ne sporim 
și in continuare contribuția la asi
gurarea economiei naționale, a ra
murilor de vîrf ale industriei con
strucțiilor de mașini cu oțeluri 
care pină nu de mult se aduceau 
din import, oțeluri atit de necesare 
in fabricarea de autoturisme, rul
menți, țevi, echipamente nuclearo- 
energetice și pentru industria aero
nautică.

De la întreprinderea „Electroti- 
miș“ din Timișoara, ctitorie de 
frunte în salba cetăților industriale 
înălțate în „Epoca Ceaușescu", uni- 
tate-etalon a industriei electroteh
nice, distinsă de trei ori cu Ordinul 
Muncii clasa I, primim de la co
respondentul nostru Cezar Ioana 
vestea că, începînd din 15 iulie, 
aici a fost organizată o săptămină- 
record în producție, prilej pentru 
destoinicul colectiv muncitoresc al 
unității de a intimpina aniversarea 
a două decenii de la Congresul al 
IX-lea cu realizări deosebite. Joi, 
18 iulie, colectivul de aici, punin- 
du-și în valoare întreaga putere de 
muncă și de creație, a realizat cea 
mai mare producție din existența 
de 12 ani a întreprinderii. N-a fost 
om, n-a fost formație de lucru care, 
în aceste zile, să nu-și fi depășit 
sarcinile de plan, în condițiile exe
cutării ireproșabile, la cel mai ridi
cat nivel calitativ, a produselor. 
Tot în această săptămînă a fost 
realizat și utilajul cu nr. 2 200. 

Este vorba de o presă pentru vul- 
canizat cabluri miniere, un produs 
nou, de concepție originală, ca de 
altfel toate celelalte produse rea
lizate aici pentru prima oară în 
țară. Produse ale tehnicii de vîrf, 
cu caracteristici la nivelul celor 
mai înalte performanțe atinse pe 
plan mondial.

Cu o nouă și importantă pre
mieră industrială omagiază și con
structorii de mașini sibieni ani
versarea a două decenii de la Con
gresul al IX-lea al partidului. Este 
vorba de autobasculanta cu benă 
încălzită pentru transportul lignitu
lui realizată de colectivul de la 
întreprinderea „Metalurgica" din 
Sibiu. Acest nou și modern auto
vehicul de mare capacitate — ne 
anunță corespondentul nostru 
Nicolae Brujan — are o sarcină 
utilă de 16 tone, volumul benei de 
15,1 mc și o productivitate mai 
mare cu 150 la sută față de auto
basculantele similare. „Noua pre
mieră tehnică este răspunsul faptic 
al constructorilor de mașini si- 

LA ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ CHIMIC „GRIVIȚA ROȘIE" DIN CAPITALĂ

O performanță tehnică de prestigiu

în aceste zile, cînd întreaga țară 
cinstește aniversarea a două de
cenii de la Congresul al IX-lea al

partidului, colectivul întreprinderii 
de utilaj chimic „Grivița roșie" din 
Capitală — recent distins cu înal

bieni la indicația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de a se găsi o 
soluție eficientă pentru transportul 
lignitului la temperaturi cu mult 
sub zero grade — ne spune to
varășul Tiberiu Cazaciuc, inginer- 
șef al întreprinderii. Omologată in 
prezența specialiștilor din minerit 
și probată in exploatările de la 
Horezu, Baraolt și altele, unde a 
primit calificativul „excelent", 
autobasculanta B.I. de 16 tone se 
dovedește deosebit de utilă și efi
cientă. Prin încălzirea cu... gazele 
de la eșapament a spațiului dintre 
pereții dubli ai benei, pericolul 
„înghețului" lignitului este complet 
înlăturat. Cu autobasculantele cla
sice, circa 800 kg de lignit rămi- 
neau „lipite" și făceau un perma
nent du-te-vino neeconomicos. în 
plus, prin mărirea capacității cuvei, 
ca și prin alte îmbunătățiri con
structive, eficiența transportului 
sporește considerabil și se reali
zează importante economii de com
bustibil.

Petre POPA 
Ion TEODOR 

tul titlu de Erou al Muncii Socia
liste — raportează noi și remar
cabile realizări in producție. Din
tre acestea se detașează, prin nou
tatea, complexitatea și performan
țele tehnice superioare, instalația 
executată în secția mecanică II — 
bateria de filtre-tambur cu vacuum 
pentru industria celulozei și hir- 
tiei, produs realizat pentru prima 
dată in țara noastră (in fotografie). 
Amănunte despre această nouă 
premieră tehnică ne oferă ingine
rul Simion Deju :

— Cu prilejul recentei vizite de lu
cru efectuate în întreprinderea noas
tră, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al . partidului, 
ne-a cerut ca acest produs să fie 
executat la un inalt nivel tehnico- 
calitativ și livrat intr-un timp cit 
mai scurt beneficiarului. Cu toate 
dificultățile ridicate de execuția 
acestei instalații, care măsoară 
26 m lungime, 11 m lățime și cin- 
tărește 225 tone, răspunzind în
demnului adresat de secretarul ge
neral al partidului, colectivul nos
tru raportează încheierea operații
lor de prelucrare-montaj și înce.- 
perea probelor tehnologice la acest 
utilaj. în cîteva zile, primul modul 
al bateriei va fi livrat Combinatu
lui de celuloză și hirtie din orașul 
Dej.

— Cum anume ați reușit să rea
lizați înainte de termen această in
stalație ?

— Datorită diametrului mare al 
instalației a trebuit să construim 
un strung special care să realizeze 
operațiile de strunjire a capetelor 
de la tamburi cu precizii de sutimi 
de milimetru. Apoi, dat fiind fap
tul că întreaga instalație este con
struită din oțel inoxidabil, iar su
durile sint foarte pretențioase, am 
executat prin autoutilare o instala
ție specială de sudare a nervurilor 
pe tamburi. Cu ajutorul acestor 
utilaje, productivitatea muncii a 
sporit de peste 5 ori și, totodată, 
s-a asigurat o calitate inaltă ope
rațiilor efectuate. Drept urmare, 
am realizat această instalație, pe 
care nu o produc decit citeva fir
me în lume, cu două săptămini 
mai devreme față de termenul pla
nificat, respectindu-ne astfel anga
jamentul luat în fața secretarului 
general al partidului. Și încă un 
amănunt : în timpul probelor, in-' 
stalația a funcționat perfect.

Un succes pe care oamenii mun
cii din această citadelă a indus
triei românești il dedică aniversă
rii a două decenii de la istoricul 
Congres al IX-lea al partidului.

Gheorqhe ION1ȚA
Foto : E. Dichiseanu
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CU POPORUL. PENTRU POPOR
(Urmare tlin pag. I)

mizatori ai societății noastre, redi- 
mensionînd perspectiva, innoind 
fără încetare acolo unde viața de
monstrează că o teză, o formă de 
organizare socială, o metodă de 
muncă sint pe cale să fie depăși
te, infirmate. Supremul omagiu- pe 
care congresele ulterioare ale parti
dului, de la al X-lea la al Xlll-lea, 
conferințele naționale l-au adus 
congresului deschizător de epocă 
este, poate, tocmai faptul că fie
care a adus profunde înnoiri în 
viața societății, că, în spiritul celui 
de-al IX-lea, nici un Congres al 
partidului nu a socotit ca imuabile 
toate laturile experienței consem
nate cu cinci ani în urmă. Conce
perea revoluției ca o permanență 
- trăsătură definitorie a gîndirii 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a 
documentelor de partid — își pune 
amprenta pe întreaga desfășurare 
a vieții politico-sociale din Româ
nia. Impulsionat continuu de 
secretarul general al partidului, 
spiritul revoluționar devine tot mai 
larg și tot mai profund trăsătura 
dominantă a activității economice, 
social-politice și științifico-culturaie 
din patria noastră, caracteristică a 
„Epocii Ceaușescu".

Receptarea și promovarea nouluî 
în toate înfățișările sale, negarea 
hotărîtă a vechiului, detectarea și 
ocrotirea germenilor progresului 
chiar din clipa apariției lor — iată 
datoria de onoare, sarcina perma
nentă a fiecărui comunist. Iar ea 
poate fi realizată doar printr-un 
strîns și permanent contact cu rea
litatea, prin studierea ei, prin cu
noașterea mereu mai profundă și 
mai intimă a legilor ce guvernează 
transformarea naturii și a societă
ții, prin aplicarea lor creatoare la 
realitățile României. Definind locul 
și rolul partidului în societatea noas
tră, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
spus : „Partidul reprezintă nucleul 
în jurul căruia gravitează întreaga 
societate și de la care radiază e- 
nergia și lumina ce pun in mișcare 
și asigură funcționarea întregului 
angrenaj al orinduirii socialiste. La 

I rîndul său, partidul se regenerează 
continuu sub imoulsul puternicelor 
fascicule de energie și lumină ce 
se îndreaptă continuu spre el din 
rindul națiunii noastre socialiste.

Drumul griului din lanuri spre hambare
— cit mai scurt

In județul Timiș, mecanizatorii și 
ceilalți oameni ai muncii de pe o- 
goare iau cu asalt lanurile de griu. 
De altfel, unele cooperative agricole 
au și încheiat această lucrare. S-a 
muncit și se muncește repede și 
bine. Deși volumul lucrărilor este 
foarte mare, griul a fost strîns și de
pozitat de pe suprafețe mari, viteza 
zilnică la seceriș atingînd 10 000 hec
tare. Timp de două zile am fost mar
torii acestei mari bătălii a griului și 
am consemnat în carnetele noastre 
citeva fapte de muncă.

Organizare exemplară. Ne aflăm 
la C.A.P. Cenad, in partea cea mai 
de vest, unde Mureșul părăsește țara; 
Lunca se desfășoară în față in toată 
splendoarea ei. Lăsasem in urmă 
parcelele cultivate cu porumb și cî- 
nepă de un verde sănătos, cele cu re
numitul soi de usturoi de Cenad. In
ginerul Vasile Tirziu, președintele 
unității, și inginerul-șef, Vicente Fo- 
ros, ne conduc pe sola cu griu de la 
ferma nr. 1, condusă de Viorel Matei. 
Ceea ce se impune a fi menționat aici 
este, faptul că mecanizatorii au mult 
de lucru. Griul a crescut înalt în pai 
și gros în spic. Combinele înaintau 
una după alta într-o formație mare. 
Președintele cooperativei ne spune 
că acest mod de organizare cere un 
efort in plus, dar face cu putință să 
existe o corelare mai bună între re
coltare, transport, eliberarea de paie 
a terenurilor și semănatul culturilor 
duble. După ce au terminat de sece
rat parcela de 200 hectare, întreaga 
formație a trecut pe o solă apropiată, 
de aceeași mărime. Nici un minut 
pierdut, nici un bob risipit — așa se

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ A LOCALITĂȚILOR PATRIEI
SUCEAVA: Producție 

suplimentară cu consumuri 
materiale și energetice reduse

Preocuparea stăruitoare a oame
nilor muncii din unitățile economi
ce sucevene pentru folosirea efi
cientă a mașinilor-unelte, utilajelor 
și instalațiilor tehnologice, pentru 
mai buna organizare a muncii s-a 
concretizat în obținerea unor im
portante sporuri la producția fizi
că. De la începutul anului și pină 
acum s-au realizat suplimentar, 
între altele, 2 345 tone minereu de 
fier, 23 600 tone pirită, 47 tone 
cupru, 85 tone plumb și 25 tone 
zinc în concentrate, 165 tone utila
je pentru prelucrarea lemnului și 
altele. Prin aplicarea unor valoroa
se inițiative muncitorești, printre 
care „Să lucrăm o zi pe lună cu

Partidul comunist îndeplinește rolul 
de centru vital al întregului nostru 
sistem social". De unde, ideea, în 
nenumărate rînduri subliniată de 
secretarul general al partidului, a- 
devărată axiomă a teoriei și acțiu
nii revoluționare : SOCIALISMUL SE 
CONSTRUIEȘTE CU POPORUL, 
PENTRU POPOR I Idee fertilă, idee 
care, transpusă fără încetare in 
practică după Congresul al IX-lea, 
a însemnat atragerea maselor la 
conducerea societății, edificarea 
sistemului democrației muncitorești 
revoluționare, prin el însuși o con
tribuție de seamă a Partidului Co
munist Român, a secretarului său 
general la teoria și practica con
strucției socialiste și comuniste. 
Este - și în această privință - 
meritul nepieritor al Congresului ai 
IX-lea acela de a fi trecut concep
tul conducerii poporului de către 
popor, instituțiile democrației direc
te din zona dezideratelor în zona 
realității celei mai concrete. Un 
uriaș sistem instituțional a făcut ca 
în clipa de față milioane de oa
meni ai muncii din sfera producției 
materiale și spirituale să ia parte 
efectiv la decizia economică, socia
lă, politică. Pe puntea de comandă 
a României stă poporul ei - și 
datorăm Congresului al IX-lea 
al partidului, gîndirii și ac
țiunii revoluționare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu această emble
mă definitorie a societății noastre.

Supremul judecător al tuturor 
proiectelor, ca și al tuturor acțiu
nilor umane, viața, practica socia
lă confirmă cu strălucire justețea 
politicii elaborate de partidul nos
tru, de secretarul său general, po
litică tradusă în practică cu entu
ziasm de întregul popor — de toți 
cei care muncesc în uzine și pe 
șantiere, pe ogoare, în laboratoare, 
peste tot acolo unde chipul mate
rial și spiritual al țării de astăzi se 
pregătește să devină chipul de mii- 
ne. După douăzeci de ani de la zi
lele istoricului Congres al IX-lea, 
patria noastră se înfățișează lumii 
ca un stat liber și independent, 
care își construiește cu hărnicie și 
pricepere o economie prosperă, un' 
sistem social-politic care răspunde 
pe deplin supremelor interese ale 
poporului, un stat care duce o poli
tică menită să promoveze pacea și 
colaborarea cu toate statele lumii, 

lucrează aici, spre cinstea acestor 
oameni harnici.

Un calificativ potrivit. Un om exi
gent este calificativul care poate fi 
atribuit fără nici o reținere președin
telui cooperativei agricole din Pe
riam, tovarășul Sabin Țăranu, pe 
care îl intilnim intr-un lan de griu. 
Zornăitul uniform al combinelor 
este acoperit la un moment dat de un 
șuierat scurt. „S-a umplut un bun-

Echipa de reporteri 
a „Scînteii" transmite 

din județul Timiș

căr, spune președintele. Camionul să 
plece imediat să preia recolta". Spre 
combina care lansase apelul se în
dreaptă camionul 21-MM-3144 condus 
de maramureșeanul Ion Bota, venit 
aici să ajute la transportul roadelor 
Banatului. Buncărul este golit repe
de, combina iși continuă înaintarea 
în lan, în timp ce camionul se în
dreaptă spre baza de recepție. Am pus 
întrebarea : care combiner umple 
cele mai multe buncăre ? La care Va
sile Roman, șeful secției, s-a grăbit 
să ne indice un combiner. „Nu după 
aceasta calific eu activitatea combi- 
nerilor — intervine președintele coo
perativei. Cel care face și lucru bun. 
acela-i fruntaș. Și ne spune nume
le unor combineri. Ăștia «rad» mi
riștea, nu aleargă numai să umple 
buncărul. Iată cit de scurtă este mi
riștea noastră și cit de bine te-ai 
uita, nu vei găsi un spic pe jos".

materiale, combustibili și energie 
economisite !“, sporurile de produc
ție menționate au fost obținute în 
condițiile reducerii consumurilor 
normate. (Sava Bejinariu).

GIURGIU : 21 de unități 
economice și-au realizat 

planul pe 7 luni
Răspunzînd îndemnurilor adresa

te de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
de a întîmpina aniversarea celor 
două decenii de la Congresul al 
IX-lea al partidului cu noi și în
semnate succese in toate domenii
le de activitate, colectivele de mun
că din 21 de unități economice din 
județul Giurgiu raportează realiza
rea înainte de termen a sarcinilor 
de plan pe 7 luni ale anului. Au 
fost create condițiile organizatorice 
și tehnico-materiale pentru ca pină 

să asigure un climat pașnic în viața 
internațională.

lată de ce încrederea se înscrie, 
pe bună dreptate, ca o coordonată, 
și anume ca o coordonată definito
rie a realității românești din a- 
cești ani, din aceste zile. Poporul 
urmează cu încredere partidul re
voluționarilor români - și această 
încredere constituie însăși armătura 
de oțel a edificiului nostru social. 
Pe bună dreptate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia recent : 
„Fiind forță politică conducătoare, 
<jvem răspunderea pentru bunăsta
rea poporului, pentru dezvoltarea 
sa - și numai dacă ne îndeplinim 
această răspundere sîntem adevă- 
rați comuniști, adevărați revoluțio
nari, merităm încrederea poporu
lui !".

Cucerire deosebit de prețioa
să a epocii noastre, unitatea de 
neclintit a poporului român în ju
rul partidului, în jurul tovară
șului Nicolae Ceaușescu reprezintă 
bunul nostru de preț. PARTIDUL - 
CEAUȘESCU - ROMÂNIA este mai 
mult decît o fericită alăturare de 
sensuri, exprimată și reverberată, 
cu iubire și cu mindrie, la adunări 
populare și la manifestații ; este ex
presia cea mai sintetică a însăși 
esenței societății noastre, a realită
ții noastre în continuă prefacere re
voluționată. In gloriosul său partid, 
în marele, strălucitul conducător al 
partidului și statului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, poporul român 
vede chezășia supremă că mersul 
nostru înainte pe căile progresului 
și civilizației socialiste va continua 
neabătut, că alte noi și mari vic
torii se vor adăuga celor nenumă
rate dobindite în epoca deschisă 
de Congresul al IX-lea, că hotărî- 
rile Congresului al Xlll-lea al parti
dului, marile programe de dezvol
tare vor fi îndeplinite exemplar.

Partidul - poporul, un singur 
gînd, o singură voință. Rememo- 
rînd astăzi drumul parcurs în 
„Epoca Nicolae Ceaușescu", poporul 
reia cuvintele rostite atunci, in iulie 
1965, de la tribuna marelui forum 
comunist, și, cu superbă, îndreptă
țită mîndrie, proclamă : CEL DE-AL 
IX-LEA CONGRES AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMÂN ESTE ÎNSCRIS 
CU LITERE DE AUR IN ISTORIA 
ROMÂNIEI I

Exigent, foarte exigent președintele 
de la Periam.

Drumul griului spre magazii. în 
lanuri și pe șoselele județului, cami
oane și tractoare cu remorci trans
portă roadele acestui an. Am căutat 
răspuns și la întrebarea : cum este 
recepționată și depozitată recolta ? 
Iată-ne la baza de recepție unde li
vrează produsele cooperativele agri
cole din Consiliul agroindustrial Or- 
țișoara. Fluxul griului este același : 
analiza de laborator, cintărirea, des
cărcarea. Totul se desfășoară repede. 
Șeful bazei, Florian Oliver, ne spune 
că de 16 ani de cînd lucrează nu a 
preluat în cursul unei zile o canti
tate atît de mare de griu ca cea din 
ziua precedentă. Și după cum înce
puseră să vină dinspre Satchinez, 
Bărăteaz, Seceani și alte unități, se 
aștepta la o nouă zi-record.

Seara, după ora 21, ne-am oprit 
la baza de recepție din Consiliul a- 
groindustrial Cărpiniș. Și aici se des- 
cărcau ultimele mijloace de trans
port. Totuși, realizările zilei la re- 
cepționarea griului nu erau mulțu
mitoare. Economistul-șef al consiliu
lui agroindustrial, Gheorghe Părăia- 
nu. ne oferă citeva date privind pro
porția în care livraseră griul citeva 
cooperative agricole : Iecea Mică — 
57 Ia sută, Săcălaz — 53 la sută, Be- 
regsău Mare — 31 Ia sută, Cărpiniș — 
26 la sută, Jimbolia — 19 la sută, 
Beregsău Mic — 5 la sută. De unde 
și concluzia că transportul trebuie 
mult intensificat.

loan HERȚEG 
Cezar IOANA

la finele lunii iulie să se realizeze 
și livreze suplimentar economiei 
naționale o producție-marfă în va
loare de peste 195 milioane lei. 
(Ion Manca).
ROȘIORI DE VEDE : Livrări 

suplimentare la export
Angajați cu toate forțele în am

pla întrecere socialistă ce se des
fășoară în cinstea aniversării a 
două decenii de la Congresul al 
IX-lea al partidului, oamenii mun
cii de pe tînăra și moderna plat
formă industrială a orașului Ro
șiori de Vede acordă o atenție deo
sebită onorării exemplare a con
tractelor încheiate cu partenerii 
externi. Prin mai buna folosire a 
capacităților de producție și valo
rificarea superioară a materiilor 
prime și materialelor, prin ridi
carea continuă a parametrilor 
tehnici și calitativi ai produselor, 
colectivele de muncă roșiorene au

Vizita delegației 
parlamentare din Republica 

Democratică Somalia
Președintele Marii Adunări Națio

nale, tovarășul Nicolae Giosan, s-a 
intilnit, joi, cu delegația parlamen
tară somaleză, condusă de Mohamed 
Ibrahim Ahmed, președintele Adu
nării Poporului Republicii Democra
tice Somalia.

In cadrul întrevederii s-a efectuat 
un schimb de informații cu privire 
la organizarea și activitatea parla
mentelor din România și Somalia și 
s-a evidențiat dorința comună de a 
extinde și diversifica, in continuare, 
relațiile de prietenie și colaborare 
dintre cele două țări și popoare.

In aceeași zi, ministrul afacerilor 
externe, Ștefan Andrei, a avut o în
trevedere cu delegația parlamentară 
somaleză, în cursul căreia s-au dis
cutat aspecte ale întăririi conlucrării 
româno-somaleze in diferite domenii 
de activitate și s-a procedat la un 
schimb de păreri în legătură cu pro
bleme actuale ale vieții interna
ționale.

Aspecte ale relațiilor economice 
bilaterale au fost abordate in cadrul 
convorbirii pe care oaspeții au 
avut-o la conducerea Ministerului 
Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale.

Biroul Marii Adunări Naționale a 
oferit un dineu in onoarea oaspe
ților.

(Agerpres)

Cronica zilei
Joi a părăsit țara noastră coman

dantul general al Forțelor Armate 
Arabe Libiene, brigadierul Abu Bakr 
Younes Jaber, care, în fruntea unei 
delegații, a efectuat, in perioada 
15—18 iulie, o vizită în România.

La plecare, pe aeroportul Mihail 
Kogălniceanu, oaspeții au fost salu
tați de general-colonel Constantin 
Olteanu, ministrul apărării naționale, 
de generali și ofițeri.

A fost de față Abdul Hamid F. 
Farhat, secretar al Comitetului Popu
lar al Biroului Popular al Jamahi- 
riei Arabe Libiene Populare Socia
liste la București.

ir
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Columbia — cea de-a 175-a 
aniversare a proclamării indepen
denței — joi după-amiază a avut 
loc in Capitală o manifestare cultu
rală organizată de Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea și Asociația de prietenie ro- 
mâno-columbiană, în cadrul căreia 
au fost prezentate impresii de călă
torie din această țară.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. și Asociației de priete
nie româno-columbiană, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, un numeros public.

Au fost prezenți Lucella Ossman 
de Duque, ambasadorul Republicii 
Columbia la București, membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

tv
20,Oo Telejurnal o Două decenii de la 

Congresul al IX-lea al partidului 
20,25 Timp al marilor împliniri (color). 

O patrie de lumină. Documentar 
artistic. O producție a Studiouri
lor de film TV

21,00 O epocă de glorii șl de biruințe 
(color). Spectacol dedicat celei 
de-a XX-a aniversări a Congresu
lui al IX-lea al partidului

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul cuprins între 19 iulie, 
ora 20 — 22 iulie, ora 20. în țară: Vre
mea va fi predominant frumoasă. Ce
rul variabil, pe alocuri în cursul după- 
amiezelor ke vor semnala averse de 
ploaie însoVite de descărcări electrice. 
Vîntul va sufla slab pină la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 12 și 22 de grade, iar maximele în
tre 25 și 35 de grade. La București: 
Vremea va fi predominant frumoasă, 
cu cerul variabil, favorabil ploii de 
scurtă durată. Vîntul va sufla în ge
neral slab. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 16 și 19 grade. iar 
maximele între 30 și 33 de grade.

INFORMAȚII SPORTIVE
ȘAH. în turneul interzonal femi

nin de la Havana, după 12 runde și 
disputarea partidelor întrerupte, în 
clasament conduce Nana Aleksandria 
(U.R.S.S.) cu 8 puncte, urmată de 
Dana Nuțu (România) și Nana Io
seliani (U.R.S.S.) cu cite 7,5 puncte, 
Elena Ahmilovskaia (U.R.S.S) 7
puncte, Pia Cramling (Suedia) 6,5 
puncte etc.

POLO PE APĂ. în turneul inter
național de polo pe apă de la Hod- 
mezovasarhely, echipa Crișul Ora
dea a terminat la egalitate (8—8) cu 
selecționata orașului Lodz. 'Alte re
zultate : Rijeka — Viena 16—13 ; 
Hodmezovasarhely — Szol 13—11.

TENIS. In sferturile de-finală ale 
turneului pentru juniori de Ia Plzen 
(Cehoslovaica), Silviu Gorgan l-a 
învins cu 7—5, 2—6, 6—1 pe ceho
slovacul Martin Strelba.

SCRIMA. La campionatele mon
diale de scrimă, ce se desfășoară în 
aceste zile Ia Barcelona, pentru tu
rul al treilea al probei de spadă 
s-au calificat și sportivii români 
F. Nicolae, S. Saitoc și R. Szabo.

reușit să livreze suplimentar la 
export, in perioada ce a trecut din 
acest an, produse în valoare de 
peste 58 milioane lei. Cu rezultate 
dintre cele mai bune se înscriu 
muncitorii și specialiștii de la în
treprinderea mecanică de material 
rulant și Fabrica de prelucrări me
canice și confecții metalice. (Stan 
Ștefan).

SIBIU : Un nou edificiu 
pentru sănătate

La Sibiu a fost dat în folosință 
un nou și modern obiectiv destinat 
ocrotirii sănătății. Este vorba de 
un nou spital cu dispensar-policli- 
nică, realizat pe cinci niveluri, in
tr-o arhitectură modernă, cu o ca
pacitate de 430 de paturi. Prin per
formanțele ridicate ale aparaturii 
din dotare, noul edificiu de sănăta
te oferă condiții dintre cele mai 
bune de investigare, diagnosticare 
și tratament. (Nicolae Brujan).

ff două decenii 

al P.CR.

Manifestări consacrate împlinirii 

de la Congresul al IX-lea
In diferite țări ale lumii continuă să se desfășoare manifestări con

sacrate împlinirii a două decenii de la Congresul al IX-lea al P.C.R. 
Ele constituie prilejul evocării marilor realizări obținute de poporul' 
român în ultimele două decenii, adincile prefaceri revoluționare care au 
avut loc in toate domeniile de activitate în această perioadă de cind 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost ales în funcția supremă de conducere 
a partidului.

BELGRAD 18 (Agerpres). — La 
Belgrad a avut loc o manifestare 
in cadrul căreia a fost pusă in 
lumină importanța istorică a Con
gresului al IX-lea al P.C.R., care 
a inaugurat o epocă de mărețe în
făptuiri și rodnice împliniri in isto
ria și viața poporului român. In 
acest cadru s-au relevat contribu
ția inestimabilă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la ridicarea pa
triei pe noi culmi de progres și ci
vilizație, amplul ecou, pe toate 
meridianele, al inițiativelor și ac
tivității neobosite ale președintelui 
României socialiste.

A fost organizat un stand de 
carte social-politică, la loc de frun
te fiind expuse volume din opera 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România.

Au fost expuse lucrări ale 
tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu.

Participanții au vizitat o expozi
ție de fotografii documentare con
sacrată mărețelor realizări obținu
te de poporul român în cele 
două decenii de cind tovarășul 
Nicolae Ceaușescu conduce desti
nele națiunii noastre.

Au participat Milan Veres, ad
junct al secretarului federal pentru 
afaceri externe, cadre de conducere 
din secretariatele federale ale afa
cerilor externe, apărării naționale 
și comerțului exterior, oameni de 
știință, ziariști, ambasadori.

BEIJING ÎS (Agerpres). — In ca
pitala Republicii Populare Chineze 
a avut loc vernisajul unei expoziții 
de fotografii, la Muzeul Revoluției 
Chineze.

La deschiderea expoziției au luat 
parte cadre de conducere de la C.C. 
al P.C. Chinez, M.A.E., Ministerul 
Culturii, reprezentanți ai Asocia
ției de prietenie China-România,

budapesta. Apariția unei lucrări cuprinzind documentele 
Congresului al Xlll-lea al P.C.R.

BUDAPESTA 18 (Agerpres). - 
în Editura politică din Budapesta a 
apărut lucrarea conținînd documen
tele Congresului al Xlll-lea al Parti
dului Comunist Român. Este publi
cat „Raportul Comitetului Central cu 
privire Ia activitatea Partidului Co
munist Român in perioadă dintre 
Congresul al XII-lea și Congresul"al 
Xlll-lea și activitatea de viitor a 
partidului în vederea înfăptuirii 
obiectivelor dezvoltării economico- 
sociale în cincinalul 1986—1990 și, in

ADDIS ABEBA

Deschiderea lucrărilor Conferinței la nivel înalt a O.U.Â.
ADDIS ABEBA 18 (Agerpres). — 

La Addis Abeba s-au deschis, joi. 
lucrările celei de-a XXI-a Confe
rințe la nivel înalt a Organizației 
Unității Africane (O.U.A.), care 
examinează cu precădere situația 
economică și o serie de evoluții 
politice de pe continent.

Deschizind lucrările conferinței, 
președintele Consiliului Militar Ad
ministrativ Provizoriu și al Consi
liului de Miniștri al Etiopiei, Men- 
gistu Haile Mariam, a relevat pro
funda preocupare a statelor conti
nentului față de continua deteriora
re a situației economice a Africii, 
care este grav afectată de recesiu
nea internațională și suportă conse
cințele unor sisteme economice 
nejuste și inechitabile. Șefii de stat 
urmează să adopte o declarație asu

Autoritățile rasiste de la Pretoria continuă 
represiunile împotriva luptătorilor anliaparîlieid
PRETORIA 18 (Agerpres). — Au

toritățile rasiste de Ia Pretoria în
cearcă să înăbușe cu brutalitate lup
ta populației majoritare de culoare 
împotriva apartheidului. Miercuri, 
poliția regimului rasist sud-african a 
ucis alte trei persoane de culoare 
care participau la demonstrații de 
protest față de politica de apartheid 
la Soweto, aglomerare urbană re
zervată populației de culoare, de 
lingă Johannesburg, și în alte orașe- 
satelit ale negrilor.

Făcind apel, ca de obicei, la bas

DE PRESA
WOW - Pe scurt

ÎNTR-O CUVÎNTARE ROSTITA 
I LA ȘEDINȚA DE CONSTITUIRE 

A ASOCIAȚIEI ORGANIZAȚII
LOR CHINEZE PENTRU NAȚIU- 

| NILE UNITE, ministrul de exter
ne, Wu Xueqian, a arătat că orga- 

I nizația mondială constituie un im
portant instrument pentru promo- 

I varea cooperării economice și teh- 
nologice, a dialogului Nord—Sud 
și Sud—Sud. Deși se confruntă cu 
diferite obstacole, O.N.U. joacă un 
rol pozitiv și util în problemele 

I internaționale — a subliniat mi
nistrul chinez.

ADUNAREA R.S.F. IUGOSLA
VIA, întrunită joi la Belgrad, l-a 
numit pe Vidoie Jarkovici, pre
ședintele Prezidiului C.C. al U.C.I., 
în funcția de membru al Prezidiu- 

I lui R.S.F.L, transmite agenția 
Taniug. In cadrul aceleiași se- 

I siuni, Adunarea R.S.F.I. a început 
, dezbaterea proiectului de plan pe 
j cincinalul 1986—1990.

LA PARIS. Ministerul Relații
lor Externe al Franței l-a convocat 

al presei centrale și radioteleviziu- 
nii, un numeros public.

Au fost evocate, cu acest prilej, 
semnificația politică majoră a Con
gresului al IX-lea al P.C.R. în isto
ria contemporană a poporului ro
mân, succesele remarcabile ob
ținute in construcția socialistă în 
toate sectoarele în cei 20 de 
ani de cind in fruntea parti
dului și statului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

In cuvîntul său, Lu Zhixian, ad
junct al ministrului culturii al 
R. P. Chineze, a subliniat glo
rioasa tradiție revoluționară și 
experiența de luptă a Parti
dului Comunist Român, succe
sele strălucite înregistrate în noua 
eră inaugurată, in istoria României, 
prin alegerea la conducerea parti
dului și statului român a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. In cei 20 de 
ani — a arătat vorbitorul — Parti
dul Comunist Român, în frunte cu 
secretarul său general, aplicind 
adevărurile universal-valabile ale 
socialismului științific la reali
tățile concrete din propria țară, a 
elaborat orientări clarvăzătoare și a 
adoptat măsuri politice realiste, 
care au mobilizat clasa muncitoare, 
întregul popor român in obținerea 
unor realizări grandioase in toate 
sectoarele activității economico- 
sociale.

Vorbitorul a elogiat contribuția 
importantă a României in viața 
politică internațională, eforturile 
neobosite, viziunea revoluționară, 
profund creatoare a secretaru
lui general al Partidului Co
munist Român, președintele Româ
niei socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Vizitatorii au avut, de asemenea, 
prilejul să vizioneze, în cadrul 
unor standuri speciale, o expo
ziție de carte cuprinzind volume 
din opera teoretică a tovarășului 

perspectivă, pină în anul 2000, a 
României", prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Lucrarea include, de asemenea, cu- 
vintul rostit de secretarul general al 
P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la închiderea lucrărilor congresului, 
Rezoluția Congresului al XIII-îea, 
precum-și componența organelor su
perioare ale partidului.

Este inserat, totodată, mesajul 
adresat congresului de C.C. al 
P.M.S.U.

pra situației economice a Africii, 
pregătită, anterior, și examinată de 
miniștrii de externe din țările mem
bre.

în continuarea lucrărilor conferin
ței, Julius Nyerere, președintele 
Tanzaniei, președintele celei de-a 
XX-a Conferințe a O.U.A., a prezen
tat un raport cu privire la activi
tatea din ultimul an a organizației. 
De asemenea, secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a 
rostit o alocuțiune.

Pe agenda de lucru a conferinței 
mai figurează examinarea situației 
din sudul Africii, problema indepen
dentei Namibiei, alte chestiuni ale 
evoluției politice a continentului.

Ca președinte în exercițiu al 
O.U.A. a fost ales șeful statului sene- 
galez, Abdou Diouf.

toane și gloanțe de cauciuc, gaze 
lacrimogene sau ciini special dre
sați, poliția a rănit alte zeci de per
soane și a operat cel puțin 500 de 
arestări în rindul participanților la 
manifestații.

Cu noile victime, numărul celor 
uciși de poliția sud-africană de la 
sfirșitul săptăminii trecute și pină 
în prezent se ridică la 11. în ulti
mele 10 luni au fost asasinate in 
condiții similare aproape 500 de 
persoane de culoare, menționează 
agențiile internaționale de presă.

pe însărcinatul cu afaceri al S.U.A. 
la Paris ca urmare a „caracterului 
inacceptabil" al aprecierilor făcute 
de fostul ambasador american 
Evan Galbraith „în legătură cu 
probleme legate de politica inter
nă a Franței" — informează agen
ția France Presse. înainte de în
cheierea misiunii sale oficiale, 
ambasadorul S.U.A. a dat un in
terviu, publicat de ziarul „Le Fi
garo", in care critica aspecte ale 
politicii interne și externe franceze.

SENATUL SPANIOL A APRO
BAT, ÎN UNANIMITATE, LEGEA 
CARE AUTORIZEAZĂ ADERA
REA SPANIEI LA C.E.E., infor
mează agenția E.F.E. Această mă
sură legislativă a întrunit deja a- 
deziunea Congresului Deputaților. 
înainte ca Spania să intre formal 
în C.E.E., la 1 ianuarie 1986, Tra
tatul de aderare trebuie să fie ra
tificat de parlamentele tuturor ță
rilor membre ale Pieței comune.

PROIECTUL „EUREKA". La 
Paris s-a desfășurat prima reuniu- 

Nicolae Ceaușescu, apărute in țară 
și în străinătate, precum și lucrări 
ale unor autori străini dedicate 
activității și personalității politice 
a conducătorului partidului și sta
tului nostru.

HARARE 18 (Agerpres). — La 
Harare s-a desfășurat o conferință 
de presă. Au luat parte reprezen
tanții principalelor organe de presă, 
ai radioteleviziunii și Agenției na
ționale de știri, precum și ai unor 
instituții centrale zimbabweene. Au 
fost puse in relief marile transfor
mări înnoitoare ce au avut loc in 
țara noastră in cei 20 de ani ce 
s-au scurs de la istoricul Congres 
al IX-lea al P.C.R. și a fost evi
dențiată contribuția hotăritoare a 
secretarului general al partidului 
nostru la elaborarea strategiei de 
dezvoltare și ridicare a României 
pe noi culmi de civilizație și pro
gres, la mobilizarea energiilor crea
toare ale întregului popor la vasta 
operă de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate. A fost 
prezentată, de asemenea, pblitica 
statornică a partidului și statului 
nostru de promovare a păcii și 
cooperării largi cu toate po
poarele lumii, precum și activi
tatea neobosită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, pentru reducerea tensiu
nii pe plan internațional și instau
rarea unui climat de pace și cola
borare.

VARȘOVIA 18 (Agerpres). — In 
capitala R.P. Polone s-a deschis 
expoziția de filatelie „Realizările 
Republicii Socialiste România", or
ganizată în colaborare cu conduce
rea Clubului cărții și presei inter
naționale „Nouiy Swiat".

Cu acest prilej au fost evocate 
importanța evenimentului și marile 
înfăptuiri ale poporului român in 
cele două decenii de cind in frun
tea partidului și a țării se află 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

La vernisaj au participat acti
viști de partid și de stat, oameni 
de cultură și artă, membri ai 
corpului diplomatic acreditați in 
Polonia, ziariști.

Orientul Mijlociu
BEIRUT 18 (Agerpres). — Schim

buri puternice de focuri s-au înre
gistrat, în cursul nopții de miercuri 
spre joi și al dimineții de joi, de-a 
lungul liniei de demarcație dintre 
sectoarele de est și de vest ale capi
talei libaneze. Ciocnirile au început 
in zona centrului comercial al Beiru
tului, acum aproape în întregime 
distrus, și s-au extins și în alte zone, 
precum și pe dealurile din vecinăta
tea sud-estică a 'orașului, informea- li 
ză agențiile Reuter și Taniug. în li 
cursul’ după-amiezii, luptele au înce- |; 
tât, înregistfindu-se doar schimburi 
sporadice de focuri.

Pe de altă parte, joi a avut loc 
o nouă reuniune a Comitetului de 
coordonare pentru Beirutul de vest, 
prezidată de premierul Rashid Ka- 
rame, care a examinat noi măsuri 
susceptibile să grăbească transpune
rea în viață a planului de securitate 
din această zonă a orașului.

RABAT 18 (Agerpres). — Regele 
Hassan al II-lea al Marocului a tri
mis mai multor șefi de stat mesaje 
în care cere organizarea de urgență 
a unor întîlniri arabe la nivel înalt 
pentru examinarea problemei pales
tiniene și a situației din Orientul 
Mijlociu, informează agenția I.N.A.

Evocare a programului 
„Soinz - Apollo“ 

washington îs (Agerpres). — 
Zborul cosmic comun sovieto-ameri- 
can din cadrul programului „Soiuz- 
Apollo" a demonstrat posibilitățile 
cooperării rodnice dintre U.R.S.S. și 
S.U.A. în domeniul cercetării spațiu
lui cosmic — au relevat, in cursul 
unui interviu acordat companiei a- 
mericane de televiziune A.B.C., cos- 
monauții Thomas Stafford și Alexei 
Leonov. Membrii echipajului sovietic 
— relatează agenția T.A.S.S. — se 
află în prezent în S.U.A. pentru a 
participa la manifestările consacrate 
împlinirii a 10 ani de la acest eveni
ment. Acum 10 ani, „noi am arătat 
lumii că putem colabora intr-un do
meniu atît de complicat cum este 
cercetarea Cosmosului" — a declarat 
cosmonautul Alexei Leonov.

Dacă două țări, indiferent de deo
sebirile dintre ele. au putut să trans
pună atunci in viață planul lor cu
rajos, a relevat comandantul echi
pajului american, Thomas Stafford, 
inseamnă că ele sint capabile să so
luționeze împreună in viitor și alte 
probleme complexe.

ne ministerială vest-europeană 
consacrată problemelor tehnologiei. 
Au participat delegații din 17 țări, 
printre care cele zece state membre 
ale Pieței comune. Dezbaterile s-au 
concentrat asupra posibilităților de 
finanțare și aplicare a proiectului 
„Eureka", care preconizează dez
voltarea tehnologiilor de virf în 
condițiile concurenței tot mai mari 
din partea Statelor Unite și. Japo
niei. în cadrul reuniunii nu s-a 
reușit să se adopte vreo măsură 
concretă în legătură cu proiectul 
„Eureka", convenindu-se doar ca 
acesta să fie reexaminat ulterior.

RELAȚIILE C.E.E.—JAPONIA. I 
Vizita oficială de două zile efec- i 
tuată de primul ministru al Japo
niei, Yasuhiro Nakasone, la Roma 
s-a încheiat fără o hotărîre con
cretă în vederea relansării relați
ilor comerciale bilaterale, infor
mează agenția France Presse. în
tr-o conferință de presă, primul 
ministru italian, Bettino Craxi, a 
apreciat totuși că „programul de 
acțiune" anunțat de oficialitățile 
de la Tokio în vederea unui acces 
mai larg al produselor vest-euro- 
pene pe piața japoneză ar putea 
reprezenta o deschidere spre o 
nouă fază a relațiilor dintre C.E.E. 
și Japonia.
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„EPOCA CEAUSESCU” 1985

epoca unei intense activități internaționale
a României socialiste J

ACȚIUNI RODNICE, 
de Înalt prestigiu, 
in tnsens cu itensek fudnnta

Pe plan mondial, România desfășoară o activitate 
consecventă și activă pentru pace, independență națională 
și colaborare cu toate statele lumii, fără deosebire de 
orînduire socială. Datorită acestei politici, care cores
punde pe deplin intereselor supreme ale patriei, țara 
noastră se bucură de un binemeritat prestigiu inter
național, are prieteni pe toate meridianele planetei.

NICOLAE CEAUȘESCU

A

Eveniment de însemnătate capitală in viața poporului 
nostru, care a deschis drumul unor ample realizări în toate 
domeniile construcției socialiste, Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român a inaugurat, în același timp, pe
rioada celei mai puternice și mai prestigioase afirmări a 
României pe planul activității internaționale.

România a devenit astăzi una din prezențele cele mai 
active in concertul națiunilor, militantă neobosită pentru 
triumful ideilor păcii, progresului și libertății popoarelor. In 
întreagă această perioadă, la Organizația Națiunilor Unite, 
în alte organizații și foruri internaționale, în dialogul rodnic 
și fertil pe care l-a angajat cu celelalte state ale lumii 
— cu prilejul multiplelor întîlniri de la București, ca 
și al istoricelor itinerare întreprinse de președintele 
Nicolae Ceaușescu împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
în țări de pe diferite continente - România a mi
litat cu neobosită consecvență pentru rezolvarea în interesul 
tuturor popoarelor a marilor probleme cu care este con
fruntată omenirea. Analele vieții politice mondiale au con
semnat, în tot'acest răstimp, nenumărate inițiative, propu
neri și demersuri ale țării noastre îndreptate spre soluțio
narea problemelor stringente'ale contemporaneității.

Aceste prodigioase inițiative sînt indisolubil legate de 
numele secretarului general al partidului, președintele Re
publicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, făuritorul și promoto
rul neobosit al întregii politici externe a României, iniția
torul orientărilor fundamentale, al tuturor acțiunilor interna
ționale de răsunet ale partidului și statului în perioada 
deschisă de Congresul al IX-lea. Prin viziunea revoluționară 
asupra fenomenelor vieții internaționale, prin aprecierea 
realistă a tendințelor și evoluțiilor lumii contemporane, prin 
umanismul și înalta responsabilitate față de destinele păcii, 
prin abnegația și pasiunea cu care a slujit și slujește aspi
rațiile cele mai fierbinți ale poporului nostru, ale tuturor 
popoarelor, tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a atras o unani
mă prețuire și un înalt prestigiu pe toate meridianele, ceea 
ce se răsfrînge nemijlocit asupra prestigiului și demnității 
întregului nostru popor. Cu cel mai deplin temei se poate 
afirma că cei 20 de ani de cînd se află în fruntea parti-' 
dului și statului sint și din punctul de vedere al activității 
in domeniul vieții internaționale anii cei mai rodnici ,din 
întreaga noastră istorie.
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Glasul de pace al României, la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa, de la Helsinki, și la tribuna Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite

INITIATIVE, PROPUNERI, DEMERSURI
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Pentru încetarea
Pornind de la faptul că problema fundamentală a 

vremurilor noastre este oprirea cursei înarmărilor nu
cleare, înfăptuirea dezarmării și salvgardarea păcii, 
de-a lungul celor două decenii care au trecut de la 
Congresul al IX-lea, România a avansat in vederea 
soluționării acestei probleme o serie de importante 
inițiative și propuneri de larg răsunet internațional.

1965. La propunerea țării noastre, Adunarea Ge
nerală a O.N.U. a adoptat „Declarația privind 
promovarea în rîndurile tineretului a idealurilor de 
pace, respect reciproc și înțelegere între popoare”. 
Dezvoltarea acestei inițiative a dus la proclama
rea, in 1979, a anului 1985 drept „An internațional 
al tineretului".

1970. Adunarea Generală a O.N.U. a proclamat 
în urma unei inițiative a României „Deceniul dezar
mării al Națiunilor Unite 1970—1980".

1972. Pornind de la punctul înscris pe ordinea 
de zi a Adunării Generale din inițiativa _ țării 
noastre în legătură cu „Consecințele economice și 
sociale ale cursei înarmărilor", grupuri de experți 
O.N.U. au elaborat în 1972, 1977 și 1982 studii în 
această problemă.

1975. Prezentarea la O.N.U. a documentului in
titulat : „Poziția României în problemele dezarmă
rii, în primul rînd ale dezarmării nucleare și in
staurarea unei păci trainice în lume”, s-a bucurat 
de un larg ecou.

1978. în baza „Hotărîrii Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român privind poziția Româ
niei în problemele dezarmării și în primul rînd a

Pentru făurirea unei Europe unite, 
a securității, destinderii și cooperării

1984. Concepția și considerentele președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind măsuri de încredere și 
securitate pentru dezarmare în Europa, care s-au 
aflat la baza documentului de lucru prezentat de 
România în cadrul Conferinței de la Stockholm, 
s-au bucurat de o largă apreciere. Documentul 
prevede un amplu program de măsuri, între care :

înscriind edificarea securității europene ca un obiec
tiv de prim ordin al politicii sale externe, România 
socialistă a acționat cu deosebită consecvență în toți 
acești ani pentru transformarea Europei într-un con
tinent al păcii,L înțelegerii și securității.
1965, La cea de-a XX-a sesiune a Adunării Ge

nerale a O.N.U. a fost adoptată, din inițiativa 
țării noastre, rezoluția „Măsuri pe plan regional 
în vederea îmbunătățirii relațiilor de bună vecină
tate între statele europene aparținînd unor siste
me economice și sociale diferite”.

1972—1975. România a adus o contribuție de
osebită la pregătirea, desfășurarea și încheierea 
cu succes a primei Conferințe pentru securitate și 
cooperare în Europa. Ea a contribuit în primul 
rînd la elaborarea normelor de procedură demo
cratice ale C.S.C.E. Actul final de la Helsinki, din 
1975 conține, de asemenea, numeroase idei pre
conizate de România.

1980—1983, La reuniunea general-europeană 
de la Madrid, România a depus eforturi susținute 
pentru convocarea Conferinței pentru măsuri de 
încredere și securitate și pentru dezarmare în Eu
ropa, de la Stockholm.

cursei înarmărilor
dezarmării nucleare”, țara noastră a adus o con
tribuție majoră la convocarea și desfășurarea pri
mei sesiuni speciale a Adunării Generale con
sacrate dezarmării.

1981. Istoricele inițiative de pace și dezarmare 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu din toamna 
anului 1981 și primăvara anului 1982 au generat 
suita uriașelor adunări populare care au culminat 
cu „Apelul poporului român", însumînd 18 milioa
ne de semnături, adresat celei de-a doua sesiuni 
speciale a Adunării Generale a O.N.U. consacrată 
dezarmării. >

1983. Din inițiativa României, Adunarea Gene
rală a O.N.U. a adoptat o Rezoluție privind opri
rea amplasării noilor rachete americane în Europa 
occidentală și renunțarea la contramăsurile anun
țate de Uniunea Sovietică, precum și reluarea cit 
mai curînd a tratativelor de la Geneva.

1985. La plenara din mai a Consiliului Național 
• al F.D.U.S., tovarășul Nicolae Ceaușescu a adre

sat chemarea ca la negocierile sovieto-americane 
de la Geneva să se acționeze cu hotărîre în vede
rea opririi cursei înarmărilor pe Pămînt și în 
Cosmos, ’ încetării imediate a amplasării noilor 
rachete nucleare în Europa, sistării oricăror expe
riențe atomice, eliminării tuturor arsenalelor nu
cleare ; de asemenea, a propus înghețarea cheltu
ielilor militare la nivelul anului 1985 și, ulterior, 
trecerea la reducerea anuală a acestora cu 5-10 
la sută, precum și reducerea cu cel puțin 10 la sută 
a efectivelor militare.

• Notificarea prealabilă a manevrelor militare 
și a mișcărilor de trupe și armamente de amploare, 
renunțarea la manevre militare internaționale de-a 
lungul frontierelor dintre state.

® Restrîngerea unor activități militare de na
tură să afecteze încrederea și securitatea statelor, 
cum sînt, îndeosebi, activitățile militare din apro
pierea frontierelor naționale ale altor state și din 
alte zone sensibile ale continentului european.

® Stabilirea unui sistem de informare, comuni
care și consultare între state.

® Măsuri pentru consolidarea în continuare a 
angajamentului statelor de a nu recurge la forță 
sau la amenințarea cu forța în relațiile reciproce.

Pentru efiirmerea noilor prsiuu’vi fh relaGiî 
și excluderea forței din viața internațională

Acționînd cu consecvență pentru afirmarea noilor 
principii de relații intre state și excluderea forței din 
viața internațională, România a avansat la O.N.U. și 
în alte organizații internaționale numeroase inițiative, 
intre care :

1972. Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat, 
ca urmare a unei inițiative a României, rezoluția 
cu privire la „Creșterea rolului O.N.U. în menține
rea și consolidarea păcii și securității internaționa
le, în dezvoltarea cooperării între toate statele și 
in promovarea normelor de drept internațional în 
relațiile dintre state”.

1975. Țara noastră a prezentat la O.N.U. docu
mentul „Poziția României cu privire la îmbunătă
țirea și democratizarea activității O.N.U., la întări
rea rolului său în realizarea colaborării între toate 
statele, fără deosebire de orînduire socială, a unei 
lumi mai bune și mai drepte, a unei păci trainice".

La propunerea țării noastre, împreună cu alte

Pentru lichidarea subdezvoltării și edificarea 
noii ordini economice internaționale

O atenție deosebită a acordat România în anii de 
după cel. deral IX-lea Congres al P.C.R., lichidării 
subdezvoltării și edificării noii ordini economice in
ternaționale, avansind în’ acest sens, la O.N.U. și in 
alte organizații internaționale, o serie de importante 
inițiative, intre care :

. 1965—1967. în Adunarea Generală a O.N.U. și 
în alte instituții specializate au fost adoptate, ca 
urmare a unei inițiative a țării noastre, mai multe 
rezoluții vizînd promovarea cooperării internațio
nale în domeniul pregătirii de cadre, în special 
în țările în curs de dezvoltare.

1970. Ca urmare a unei inițiative a țării noastre, 
Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat rezoluția 
privind „Rolul științei și tehnologiei moderne în 
dezvoltarea națiunilor și necesitatea întăririi co
operării economice și tehnico-științifice între state”.

1975. Cu prilejul sesiunii speciale a Adunării 
Generale a fost prezentat documentul „Poziția 
României cu privire la instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale".

1979. Mesajul președintelui Nicolae Ceaușescu 
adresat celei de-a V-a sesiuni a U.N.C.T.A.D. de la 
Manila a avansat un șir de obiective și propuneri 
practice vizînd, îndeosebi, creșterea mai accelerată 
a economiilor țărilor în curs de dezvoltare, pe baza 
unui program de lungă durată.

1983. Documentul cuprinzînd poziția și propune
rile României prezentat la sesiunea a Vl-a a 

state, a fost creat Comitetul special pentru Carta 
O.N.U. și întărirea rolului organizației.

1979—1981. Din inițiativa României, pentru prima 
dată pe ordinea de zi a Adunării Generale a 
O.N.U. au fost înscrise propunerile privind „Regle
mentarea pe cale pașnică a diferendelor dintre 
state" și „Dezvoltarea și întărirea bunei vecinătăți 
între state”.

1982. Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat 
la propunerea României „Declarația privind regle
mentarea pașnică a diferendelor internaționale”.

1983. Țara noastră a prezentat la O.N.U. un 
document de lucru în legătură cu crearea unei 
Comisii permanente pentru bune oficii, mediere 
și conciliere, în scopul reglementării diferendelor 
și prevenirii conflictelor dintre state.

1984. La Conferința de la Stockholm, România 
a propus încheierea unui tratat general european 
de nerecurgere la forță și la amenințarea cu forța.

U.N.C.T.A.D. de la Belgrad a definit un program 
concret și cuprinzător de măsuri pentru lichidarea 
subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale, prevăzînd, între altele :

• promovarea largă a colaborării economice mondiale 
prin reglementarea situației din domeniul comerțului inter
național ;

o convenirea unor programe speciale de ajutorare a ță
rilor in curs de dezvoltare in domeniul agriculturii, al indus
triei, transporturilor și in alte sectoare de activitate ;

• soluționarea problemei materiilor prime, stabilirea unor 
raporturi echitabile intre prețul acestora și cel al produselor 
industriale ;

• asigurarea unui transfer substanțial de tehnologii mo
derne către țările subdezvoltate ;

• stimularea dezvoltării cooperării intre statele in curs de 
dezvoltare ;

• sporirea substanțială a fondurilor alocate pentru spri
jinirea eforturilor de dezvoltare ale statelor rămase in urmă ;

• trecerea hotărită Ia reducerea cheltuielilor militare și 
folosirea fondurilor astfel obținute in scopul dezvoltării eco
nomice și sociale, îndeosebi a țărilor sărace ;

® lansarea, în cadrul O.N.U., a negocierilor globale Nord- 
Sud in problemele dezvoltării.

1984. In Raportul prezentat Ia cel de-al XIII-lea 
Congres al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a pronunțat în favoarea găsirii unei soluții radi
cale, globale a problemei datoriei externe a țărilor 
în curs de dezvoltare, în cadrul eforturilor generale 
de lichidare a subdezvoltării, a decalajelor econo
mice dintre state și făuririi unei lumi mai drepte și 
mai bune.

Pagină realizată de Radu BOGDAN


