
TRĂIASCĂ PARTIDUL COMUNIST ROMÂN, 
ÎN FRUNTE CU SECRETARUL SĂU GENERAL, 

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU!
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

mima

PAGINILE II

ManifestăriLA POSTURILE DE RADIO ȘI TELEVIZIUNE

Spre comunism, sub steagul tricolor
tn paqina a V-a

Nicolae DRAGOS

a României socialiste
PAGINA VI-A(Continuare^ în pag. , a IV-a)

Sînt ceasuri în Istorie cînd clipa 
Cuprinde veacul în bătaia ei, 
Desfășurindu-și peste timp aripa 
Gîndită de ai țării corifei.

La aniversarea istoricului Atunci, în forum, ctitorii de inimi 
Și ctitorii de neînvins oțel 
Pe care nu le poate-ntrece nimeni 
Am cutezat să le privim prin El.

PREMIERA INDUSTRIALA LA I.M.U.A.B. (Relatarea in pagina o IV-o)

politico - educative 
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consacrate împlinirii

toate laturile 
activității in-,

In spiritul unei frumoase tradiții prin care 
poporul nostru cinstește în mod distinct marile 
evenimente din istoria patriei, aniversarea a două 
decenii de la Congresul al IX-lea al partidului 
este marcată printr-un efort superior' pe toate 
fronturile muncii și creației, prin noi și pres
tigioase realizări în producție. Este omagiul 
suprem pe care corpuniștii, toți oamenii muncii 
îl aduc partidului, secretarului său general, to-

Astâzi, 24 iulie, în jurul orei 12,00, posturile noastre de radio și televiziune 
vor transmite în direct, de la Sala Palatului Republicii Socialiste România, 
încheierea lucrărilor Plenarei Comitetului Central și a activului de partid, consa
crată aniversării a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al Partidului Comu
nist Român și de la alegerea tovarășului Nicolae Ceausescu în funcția de secretar 
general al partidului, precum și îndeplinirii sarcinilor ce revin organelor și orga
nizațiilor de partid, comuniștilor, tuturor oamenilor muncii in realizarea neabătută 
a hotărîrilor Congresului al XlIHea, a Programului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

"....... . • 1 !t! '■ ' ■

E Nicolae Ceaușescu ! Omul 
Prin care, -n unitate, un popor' 
Spre comunism biruitor se-ndreaptă 
încrezător, sub steagul tricolor.

Congres al faptei nobile și drepte, 
Ca țară să îmbrace nou veșmînt 
Urcînd socialiste, ample trepte 
Pe româhescul roditor pâmînt.

retice, al acumulării unei considerabile experiențe 
M in edificarea noii societăți.
• A-ți asuma rolul de centru vital al unei structuri

■NvX așa de complexe cum este orinduirea noas.tră, al unei
\ opere așa de vaste cum este edificarea societății

V». Jfsiv. socialiste multilateral dezvoltate înseamnă a-ți asu-
I sfcj’ria ma o mare răspundere in fața istoriei.. Și un ase-

menea rol nu și-l poate asuma decît un partid 
A-s: puternic, reunind în cadrul său pe cei mai buni fii

ai națiunii, reprezentanți ai tuturor claselbr și ca- 
HSTyrjgJgj ■ tegoriilor sociale ; un partid strins legat de mase

un Parl'd capabil să elaboreze o strategie temeinic 
fundamentată, în măsură să asigure dezvoltarea 
armonioasă a patriei noastre.

Dacă astăzi putem vorbi cu firească mindrie 
Vrrtliul despre perioada care o trecut de la Congresul al
V,, ” Sl\n i< IX-lea ca despre epoca unor mărețe realizări pe
\I ■'/țț -\\ ' ' "toold'-plonurile construcției- socialiste, aceasta se 
Mcas^ll UI datorează modului exemplar in care partidul și-a 

'f îndeplinit răspunderile, vastei'și laborioasei activi- 
i sA •——W l' tați, teoretice și practice desfășurate de secretarul 

—Ț-Ț, general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
t capacității sale de a întemeia marile orientări po

litice, stilului său de muncă dinamic, energiei clo
cotitoare, fermității și clarviziunii revoluționare cu 

care conduce măreața operă de edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

Asemenea realizări prestigioase constituie temeiul adine al prețui
rii, cu care oamenii de pe întreg cuprihsul țării - tineri și virștnici, 
români, maghiari, germani și de alte’naționalități - înconjoară parti- 

'dul, pe. secretarul său general. Omagiul țării, acum ia împlinirea ce
lor 20 de primăveri din noua istorie o patriei, este gindul vibrant si 
fapta eroică, pentru a împodobi chipul drag al patriei cu aleasa 
podoabă a muncii și creației.

a 20 de ani de la 
Congresul al IX-lea 

al partidului

IMPORTANTE CANTI
TĂȚI DE PRODUSE PESTE 
PLAN. Relativ recent intrată în 
circuitul productiv al economiei 
naționale, ne transmite ■ corespon
dentul . nostr.u Petru Necula,. între
prinderea de elemente pneumatice 
și aparate de măsură din munici
piul Birlad a reușit să se impună 
prin calitatea-și. diversitatea pro
duselor pe care le realizează, 
printr-o mare promptitudine - în 
onorarea contractelor încheiate.

— .Colectivul modernei . noastre

-întreprinderi;
.Ceaușescu" .
Gheorghe Ifrim, 
mitetjuliiii -de partid, <? 
drește cu - faptul că, ■

a munci fără preget, cu elan Revoluționar, pen
tru a asigura progresul economic necontenit al 
țării, înaintarea neabătută a României pe 
drumul edificării' societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

Din, ,bogato. 
înfățișăm citeva dintre rezultatele 
ieri de corespondenți aj „Șcinteii’

cronică a întrecerii socialiste 
consemnate

Imensă carte s-a deschis, să-ncapă 
Lumină muncii în nou timp ales, 
Ca viitorul luminos să-nceapă 
Cum a decis al Nouălea Congres.

Evocăm cu mîndrie patriotică mărețele realizări do- 
bindite in această epocă de glorioasă istorie revolu
ționară, inaugurată de CONGRESUL AL IX-LEA AL 
PARTIDULUI- EVENIMENT POLITIC HOTĂRlTOR 
PENTRU NOUL DESTIN AL PATRIEI, CARE A DECIS, 
DIND GLAS VOINȚEI PARTIDULUI Șl A TĂRII, ALE
GEREA IN FRUNTEA PARTIDULUI, IN FUNCȚIA 
SUPREMA DE CONDUCERE, A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, care, prin înalt spirit re
voluționar și Înflăcărat patriotism, a adus în viața 
partidului, a poporului un suflu dinamic, înnoitor, 
deschizător de ample și- rodnice perspective. In 
cele două decenii, strins unit în jurul parțidului, 
al secretarului său general,- poporul româp a 
adăugat chipului mindru ai patriei’ noi și mărețe 
frumuseți, înflorind orașele și satele patriei, rno- . ..
numentale ctitorii. Relevăm "cu aleasă satisfacție 
suflul novator af acestor ani care a - pătruns in -
toate articulațiile societății, bazat pe reevaluarea I
dintr-o perspectiva nouă, revoluționară, a raportu- 

; lui dintre teorie și practică,-dintre adevărurile ge
nerale ale socialismului științific șt realitățile fie
cărei etape, dintre național și internațional. Sub
liniem cu îndreDtățire elaborarea unei strategii 
creatoare privind edificarea noii societăți, o stra
tegie care a regîndit procesul construcției socialiste în 
și componentele sale, conferind noi orizonturi muncii și 
tregului pooor.

Tot ceea ce s-a realizat în această perioadă glorioasă este-indi
solubil legat de modul original in care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a conceput rolul și misiunea forței politice conducătoare a socie
tății noastre - partidul comuniștilor. Aprecierea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu potrivit căreia partidul este centrul vital al socie
tății noastre, de la care emană gîndirea cutezătoare, menită să asi-, 
gure transformarea revoluționară a societății, forța ce însuflețește 
toate energiile creatoare și pune in valoare geniul creator al între- 
gului popor român — constituie rezultatul unei îndelungi elaborări teo-

ctitorie 'a „Epocii 
ne .spune rrțaistrul 

..i,- secretarul co-
• se' min- 
în cei 10 

ani care au trecut -de- la înfiin
țarea unității, producțiarmarfă in
dustrială, a sporit de pește -60’de 
qri. Raportind azi, depășirea sar
cinilor de - prodticție „la zi" „cu 2,3 
milioane lei1 la J.producția-maț-îă și 
cu 1,2 milioane lei la export, aș 
menționa, tdtodătă,. că: am iritiodus 
in fabricație alte 41 produse • cu

epoca unei intense activități internaționale

varășul Nicolae Ceaușescu - strategul clarvă
zător al unei glorioase epoci-.de mari transfor
mări . și împliniri pe toate planurile--vieții eco- 
nomico-sociale.

Insuflețitorul raport muncitoresc din aceste 
zile aniversare constituie, totodată, expresia cea 
mai elocventă, concretă o adeziunii întregului 

l popor la politica partidului, a jhotărîrii .sole de

Atunci, în forum, din cuvîntul demn, 
Din gînd deschis, temeinic și lucid, 
S-a încrustat pentru urmași îndemn 
Rostit de fiul unui brav Partid,
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conștiința vie

Emilian MARCU

Sînt douăzeci de ani de dreaptă cale 
de drum urieșesc spre infinit 
prin Ceaușescu-am construit noi magistrale 
și noi orașe noi am construit.
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un partid puternic, mereu tînăr

verbul lui dreptății ii dă glas

Partidul Comunist Român,
II 
II 
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Eu 
nu 
ca
Pe

Eu știu un Om ! El suie-n culmi supreme 
un brav popor ce-n juru-i face zid 
spre gloria slăvitei noastre steme 
și slava gloriosului partid.

Stegar cutezător pe acest vast ocean 
noi am ales cum țara și-a dorit 
pe cel mai brav erou contemporan, 
pe-al țării fiu cel mai iubit.

Eu știu un Om ! El duce-n miini ștafeta 
prezentului spre timpii care vin, 
cînd pacea, străbătîndu-ne planeta, 
ca soarele ne va-ncălzi deplin.

viață a partidului 
de ani — sporirea 
rîndurilor partidu- 
aflux de energii

Sint douăzeci de ani de adevăr și faptă 
de luptă pentru idealul nou, 
spre-a merge-n viitor pe-o cale dreaptă 
călăuziți de cel mai brav erou.

BOKOR KATALIN
In românește de Victor TULBURE

știu un Om ! El fruntea niciodată 
și-a plecat-o, înfruntind urgii 
să ne fie bolta mai curată 
vatra scumpei noastre Românii.

politică 
societatea 

presupune și o pu- 
sporire a rîndurilor

EPOCA NICOLAE CEAUSESCU"
5

PARTIDUL-inima țării,
a națiunii

Partidul se afirmă tot mai puternic ca centru vital 
al întregii națiuni, de la care emană gîndirea cutezătoare 
menită să asigure transformarea revoluționară a societății, 
forța ce însuflețește toate energiile creatoare și pune în 
valoare geniul întregului popor român, deschizînd patriei 
minunate perspective de progres și civilizație

NICOLAE CEAUSESCU

Opera tovarășului Nicolae Ceaușescu
operă novatoare privind dezvoltarea patriei

lizează partidul misiunea de 
forță politică conducătoare a 
societății. Partidul comuniștilor 
este moștenitorul sî continuato
rul tradițiilor celor mai înain
tate de luptă ale poporului nos
tru, în cadrul cărora ideea de 
dezvoltare a țării a constituit 
un scump ideal de viață a ge
nerații și generații de înaintași, 
în același timp, dezvoltarea me
reu ascendentă asigură înfăp
tuirea telurilor pe care ni le 
propunem, a cerințelor impli
cate de modelul socialist de ci
vilizație. Tocmai de aceea, pen
tru partidul nostru, ridicarea 
necontenită a patriei reprezintă 
un superior legămint politic, o 
veritabilă răspundere pe care 
și-a asumat-o în fața istoriei, a 
națiunii.

Orice popor se dezvoltă pe 
coordonatele unei continuități 
care îi conferă, un anumit spe
cific, o identitate proprie. A 
concepe o strategie optimă de 
dezvoltare înseamnă deci a co
necta procesul dezvoltării la 
această continuitate istorică, a 
valorifica, din perspentivw’Ce^ 
rințelor prezentului, tradițiile 
progresiste, tot ceea ce oferă 
mai valoros trecutul națiunii 
respective.

Partidul, centrul vital al na
țiunii. Rolul de centru vital 
implică, în primul rînd. răspun
derea de . a elabora o linie poli
tică în măsură să asigure dez
voltarea ' mereu ascendentă a 
națiunii. Dezvoltarea neconteni
tă a țării, crearea condițiilor 
pentru progresul său accelerat 
constituie expresia cea mai grăi-' 
toare, principalul examen pri
vind modul cum concepe și rea-

Cum se raportează strategia dezvoltării elaborată in peri
oada inaugurată de Congresul al IX-lea la istoria poporului 
nostru, la trecutul său de luptă ? Ce loc ocupă problemele 
istoriei in activitatea constructivă a națiunii noastre socia
liste ? Iată întrebările cu care ne-am adresat tovarășului 
Florin Constantiniu, cercetător principal la Institutul „Nicolae 
Iorga".

meiuri de optimism, da, dar nu 
de automulțumire ! Cerințele 
noii revoluții exercită un impâct 
considerabil asupra. strategiei 
de dezvoltare a țării in viitor. 
Așa Cum se subliniază in docu
mentele Congresului al XIII-lea, 
în funcție de cerințele acestui 
proces, de care nu poate face 
abstracție nici o țară, sint sta
bilite jaloanele continuării po
liticii industriale a țării. Din 
opera secretarului general al ■ 
partidului se desprinde ideea că 
în condițiile actualei revoluții 
tehnico-științifice forța unui 
stat, a unei națiuni constă nu 
număi in cantitatea de Oțel pe 
care o produce, ci, in primul 
rînd, în capacitatea sa științifi
că, în potențialul său de inova
ție, de creativitate. în acest 
sens, în Cuvîntarea rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu 
ocazia alegerii sale în calitate 
de membru titular și președinte 
de onoâre- al Academiei Repu
blicii Socialiste România se sub-• 
liniază că „Viitorul poporului 
nostru — ca și al altor popoare 
-vt -este strips legat, determinat , 
de felul cum vom ști să acțio
năm pentru a ridica Ia un nivel 
superior întreaga activitate de 
Cercetare științifică. Dacă von» 
rămine în urmă în noua revo
luție tehnico-științifieă — a- 
ceasta va avea repercusiuni, 
pentru multă vreme, asupra în
tregii vieți a poporului nostru".

Revoluția științifico-tehnică 
actuală ne obligă la o regindire 
a întregii strategii industriale în 
funcție de mutațiile profunde pe 
care

fiecărei economii naționale, 
și pe plan internațional. Jaloa
nele unei astfel de noi strategii 
vizează edificarea unei aseme
nea structuri a industriei care 
să aibă în Vedere satisfacerea 
nevoilor interne ale economiei, 
atît de bunuri și servicii nece
sare populației, cit și de echi
pare a întregii economii națio
nale cu tehnică bazată pe per
formanțe superioare, aptă să 
asigure o producție de înalt 
nivel tehnic Și calitativ, care să

situeze, așa cum se sublinia 
Congresul al XIII-lea al

„însemnătatea excepțională ă 
Congresului al IX-lea în viața 
partidului și a poporului nostru 
a decurs și din perfecta șa in
tegrare în procesul obiectiv, cu 
vechime multimilenară de dez
voltare a societății românești, 
din. perfectul său răspuns la 
exigențele obiective ale efortu
lui de ridicare a României pe 
o nouă treaptă de civilizație, 
bunăstare și progres. Congresul 
al IX-lea al Partidului Comu
nist Român a pus de acord în 
chipul cel mai armonios cerin
țele legităților generale ale edi
ficării socialiste cu realitățile 
specifice ale societății româ
nești, modelate de o îndelun
gată istorie, ale cărei începuturi 
se confundă cu însuși procesul 
de antropogeneză. Această isto
rie, caracterizată prin continui
tatea și unitatea poporului ro
mân în aria străvechii Dacii, 
prin lupta lui pentru indepen
dență națională și progres so
cial, prin efortul de a crea un 
stat național unitar, prin rolul 
însemnat jucat în istoria uni
versală, această istorie a confe
rit națiunii române o identitate 
inconfundabilă și un făgaș pro
priu de dezvoltare.

Din unghiul de vedere al is
toriei poporului nostru. Congre
sul al IX-lea al Partidului Co
munist Român a însemnat an
gajarea sa fermă și ireversibila 
in nobilele și străvechile tradi
ții naționale, ale luptei pentru 
neatîrnare, ale înfăptuirii prin 
forțe proprii a unui viitor mai 
bun.

Subliniind că răspunderea co
muniștilor față de națiunea ro
mână înseamnă răspunderea 
față de istoria acestei națiuni.

răspunderea față de permanen
țele si tradițiile istoriei națio
nale, Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român a 
pus capăt definitiv oricăror ela
borări și formule întemeiate pe 
schematismul aprioric și pe ig
norarea condițiilor specifice ale 
societății noastre, imprimate de 
îndelungata ei evoluție. Marea 
forță a istoriei stă în faptul că 
ea produce, la momentul opor
tun, acele personalități care 
să-i asigure dezvoltarea obiec
tivă. Istoria românească aVea 
nevoie de o astfel de persona
litate și a găsit-o în secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care întru
chipează și asociază forța geniu
lui românesc cu marile virtuți 
ale neamului, cu profunda 
percepție și dinamică acțiu
ne îndreptată spre satisfa
cerea. cerințelor obiective ale 
stadiului actual de dezvol
tare a României. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a intrat de 
pe acum în istoria poporului ro
mân pentru că s-a identificat 
perfect cu ea. Plămădit, de is
torie, acest titan al istoriei ro
mânești a făcut din cunoașterea 
istoriei temelia întregii activi
tăți politice, ideologice, teore
tice și educative din țara noas
tră. Personalitatea grandioasă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
sintetizează toate marile însușiri 
ale galeriei de eroi și ziditori 
ai României. ' Atașamentul și 
devotamentul față de măreața 
operă a acestui timp, față de 
ctitorul ei sînt expresia atașa
mentului și devotamentului față 
de propria noastră istorie și a- 
ceasta ne dă o forță de neînvins.

ne
la
partidului, cu peste 90 la sută 
din produsele noastre la nivel 
mondial, iar cu 2—5 la sută în 
rîndul celor mai bune realizări 
pe plan internațional.
pe baza unui proiect revoluțio-

le determină în structura
Edificăm o nouă societate , .

nar, in lumina unor valori și aspirații fundamentale ale 
clasei muncitoare. Despre preocuparea partidului nostru in 
cei 20 de ani care au trecut de la Congresul al IX-lea de a 
promova neabătut principiile fundamentale ale concepției 
deipre lume și societate ale clasei muncitoare ne-a vorbit', 
tovarășul Alexandru Crihană, secretar al Comitetului jude-1 
țean Vrancea al P.C.R.

— întreaga operă constructivă 
care se desfășoară în România 
de azi are la bază concepția 
despre lume și societate a clasei 
muncitoare, materialismul dia
lectic și istoric, ideologia revo
luționară, valorile fundamenta
le ale dreptății și egalității so
ciale, ale umanismului, păcii și 
progresului. Aceste valori ridică 
pe o treaptă superioară aspira
țiile spre care a năzuit poporul 
nostru în îndelungata sa istorie. 
De altfel, legitimitatea istorică 
a Partidului Comunist Român 
rezultă nu numai din aceea că 
el este trup din trupul poporu
lui, creația celei mai progresiste 
clase ă societății, ci și din fap
tul că tot ceea ce au gîndit și 
năzuit cei mai înaintați patrioți 
de-a lungul veacurilor a fost 
preluat de partidul comuniști
lor. A promova neabătut prin
cipiile concepției noastre revo
luționare, a transforma societa
tea în lumina lor constituie răs
punderea primordială a partidu
lui nostru, marea învestitură pe 
care i-a încredințat-o istoria. 
Tocmai pentru ,a asigura suc
cesul acestei mărețe opere re
voluționare partidul nostru s-a 
preocupat stăruitor în ultimii 20 
de ani de aplicarea creatoare a 
tezelor generale ale socialismu
lui la realitățile concrete ale 
țării, noastre, la particularitățile 
actualei etape de dezvoltare. în
truchiparea cea mai elocventă a 
acestei preocupări o constituie 
elaborarea, cu aportul hotărîtor 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a Programului partidului de 
edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism. 
Este pentru prima oară in isto
ria .șa, cînd partidul nostru își 
elaborează un program unitar, 
care cristalizează într-o viziune 
de largă perspectivă obiectivele 
strategice ale actualei etape de 
construcție socialistă. Claritatea 
cu care sint jalonate principale
le direcții de acțiune, marea 
rigurozitate a acestui document, 
forța cu care sintetizează expe-

riența noastră în edificarea noii 
societăți i-au adus, pe bună .
dreptate, aprecierea de. cartă .. ț • 
fundamentală, ideologică, teore- i
tică și politică a partidului. ;
Programul partidului reprezintă ! ,

i

(

*
*

*

*

* 
i 
i

*

o elocventă dovadă a capacității 
partidului de a-și integra ma
terialismul dialectic și istoric ca 
o călăuză în acțiune, ca o meto
dă de analiză și cercetare a pro
blemelor actuale, finind seama 
deopotrivă de legitățile obiective 
ale dezvoltării sociale, ca și de 
particularitățile societății româ
nești. Constituind, în fond, ex
presia marxism-leninismului 
creator, aplicat la condițiile 
concrete ale României, Progra
mul partidului se înscrie ca o 
strălucită contribuție româneas
că la tezaurul gîndirii și practi
cii revoluționare, confirmînd 
încă o dată că aceasta se îmbo
gățește pe baza aportului pro
priu al tuturor partidelor comu
niste și muncitorești.

Dezvoltarea unei națiuni are loc, de fiecare dată, intr-un 
timp anume, intr-o epocă cu anumite caracteristici, cu o serie 
de priorități. Cum s-a conectat strategia dezvoltării pro
movată de Congresul al IX-lea la aceste priorități ale epocii, 
ale etapei concrete de construcție socialistă ?

— Elaborînd, cu contribuția 
hotărîtoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, un model 
propriu, original, de structură a 
economiei naționale, corespun
zătoare cerințelor de progres 
ale societății noastre, condiți
ilor concrete ale României — ne 
spune prof. univ. dr. Mihai To- 
dosia de Ia Universitatea din 
Iași. Congresul al IX-lea a 
marcat o cotitură esențială în 
conceperea politicii de indus
trializare a țării — caracterizată 
prin ritmuri înalte, menite_ șă 
accelereze procesul dezvoltării,

prin amplasarea armonioasă a 
forțelor de producție pe întreg 
cuprinsul patriei, dezvoltarea 
prioritară a ramurilor de pre
lucrare avansată, ridicarea efi
cienței, folosirea rațională a re
surselor etc.

Agricultura a constituit, de 
asemenea, obiectul unei atenții 
prioritare, concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu despre noua 
revoluție agrară constituind un 
adevărat program pentru dez
voltarea acestei ramuri de bază 
a economiei, pentru înflorirea 
satului nostru contemporan.

— Se vorbește astăzi tot mai mult despre o a două revo
luție industrială, care pune in termeni nOi forțele de pro
gres ale societății. Ce semnificație prezintă ea din perspec
tiva dezbaterii de față ?

— Acest fenomen major al 
epocii contemporane spulberă 
acea mentalitate, ce mai poate

fi întîlnită, potrivit căreia suc
cesele obținute sînt temeiuri de 
liniște și automulțumire. Te-
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Călăuziți
de cel mai brav erou

Tania Pintilie este, la cei 18 ani ai săi, muncitoare In 
secfia de confecții bărbați a întreprinderii de confecții și 
tricotaje București. Proaspătă absolventă a școlii profesio
nale, ea lucrează de peste un an in această secție de bază a 
întreprinderii, impunindu-se în scurt timp ca un om de 
nădejde, al acesteia, ca unul dintre fruntașii bătăliei ce se 
poartă aici pentru o producție superioară calitativ, înalt 
competitivă. Drumul său in întreprindere este asemănător 
cu al multor tineri de virsta sa. Dacă totuși in aceste tin- 
duri este amintit numele său și nu al altora dintre colegii 
săi de muncă, aceasta se datorează faptului că ea a devenit 
de curind cel mai proaspăt membru al puternicei organizații 
de partid din această întreprindere.

Tenia Pintilie, ne spune 
tovarășa Aurelia Bratu, secre
tar al comitetului de partid al 
întreprinderii, se numără prin
tre cei 229 de muncitori, tehni
cieni, ingineri, economiști, fe
mei și bărbați, tineri și vîrstnici 
care au fost primiți în acest an 
în organizația noastră de 
partid. Sînt oameni aflați în 
primele rînduri în lupta pentru 
îndeplinirea exemplară a sarci
nilor de. plan, pătrunși de un 
viu simțămînt al răspunderii și 
datoriei cetățenești, a căror via
tă se identifică cu însăși viața 
întreprinderii, căreia îi dăruie 
tot ce au mai bun. Ei au so
licitat să intre în rîndurile

partidului, văzînd în aceasta 
chezășia punerii plenare în va
loare a capacității și energiilor 
lor creatoare, a hotărîrii lor de 
a contribui la ascensiunea 
neabătută a societății noastre. 
Astăzi, numărul comuniștilor 
din întreprinderea de confecții 
și tricotaje București se ridică 
la 4 966, ceea ce reprezintă un 
sfert din personalul muncitor 
de aici. Aceasta constituie 
cea mai vie expresie a 
marii încrederi a oameni
lor muncii în partid, în 
linia sa politică, a voinței 
lor de a urma neabătut parti
dul, pe secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Sporirea continuă a numărului 
membrilor noștri de partid prin 
afluxul celor mai buni dintre 
oamenii întreprinderii ne-a în
găduit ca în fiecare din atelie
rele și secțiile acesteia — de la 
cele de Concepție și creație pînă 
la cele de execuție și întreți
nere — să se constituie puter
nice organizații de bază, veri
tabile nuclee de mobilizare și 
unire a energiilor fiecărui co
lectiv muncitoresc. Practic, nu 
există loc de producție in care 
membrii de partid să nu fie. 
nemijlocit implicați, constituind, 
prin exemplul propriu, prin res
ponsabilitatea cu care acționea
ză, fermentul care pune în miș
care fiecare colectiv, care-1 mo
bilizează la acțiune hotărîtă, la 
noi strădanii în vederea înde
plinirii sarcinilor.

Faptele înfățișate de interlo
cutoarea noastră sint ilustrative 
pentru amplul proces petrecut

ln întreaga 
în acești 20 
numerică, a 
lui, Uriașul 
care se îndreaptă din sinul ma
selor populare spre partid. Este 
elocvent în acest sens faptul că 
dacă la Congresul al IX-lea, 
partidul număra peste 1 450 000 
de membri și candidați, la 31 
decembrie 1984 rîndurile sale 
cuprindeau peste 3 465 000 de 
membri ; fiecare al cincilea cetă
țean major al țării este membru 
de partid. Se materializează 
astfel concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu potrivit că
reia îndeplinirea rolului parti
dului de forță 
conducătoare în 
noăstră 
ternică
sale, prin intrarea în partid 'a 
celor mal buni, mai înaintați 
dintre oamenii muncii, astfel 
incit în toate domeniile, in toa
te colectivele de muncă să exis
te puternice organizații de 
partid. Rod al aceleiași concep
ții, în acești 20 de ani a sporit 
necontenit ponderea muncitori
lor în cadrul membrilor de 
partid (de la 44 la sută in 1965 
la 55,67 la sută la 31 decembrie 
1984), flustrîndu-se și în aces' 
mod rolul conducător al clasei 
muncitoare în societatea noas
tră, locul său hotărîtor în dez
voltarea economiei naționale, în 
asigurarea progresului țării. 
15,67 la sută din membrii parti
dului sînt țărani, 20,65 la sută 
sînt ingineri, tehnicieni, econo
miști, cadre din cercetare, pro
iectare, învățămînt, ocrotirea 
sănătății, cultură și artă, alte 
categorii de intelectuali și 
funcționari. Cifre ce atestă fap
tul că partidul își soarbe astfel 
energiile din întreaga societate 
românească, reprezintă emana
ția tuturor claselor și categorii
lor sociale ce alcătuiesc națiu
nea noastră socialistă, că parti
dul este purtătorul de flamuri 
al idealurilor și vrerilor celor

mai înalte ale tuturor oameni
lor muncii, fără deosebire de 
naționalitate.

In anii care au trecut de la 
Congresul al IX-lea al partidu
lui s-ă cristalizat, totodată, o 
nouă viziune asupra stilului de 
muncă al organelor și organiza
țiilor de partid, al activității 
fiecărui comunist, pornindu-se 
de la adevărul, în repetate rin- î 
duri subliniat de tovarășul ! 
Nicolae Ceaușescu, că partidul 
este așa cum sînt membrii săi, 
că tăria sa rezidă în tăria or
ganizațiilor de partid, în capa
citatea lor de a organiza și con
duce colectivele în mijlocul că
rora acționează. Despre forța 
unei asemenea organizații, des
pre capacitatea sa de a mobiliza 
oamenii muncii în bătălia pen
tru înfăptuirea politicii parti
dului ne vorbește tovarășul An
ton Butte, membru în biroul 
comitetului de partid de la în
treprinderea de piese auto Satu 
Mare :

— In 
soarta 
unității 
de cuțit", 
decît evident că profilul

urmă cu vreo trei ani, ț 
activității economice a 
noastre era „pe muche 

Devenise mai mult
pre

dominant atunci — cel al caro
seriilor de autospeciale tip 
„Steagul roșu", producție de o 
tehnicitate relativ modestă, cu 
comenzi tot mai restrînse de Ia 
an la an — înceta să mai re
prezinte o bază sigură pentru 
însăși existența întreprinderii. 
Sosise momentul unei mari co
tituri în viața întreprinderii și 
acest imperativ comuniștii și 
l-au asumat cu toată responsa
bilitatea și fermitatea. A fost o 
perioadă de căutări, de dezba
teri și deliberări, în cadrul căro
ra a fost chemat să gîndească, 
să-și spună opinia tot colecti
vul întreprinderii. Cu sprijinul 
organelor locale de partid și 
avîndu-se în vedere impor
tanta sarcină pusă de condu
cerea partidului, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu personal în 
fața economiei naționale — 
aceea de a se reduce importul

Spre slava 
gloriosului partid 

Eu știu un Oml O țară-ntreagă-l știe. 
Trecură ani. El tînăr a rămas 
căci faptele ii sint de omenie 
iar

de piese și subansamble pentru 
diferite mașini și utilaje care 
se fabricau in țară — Întreprin
derea s-a angajat să treacă pe 
front larg Ia asimilarea echipa
mentelor de frînă pentru unele 
tipuri de autovehicule. Cu ce s-a 
început ? Cu asimilarea servo- 
mecanismelor (pompa cu dublu 
circuit și pompa cu vacuum 
care asigură funcționarea servo- 
mecanismelor pentru autoutili
tarele TV-12 și TV-14.) Calita
tea și funcționalitatea ireproșa
bilă a primelor servomecanisme 
purtînd marca I.P.A. Sa'tu Mare 
— rod al unei strădanii susținu
te a oamenilor, în prim-planul 
căreia s-au aflat înainte de 
toate membrii de partid — au 
fost și primele indicii că . acest 
colectiv angajat pe calea înno
irilor-tehnice se află pe drumul 
cel bun. Ce a urmat ? Ne spune 
o hartă uriașă aflată în între
prindere, unde din punctul geo
grafic numit municipiul Satu

Mare — dar și mai exact spus 
I.P.A. Satu Mare — pornesc 
spre întreg cuprinsul țării linii, 
indicînd beneficiarii echipamen
telor realizate aici.

Comunistul Anton Biitte tși 
amintește cîteva momente din 
bătălia comuniștilor pentru a 
asigura vad cit mai larg pătrun
derii nestînjenite a noului în 
întreprindere. Intre acestea se 
înscriu inițiativele și acțiunile 
comuniștilor Elek Siivegi, loan 
Bălică, Alexandru Pal, Vasile 
Bălan, Trandafir Știop, ing. 
Toma Felmesser și alții, care 
n-au avut o clipă de liniște pină 
n-au determinat restructurări de, 
anvergură în organizarea trans
portului intern și a fluxului 
tehnologic în vederea creșterii 
productivității muncii pe măsura 
noii producții, a noului profil. 
După cum merită pregnant re
liefat aportul comuniștilor din 
conducerea întreprinderii pentru
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modernizarea și introducerea 
celor mai avansate tehnologii, 
care au condus nu numai la 
schimbarea înfățișării unității, ci 
și la o înzestrare tehnică cum 
nu a visat colectivul de aici cu 
ani in urmă.

Dialogul cu poporul, dialog al muncii 
și răspunderii patriotice

Dialogul cu poporul ilustrea
ză modul superior in care parti
dul a înțeles în toată această 
perioadă de glorioasă" istorie 
să-și exercite rolul <le forță po
litică conducătoare in societate 
— in strînsă conlucrare cu ma
sele, cu cei pe care îi reprezin
tă, ale căror interese le promo
vează. Este demn de .subliniat 
că tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a. iegîndit răspunderea , și mi
siunea partidului din perspecti
va.' acestei cerințe fundamenta
le.; A exercita rolul de centru 
vital al societății înseamnă a 
te sfătui permanent cu masele 
asupra problemelor celor mai 
importante, a decide împreună, 
a înfăptui împreună, a’elimina 
orice reminiscență a ideii că 
partidul s-ar situa cumva dea
supra societății. Importanța ma
joră a dialogului cu masele a 
stat la baza diversificării ample 
a formelor de desfășurare a 
acestui dialog de la consfătuiri 
de lucru pe domenii la congre
sele forumurilor democrației 
noastre muncitorești.

Un relief cu totul deosebit au 
căpătat în acest context vi
zitele de lucru ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, in 
toate județele țării. Prin profun
zimea analizelor pe care le-au 
prilejuit, aceste vizite s-au con
stituit de fiecare dată in mo
mente de referință pentru viața 
colectivelor de oameni ai mun
cii, a unităților și localităților 
respective, pentru orientarea ac
tivității in lumina unoi- exigen
țe mereu mai înalte. Ele s-au 
întipărit în memoria oamenilor, 
indicațiile și cerințele formulate 
cu aceste ocazii căpătînd valoa
rea unor adevărate criterii de 
referință la care sînt mereu ra
portate munca, activitatea de 
zi cu zi.

— Da, vă pot spune, fără să 
stau o clipă pe gînduri, că mo
mentul decisiv in viața unității 
noastre l-a constituit vizita to
varășului Nicolae Ceaușescu "în 
urmă cu 20 de ani, arăta Eroul 
Muncii Socialiste, președintele 
cooperativei agricole de produc
ție din comuna Gheorghe Doja, 
județul Ialomița. Ion Spătărelu. 
Era prima vizită de lucru efec
tuată. -de secretarul general 
al partidului în țară. îmi 
amintesc ca ieri. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a intrat in 
sediul cooperativei, s-a intere

în această epocă bogată în îm
pliniri s-au inălțat multe ctito
rii impresionante, ce vor dăinui 
peste timp. Dintre toate, cea 
mai impunătoare este omul nou, 
cel care beneficiază de toate a- 
ceste realizări, cel ce se află 
la rădăcina lor, dîndu-le viață. 
Identificăm în aceasta preocu
parea statornică a partidului, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru a făuri oamenilor o nouă

Ce se află acum la capătul 
acestei etape de innoiri ? „în 
primul rînd, ne spune interlocu
torul, o întreprindere modernă 
cu o producție căutată, materia
lizată in mașini moderne care, 
în foarte mare măsură, se ex

sat de rezultate și pe urmă ne-a 
îndemnat să ieșim afară în 
curtea cooperativei pentru a ne 
intilni cu oamenii. A discutat 
pe indelete cu mulți dintre ei. 
I-a îndemnat să-și spună des
chis părerile, i-a ascultat și apoi 
le-a vorbit. Cuvintele ne-au 
mers la suflet. Ele cuprindeau 
un intreg program de dezvolta
re a agriculturii, care avea 
să se dezvăluie în toată am

In cei 20 de ani de cind se afla în fruntea parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușespu, cu a Iți. tovarăși din con
ducerea de partid' și de stat, a făcut 616 vizite de 
lucru, în toate județele țăriț și în Capitală.

In această perioadă, secretarul general al parti
dului a efectuat 2 149 vizite în unități economice și 
sociale, după cum urmează :

1 042 ÎN UNITĂȚI INDUSTRIALE SI DE TRANS
PORT

397 ÎN UNITĂȚI AGRICOLE

134 PE ȘANTIERE DE CONSTRUCȚII
304 ÎN UNITĂȚI SOCIAL-CULTURALE Șl DE 

ÎNVĂȚĂMÎNT

119 LA INSTITUTE DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ 
Șl DE PROIECTARE

153 LA EXPOZIȚII. ECONOMICE, DE ARTĂ 
Șl CULTURĂ

In cei 20 de ani, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
participat la 227 congrese, conferințe, consfătuiri, 
ședințe și întîlniri de lucru la nivel național, care au 
reunit cadre de conducere și oameni ai muncii din 
toate domeniile de activitate.

ploarea sa în toți acești 20 de 
ani.

în acea zi fierbinte de vară 
am pornit și noi, în păs cu în
treaga 'țară, la un drum lung.

— Dacă ar fi să rememorăm, 
care ar fi principalele realizări 
ale cooperativei ?

— Pentru noi, toată această 
perioadă a fost un drum al re
coltelor bogate. De Ia 1400 
kilograme griu la hectar șl nici 
2 000 kilograme porumb, cit ob
țineam cu două decenii în urmă, 
am ajuns să realizăm anul tre
cut peste 5 000 kilograme griu 
și aproape 10 000 kilograme po
rumb la hectar. Munca mereu 
mai spornică a făcut ca și ave
rea obștească a cooperativei să 
crească la 130 milioane lei, uni
tatea noastră avînd în prezent 
un disponibil bănesc aflat în 
contul cooperativei de peste 10 
milioane lei.

Profunde transformări s-au 
produs în viața localității, a 
oamenilor. Satul este cu totul 
schimbat : case noi, dotate cu 
tot ceea ce oferă civilizația 

Umanismu[ socialist, revoluționar, 
umanismul unui timp eroic

viață, noi convingeri, noi fizio
nomii morale, un nou mod de a 
gindi și acționa, capacitatea sa 
de a pune in valoare forța prin
cipală a progresului contempo
ran : spiritul de creație al fiin
ței umane. Faptele ce urmează 
nu au nimic spectaculos. Spec
taculosul pentru că este vorba 
și despre așa ceva — provine 
din repetarea acelorași traiecto
rii suitoare de către sute și sute 

portă, o întreprindere care ' își 
privește cu încredere viitorul, 
în al doilea rînd, dar poate de 
fapt primul ca importanță, un 
colectiv matur, care își asumă 
înalte responsabilități in acord 
cu cerințele și exigențele noi 

modernă. Creșterea gradului de 
înzestrare, a veniturilor a sta
bilizat forța' de muncă. Tot mai 
mulți tineri rămin în sat să lu
creze alături de părinți.

Dar poate mai presus de 
toate sînt permanența dialo
gului, practica de a fi întrebați, 
consultați, solicitați să ne spu
nem părerea. De atunci, to
varășul Nicolae Ceaușescu ne-a 
mai vizitat de trei ori. Ca să 

nu mai vorbesc de zecile de 
consfătuiri de lucru la care am 
participat. Și cine ascultă pă
rerile celui ce muncește nu 
poate greși în hotărîrile luate. 
Da, pe întreaga această perioa
dă se poate scrie cu majuscule 
deviza :. „Cu poporul, pentru 
popor".

. Citim în „Scînteia" din 3 iu
lie a.c. : „A fost dat în folo
sință, la întreaga lui capacitate, 
marele complex comercial „23 
August", situat pe cea mai pu
ternică platformă industrială a 
Capitalei. Construit din indica
ția secretarului general al 
partidului, acest complex des
tinat activităților comerciale și 
prestatoare de servicii reunește 
intr-un impunător edificiu, for
mat din patru tronsoane cu par
ter și trei etaje, 21 de magazine 
de diferite profiluri. Noul 
complex poate servi zilnic 40 000 
de persoane".

Pentru a afla cîteva momente 
mai importante din istoria aces
tei construcții de mare utilitate 

de mii de destine de pe tot cu
prinsul țării. Aici spectaculosul 
îmbracă forma plenitudinii unei 
transformări radicale.

S-ău cunoscut bpre sfîrșitul 
anului 1983. Ea, Mariana, absol
ventă a liceului industrial de 
confecții-textile din Botoșani, 
devenise de cîteva luni munci
toare Ia întreprinderea de con
fecții din localitate. El, Mihai, 
avea o vechime ceva mai mare 
în producție. Citeva luni mai 

ale economiei naționale, care 
privește lupta pentru nou că pe 
o stare firească, permanentă a 
muncii și existenței sale. Do
vada ? în acest an, gradul de 
înnoire a producției urmează să 
atingă 75 la sută“.

socială, îl căutăm pe tovarășul 
Petre Răducanu, secretarul co
mitetului de partid din cadrul 
întreprinderii „23 August" din 
Capitală. „Este plecat în sectoa
rele calde", ni s-a răspuns. Cind, 
in sfîrșit, am găsit un răgaz de 
citeva minute, întrerupt și acela 
de diferite solicitări, lămuriri, 
comunicări — am început cu 
problema sectoarelor calde.

„Modernizarea sectoarelor cal
de este una din principalele di
recții de acțiune stabilite la 
ultimele, vizite de. lucru ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în întreprinderea noastră — cea 
din noiembrie .1984 și din martie 
1985 r—' ne spune interlocutorul. 
Poate chiar și -intervalul scurt 
la cară s-âU succedat' cele ddtiă 
vizite arată interesul deosebit 
pe care îl poartă secretarul ge
neral al partidului uzinei noas
tre. De altfel, în toți cei 20 de 
ani, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
ne-a vizitat de nenumărate ori 
unitatea, s-a interesat înde
aproape de rezultatele muncii, 
ne-a îndemnat, ne-a ajutat 
totdeauna să ridicăm perfor
manțele economice ale activi
tății. Ultimele vizite de lucru 
au conturat un amplu program 
de modernizare a uzinei, in 
ansamblul său. în cadrul aces
tui program, care cuprindă și fa
brica de motoare și cea de 
compresoare etc., sectoarele cal
de ocupă .un loc prioritar. De 
ce 7 Pentru că ele reprezintă 
principalul furnizor al uzinei și 
calitatea muncii de aici influen
țează direct calitatea produselor, 
întregii unități : pentru că in 
acest, sector, din punct de ve
dere tehnic, se manifesta o 
anumită răminere în itrmă,

— Revenind la problema cu 
care începusem discuția noas
tră, cum s-a ivit ideea con
struirii acestui complex co
mercial ?

— Trebuie să vă spun că, de 
fiecare dată cind vine în unita
tea noastră, secretarul, general 
al partidului se interesează de 
oameni, de munca lor, de con
dițiile de viață. De altfel, acțiu
nea amplă de modernizare a 
întregului cartier in care sînt 
amplasate' unitatea noastră și 
celelalte întreprinderi vecine 
s-a plămădit progresiv în ne
număratele vizite de lucru 
efectuate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu în Unitatea 
noastră, în dialogul purtat cu 
oamenii. Așa a apărut ideea 
înălțării unui nou cartier cu 
blocuri cochete, cu largi spații 
comerciale — cum este Panteli- 
mon, sau cea a construirii me
troului și în această parte a 
orașului ; așa a apărut, și ideea 
construirii» chiar Ia una din 
principalele porți ale uzinei a 
acestui, complex comercial. Ve
deți, sînt realizări diferite, dar 
care, au la bază o preocupare 
comună — grija pentru.,om.

Ne aducem astfel, firesc, 
aminte de deviza de care vor
bea agricultorul din cîmpia ■ ia- 
lomițeană „cu poporul, pentru 
popor".

tîrziu, în fața primăriei din Bo
toșani se adunaseră mai mulți 
lucrători din ambele întreprin
deri. Iar alături de ei — o mul-: 
time de . săteni din Coșula și 
Suharău, ambele sate ale ace
luiași județ. Și n-au trecut nici 
două săptămîni cînd cei câre 
participaseră la celebrarea că
sătoriei Marianei cu Mihai Crețu 
au aflat că tînăra familie a pri
mit un apartament nou și con
fortabil într-un bloc de locuințe 

situat pe strada Bucovinei. Cum 
apreciază cei doi muncitori dru
mul lor de pînă acum in viață ? 
Răspunde mai întîi soțul :

— Sigur, pentru epoca în care 
trăim —. și mă refer la anii 
„Epocii Ceaușescu" — toate în
lesnirile...de, care .am beneficiat 
par un fapt comun. Am învățat 
fără să ne coste nimic. Am fost 
încadrați in muncă imediat 
după absolvire ; am fost găz- 
duiți în căminele de nefa- 
miliști. După căsătorie ni s-a 
repartizat o locuință construită 
pe banii statului. O locuință 
care nu se deosebește în confort 
față de cea a unui inginer sau 
medic, să zicem. Și toate acestea 
ne apar ca ceva normal, fiindcă 
însăși politica în baza căreia 
s-au înfăptuit și se înfăptuiesc 
e cit se poate de logică, de 
umană. Căci industrializarea tu
turor zonelor și orașelor țării, 
ce caracterizează cei 20 de ani 
de la Congresul al IX-lea al 
partidului, a făcut posibilă re
zolvarea-unitară a tuturor pro
blemelor din domeniul vieții 
sociale. De aceea, aș spune că 
întreaga politică promovată con
secvent de partid, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de a. dezvolta 
în mod armohios toate zonele 
țării, de a crea, condiții egale 
pentru afirmarea ființei umane 
— e.ste o politică de înalt uma
nism șhpatriotism, de’: mare 
grijă față de om.

Dintr-un pătuț auzim un glas 
de copil. Cei doi soți își privesc 
cu bucurie fetița ; tînărul tată 
adaugă : „Mi se pare că sîntem 
încă prea tineri pentru a cu
prinde adevărata măreție a ani
lor pe care-i trăim — umanis
mul adine ce-i . caracterizează.

Inginerul Liviu Chira este șef de atelier la Combinatul de 
utilaj greu din Cluj-Napoca și secretar al organizației de 
partid nr. 19 din secția turnătorie de fontă. Discutăm firesc 
despre muncă, despre destinul oamenilor acestei mari unități 
economice, ilustrative pentru ritmurile înalte ale dezvoltării 
țării. De curind, la 18 iunie, s-au împlinit 9 ani de cind 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a pus piatra de temelie a com
binatului și prin aceasta a noii zone industriale Someș-Nord, 
iar astăzi combinatul de utilaj greu dispune de trei mari 
fabrici, zona industrială amintită cuprinzînd, la rîndu-i, mai 
multe. întreprinderi moderne și unități de cercetare și învă- 
țămint.

— Secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
s-a întîlnit apoi de mai multe 
ori cu membrii colectivului nos
tru. De fiecare dată, analizînd 
stadiul Îndeplinirii sarcinilor, 
apreciind realizările noastre, 
ne-a cerut să ne mobilizăm 
energiile creatoare, să punem 
deplin în valoare puterea uriașă 
a colectivului nostru. Ne-a 
adresat mereu îndemnul de a 
acționa în spirit revoluționar, 
sub semnul unei înalte respon
sabilități și exigențe comuniste.

Erau îndemnuri izvorîte din 
luminoasă concepție a secreta
rului general al partidului po
trivit căreia în țara noastră 
procesul revoluționar nu s-a în
cheiat, că marile, cutezătoarele 
obiective pe care și le propu
ne acum țara solicită din..par
tea fiecărui comunist, a fiecă
rui om al muncii acțiune pă

Desigur, conceptul de spirit revoluționar, așa cum îl înțe
lege azi partidul nostru, așa cum cu neabătută consecvență 
îl promovează secretarul său general, cuprinde și alte laturi.

Oricum, cînd ea va fi ca noi, 
acești ani vor deveni istorie. O 
istorie care, indiferent de cer
neala cu care se va scrie, litere
le ei vor fi de-a pururi de aur".

Acum un sfert de veac, 
pentru a nu cobori mai mult in 
timp, era o minune dacă cineva 
din sat mergea la facultate 
ne spunea tînărul inginer loan 
Boeșe, de la C.A.P. Călacea, ju
dețul Bihor. Azi, majoritatea 
covîrșitoare a specialiștilor 4in 
Călacea nu numai că sint tineri 
absolvenți, ci sînt și fii ai satu
lui, revenind acasă pentru a 
pune umărul la dezvoltarea așe
zării. Nu e de fel o vorbă mare 
acest lucru.

— Ce simte, retrospectînd. un 
tinăr specialist al acestor ani ?

— Că devenirea lui se conto
pește cu devenirea socialistă a. 
patriei. Că sub ochii noștri și cu 
mîinile noastre s-au împlinit 
multe. Nu mai departe, în coo
perativa noastră. Deși situată pe 
un sol podzolic, extrem de mo
dest ca fertilitate, prin stăruință, 
pasiune, muncă și competență,, 
am reușit să aducem și aceste 
pămînturi la marea confruntare 
cu belșugul. N-a fost de fel o 
bătălie ușoară. Au trebuit în
vinse inerții, a trebuit' cîștigată' 
încrederea oamenilor că șl ogd-' 
rullor sărac, poate produce' mai 
mult, că numai de munca noas
tră'depinde bunăstât'eă'hdâstră. 
Și apoi cum s-ar putea simți un 
tinăr al acestui timp decît dator 
la mai mult ? Acestor ani le 
datorăm formarea noastră ca 
specialiști. în plus, o spun cu 
toată convingerea, că și aici, Ia 
Călacea, așezare de la margi
nea județului, avem toate con
dițiile să ținem pasul cu noută

Spiritul revoluționar,
spiritul prezentului socialist

La una dintre acestea s-a referit tovarășul Constantin Gavrilă, 
secretarul comitetului de partid de la întreprinderea bucu- 
reșteănă „Electrotehnica“.

trunsă de înalt spirit revoluțio
nar. Cu alte cuvinte, că și astăzi 
sint necesare dăruirea de sine, 
abnegația, înalta răspundere, 
hotărirea de a nu da înapoi în 
fața greutăților, calități ce au 
caracterizat, de-a lungul între
gii istorii a partidului, munca și 
lupta membrilor săi.

O pledoarie concretă pentru 
spiritul revoluționar ce - încor
porează asemenea trăsături pre
cum cele amintite o reprezintă 
insuși combinatul nostru. în 
dotarea lui sînt fonduri fixe de 
mare valoare. Modernele sale 
mijloace sînt angrenate în 
realizarea unor utilaje com
plexe de mare însemnătate 
pentru, uriașul angrenaj al eco
nomiei naționale, in bătălia 
pentru progresul economico-so- 
cial al țării. De aici — înalta 
răspundere pe care o au cei 
8 000 de muncitori, tehnicieni și 
ingineri ce alcătuiesc colectivul 
nostru. Răspundere care impli
că cu acuitate ca munca fiecă
ruia dintre noi să fie statornic a- 
șezată, așa cum ne-o.cere și cum 
ne oferă un strălucit exemplu 
prin întreaga sa activitate to
varășul Nicolae Ceaușescu, sub 
semnul spiritului revoluționar. 
Iar prin aceasta eu înțeleg, îna
inte , de toate, a-ți îndeplini 
exemplar sarcinile, a-ți face zi 
de' zi datoria la locul de mun
că, a folosi cu maximum de 
randament cele 8 ore ale fiecă
rei zile de muncă, a fi pătruns 
de adîncă grijă față de avuția 
încredințată de societate, a o 
valorifica cu maximă eficiență, 
realizînd produse de calitate su
perioară, de înaltă competitivi
tate., Și pot să afirm că așa ac
ționează cei mai multi dintre 
oamenii colectivului nostru, în 
frunte cu comuniștii. 

țile, așa cum ne îndeamnă me
reu tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Fratele meu mai mare, Alexan
dru. inginer-șef al cooperativei, 
tinăr și el, își pregătește cu. 
s-irg teza de doctorat. Un fapt 
care m-a ambiționat și pe mine. 
Amîndoi ■ ne-am oprit asupra 
unor teme de stringentă actua
litate pentru înfăptuirea exi
gențelor noii revoluții agrare și 
in unitatea noastră.

O societate pentru om, oa
meni demni de noua societate. 
Viața a confirmat pe deplin a- 
devărul acestei relații de esență 
revoluționară. Oare ce poate fi 
mai ilustrativ pentru formarea 
omului nou decît noile rosturi 
ale școlii ?

— Pentru un cadru didactic 
— sublinia profesorul Bartoș 
Elekes Istvan, de la Liceul in
dustrial nr. 2 Oradea — nu 
poate fi nimic mai îmbucu
rător decît larga deschidere 
a școlii către viață. Indiscu
tabil, caracterul activ și prac
tic al învățămîntului — o- 
rientare promovată activ de to
varășul Nicolae Ceaușescu, de 
tovarășa Elena Ceaușescu — 
asigură o mai rapidă și eficien
tă. integrare socială a' tînărului, 
formarea sa în cultul muncii. 
Umanismul societății noastre își 
găsește expresie și în faptul că 
dreptul de a studia în limba: 
maternă este asigurat — în spi-» 
ritul echității exemplare — in 
toate treptele învățămîntului. 
Copiii mei, de pildă, urmează 
cursurile unei școli cu predare 
în limba maghiară. Dealtmin- 
teri, în Bihor, din cele 1035 
grădinițe, școli și licee, 233 sînt 
unități sau secții cu predare in 
limba maghiară sau slovacă.

— Astăzi, mai mult ca oricînd, 
spiritul revoluționar încorporea
ză, ca niște componente esen
țiale, larga deschidere către , 
nou, receptivitatea față de în
noire, dorința de autodepășire, 
voința de perfecționare în ra
port cu exigențele mereu mai 
înalte ale epocii pe care o stră
batem, preocuparea de a face 
din știință, din cuceririle revo
luției tehnico-științifice aliatul 
nostru cel mai prețios. Căci, 
așa 1 cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta 
adunare solemnă de la Acade
mia Română, - socialismul se 
poate' realiza cu succes numai 
pe baza celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii, ale cu
noașterii umane în general. 
Dacă acest adevăr este valabil 
pentru fiecare domeniu de ac
tivitate, cu atît mai mult el 
este actual, aș zice imperios 
chiar,. în ramurile de vîrf, pur
tătoare ale progresului tehnic, 
acolo unde înnoirea, moderni
zarea sînt mai rapide decît ori
unde. Aș spune chiar că într-o 
întreprindere ca a noastră noul 
trebuie să fie starea de existen
ță a colectivului, condiția abso
lut necesară a reușitei muncii 
sale. Iată de ce noi am orientat 
intreg ansamblul activității po- 
litico-organizatorice înspre sti
mularea ■ creativității tehnico- 
științifice, înspre făurirea acelui 
climat de muncă in care noul 
este la el acasă, fiind înțeles ca

Un partid viguros, un partid mereu tinăr, prin ideologia 
revoluționară ce-i călăuzește consecvent existența, prin spiri
tul revoluționar ce însuflețește munca și viața membrilor să:; 
un partid care, la marele examen al istoriei, se înfățișează 
aureolat de mărețe biruințe, de strălucite izbînzi în împli
nirea celor mai înalte idealuri și aspirații ale poporului ; un 
partid care a elaborat cea mai amplă și cutezătoare stra
tegie de dezvoltare social-econonîică a țării, menită să o 
propulseze pe culmile civilizației socialiste și comuniste ; un 
partid care, cu deosebire în anii ce au urmat Congresu
lui ah IX-lea, a descătușat vastele energii creatoare ale 
națiunii, organizîndu-le și unindu-le într-un unic și puternic 
șuvoi, asigurînd astfel străbaterea 1 într-un răstimp istoricește 
scurt a unui drum lung pe calea edificării noii orînduiri in 
patria noastră ; un partid înconjurat de stima și prețuirea 
întregii națiuni, urmat cu neabătută încredere de toți oame
nii muncii, adine pătrunși de adevărul că, avind în. frunte 
partidul comunist, pe marele său conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, poporul român va înscrie în marea 
carte a patriei noi și strălucite biruințe, edificînd viitorul de 
aur la care au năzuit înaintașii.

Pagini realizate de Paul DOBRESCU, Silviu ACHIM 
și corespondenții „Scinteii"

Datorăm acestor ani, continuă 
interlocutorul, nu numai posi
bilități superioare de însușire 
a unei profesii, ci și con
diții noi de muncă și de via
ță, de punere in valoare a tu
turor capacităților creatoare. Un 
fapt semnificativ. în această 
lună, pentru a mă opri tot la 
familia mea, a ieșit de sub tipar 
o carte de călătorii din Maroc, 
semnată de soția mea, profesoa
ră de franceză. Or, cazul nostru 
nu e de fel singular, el demon- 
strînd insă cu puterea netăgă
duită a faptelor marile posibi
lități de afirmare a fiecărui om 
în patria noastră comună, 
România socialistă.

...Așa cum rezultă și din cazu
rile relatate mai sus, dacă in 
această perioadă s-au obținut 
victorii deosebite și în dome
niul afirmării umanismului 
revoluționar, aceasta se dato
rează faptului că partidul, se
cretarul său general au militat 
cu consecvență pentru a integra 
premisele materiale și cele spi
rituale într-un complex bine 
structurat, dînd putința omului 
să se dezvolte multilateral, să-și 
pună în valoare disponibilită
țile. .Sînt. apii. în care s-au a- 
aoptăf Programul partidului, 
COdul eticii , șl echității socia
liste, care au * imprimat “activi
tății, formative un. măi, preg- 
naht. ‘ caracter1 revoluționar 
trânsformind-o într-o puternic . 
forță de mobilizare a capaciti 
ții de creație a colectivele 
Astfel, umanismul a devenit 
strategie a dezvoltării conștic 
te a societății, a afirmării n> 
tilaterale a personalității ut
ne.

pîrghie hotărîtoare pentru ziua 
de azi și de mîine a întreprin
derii 'noastre. Rod al acestei 
perseverente activități, în între
prinderea noastră se desfășoară 
o larg cuprinzătoare întrecere, 
muncitorească — avîndu-i în 
frunte pe comuniști, organizația 
de partid, inima vie a uzinei, 
așa cum partidul, în întregul 
său, este inima țării — menită 
să identifice și să pună in 
valoare toate resursele de 
creștere a eficienței economice, 
să contribuie la afirmarea 
spiritului gospodăresc, a iniția
tivei creatoare a celor 2 700 
de oameni ai muncii din în
treprinderea noastră. Iar re
zultatele sint edificatoare în 
acest sens : pînă în acest mo
ment, ponderea produselor noi 
și modernizate în totalul pro
ducției noastre se ridică la 77 
la sută (față de 73,9 la sută cît 
era planificat), urmînd să ajun
gă pînă Ia sfîrșitul anului la 
85 la sută. Iar aceasta înseam
nă mașini, dispozitive, echipa
mente cu înalți parametri teh- 
nico-economici și funcționali, 
produse de ridicată competitivi
tate, reducerea importurilor etc. 
Așa cum ne cer însă partidul, 
secretarul său general, tovarășul ■ 
Nicolae Ceaușescu, socotim a- 
ceste realizări nu punctul termi
nus al eforturilor noastre, ci 
doar o temelie pentru noi bătă
lii, pentru progresul tehnic ac
celerat".
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BOGAT RAPORT MUNCITORESC
(Urmare din pag. I)
performanțe similare celor atinse 
pe plan mondial : traductoare de 
înaltă și mică presiune 
de industriile petrolieră 
getică.

solicitate 
și ' ener-

harnicu-Aflat, ieri, în mijlocul 
lui colectiv de oameni ai muncii, 
români și maghiari, de la între
prinderea de producție indus
trială pentru construcții căi ferate 
Micrcurea-Ciuc, corespondentul 
nostru I. D. Kiss ne anunță că 
această unitate fruntașă în între
cerea socialistă pe ramură și-a în
deplinit înainte de termen sarci
nile de plan pe 7 luni ale anului 
la toți indicatorii. Graficul reali
zărilor „Ia zi“ indică depășirea cu 
10 la sută a planului producției 
fizice la toate sortimentele. De a- 
semenea, au fost .onorate exem
plar toate contractele la export, 
livrîndu-se suplimentar, la solici
tarea expresă a partenerilor ex
terni, produse în valoare de peste 
6 milioane lei. Tot în aceste zile, 
colectivul întreprinderii a realizat, 
în premieră pe țară, două stații de 
spălare a agregatelor, dotate cu 
mașini și utilaje de concepție 
proprie.

— Aceste realizări, obținute prin 
munca responsabilă, plină de dă
ruire, a întregului nostru colectiv 
— ne spune tovarășul Sergiu Si- 
chorschi, directorul adjunct al în
treprinderii — se constituie în cel 
mai frumos omagiu pe care îl 
aducem aniversării a două decenii 
de la Congresul al IX-lea al parti
dului nostru. In același timp, ele 
marchează rezultatele înregistrate 
pe calea dezvoltării întreprinderii, 
a înnoirii și diversificării produse
lor, creșterii competenței profesio
nale a tinerilor și destoinicilor oa
meni ai muncii din unitatea 
noastră.

extracției de substanțe minerale 
utile, 
masei miniere prin I 
bunătățite, realizarea 
eficiență economică 
urmare, în perioada 
din acest an, planul 
marfă a fost depășit 
ne lei, iar sarcina de creștere a 
productivității muncii s-a îndepli
nit în proporție de 104,5 la sută. 
Concret — ne relatează corespon
dentul nostru Marin Oprea — au 
fost produse suplimentar 20 000 
tone cuarțuri granulate, 1 300 tone 
feldspat flotat, 53 000 tone calcar 
calibrat pentru chimie și siderur
gie, 3 500 tone diatomită și alte 
minereuri și substanțe utile pen
tru diferite ramuri ale economiei 
naționale.

valorificarea superioară, a 
tehnologii im- 

i producției cu 
ridicată. Ca 

care a trecut 
la producția- 
cu 33 milioa-

SPORESC SI SE MO
DERNIZEAZĂ CAPACITĂ
ȚILE DE PRODUCȚIE.In cin- 
stea împlinirii a 20 de ani de la 
Congresul al IX-lea al partidului, 
constructorii vrînceni raportează 
un succes de prestigiu : realizarea 
înainte de termen a planului va
loric de investiții prevăzut pentru 
actualul cincinal. în această pe
rioadă, ne anunță corespondentul 
ncstru Dan Drăgulescu, au fost 
construite și puse în funcțiune 
peste 260 de noi capacități de pro
ducție în industrie și agricultură.

Printre noile obiective industriale 
intrate în, circuitul productiv in 
actualul cincinal se numără Com
binatul de celuloză și hîrtie Adjud, 
Laminorul de profile mijlocii, în
treprinderea de aparataj electric 
pentru instalații, Filatura de bumbac 
din Focșani, întreprinderea, de tri
cotaje Panciu, precum și noile 
secții și capacități de producție de 
Ia întreprinderea de scule și echi
pamente hidraulice, întreprinderea 
de prelucrare a maselor plastice 
din Focșani și altele. De asemenea, 
au fost construite și date în folo
sință pînă acum aproape 9 600 
noi apartamente pentru oamenii 
muncii.

Cu patru luni înainte de terme
nul prevăzut — ne transmite co
respondentul nostru Neculai Ami- 
hulesei — oamenii muncii din ca
drul Antreprizei de construcții- 
montaj pentru Delta Dunării au 
încheiat lucrările de introducere în 
circuitul agricol a terenurilor din 
incinta „I Mai" din Delta Dună
rii, care cuprinde în prezent 26 000 
hectare suprafață arabilă.

— Constructorii noștri — ne spu
ne inginerul Horia Marinescu, di
rectorul antreprizei — dedică acest 
succes importantului eveniment pe 
care țara întreagă îl sărbătorește 
în aceste “ ~’
cheiat și 
amplul 
complexă
Delta Dunării, inițiat de tovarășul

Nicolae Ceaușescu. în acest fel 
s-au creat condiții ca suprafețele 
redate agriculturii să fie cultiva
te cu grîu, orz, porumb, floarea- 
soarelui. Cu alte cuvinte, Delta 
Dunării devine și un important 
producător agricol.

REZULTATE 1N ÎNTRECEREA SOCIALISTA
zile. Zile în care am în
noi prima etapă din 

program de exploatare 
a resurselor naturale din

La întreprinderea de rețele elec
trice din Suceava — ne anunță co
respondentul nostru Sava Bejina- 
riu — a fost pus în funcțiune, în 
premieră națională, sistemul de 
teleconducere a instalațiilor de 
transport și distribuție a energiei 
electrice cu ajutorul calculatorului 
electronic de proces. Punerea in 
funcțiune a sistemului de telecon
ducere asigură identificarea ope
rativă a oricărui incident produs 
la instalații și creșterea operativi
tății în adoptarea deciziilor. Tot
odată, sporește siguranța in ex
ploatare a instalațiilor și crește 
productivitatea muncii. Moderna 
instalație a fost realizată prin 
conlucrarea unui grup de specia
liști de la întreprinderea sucevea
na cu cadre didactice, cercetători 
și proiectanți de la Institutul de 
studii și proiectări energetice, In
stitutul politehnic și Institutul de 
tehnică de calcul din București, cu 
informaticieni de la Centrul teri
torial de calcul electronic din Su
ceava, precum și cu producătorii 
echipamentelor.

Ion TEODOR 
Petre POPA

PREMIERĂ INDUSTRIALĂ LA I.M.U.A.B.,

nou utilaj cu înalte performante

încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute in întrecerea socialistă 
pe primul semestru de către colectivele fruntașe de oameni ai muncii din 
industrie, transporturi și telecomunicații, turism, centrale industriale, pre
cum și din institute de cercetare și proiectare.

Ca urmare a rezultatelor obținute și a punctajului general stabilit pe 
baza realizării indicatorilor prevăzuți in criteriile de organizare a între
cerii socialiste, la 30 iunie (a) pe primele locuri se situează :

Realizări de prestigiu raportea
ză și colectivul muncitoresc de la 
Combinatul minier Cluj, angajat 
cu toate forțele în îndeplinirea și 
depășirea planului pe acest an și 
pe întregul cincinal. După cum 
ne informează inginerul loan 
Barna, directorul combinatului, în 
cinstea aniversării a 20 de ani de 
la Congresul al IX-lea al parti
dului, minerii clujeni și-au inten- 
sificat eforturile pentru creșterea

în aceste zile de puter
nică efervescență crea
toare, oamenii muncii de 
Ia întreprinderea de ma- 
șini-unelte și agregate 
din București raportează 
realizarea unui nou pro
dus în premieră naționa
lă : mașina de rectificat 
ghidaje cu lățimea me
sei de lucru de 2 000 
mm, destinată Combi
natului de utilaj greu 
din Cluj-Napoca și con
struită pe baza unui 
proiect al institutului _de 
specialitate, 
tan. Toate 
componența 
utilaj sint 
țară. „Este 
de această 
care îl realizăm și ne

I.C.S.I.T. Ti- 
reperele din 
acestui nou 
fabricate în 

primul utilaj 
mărime pe

mîndrim cu faptul că 
putem dedica acest suc
ces aniversării a două 
decenii de la Congresul 
al IX-lea al partidului" 
— ne spune Ion Țintea, 
muncitor specialist, șef 
de echipă în secția mon
taj general mașini grele 
din cadrul întreprinderii.

— Noul utilaj, de o 
deosebită complexitate și 
care lucrează cu o preci
zie de pînă la 5 microni, 
înglobează numeroase e- 
lemente de concepție ori
ginală, cum sint: coman
da avansului microme
tric, acționarea dispoziti
velor de echilibrare hi- 
dro-dinamică a pietrei a- 
brazive, placarea ghidaje
lor mesei mașinii . (care

are o greutate totală de 
peste 20 tone) cu un ma
terial special cu calități 
de rezistență și 
țiune deosebite, 
de comandă a 
axului principal 
portul universal, 
de ulei cu palete de

antifric- 
sistemul 
turației 

de la su- 
pompa 

o 
construcție specială, apă- 
rătorile telescopice tip 
burduf ș.a. — intervine 
inginerul Dan Marinescu, 
șeful secției montaj.

Toate aceste piese, ma
teriale și tehnologii noi, 
realizate sau aplicate 
pentru prima dată în țară, 
constituie brevete de in
venții și inovații. Gradul 
înalt de manevrabilitate 
al mașinii este asigurat 
de comanda electrică prin

automat-programabil 
el un sțibansamblu 
mare complexitate, 
perspectivă — ne preci
zează inginerul proiectant 
Dinu Dumitrescu — prin 
noi soluții tehnologice și 
îmbunătățiri constructive 
(comandă și execuție a- 
sistate de calculator și 
afișaj digital de cote) 
vom diversifica gama ma
șinilor de rectificat ghi
daje, urmînd să fabricăm 
utilaje care să poată pre
lucra atît piese cu gaba- . 
rite mai mari de. 2 000 
mm, cît și piese de di
mensiuni foarte mici pen
tru industria electrotehni
că și de mecanică fină".
Eoqen DICHIS EANU

IAȘI

SECERIȘUL - INTENSIFICAT LA MAXIMUM!

Combine și cosași acționează 
in paralel pentru grăbirea recoltării

Cu toate ploile căzute pe 
meleagurile ieșene în pe
rioada de început a cam
paniei de recoltare a păioa- 
selor, orzul de pe întreaga 
suprafață de 13 000 hectare 
a fost strins la timp. S-a 
lucrat în „ferestrele dintre 
ploi", recoltîndu-se cu 
prioritate, pe parcele oricît 
de mici, unde lanurile erau 
coapte, și zvintate. Acum, 
ajungînd și griul la matu
ritate și, mai cu seamă că 
în ■'săptămîna trecută ploi
le au stat și temperatura 
a devenit caniculară, s-a 
trecut cu toate forțele la 
seceriș. Deși se lucrează de 
numai cîteva zile, s-a și a- 
juns în „virf de campanie". 
„Această situație — ne spu
nea ing. Dumitru Chivu, 
directorul direcției agrico
le județene — ne-a impus 
să aplicăm metode de lucru 
potrivite. Am grupat com
binele in lanurile coapte, 
pentru a putea interveni o- 
perativ în vederea reglării 
în funcție de stadiul vege
tației. Datorită faptului că 
în unele locuri umiditatea 
este încă mare, iar în al
tele sint sole cu grîu trîn- 
tit de vînturi, am organizat 
echipe de cosași și seceră- 
tori care adună recolta. în 
acest fel. pînă în seara zi
lei de 22 iulie s-a recoltat 
aproape 60 la sută din su
prafață".

Pe teren, acțiunile de or
ganizare a muncii în ve
derea intensificării ritmului 
de recoltare ni s-au înfă
țișat în toată complexita
tea. Demne de reținut ni 
s-au părut însă cîteva as
pecte de la C.A.P. Lețcani, 
din consiliul agroindustrial 

‘ Podu Iloaiei. Am găsit aici 
11 combine lucrînd grupa
te în tarlaua „Siliște" de 
162 hectare, din cadrul fer
mei nr. 1. Dirijarea acti
vității formației de combi
ne, cu deosebire reglarea, 
care se cerea des făcută, la 
fiecare. trecere de la par
cele uscate la altele mai ji
lave sau mai puțin coapte, 
era realizată direct de 
maistrul Constantin Păs
trăv, șeful secției S.M.A. 
De asigurarea carburanți
lor avea grijă un tractorist 
cu o cisternă care se al’la 
în permanență la capătul 
tarlalei; hrana caldă pen
tru combinerii și tractoriș
tii de la arat și însămințat 
o aducea un cooperator cu 
o căruță, iar de conducerea 
echipelor de secerători și 
cosași răspundea tehnicia
nă Emilia Andreescu, șefa 
fermei.

Coordonarea deplasării, 
de la o tarla la alta, a com
binelor și a celor 6 auto
camioane care efectuează 
transportul griului la baza 
de recepție, precum și a 
celor 42 de atelaje reparti
zate la eliberarea terenului

de paie intră In atribuțiile 
inginerului-șef al C.A.P., 
Traian Meriu, pe care l-am 
intilnit in tarlaua „Băr- 
bieni" de 54 hectare. Veni
se, impreună cu primarul 
comunei, Virgil .Munteanu, 
să vadă starea lanului. „De 
două ori am venit azi în 
acest loc să vedem stadiul 
de coacere a griului. Și 
ne-am convins că aici tre
buie să aducem combinele, 
după ce terminăm în „Si
liște" și nu în tarlaua da 
la „Casa Apei", unde grîul 
e mai verde. ‘Acolo vom 
trimite întîi cosașii să sirin
gă ce este culcat de vint, 
ca^pe urmă combinele să 
poată înainta mai repede 
fără opriri și întoarceri. 
Vom cîștiga astfel timp și 
vom lucra fără pierderi" — 
ne-a spus inginerul-șef.

într-adevăr, observăm că 
în lanurile bine coapte, 
fără căzături și umiditate, 
combinerii se întreceau pe 
ei înșiși în a. înainta mai 
repede, dar cu grijă deo
sebită, ca să nu provoace 
scuturarea spicelor. în 
frunte se aflau comuniștii 
Vasile Mihai și Vasile Roșu, 
care recoltaseră cele mai 
multe buncăre. „Vom grăbi 
recoltarea la fel și în tar
lalele „Bărbieni" și „Casa 
Apei", ca și în cele aflate 
pe raza satului Cogeasca, 
încît în cel mult patru- 
cinci zile să încheiem se
cerișul tuturor celor 560 
hectare cu grîu" —_ ne-a 
spus Constantin Păstrăv, 
șeful secției S.M.A. Aflăm, 
totodată, că se lucrează in
tens și la arat și semănat, 
fiind pregătite peste 300 

' hectare și însămînțate 200 
hectare cu porumb pentru 
boabe în cultură dublă.

Este, după cum se vede, 
o bună organizare a mun
cii și, ca urmare, un ritm 
susținut obținut atit la re
coltare, cît și la arături șl 
însămînțarea culturilor du
ble. Din situația operati
vă reiese că acest ritm de 
lucru se înregistrează în 
tot mai multe unități agri
cole, cele mai bune rezul
tate fiind obținute de uni
tățile din consiliile agroin
dustriale Podu Iloaiei, Ciu- 
rea, Răducăneni, Olboca și 
Popricani, care au recoltat 
între 70 și 75 la șută din 
.suprafețeie cu grîu. Dato
rită căldurilor puternice, 
care fac să se coacă rapid 
toate lanurile de grîu, re
coltarea s-a intensificat în 
întreg județul, astfel că a- 
cum se apropie de fruntași 
și unitățile din 
agroindustriale 
Hîrlău, Mircești 
Seacă, aflate in 
vestul județului.

Manele CORCACI 
corespondentul „Scinteii"

consiliile 
Pașcani, 

și Valea 
nordul Și

Recoltarea griului pe terenurile cooperativei agricole „Lumea noua" Curticl, județul Arad
Foto : I. Herțeg

GALAȚI
Sint condiții ca 
sa crească de

în

al 
de 
de

După încheierea recoltă
rii orzului, oamenii mun
cii din agricultura județu
lui Galați au trecut cu 
toate forțele la secerișul 
.griului. Pe județ, pînă in 

' seara zilei de 22 iulie, lu
crarea fusese efectuată pe 
65 Ia sută din suprafață. 
O observație de ordin ge
neral: după suita de ploi 
care au stingherit recolta
rea orzului, acum vremea 
excelentă invită la spori
rea vitezei de lucru.

Am urmărit modul
care se recoltează griul în 
unitățile agricole din con
siliul agroindustrial Cuca. 
Primul popas l-am făcut la 
cooperativa agricolă Șcîn- 
teiești, unde pe o solă 3e 
100 hectare i-am întîlnit pe 
Marin Tănase, activist 
comitetului județean 
partid, care, răspunde
activitatea consiliului agro
industrial Cuca, și pe Ma
ria Murariu, inginer-șef al 
cooperativei agricole. Se a- 
flau la lucru toate cele 8 
combine repartizate în a- 
ceastă unitate. Specialistul 
urmărea obținerea unei mi
riști cit mai joase in con
dițiile realizării unei vite
ze de lucru avînd ca Scop 
evitarea oricăror pierderi 
de boabe.

Bine era organizată mun
ca și pe o solă de 82 hec
tare a cooperativei agrico
le Rediu, unde acționau 12 
combine. Președintele coo-

ritmul de lucru 
la o zi la alta

perativei, Ștefanache Daj- 
bog, ne spunea că se recol
tează la umiditatea cerută, 
astfel încît aproape în
treaga cantitate de grîu a- 
dunată este transportată di
rect la baza de recepție. 
Totuși, la nevoie, grîul este 
solarizat o zi-două pe pis- ' 
te special amenajate, pen
tru a se respecta instruc
țiunile de livrare la baza 
de recepție. Am mai re
marcat la această coopera
tivă modul în care specia
liștii și ceilalți activiști de 
la nivelul comunei, reparti
zați pe sole, urmăreau efec
tiv mersul recoltării. îm
preună cu primarul comu
nei Cuca, Ion Șotrocan, și 
inginerul-șef al cooperati
vei agricole, Constantin 
Constantinescu, ne apro
piem de formația de com
bine. In general ele func
ționează bine. Cu toate a- 
cestea, se mai Ivesc din 
cînd în cînd unele . defec
țiuni care sint rezolvate pe 
loc la arie de mecanicii de 
pe atelierul mobil, 
staționările durează
cîteva minute, rareori o oră, 
interlocutorii noștri sint de 
părere că și aceste opriri 
trebuie eliminate, hotărînd 
ca în fiecare dimineață, 
înaintea intrării în lanuri, 
combinele să fie din nou 
verificate minuțios pentru 
a se preveni întîrzierile la 
începerea lucrului, chiar și 
de cîteva minute. Ne inte-

Deși 
doar

resăm și de modul în care 
este strînsă pleava. „Anul 
trecut — ne spunea in
ginerul-șef al unității — 
am adunat 230 tone de 
pleavă. Acum, opt atelaje 
transportă zilnic în parcul 
de furaje al cooperativei 
peste 20 de tone de pleavă.

La Băleni, atenția nd 
este atrasă de un autobuz 
scos din folosință care a 
devenit microcantină pen
tru mecanizatori. O iniția
tivă care merită să fie pre
luată și generalizată. în 
acest autobuz, care se poa
te deplasa de la o solă Ia 
alta prin atașare la un trac
tor, se află . o bucătărie de 
campanie șl o sală de mese, 
unde servesc prînzul cald 
30—35 de oameni în fieca
re zi. Alecu Crăciun, pre
ședintele cooperativei a- 
gricole Băleni, dorește să 
creeze toate condițiile pen
tru mecanizatori, lucru de 
înțeles, dacă avem în ve
dere și dorința acestei uni
tăți de a grăbi ritmul do 
recoltare. Pînă în seara zi
lei de 22 iulie, cele șasa 
cooperative agricole din 
consiliul agroindustrial 
Cuca recoltaseră 2 605 
tare cu grîu, din cele 
hectare cultivate.

Specialiștii din alte
silii agroindustriale cu care 
am discutat sint de părere 
că secerișul poate fi repede 
încheiat în întreg județul, 
întrucît vremea foarte bună 
îndeamnă la aceasta. Așa
dar, există condiții ca, în 
următoarele zile, ritmul de 
lucru la seceriș să se inten
sifice.

hec-
4 600

eon-

Dan PLĂEȘU 
corespondentul „Scinteii

ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI 
ȘI DISTRIBUȚIEI 

ENERGIEI ELECTRICE
Locul I : întreprinderea de rețele 

electrice Suceava cu 612,8 puncte.
Unitatea s-a încadrat în repartițiile 

de energie electrică și a redus con
sumul propriu tehnologic sub cel 
normat cu 2 la sută ; s-au mai rea
lizat depășiri de 10,4 la sută la pro
ducția netă în activitatea de cons- 
trucții-montaj, 8,7 la sută Ia produc
tivitatea muncii ; cheltuielile la 1 000 
lei producție de construcții-montaj 
au fost mai mici decît cele planifi
cate cu 2,1 la sută.

Locul II : întreprinderea de rețela 
electrice Cluj-Napoca cu 593,4 puncte.

Locul III : întreprinderea de rețele 
electrice Vaslui cu 588 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
MAȘINILOR-UNELTE. 

MECANICA FINA ȘI SCULE. 
ECHIPAMENT SPECIAL

Locul I : întreprinderea mecanică 
Cugir, județul Alba, cu 656,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu 2,5 la sută la pro
ducția fizică, 1,2 la sută la producția 
netă, 4,9. la sută la producția marfă 
vîndută și încasată, 1,6 la sută la 
productivitatea muncii ; depășiri de 
plan au mai fost obținute la export 
și la beneficii ; consumurile de ma
terii prime și materiale au fost sub 
cele normate cu 1,8 la sută, iar cele 
de energie electrică și combustibil cu 
1,7 la sută.

Lbcul II : întreprinderea „Optica 
română" — București, cu 619,6 
puncte.

Locul III : întreprinderea de scule 
și echipamente hidraulice Focșani cu 
615,4 puncte.
ÎN INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR 

DE MAȘINI — ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea de utilaj 

chimic Borzești — M.I.Ch. cu 1 114.8 
puncte.

Principalii indicatori de pian au 
fost depășiți cu : 17,5 la sută la pro
ducția fizică, 16,7 la sută la produc
ția netă, 12,3 la sută la producția 
marfă vîndută și încasată, 9,4 la sută 
la productivitatea muncii ; depășiri 
de plan au mai fost obținute la ex
port și la beneficii ; cheltuielile to
tale la 1 000 lei producție marfă au 
fost mai mici decît cele planificate 
cu 2,8 Ia sută, iar cele materiale cu 
3,5 la sută.

Locul II : întreprinderea mecanică 
de reparații auto și utilaje de trans
port Baia Mare — M.T.Tc. cu 806,6 
puncte.

Locul III : întreprinderea mecanică 
pentru gaz metan Mediaș — cu 581,3 
puncte.

ÎN INDUSTRIA METALELOR
NEFEROASE ȘI RARE ; ■;

Locul I : întreprinderea metalur
gică „Neferal"—București cu 71,1 
puncte.

Principalii indicatori de plan 
fost depășiți cu 1,5 la sută la pro
ducția fizică 
muncii, .0,5 la sută la producția netă; 
consumurile de materii prime și ma
teriale au fost sub cele normate cu 
0,7'la sută, iar cele de energie elec
trică și combustibil cu 3,4 la sută.

ÎN INDUSTRIA CIMENTULUI, 
MATERIALELOR 

DE CONSTRUCȚII, 
EXPLOATAREA 

AGREGATELOR MINERALE 
PENTRU CONSTRUCȚII

Locul I : întreprinderea de mate- 
rialf. izolatoare Vaslui cu 971,1 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost. depășiți cu : 3,9.1a sută la pro
ducția fizică, 5,8 la sută la produc
ția netă, 8,9 la sută la producția 
marfă vîndută și încasată, 6,4 la sută 
la productivitatea muncii ; depășiri 
de plan au mai fost, obținute la ex
port și la beneficii ; consumurile de 
materii prime și materiale au fost 
sub cele normate cu 15,4 la sută, iar 
cele de energie electrică și combusti
bil cu 0,9 la sută.

Locul II : întreprinderea „Marmu
ra" — București cu 830,8 puncte.

- Locul III : Combinatul de lianți și 
azbociment Fieni cu 579,3 puncte.
ÎN INDUSTRIA TRICOTAJELOR

Locul I : Întreprinderea de trico
taje și perdele Pașcani, județul Iași, 
cu 807,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 13,1 la sută la pro
ducția fizică, 4,3 la sută la producția 
netă, 3,6 la sută la productivitatea 
muncii, 4,2 la sută la livrări de măr
furi la fondul pieței ; depășiri de 
plan au mai fost obținute la export; 
consumurile de materii prime și ma
teriale au fost sub cele normate cu 
14,2 la sută, iar cele de energie elec
trică și combustibil cu 10,3 la sută.

Locul II : întreprinderea „Tînăra 
gardă"—București cu 275,3 puncte.

ÎN INDUSTRIA
1 ARTICOLELOR CASNICE. 

STICLEI ȘI CERAMICII FINE
Locul I : întreprinderea „Metali

ca"—Oradea cu 1 167,5 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 8 la sută la produc
ția netă, 3,7 la sută la producția- 
marfă vindută și încasată, 4,7 la sută 
la productivitatea muncii ; depășiri 
de plan au mai fost obținute la ex
port, beneficii și la livrări de 
mărfuri Ia fondul pieței ; cheltuie
lile totale și materiale la 1 000 lei 
producție marfă au fost mai mici 
decît cele planificate.

Locul II : întreprinderea „Porțela
nul" — Alba Iulia cu 793,3 puncte.

Locul III : întreprinderea „INOX"
— București cu 474,1 puncte.
ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA — 

SUBRAMURA 
INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI

Locul I : întreprinderea de indus
trializarea laptelui Timiș cu 290,9 
puncte.

Principalii Indicatori de plan au 
fost depășiți cu 8.6 la sută la produc
ția fizică, 6,1 la sută la productivi
tatea muncii, 1,5 la sută la livrări de 
mărfuri Ia fondul pieței ; depășiri de 
plan au mai fost obținute la export 
și la producția marfă vîndută și în
casată ; consumurile de materii pri-

me și materiale au fost sub cele nor
mate cu 1,8 Ia sută, iar cele de ener
gie electrică șj combustibil cu 1,3 la 
sută.

IN INDUSTRIA POLIGRAFICĂ
Locul I : Combinatul poligrafio 

„Casa Scinteii" — București cu 636,6 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2 la sută la pro
ducția fizică, 2,8 la sută la produc
ția netă, 1,4 la sută la producția 
marfă vîndută și încasată, 1,7 la sută 
la productivitatea muncii, 2 la sută 
la beneficii ; depășiri de plan au mai 
fost obținute la export și la livrări 
de mărfuri la fondul pieței ; cheltu
ielile totale și materiale la 1 000 lei 
producție marfă au fost mai mici 
decît cele planificate.

Locul II : întreprinderea poligrafi
că Sibiu cu 396,4 puncte.

Locul III : întreprinderea poligra
fică Iași cu 313,2 puncte.

IN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR AUTO — 

ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea de trans

port specializat pentru agricultură și 
industria alimentară Rm. Vîlcea 
M.A.I.A. cu 829 puncte.

Principalii indicatori de plan 
fost depășiți cu : 40,6 la sută la 
lumul mărfurilor transportate, 
la, sută la productivitatea muncii, 
la sută la parcursul mărfurilor ;
pășiri de plan au mai fost obținute 
la beneficii și la venituri brute ; 
cheltuielile la 1 000 lei venituri brute 
au fost mai mici decît cele planifi
cate cu 1,2 la sută, iar consumurile 
de carburanți au fost sub cele nor
mate cu 0,5 Ia sută.

Locul II : întreprinderea de trans
port auto produse petroliere PECO 
București — M.I.Ch. cu 526,8 puncte.

Locul III : întreprinderea de trans-

au 
vo-

de-

PANOUL FRUNTAȘILOR 
PE PRIMELE ȘASE LUNI
port auto București — M.I.C.M. 
103,4 puncte.

ÎN DOMENIUL POȘTEI 
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR 

Locul I : Direcția județeană

CYl

au
și la productivitatea

Locul I : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Satu Maro 
cu 386,5 puncte.

Principalii Indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1,6 la sută la pres
tări de servicii pentru populație, 0,4 
la :sută la volumul activității, 0.9 la 
sută la prestații în unități fizice, 3.9 
la sută la beneficii, 0,5 la sută la 

'Volumul de. activitate pe o persoană ; 
bheltuiblile lă 1 Oui) lei venituri au 
fost mai mici decît cele planificate 
cu 3,2 Ia sută.

Locul II : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Maramureș 
cu 367,2 puncte.

Locul III : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Bacău cu 
293,1 puncte.

IN DOMENIUL TURISMULUI
Locul I : întreprinderea balneocli

materică Slănic Moldova.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 3,6 la sută la
desfaceri de. mărfuri cu amănuntul, 
2 la sută la beneficii, 5,9 la sută la 
coeficientul de utilizare a capacității 
de cazare, 31,2 la sută la total În
casări valutare ; cheltuielile de cir
culație la 1 000 lei desfacere au fost 
mai mici decit cele planificate cu 2,8 
la sută.

ÎN TRANSPORTUL LOCAL
Locul I : întreprinderea județeană 

de transport local Timiș eu 1 096,4 
puncte.

Principalii Indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 30,4 la sută la pro
ducția netă și la productivitatea 
muncii, 13,5 Ia sută la venituri bruta 
din activitatea de transport, 23,6 la 
sută la prestări 'de servicii către 
populație ; depășiri de plan au mai 
fost obținute la beneficii ; cheltuielile 
totale la 1 000 lei venituri au fost mai 
mici decit cele planificate cu 10,4 la 
sută, iar cele materiale cu 12,9 la 
sută.

Locul II : întreprinderea județea
nă de transport local Vrancea cu 
1 021,3 puncte.

Locul III : întreprinderea județea
nă de transport local Constanța 
947,3 puncte.

CENTRALE INDUSTRIALE 
INDUSTRIA MINIERA

Locul I : Combinatul minier Plo
iești cu 236,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu ; 5,4 la. sută la pro
ducția fizică, 12,8 la sută la produc
ția netă, 9,1 la sută la producția- 
rnarfă vîndută și încasată, 11 la sută 
la volumul de pregătiri miniere, 8,9 
la sută la volumul de deschideri mi
niere, 3,8 la sută la productivitatea 
muncii ; cheltuielile totale la 1000 
lei producție-tnarfă au fost mai miei 
decit. cele planificate cu 1,3 la sută, 
iar cele materiale cu 5,9 la sută.

Locul II : Centrala sării și neme
taliferelor București cu 208,6 puncte.

INDUSTRIA METALURGICA
Locul I : Centrala industrială pen

tru produse refractare Brașov cu

cu

(•) Indicatorii privind producția 
netă, productivitatea muncii, costu
rile de producție si beneficiile sini 
calculați pe cinci luni.

tru produse 
279,1 puncte.

Principalii 
fost depășiți, 
ducția netă. 1,9 la sută la producția- 
marfă vîndută și încasată, 2,7 la sută 
la productivitatea muncii ; depășiri 
de plan au mai fost obținute la pro
ducția fizică și beneficii ; consumu
rile de materii prime și materiale au 
fost sub cele normate cu 1,9 la sută, 
Iar cele de energie electrică și com
bustibil cu 6,6 la sută.

INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI 
Locul I : Centrala industrială de 

echipament special și aeronautic 
București cu-379 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți eu : 1,6 la sută la pro
ducția fizică, 0,6 la sută la produc- 
ția-marfă vindută și încasată ; de-” 
pășiri de plan au mai fost obținute 
la export și la beneficii ; consumu
rile de materii prime și materiale au 
fost sub cele normate cu 2,8 la sută, 
iar cele de energie electrică și com
bustibil cu 6,2 la sută.

indicatori de plan au 
cu : 2,2 la sută la pro-

INDUSTRIA CHIMICA
Locul I : Centrala de utilaje și 

piese de schimb pentru industria 
chimică București cu 969,8 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 15 Ia sută la pro
ducția fizică, 7,4 la sută la produc
ția netă, 9,5 Ia sută la producția- 
marfă vîndută și încasată, 2,6 la sută 
la productivitatea muncii ; depășiri 
de plan au mai fost obținute la ex
port, beneficii și la livrări de 
mărfuri la fondul pieței ; cheltuielile 
totale la 1 000 lei producție-marfă au 
fost mai mici decit cele planificate 
cu 2,2 la sută, iar cele materiale cu 
1,9 la sută.

INDUSTRIA ALIMENTARA
Locul I : Centrala industrială de 

morărit, panificație și produse făi
noase București cu 449,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 9,9 la sută la pro
ducția fizică, 8,5 la sută la produc- 
ția-marfă vîndută și încasată și la 
livrări de mărfuri la fondul pieței ; 
depășiri de plan au mai fost obținute 
Ia export ; unitatea S-a încadrat in 
prevederile de plan privind produc
tivitatea muncii ; consumurile de 
energie electrică și combustibil au 
fost sub cele normate eu 5,4 la sută.

Locul II : Centrala producției și 
industrializării tutunului București 
cu 437,1 puncte.

Locul III : Centrala „Delta Dună
rii" — Tulcea cu 33,5 puncte.

TRANSPORTURI 
ȘI TELECOMUNICAȚII 

Locul I : Centrala mecanică de ma
terial rulant București cu 509,3 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu ; 0,6 la sută, la pro
ducția fizică, 0,3 la sută la producti
vitatea muncii, 14,8 Ia sută la be
neficii ; depășiri de plan au mai fost 
obținute la export ; consumurile de 
materii prime și materiale au fost 
sub cele normate cu 5,2 la sută, iar 
cele de energie electrică și combus
tibil cu 8,2 la sută.

Locul II : Centrala industrială de 
reparații auto București cu 383 
puncte,

INSTITUTE DE CERCETARE 
ȘI PROIECTARE 

INSTITUTE
DE CERCETARE ȘTIINȚIFICA
Locul I : Institutul de cercetări 

chimice București cu 3 114,6 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 26,5 la sută la vo
lumul total al activității de cercetare 
științifică și dezvoltare tehnologică 
pe bază de contracte de cercetare,
31.5 la sută la producția-marfă in
dustrială, 27,1 la sută la productivi
tatea muncii și cu 11,4 ,1a sută la be
neficii. Institutul a acționat pentru 
reducerea consumului de materii 
prime, materiale, combustibil și ener
gie, precum și pentru eliminarea im
portului de produse sau licențe ; s-au 
omologat tehnologii și produse noi,,-.^_ 
precum și noi sisteme de automati
zare a proceselor de producție și de 
conducere ; s-a acordat asistență teh-

. nică . . și științifică unităților caj?A“;M 
aplică în producție rezultatele ' cer
cetărilor efectuate de institut ; tot
odată, s-au asimilat în producție 11 
invenții.

Locul II : Institutul de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică 
pentru industria electrotehnică 
București, cu 2 997,9 puncte.

Locul III : Institutul de cercetări și 
modernizări energetice București, cu 
2 562,2 puncte.

INSTITUTE
DE CERCETARE •ȘTIINȚIFICA. 

INGINERIE TEHNOLOGICA 
ȘI PROIECTARE

Locul I : Institutul de , cercetare 
științifică și inginerie tehnologică 
pentru mașini-unelte și mecanică 
fină București cu 5 913,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 13,4 la sută la vo
lumul total al activității de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică.
13.5 la sută la productivitatea mun
cii, 12,3 la sută la producția marfă 
industrială și 19,8 la sută la bene
ficii. Institutul a acționat pentru 
reducerea importurilor de utilaje și 
echipamente, reducerea consumuri
lor materiale și energetice, livrarea 
in străinătate de proiecte și docu
mentații, precum și pentru introdu
cerea in proiecte a 107 tehnologii de 
fabricație de concepție proprie ; 
totodată, s-au asimilat în producție > 
28 invenții.

Locul II : Institutul de cercetări, și 
proiectări pentru industria materia
lelor de construcții București, cu 
4 153,3 puncte.

Locul III : Institutul de cercetări 
și proiectări pentru petrol și gaze 
Cimpina, cu 3 304 puncte.
INSTITUTE DE PROIECTARE — 

MINISTERE
Locul I : Institutul de proiectări 

tehnologice pentru industria ușoară 
București cu 4 239 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 9,2 la sută la volu
mul total al activității de proiecta
re, 19,9 la sută la productivitatea 
muncii și cu 22,6 la sută la benefi
cii ; importante depășiri de plan 
s-au obținut și la tehnologiile de fa
bricație și execuție de concepție 
proprie, noi sau îmbunătățite, in
troduse în proiecte, numărul total 
al obiectivelor de proiectare \ și la 
valoarea lucrărilor livrate în străină
tate ; institutul a acționat pentru re
ducerea importurilor de utilaje și 
echipamente, consumurilor energe
tice, precum și pentru punerea în 
funcțiune înainte de termen a obiec
tivelor de investiții proiectate.

Locul II : Institutul de studii și 
proiectări energetice București, cu 
4 013 puncte.

Locul III : Institutul pentru pro
iectări de secții și uzine metalurgice 
București, cu 3 961 puncte.

INSTITUTE DE PROIECTARE 
JUDEȚENE

Locul I : Institutul de proiectare 
„Proiect" al 
municipiului 
puncte.

Principalii 
fost depășiți

Consiliului popular al 
București cu 724,4

Jndicatori de plan au 
cu : 4,8 la sută la vo

lumul total al activității de proiec
tare, 5 la sută la productivitatea 
muncii, 48 la sută la numărul to
tal al obiectivelor de proiectare, 26,4 
la sută la beneficii ; de asemenea, 
s-au realizat importante reduceri la 
consumurile de materiale față de 
cele prevăzute ; s-au redus impor
turile de utilaje și echipamente.

Locul II ' Institutul de proiectare 
județean Bacău cu 639,7 puncte.

Locul III : Institutul de proiectare 
județean Dolj cu 629,6 puncte.

(Agerpres)
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ÎN COLECȚIA „DIN GÎNDIREA SOCIAL - POLITICĂ
A PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI, NICOLAE CEAUSESCU", 

în Editura politica a apârut volumul:
„Educația revoluționară, materialist-științifică — parte integrantă a procesului 
de formare și dezvoltare a conștiinței socialiste, a omului nou, constructor 

al socialismului și comunismului1^

Primire la primul ministru al guvernuluiPreședintelui Italiei FRANCESCO COSSIGA
ROMA

în legătură cu tragicul accident de lîngă Tessero, vă exprim sentimen
tele mele de compasiune și vă rog să transmiteți condoleanțe familiilor 
îndoliate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Manifestări politico-educative 
și cultural-artistice consacrate 

împlinirii a 20 de ani de la Congresul 
al IX-lea al partidului

în BUCUREȘTI a continuat seria 
amplelor manifestări politico-ideolo- 
gice și cultural-educative consacrate 
împlinirii a 20 de ani de la Con
gresul al IX-lea al partidului, în ca
drul cărora comuniști, oameni ai 
muncii din întreprinderi, unități de 
cercetare și învățămint, din instituții 
de cultură și artă au reliefat măre
țele realizări obținute in cele două 
decenii de istorie nouă marcate de 
opera și activitatea secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. La întreprinde-- 
rea de confecții și tricotaje București 
s-a prezentat expunerea „Străluci
tele realizări ale dezvoltării crea
toare a gindirii social-politice și 
filosofice românești în «Epoca 
Ceaușescu»". în cadrul unei consfă
tuiri organizate la Ministerul Ener
giei Electrice au fost evidențiate 
marile înfăptuiri în energetica româ
nească din ultimele două decenii, iar 
la Muzeul de- istorie și artă al mu
nicipiului s-a prezentat expunerea 
„Bucureștiui pe coordonatele mari
lor împliniri socialiste". La Casa 
corpului didactic s-a desfășurat sim
pozionul „Gîndirea și activitatea to
varășului Nicolae Ceaușescu, stră
lucite contribuții la îmbogățirea prac
ticii revoluționare a clasei munci
toare". La întreprinderea Laromet și 
la Ecran club, expunerile prezentate 
au evidențiat concepția realistă, 
profund novatoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind realizarea 
unei noi ordini economice internâ- 
ționajle,.- contribuția' României ’ socia
liste 'la" edificarea Uhei' lumi mai 
drepte și mai bune. Sub' egida sec
ției de propagandă a comitetului 
municipal de partid a fost editată 
broșura „București în ' anii glorioși 
ai «Epocii Ceaușescu»" in care sint 
ilustrate profundele transformări 
petrecute în viața economică, poli
tică și socială a Capitalei în cele 
două decenii de aur ale istoriei noas
tre. (Dan Constantin).

Moderna și impunătoarea sală a 
sporturilor din TÎKGU MUREȘ, ea 
isăși o ctitorie a anilor de Cînd în 
mtea partidului se află tovarășul 
colae Ceaușescu, găzduiește în 
este zi-Ie expoziția omagială inti- 
lată „Județul Mureș în anii măre- 

„>or împliniri socialiste ale «Epocii 
Nicolae Ceaușescu»**. Numeroase 
standuri, machete și grafice ilus
trează în comparații sugestive dez
voltarea județului în acești ani, care 
a ajuns de la o producție industria
lă de numai 7,3 miliarde lei în 1965 
la peste 34 miliarde lei în acest an. 
Exponatele din industrie, agricultu
ră, transporturi, comerț, telecomu
nicații, știință, artă și cultură relevă 
strălucitele realizări obținute în ul
timele două decenii. De asemenea, 
la cămine culturale, școli, case de 
cultură au avut loc recitaluri de 
muzică și poezie patriotică, expu
neri și mese rotunde, care au avut 
drept generice : „Te slăvim, partid 
iubit", „Participare — dezvoltare — 
pace", „«Epoca Nicolae Ceaușescu»", 
epoca marilor împliniri Socialiste". 
(Gheorghe Giurgiu).

La Casa de cultură din Zimnicea, 
județul TELEORMAN, în organiza
rea comitetului orășenesc de partid, 
a avut loc simpozionul „Două de
cenii de mărețe înfăptuiri in istoria 
României socialiste, sub conducerea 
partidului, a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu". Refe
ratele și comunicările prezentate de

t V
în jurul orei 12,00 transmi

siune directă de la Sala Palatu
lui Republicii Socialiste Româ
nia : încheierea lucrărilor Ple

România-film prezintă

in premieră

la cinematografele 
Studio și Timpuri Noi 

din Capitală filmul

CEI MAI FRUMOȘI 20 DE ANI 
EPOCA CEAUȘESCU

O impresionantă epopee cinemato
grafică despre epoca celor mai 
mărețe înfăptuiri din istoria pa
triei. Scenariul și comentariul : 
Dinu Săraru, Viorel Cozma. Re
gia : Mircea Mureșan. Film reali
zat de Casa de filme Trei, în co
laborare cu Arhiva Națională de 

Filme și Studioul Al. Sahia 

activiști de partid și de stat, de 
cercetători și muzeografi au eviden
țiat rolul hotărîtor al președintelui 
României în grandioasa operă de 
dezvoltare armonioasă a tuturor ju
dețelor patriei, in obținerea mari
lor succese ale poporului nostru în 
perioada ce cu mindrie patriotică o 
numim „Epoca Ceaușescu".. în con
tinuare, sub genericul „Conducăto
rului iubit — omagiul nostru fierbin
te", s-a desfășurat un spectacol mu- 
zical-coregrafic susținut de formații 
artistice laureate ale ultimei ediții a 
Festivalului național „Cîntarea 
României". De asemenea, la așeză- 
mintele culturale din Alexandria, 
Turnu Măgurele , Roșiori de Vede, 
Videle, Drăgănești-Vlașca și Olteni 
au avut loc spectacole de muzică și 
poezie patriotică și s-au deschis ex
poziții de carte social-politică și de 
artă plastică intitulate „Partidul — 
Ceaușescu — România", „Un om, o 
țară, un destin", „Iubit conducător 
— ctitor al noii Românii", „Epoca 
Ceaușescu — epocă de glorii a tine
reții noastre revoluționare". (Stan 
Ștefan).

în toate unitățile industriale din 
municipiul SIBIU — „Independen
ța", „Balanța", întreprinderea de 
piese auto, „7 Noiembrie", „Steaua 
roșie", întreprinderea mecanică și 
altele — au fost organizate în aceste 
zile expuneri cu tema „20 de ani de 
la Congresul al IX-lea al Partidului 
Comiinist Român. Remarcabile rea
lizări economico-sociale in județul 
Sibiu". La Casa de cultură a sin
dicatelor din Mediaș a avut loc 
simpozionul „Epoca Ceaușescu — 
epoca celor mai rodnice împliniri din 
istoria României socialiste" și care 
a fost urmat de un spectacol oma
gial, iar la Clubul tineretului din 
aceeași localitate a fost organizat 
simpozionul cu tema „1965—1985. 
Două decenii de muncă eroică și 
împliniri sub conducerea glorioasă a 
partidului". La Clubul tineretului 
din Agnita și la întreprinderea 
„Automecanica" din Medias au fost 
programate seri de muzică și poe
zie patriotică. Sub genericul „Din 
inimă, cinstire", la Casa de cultură’a 
sindicatelor din Sibiu se deschide o 
expoziție cu lucrări de pictură și 
grafică realizate de membri ai fi
lialei Uniunii artiștilor plastici. 
(Nicolae Brujan).

în județul GALAȚI continuă să 
se desfășoare manifestările po
litice și cultural-educative dedicate 
împlinirii a 20 de ani de la Congre
sul al IX-lea al partidului. Un sim
pozion cu tema „Epoca 
Nicolae Ceaușescu — epoca marilor 
prefaceri in istoria contemporană a 
țării" a fost organizat de Consiliul 
municipal Galați de educație politică 
și cultură socialistă, în colaborare cu 
Institutul de istorie și științe social- 
politice de pe lîngă C.C. al P.C.R. și 
Muzeul județean de istorie. De ase
menea, recent, la casa de cultură a 
sindicatelor din Galați a avut loc 
un spectacol omagial sub genericul 
„20 de ani de victorii socialiste", ma
nifestare organizată de consiliile ju
dețean și municipal Galați ale sin
dicatelor. In cadrul spectacolului au 
evoluat formații artistice de ama
tori participante la etapa republicană 
a actualei ediții a Festivalului na
țional „Cîntarea României". (Dan 
Plăeșu).

narei Comitetului Central al 
P.C.R. și a activului de partid.

19,00 Telejurnal (color)
20,30 20 de ani de mărețe împliniri so

cialiste (color). Constelația unul 
timp înfloritor — documentar

20,50 PARTIDUL, CEAUȘESCU, ROMA- 
NLA (color). Spectacol literar-mu- 
zical-coregrafic

21,10 Telejurnal (color)
22,00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul 24 iulie, ora 20 — 22 iulie, 
ora 20. In țară : Vreme schimbătoare, 
în nordul și estul țării, cu cerul tem
porar noros, și predominant frumoasă 
tn rest, cu cerul variabil. Precipitații 
locale sub formă de ploaie, care vor 
avea și caracter de aversă. însoțite de 
descărcări electrice, vor cădea in nor
dul ș! centrul țării și izolate în rest. 
Vînt slab pînă la moderat, cu unele 
Intensificări in nord-vest și estul țării. 
Temperaturile minime vor oscila intre 
3 șl 18 grade, Iar maximele intre 18 și 
28 de grade, local mai ridicate In sud- 
vest, unde vor depăși 30 de grade. In 
București : Vreme predominant fru
moasă. Cerul variabil, favorabil ploii 
de scurtă durată. Vînt slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 13 și 16 grade, iar ma
ximele între 24 șl 27 de grade.

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al" Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
marți, pe Muhammad Mahmud Al- 
Higeazi, secretar al Congresului 
Popular General pentru Comitetele 
Populare din Jamahiria Arabă Li- 
biană Populară Socialistă.

în timpul întrevederii au fost e- 
vidențiate bunele relații de priete
nie și colaborare româno-Iibiene, 
care cunosc un curs continuu ascen
dent, în conformitate cu orientările

TNTÎLNIRE LA C.C. AL P.C.R.
Tovarășul Ion Stoian, membru 

supleant al Comitetului Politic E- 
xecutiv, secretar al C.C. al P.C.R., a 
avut marți convorbiri cu delegația 
Congresului Popular General din 
Jamahiria Arabă Libiana Populară 
Socialistă, condusă de Muhammad 
Mahmud Al-Higeazi, secretar al 
Congresului Popular General pentru 
Comitetele populare, care se află in 
vizită în țara noastră la invitația 
P.C.R.

în cadrul convorbirilor a fost re
liefată dorința ambelor părți de a

în județele Arad, Dîmbovița și Tulcea 
s-a încheiat recoltarea griului

Oamenii muncii din agricultura 
județelor Arad, Dîmbovița și Tulcea, 
acționind cu fermitate pentru folo
sirea integrală a timpului de lucru 
și a mijloacelor tehnice, au încheiat 
recoltarea griului de pe întreaga su
prafață cultivată.

în telegramele adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, de comitetele jude
țene de partid se arată că. în pre
zent toate forțele sint mobilizate la 
eliberarea terenurilor și semănatul

ADUNARE FESTIVĂ 
cu prilejul Zilei Renașterii Poloniei

La Clubul întreprinderii „Electro- 
putere" — Craiova a avut loc, marți, 
o adunare festivă organizată cu pri
lejul celei de-a 41-a aniversări a 
ZileiRenașterii Poloniei.

Despre semnificația evenimentului 
a vorbit directorul întreprinderii, 
Constantin Udrea. Relevînd lupta 

, .eroică, plinĂ^de sacrificii,..dusși^de 
poporul polonez împotriva domina
ției fasciste, pentru salvarea fiin
ței sale naționale, vorbitorul a 
arătat că în acele momente deosebit 
de grele Partidul Comunist Român, 
toate forțele democratice și progre
siste din țara noastră și-au ridicat 
cu putere glasul de condamnare _ a 

— agresiunii fasciste, poporul român 
oferind o caldă ospitalitate zecilor 
de mii de cetățeni polonezi care 
s-au refugiat atunci în România. în 
continuare, s-au evidențiat marile 
succese obținute de poporul nostru 
în construcția societății socialiste 
multilateral dezvoltate, realizările

Cronica
Președintele Adunării Naționale a 

Poporului din Republica Democrati
că Somalia, Mohamed Ibrahim Ah- 
med, care, la invitația Marii Adunări 
Naționale, face o vizită în țara noas
tră în fruntea unei delegații, s-a 
întîlnit, marți, în cadrul unei con
ferințe de presă, cu reprezentanți ai 
ziarelor centrale, Agerpres și Radio- 
televiziunii, cărora le-a declarat :

Am avut plăcerea să fiu primit 
de președintele Nicolae Ceaușescu, 
marele om de stat față de care po
poarele africane nutresc o admira
ție deosebită, personalitate proemi
nentă a României, a întregii lumi 
contemporane. Noi, somalezii, avem 
o mare admirație pentru președin
tele Ceaușescu, care de 20 de ani 
conduce țara pe culmile progresu
lui. Președintele Nicolae z Ceaușescu 
are vederi clare, deschise. Este o 
plăcere să-i asculți opiniile. Domnia 
sa dovedește o excelentă cunoaștere a 
problemelor cu care se confruntă 
continentul african și în special 
Cornul Africii. Este un bun prieten 
al popoarelor continentului nostru și 
a oferit soluții deosebit de valoroa
se problemelor din Africa și din în
treaga lume.

în timpul vizitei președintelui 
Nicolae Ceaușescu în Somalia, a ară
tat în continuare oaspetele — în ca
drul convorbirilor pe care le-a avut 
cu președintele Mohamed Siad Barre 
au fost convenite direcțiile princi
pale de acțiune în scopul realizării 
unei cooperări autentice, care s-a 
dezvoltat de-a lungul anilor. Sîntem 
foarte mulțumiți de dezvoltarea a- 
cestei colaborări și căutăm să-i con
ferim noi dimensiuni. Somalia, ca 
țară predominant agrară, este inte
resată să folosească tehnologia ro
mânească în domeniul construcției 
de mașini agricole și pot .spune că 
România, din acest punct de vedere, 
nu are ce invidia la nici una din 
țările cu tradiție: în acest domeniu.

în încheiere, președintele Adună
rii Naționale a Poporului din Soma
lia a spus : Plecăm din România cu 
un sentiment de mare admirație și 
nu ne dorim decît să ne putem re
întoarce pentru a ne îmbogăți cu
noștințele despre această țară, despre 
acest popor generos.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Populare Egipt, ambasadorul 
acestei țări la București, Mohamed 
Said-El-Sayed, a oferit, marți, o re
cepție.

Au participat Vasile Pungan. mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, Ilie 
Cîșu, ministrul petrolului, reprezen- 

stabțlite cu prilejul întîlnirilor și 
convorbirilor bilaterale Ia cel mai 
înalt nivel. Au fost relevate posi
bilitățile de extindere și aprofunda
re a cooperării în diferite sectoare 
economice, de dezvoltare și diver
sificare a schimburilor comerciale 
dintre cele două țări.

A fost prezent Abdul Hamid F. 
Farhat, secretar al Comitetului 
Popular al Biroului Popular al Ja- 
mahiriei Arabe Libiene Populare So
cialiste la București.

(Agerpres)

dezvolta în continuare relațiile bi
laterale de prietenie și colaborare, 
corespunzător intereselor de progres 
și prosperitate ale popoarelor român 
și libian, cauzei păcii și înțelegerii 
internaționale.

Cu acest prilej a fost semnat 
Protocolul de colaborare dintre 
Partidul Comunist , Român șl Con
gresul Popular General.

A fost prezent Abdul Hamid F. 
Farhat, secretar al Comitetului 
Popular al Biroului Popular al Ja- 
mahiriei Arabe Libiene Populare 
Socialiste Ia București.

culturilor duble, la strîngerea și de
pozitarea furajelor, întreținerea și 
recoltarea legumelor și fructelor, la 
transportul produselor agricole la 
fondul de stat. '

Comuniștii, toți lucrătorii ogoare
lor iși exprimă hotărîrea neclintită 
de a acționa cu fermitate pentru tra
ducerea în viață a istoricelor obiecti
ve stabilite de Congresul al XIII-lea 
al partidului, pentru creșterea per
manentă a producției agricole, vege
tale și animale.

(Agerpres)

de excepție din ultimii 20 de ani, 
perioadă pe care cti mîndrie patrioti
că o numim „Epoca Ceaușescu".

Evocînd relațiile tradiționale de 
prietenie dintre țările și popoarele 
-noastre, vorbitorul a subliniat rolul 
determinant, în evoluția lor continuu 
ascendentă, al întîlnirilor Ia cel mai 
înalt nivel.

In jcuvîntul său,' Boguslaw Sta'-" 
hura, ambasadorul R.P. Polone în 
țara noastră, s-a referit la eveni
mentele istorice de acum 41 de ani, 
la succesele înregistrate în dezvol
tarea și modernizarea, economiei ce 
au condus la transformarea Poloniei 
dintr-o țară agrar-industrială intr-un 
stat puternic industrializat, la conti
nua ridicare a nivelului de trai al 
oamenilor muncii.

Ambasadorul R.P. Polone s-a re
ferit pe larg la dezvoltarea pe mul
tiple planuri a relațiilor prietenești 
dintre partidele, popoarele și țările 
noastre.

(Agerpres)

zilei
—----------

tanți ai conducerii altor ministere, ai 
unor instituții centrale și organizații 
obștești, generali și ofițeri superiori, 
oameni de știință și artă, ziariști.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara noas
tră, alți membri ai corpului diplo
matic.

■A"
Cu prilejul Zilei insurecției națio

nale cubaneze, la Asociația artiști
lor fotografi din Capitală a fost des
chisă marți o expoziție de artă gra
fică și fotografică în cadrul căreia 
sint ilustrate aspecte ale dezvoltării 
economice, sociale și culturale a 
acestei țări, viața liberă a poporului 
cubanez, aspirațiile sale de pace și 
înțelegere în lume.

La vernisaj au luat parte membri 
ai conducerii Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, oa
meni de artă și cultură, un numeros 
public.

Au fost, de asemenea, prezenți 
Juan Cardenas, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Republicii Cuba la 
București, și membri ai ambasadei, 
precum și șefi de misiuni diploma
tice acreditați în țara noastră, mem
bri ai corpului diplomatic.

★
Cu prilejul apropiatei sărbători a 

Zilei naționale a Republicii Libe
ria, marți a avut loc în Capitală o 
manifestare culturală organizată de 
Institutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, în cadrul 
căreia au fost prezentate impresii de 
călătorie din această țară.

Au participat membri ai condu
cerii I.R.R.C.S., Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, reprezentanți ai M.A.E., un 
numeros public. Au fost prezenți 
R. Webster Simpson, însărcinat cu 
afaceri a.i. al Republicii Liberia la 
București, și membri ai ambasadei.

★
Marți dimineață a sosit, într-o vi

zită, în portul Constanța, nava-școa- 
lă iugoslavă „Galeb". în aceeași zi, 
conducătorul marșului, contraamira
lul Mile Kandic, însoțit de un grup 
de ofițeri iugoslavi, a făcut vizite 
protocolare primarului municipiului 
Constanța și comandantului Marinei 
militare.

La Monumentul Victoriei din Con
stanța a fost depusă o coroană de 
flori din partea oaspeților.

A fost prezent colonelul Kosta 
Dankovic, atașatul militar, aero și 
naval al Iugoslaviei la București.

(Agerpres)

MOSCOVA

Conferință de presă consacrată împlinirii 
a două decenii de la Congresul al IX-lea al P.C.R.

MOSCOVA 23 — Trimisul Ager
pres, M. Chebeleu, transmite : La 
Moscova a avut loc o conferință 
de presă consacrată împlinirii a 
două decenii de la Congresul al 
IX-lea al P.C.R.

Au luat parte reprezentanți ai 
secției relații externe a C.C. al 
P.C.U.S., M.A.E. al U.R.S.S., ge
nerali și ofițeri superiori, repre
zentanți ai altor instituții și orga
nizații centrale, ai conducerii Aso
ciației de prietenie sovieto-română, 
Ziariști.

Cu acest prile) s-a evidențiat că 
perioada de 20 de ani care s-a 
scurs de la Congresul al IX-lea al 
P.C.R., marcată de profunde trans
formări social-econoniice, de dez
voltarea impetuoasă a industriei, 
agriculturii, științei, culturii și în
vățământului, de ridicarea continuă 
a nivelului de trai material și spi
ritual, de creșterea prestigiului in
ternațional al României, poartă am
prenta gindirii creatoare, a activi
tății neobosite, teoretice și practice 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România. A fost 
prezentată politica externă dinami
că, consecventă a partidului și sta
tului nostru de promovare a păcii,

Declarații privind dezvoltarea relațiilor
bulgaro

SOFIA 23 (Agerpres). — Agenția 
B.T.A. informează că președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Bulga
ria, Todor Jivkov, a acordat ziaru
lui grec „Ta Nea" Un interviu, în 
care subliniază că trăsătura Caracte
ristică a relațiilor bulgaro-elene o 
constituie dezvoltarea lor stabilă 
timp de peste 20 de ani. în condi
țiile pericolului tot măi mare al unui 
conflict nuclear catastrofal — a spus 
T. Jivkov —- transformarea Balca
nilor într-o zonă denuclearizată con
stituie o sarcină stringentă, și re
zolvarea ei ar . contribui la asigu
rarea păcii și securității tuturor sta
telor din regiune, precum și la crea
rea unor zone denuclearizate și în 
alte regiuni ale Europei, la elibe
rarea deplină a continentului de arma 
nucleară.

Vizita președintelui R.
WASHINGTON 23 (Agerpres). — 

Președintele R. P. Chineze, Li Xian- 
nian, a început o vizită oficială în 
Statele Unite. într-o declarație de 
presă difuzată la sosirea la Wa
shington — relatează agenția China 
Nouă —, el a arătat că va avea un 
schimb de păreri cu președintele 
Ronald. Reagan și cu alți conducători 
ai guvernului american privind pro-

„Planul de acțiune"
al țârilor „Grupului

CIUDAD DE PANAMA 23 (Ager
pres). — Reuniți pe Insula Conta- 
dora în Panama, în Cadrul unei se
siuni extraordinare consacrate relan
sării negocierilor de pace în Ame
rică Centrală, miniștrii de externe 
din țările „Grupului de la Conta- 
dora" au pus la punct un „plan de 
acțiune" menit să deblocheze dialo
gul și să accelereze procesul vizînd 
semnarea unui Tratat de pace, secu
ritate și cooperare în regiune — 
transmite agenția France Presse.

„Planul de acțiune" cuprinde, în
tre altele, noi propuneri lansate de 
„Grupul de la Contadora" pentru 
apropierea punctelor de vedere ale 
statelor centro-americane în legă
tură cu modalitățile de soluționare 
a stării conflictuale din regiune, pre
cizări privind agenda reuniunii mi
nisteriale a Pieței Comune (vest-eu- 
ropene), „Grupului de la Contadora" 
și statelor din America Centrală — 
din noiembrie, de la Luxemburg — 
detalii ale raportului de activitate a

R.S.A.; Intensificarea acțiunilor represive ale 

regimului rasist împotriva populației de culoare
PRETORIA 23 (Agerpres). — Re

gimul rasist de la Pretoria a in
tensificat în ultimele zile acțiunile 
represive împotriva populației afri
cane care luptă pentru abolirea sis
temului de apartheid și de discrimi
nare rasială din R.S.A. Potrivit 
agențiilor internaționale de presă, 
după instituirea, duminică noaptea, 
a stării excepționale în 36 de pro
vincii, politia a arestat pină în pre
zent 441 de persoane, printre care

GENTILE DE PRESA 
S - pe scurt

r ■ vwvn/7

PRIMIRE. Președintele Republi
cii Nicaragua, Daniel Ortega Saa
vedra, l-a primit, la Managua, pe 
Victor Bolojan, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare în calitate 
de ambasador al Republicii Socia
liste România în această țară.

REUNIUNE. La Londra au 
început lucrările primei reuniuni 
de patru zile a Grupului mixt de 
legătură chino-britanic — rela
tează agenția China Nouă. Avînd 
ca obiectiv desfășurarea de con
sultări în problemele legate de 
punerea în aplicare a Declarației 
comune chino-britanice cu privire 
la Hong Kong, grupul format din 
reprezentanți ai celor două țări 
discută aspecte ale asigurării unui 
transfer normal al puterii în te
ritoriul Hong Kong, in 1997.

CONGRES. La Havana s-au 
deschis lucrările unui congres la- 
tino-american pentru știință și teh
nologie. la care iau parte delegații 
din regiune și din alte țări ale 
lumii — transmite agenția de presă 
spaniolă E.F.E. Sint dezbătute po- 

colaborării cu toate țările socialis
te, cu toate statele lumii, pentru 
reducerea încordării internaționale, 
instaurarea unui climat de securita
te, încredere și cooperare intre pa- 
poare.

Relevindu-se dezvoltarea con
stantă a relațiilor de tradițională 
prietenie și colaborare multilate
rală româno-sovietică, s-a subliniat 
că un rol hotărîtor în această direc
ție îl au legăturile de prietenie și 
solidaritate dintre P.C.R. și P.C.U.S., 
întâlnirile și convorbirile dintre 
conducătorii de partid și de stat 
din cele două țări.

■A
Cu același prilej a fost organi

zat un stand de carte social-politi
că, la loc de frunte fiind expuse 
volume din opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România. Standul cuprinde, de ase
menea, lucrări despre succesele ob
ținute de poporul nostru in edifi
carea societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

A fost prezentată, totodată, o ex
poziție de fotografii infățișind re
marcabilele realizări ale țării noas
tre în cei 20 de ani care au trecut 
de la istoricul Congres al IX-lea 
al P.C.R.

elene
ATENA 23 (Agerpres) — Președin

tele Republicii Elene, Christos Sar- 
tzetakis, a subliniat într-o declarație 
făcută cu prilejul vizitei oficiale pe 
care o întreprinde în Grecia pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.P. Bulgaria, Todor Jivkov, că dez
voltarea relațiilor dintre cele două 
țări contribuie Ia promovarea înțele
gerii în Balcani și în Europa. EI a 
arătat că Grecia se pronunță pentru 
respectarea strictă a principiilor drep

tului internațional, în special a in
dependenței și suveranității națio
nale, integrității teritoriale și nea
mestecului in treburile interne ale 
altor state. Ea se pronunță cu fermi
tate pentru dezvoltarea largă a co
laborării internaționale șl pentru in
staurarea unui climat de pace trai
nică pe planeta noastră.

P. Chineze în S.U.A.
movarea relațiilor bilaterale și alte 
probleme de interes comun. Desfă
șurarea unor contacte frecvente la 
nivel inalt între China și S.U.A., 
precum și explorarea căilor de dez
voltare susținută și Stabilă a rela
țiilor bilaterale vor servi neîndo
ielnic intereselor popoarelor chinez 

, și american,, ale păcii mondiale — 
relevă declarația.

de la Contadora"
„Grupului de Ia Contadora", care 
urmează să fie prezentat, în septem
brie, secretarului general al O.N.U.

Miniștrii de externe din Columbia, 
Mexic, Panama și Venezuela ■— ță
rile membre ale „Grupului de la 
Contadora" — au lansat, totodată, 
un apel Ia reluarea dialogului din
tre S.U.A. și Nicaragua vizînd nor
malizarea deplină a relațiilor lor și 
au recomandat guvernelor nicara- 
guan și costarican să inceapă, în ur
mătoarele zile, negocieri .menite să 
„soluționeze, de o manieră durabilă 
și efectivă, controversele dintre ele, 
generate mai ales de înregistrarea 
unor incidente armate Ia frontiera 
comună.

Participanții la reuniunea de la 
Contadora s-au pronunțat pentru în
cetarea cursei înarmărilor, a mani
festărilor de forță și de amenințare 
cu forța în raporturile interna
ționale, pentru retragerea tuturor 
consilierilor militari străini din 
America Centrală.

se află lideri ai Frontului Unit 
Democratic, cea mai reprezentativă 
organizație de luptă antiapartheid 
din R.S.A., ai sindicatelor și ai al
tor organizații care se opun politi
cii autorităților de la .. Pretoria. O 
amplă manifestație antiapartheid a 
avut loc în Kwatema, marți, cu pri
lejul funeraliilor celor 14 victime ale 
tulburărilor antirasiale care au aVut 
loc anterior.

sibilitățile de intensificare a coo
perării regionale în domeniile cer
cetării științifice șl schimbului de 
tehnologie.

PREMII. Profesorul panamez de 
arte grafice, Ricardo Ernesto Jaime 
de Freitas, a ciștigat concursul mon
dial de afișe organizat de O.N.U. 
cu ocazia celei de-a 40-a aniver
sări a organizației mondiale. Lu
crarea concepută de Freitas, care 
va servi drept emblemă a aniversă
rii, înfățișează un porumbel al păcii 
care apără lumea împotriva unei 
ploi de bombe. Premiul al doilea a 
fost atribuit unui desenator filipi- 
nez, iar cel de-al treilea unui artist 
olandez.

Pre- 
Alan 
lista 
care

NOUL CABINET PERUAN, 
ședințele ales al Perului, 
Garcia Perez, a prezentat 
completă a guvernului său, 
iși va prelua prerogativele la 
28 iulie. Guvernul va fi con
dus, in calitate de președinte 
al Consiliului de Miniștri, de Luis 
Alva Castro, care deține și func
țiile de al doilea vicepreședinte

CO PRILEJUL SĂRBĂTORII 
NAȚIONALE A POLONIEI 

O cuvîntare a tovarășului 
Henryk Jablonski

VARȘOVIA 23 (Agerpres) — 
Luind cuvîntul în fața reprezentan
ților corpului diplomatic acreditat la 
Varșovia, cu prilejul sărbătorii na
ționale a Poloniei, președintele Con
siliului de Stat al R.P.P.. Henryk 
Jablonski, a trecut în revistă reali
zările poporului polonez în anii noii 
orînduiri, arătînd că, în ciuda difi
cultăților, țara a înregistrat rezulta
te de seamă în toate sectoarele de 
activitate. Vorbitorul a subliniat că 
Polonia va promova și în viitor o 
politică în favoarea întăririi păcii și 
securității în Europa și în întreaga 
lume.

Acord privind organizarea 
de convorbiri intre delegații 

parlamentare din Nordul 
si Sudul Coreei

PANMUNJON 23 (Agerpres). — La 
Panmunjon a avut loc prima rundă 
a contactelor preliminare în vederea 
organizării de convorbiri parlamen
tare între Nordul și Sudul Coreei, 
întîlnire realizată Ia propunerea 
R.P.D. Coreene — transmite agenția 
A.C.T.C.

Aceasta s-a încheiat printr-un 
acord asupra organizării de convor
biri între delegații parlamentare din 
Nordul și Sudul Coreei care să se 
țină alternativ la Phenian și Seul.

S-a căzut de acord ca a doua 
rundă de contacte preliminare — 
menită să rezolve chestiunile rămase 
nesoluționate — să aibă Ioc la 25 
septembrie a.c.

PHENIAN 23 (Agerpres). — Se
cretariatul Comitetului pentru re- 
unificarea pașnică a patriei a de
nunțat planurile elaborate de Statele 
Unite și autoritățile sud-coreene de 
a realiza in coproducție avioane de 
luptă „F-15" și tunuri, de a intro
duce în Coreea de Sud noi arme — 
informează agenția A.C.T.C. într-un 
document dat publicității se apre
ciază că asemenea acțiuni sint con
trare intereselor păcii în Coreea 
și reunificăril ei pașnice. Se cere 
retragerea neîntîrziată a armelor de 
distrugere in masă din Coreea de 
Sud și acceptarea propunerii R.P.D. 
Coreene privind organizarea de 
convorbiri tripartite.

Lucrările Conferinței 
de la Nairobi

NAIROBI 23 (Agerpres). — La 
Nairobi continuă lucrările Confe
rinței mondiale pentru examinarea 
și evaluarea rezultatelor Deceniului 
Națiunilor Unite' pentru femei. Vor
bitorii au subliniat importanța parti
cipării femeii la lupta pentru pace, 
destinderea încordării internaționa
le, instituirea unei noi ordini eco
nomice mondiale și creșterea încre
derii între state. în cadrul confe
rinței a fost difuzată o declarație 
a 30 de organizații de femei din 
Franța în care se condamnă expe
riențele nucleare franceze din Ocea
nul Pacific. Declarația cere guvernu
lui francez să pună capăt oricăror 
experiențe nucleare.

Obiective prioritare 
de dezvoltare 

a Braziliei
BRASILIA 23 (Agerpres). — în 

primul său mesaj adresat națiunii, 
președintele Braziliei, Jose Sarney, 
s-a pronunțat pentru continuarea 
programului de relansare a econo
miei naționale și de democratizare 
a vieții politice interne — trans
mit agențiile Prensa Latina șl 
France Presse. El a menționat, în
tre măsurile luate în cele o sută de 
zile care au trecut de la preluarea 
puterii de către actualele autorități 
civile, restabilirea sistemului alege
rilor prezidențiale directe, legaliza
rea Partidului Comunist și altor 20 
de formațiuni politice din țară, acor
darea dreptului Ia vot neștiutorilor 
de carte, sporirea salariilor minime, 
reducerea inflației de la 12 la sută 
la șapte la sută, aprofundarea re
formei agrare.

Obiectivele prioritare ale etapei 
următoare, a arătat președintele 
Sarney, sint dezvoltarea țării în
tr-un ritm mediu anual de 5—« la 
sută, perfecționarea sistemului na
țional democratic in domeniile poli
tic și social-economic, consolidarea 
suveranității și independenței națio
nale, distribuirea echitabilă a veni
tului național, crearea de noi locuri 
de muncă și ameliorarea nivelului 
general de viață al populației.

al țării și de ministru al economiei 
și finanțelor. Vicepreședintele ales 
al țării este Luis Alberto Sanchez. 
Ministru al președinției a fost de
semnat Nicanor Mujica Alvarez 
Calderon, în timp ce portofoliul 
relațiilor externe a fost preluat de 
Alan Wagner Tizon.

CONFERINȚA. La Sao Paulo, 
cel mai mare oraș al Braziliei, au 
luat sfîrșit lucrările unei confe
rințe naționale de solidaritate cu 
Nicaragua, pentru pace în Ame
rica Centrală, care a avut loc la 
inițiativa unui grup de organiza
ții democratice. Participanții âu a- 
doptat o rezoluție în care îșl ex
primă solidaritatea cu poporul ni- 
caraguan și se pronunță pentru so
luționarea prin mijloace exclusiv 
pașnice, prin dialog și negocieri a 
problemelor litigioase din America 
Centrală.

I

ACCIDENT. In pofida unei exa
minări amănunțite a „cutiilor ne
gre" ale avionului „Boeîng-747“ 
aparținind liniilor aeriene indiene 
care s-a prăbușit, cu 329 de pasa
geri la bord, in apropierea coaste
lor Irlandei, luna trecută, cauzele 
accidentului nu au putut fi deter
minate, transmite agenția Associa
ted Press. Potrivit ministrului in
dian al aviației, pină la 30 decem
brie urmează să fie prezentat un 
raport asupra rezultatelor investi
gațiilor. J
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1965 ..EPOCA CEAUSESCU» 1985

epoca unei intense activități internaționale 
a României socialiste i

DINAMISM PUTERNIC AL RELAȚIILOR EXTERNE, 
ÎNALT PRESTIGIU PE TOATE MERIDIANELE

In aceste zile de puternică efervescență, politică, în care în
treaga noastră națiune socialistă sărbătorește împlinirea a două 
decenii de la istoricul Congres al IX-lea al P.C.R., pentru fie
care cetățean al patriei constituie un motiv de legitimă mîn- 
drie și satisfacție evocarea faptului că în perioada cea mai 
bogată în înfăptuiri din istoria țării - „Epoca Ceaușescu" - 
paralel cu marile succese obținute pe plan intern, s-a înre
gistrat și o dezvoltare fără precedent a relațiilor externe ale 
țării noastre, o expresivă creștere a participării ei la viaț.a in
ternațională.

Nicicînd nu a fost numele României atît de cunoscut și sti
mat ca în prezent ; nicicînd cuvîntul ei nu a fost atit de ascul
tat și de apreciat; nicicînd nu a fost atît de mare numărul 
prietenilor ei pe toate meridianele. Iar toate acestea sînt inse
parabil legate de numele tovarășului Nicolae Ceaușescu, în
treaga activitate politică internațională, prodigioasă și presti
gioasă purtînd amprenta gîndirii și acțiunii revoluționare a 
secretarului general al partidului, președintele Republicii, care 
și-a dobîndit merite inestimabile atît în elaborarea, cît și în 
înfăptuirea politicii externe a României.

Principialitatea, dinamismul, spiritul novator, imprimate de 
Congresul al IX-lea politicii externe românești, și-nu găsit expre
sia în amplificarea relațiilor externe ale României, în aceste 
două decepii dubiindu-se numărul statelor cu care țara noas
tră întreține relații diplomatice.

Un rol deosebit în creșterea continuă a prestigiului României în 
lume l-au avut intensa activitate de contacte politice a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, istoricele sale vizite efectuate, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în zeci și zeci de țări, 

nenumăratele convorbiri purtate, documentele semnate, care au 
consacrat pe arena internațională principiile noi de relații în
tre state.

Pentru remarcabila contribuție teoretică, pentru vasta activi
tate practică în vederea întăririi prieteniei, colaborării și coo
perării cu toate statele, fără deosebire de orînduire social-politi- 
că, pentru numeroasele inițiative și demersuri privind soluțio
narea problemelor majore ale lumii contemporane, numele pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu este astăzi rostit cu prețuire, res
pect și stimă în întreaga lume. ț

Mesaje de pace și colaborare 
spre toate meridianele lumii

Președintele Nicolae Ceaușescu a țări din Europa, Africa, Asia, America
întreprins, în cadrul unor itinera- Latină și America de Nord ;

. Totodată, președintele țării a avut,
re istorice, împreuna cu tovarașa ' Ia Sucurești, 210 întilniri cu șefi de 
Elena Ceaușescu, 208 vizite oficiale în state și guverne.

Expresii de înalt omagiu

Amplă deschidere internațională

Activitatea prodigioasă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu consacrată promovării 
păcii și colaborării internaționale se 
bucură de unanimă considerație, de 
profundă stimă și respect în lumea con
temporană. O grăitoare mărturie în a- 
cest sens o constituie conferirea a peste

Strălucite contribuții la îmbogățirea 
tezaurului gîndirii revoluționare

Sînt bine cunoscute și se bucură de o 
largă apreciere în întreaga lume tezele 
teoretice și activitatea practică a tovară
șului Nicolae Ceaușescu pentru făurirea 
societății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintarea României spre comunism ; 
pentru încetarea cursei înarmărilor și tre
cerea la măsuri de dezarmare, în primul 
rînd de dezarmare nucleară, menite să 
deschidă calea unei lumi a păcii și în
țelegerii, fără arme și fără războaie;, 
înlăturarea subdezvoltării, lichidarea îm
părțirii lumii în bogați și’ săraci 
și instaurarea unei noi ordini economice 
mondiale ; apărarea și consolidarea inde
pendenței statelor, asigurarea dreptului 
lor asupra bogățiilor naționale și a drep
tului lor sacru de a-și hotărî liber propriile 
destjne ; abolirea politicii de forță din 

120 de înalte distincții din partea a nu
meroase țări, a unor cunoscute institute 
și organizații naționale și internaționale.

Totodată, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit titlul de Doctor Honoris Causa 
a 10 prestigioase universități din în
treaga lume.

viața internațională, stingerea tuturor foca
relor de încordare și conflict și reglemen
tarea pe calea tratativelor a oricăror pro
bleme și diferende dintre state.

Expresie a interesului deosebit față de 
gîndirea și ideile novatoare ale secreta
rului general al partidului nostru, pre
ședintele Republicii, într-un mare număr 
de țări din Europa, America de Nord și 
de Sud, Asia, Africa și Oceania

cu fost editate 148 de lucrări consa
crate operei și personalității tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Apărute în 21 de limbi, între care toa
te limbile de circulație internațională, a- 
ceste lucrări sînt apreciate, pe bună 
dreptate, drept contribuții inestimabile la 
îmbogățirea tezaurului mondial al gîndi
rii revoluționare.

• Dinamismul politicii externe a Româ
niei socialiste, în perioada care a tre
cut de la Congresul al IX-lea, își găseș
te reflectare, între altele, în extinderea le
găturilor sale internaționale pe toate pla
nurile.

• P.C.R. întreține relații active de co
laborare cu 89 de partide comuniste și 
muncitorești, cu 55 de partide socialiste 
și social-democrate și 66 de partide și 
forțe politice de guvernămînt, organizații 
și mișcări de- eliberare națională.

• Frontul Democrației și Unității So
cialiste, Marea Adunare Națională, orga

Prietenie și colaborare multilaterală 
cu toate țările socialiste

Partidul și statul nostru pun în cen
trul politicii noastre externe prietenia 
strînsă și alianța frățească cu țările so
cialiste. Expresie a acestei orientări sta
tornice, in ultimele două decenii :

- Tovarășul Nicolae Ceaușescu a gvut 
peste 180 de întilniri cu conducători' de 
partid și de stat din țările socialiste ;

- Au fost reînnoite sau încheiate 9 
Tratate de prietenie și colaborare cu țări 
socialiste și au fost adoptate numeroase 
declarații și comunicate comune ;

- S-au încheiat circa 250 de acorduri, 
convenții și alte documente de colabora
re economică, inclusiv programe de co
laborare pe termen lung ;

Conlucrare și solidaritate cu țările 
în curs de dezvoltare și nealiniate
Una din orientările inaugurate de Con

gresul al IX-lea și devenită apoi o tră
sătură fundamentală a politicii noastre 
externe o reprezintă extinderea conlucră
rii și cooperării cu statele în curs de 
dezvoltare, cu țările mișcării de nealiniere. 
Ilustrînd această preocupare statornică :

- România întreține relații diplomatice 
cu 100 de țări în curs de dezvoltare și 
țări nealiniate ;

- Ponderea acestor țări în comerțul ex
terior al României a crescut de la 7 la 
sută în 1970 la circa 25 la sută în pre
zent ;
- Țara noastră a construit sau parti

cipă la construirea, în cooperare, a pes

Dezvoltarea relațiilor cu toate statele, 
în spiritul coexistenței pașnice

In spiritul coexistenței pașnice, țara 
noastră a dezvoltat relațiile cu toate: sta
tele lumii, fără deosebire de orînduire 
socială, inclusiv cu țările capitaliste dez
voltate.

- Președintele Nicolae Ceaușescu a 
efectuat 34 de vizite în principalele țări 
capitaliste ;

- Țara noastră a fost vizitată de 40 
de șefi de stat și de guvern din aceste 
țâri ;

Dacă in anul 1965 România avea re- 
fații diplomatice cu 67 de țări, in 1975 
numărul lor era de 118, pentru ca în pre
zent să ajungă la 141.

In total. România are astăzi relații di
plomatice și economice cu 155 de state 
de pe toate continentele.

nizațiile de masă și obștești au legături 
cu peste 1 750 formațiuni politice, organe 
legislative, uniuni sindicale, asociații pro
fesionale și de creație, organizații de fe
mei, tineret, studenți și copii, mișcări pen
tru pace, precum și cu 120 organizații in
ternaționale neguvernamentale.

- Ponderea țărilor socialiste în ansam
blul relațiilor economice externe ale 
României este de 53 la sută ;

- Au fost finalizate sau sînt în curs de 
realizare peste 120 acțiuni de cooperare 
și specializare cu țările socialiste în do
meniile energetic, chimic și petrochimic, 
construcțiilor de mașini, metalurgic, mi
nier, materialelor de construcții ;

— S-au construit în comun sau sînt în 
construcție importante obiective industria
le : complexele hidroenergetice Porțile de 
Fier I.și Porțile de Fier II de pe Dunăre 
(cu R.S.F., Iugoslavia), întreprinderea de 
mașini și utilaje grele Giurgiu - Ruse (cu 
R.P. Bulgaria), Complexul hidroenergetic 
Stinca - Costești de pe Prut (cu U.R.S.S.).

te 180 de obiective economice in țările 
in curs de dezvoltare, printre care : fa
brici de ciment (în Irak, Pakistan, Siria 
și Egipt) ; linii electrice de înaltă ten
siune (in Irak, Iordania, Malayezia, Egipt); 
lucrări de foraj (în Irak și Iordania) ; 
fabrici de sodă (Egipt) ; rafinării (Pakis
tan, Iordania, Siria)’; complexe de fosfați 
(în Egipt și Siria);

- Mii de specialiști români acordă a- 
sistență in 60 de țări în curs de dezvol
tare în cele mai variate domenii de ac
tivitate ;

- Peste 20 000 de tineri din țări in 
curs de dezvoltare studiază în institute 
de învățămînt superior din România.

- Cu aceste prilejuri, România a sem
nat 18 declarații solemne'și comune, pre
cum și numeroase comunicate comune ;

, - Peste 100 de acțiuni de cooperare în 
producție au fost perfectate cu firme din 
țări capitaliste dezvoltate ;

- Cu parteneri din țări occidentale au 
fost înființate 40 de societăți mixte de 
producție și comercializare în domeniile 
construcției de mașini, industriei chimice 
și petrochimice, industriei ușoare, al ma
terialelor de- construcție și altele.

Mesaje de pace și colaborare
spre toate meridianele lumii

Cu prilejul vizitelor peste hotare 
sau al întîlnirilor la nivel înalt de la 
București au fost încheiate, în aceste 
două decenii, 22 tratate de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală sau

Mărturii ale profundei prețuiri
„EMINENT CONDUCĂTOR, 

LUPTĂTOR NEOBOSIT 
PENTRU PACEA LUMII”

„Tovarășul Nicolae Ceaușescu, eminent 
conducător al poporului român, militant de 
seamă al mișțării comuniste și muncito
rești internaționale, desfășoară o amplă 
activitate internațională ca militant pen
tru pacea lumii".

Kim Ir SEN
secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, 
președintele R.P.D. Coreene

„CONTRIBUȚII DE SEAMĂ 
LA EDIFICAREA NOII ORDINI 

ECONOMICE INTERNAȚIONALE"
„Admir foarte mult activitatea președin

telui Nicolae Ceaușescu pe arena inter
națională. Șeful statului, român a făcut 
bine cunoscute lumii pozițiile țării saje. 
A făcut să răsune cu autoritate vocea 
unei ndțiuni suverane. Consider ca fiind 
de mate importanță ideile, contribuția 
personală a președintelui României la e- 
dificarea unei noi ordini economice in
ternaționale',1.

Dr. Rafael CALDERA
senator, fost președinte al Veiiezuelei 

„CONCEPȚIE CLARVĂZĂTOARE 
DESPRE PROBLEMELE LUMII"
„Am urmărit contribuția pe care și-a 

adus-o România, sub conducerea clarvă
zătoare a președintelui Nicolae Ceaușescu, 
în cadrul efortului îndreptat spre soluțio
narea problemelor internaționale, rolul 

de prietenie și cooperare, 120 declara
ții solemne și declarații comune și 
au fost semnate sau adoptate peste 
260 comunicate comune și 550 alte 
documente.

eficace al României în rezolvarea pro
blemelor păcii in lume, contribuția dum
neavoastră personală la sprijinirea țelu
rilor comune ale națiunilor, a cauzei juste 
a popoarelor".

Mohamed HOSNI MUBARAK 
președintele. Republicii Arabe . Egipt

„IMPORTANTĂ PERSONALITATE 
A EPOCII NOASTRE"

„Importanta contribuție a președintelui 
Nicolae Ceaușescu la lupta pentru des
tindere, pentru pace, pentru reducerea 
înarmărilor, și în primul rind a înarmă
rilor nucleare, lupta dumneavoastră pe 
toate meridianele lumii pentru o nouă 
ordine economică - această luptă v-a 
consacrat drept una din cele mai im
portante personalități ale epocii noas
tre".

Andreas PAPANDREU
primul ministru al Republicii Elene

'„IMPORTANT SPRIJIN 
MIȘCĂRILOR DE ELIBERARE" 
,;Pozjția adoptată, de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, de guvernul Și po
porul român a fost .permanent, pozitivă și 
de. aceea cald apreciată, de mișcările de 
eliberate din Africa și de S.W.AiP.O. în
deosebi. Ajutorul material considerabil 
primit din partea României a reprezen
tat pentru noi ur. important sprijin pen
tru a continua lupta de eliberare națio
nală".

Sam NUJOMA
președintele S.W.A.P.O.
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