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PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIȚI-VĂ!
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lui central de partid, este consacrată aniversării a 20 de ani de la' Congresul al IX-lea al partidului — care a deschis o nouă epocă în istoria patriei noastre — precum și stabilirii de noi măsuri în vederea înfăptuirii- neabătute a hotărîrilor Congresului al XIII- lea, a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism. (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează în
delung „Ceaușescu — P.C.R. !“).în mesajul Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, al Consiliului de Stat și guvernului, în mesajele comitetelor județene de partid și ale organizațiilor de masă și obștești, s-a dat o înaltă apreciere marilor realizări înfăptuite în ultimii 20 de ani, prer cum și activității mele în calitatea de secretar general al partidului. 
(Vii aplauze).Iată de ce doresc să adresez, de la început, cele mai calde mulțumiri Comitetului 'Central, gloriosu-

dului, a celor peste 50 de activitate revoluționară în rile Partidului Comunist Român. 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu 

„Ceaușescu și po-

ani de rîndu-
— P.C.R. !“, 
porulîn întreaga comunist și soldat credincios al partidului, in conducerea partidului și statului — am acționat întotdeauna pentru înfăptuirea năzuințelor poporului, nostru de bunăstare și fericire, pentru victoria socialismului și comunismului, întărirea independenței și suveranității patriei noastre, pentru dezvoltarea colaborării internaționale cu toate statele, pentru pace în- lume. (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează 
„Ceaușescu — pace !“).Toate aceste aprecieri și manifestări de . încredere le consider, adresate în primul rînd partidului și poporului — adevăratul făuritor dintotdeauna al istoriei sale milenare, a tot ceea ce s-a realizat . în construcția socialismului, în ridicarea nivelului de trai- mate-

mea activitate de revoluționar — ca

Stimați tovarăși,Congresul al IX-lea reprezintă o etapă legică în procesul revoluționar de progres economic și social aj poporului român. Din cele .mai .vechi timpuri, pe teritoriul de. țizi al țării noastre s-au succedat în mod legic toate formațiunile sociale cunoscute în dezvoltarea omenirii. Getodacii — cei__mai viteji și cei mai drepți dintre traci — au fost în contact cu cele mai înaintate civilizații ale timpurilor.Deși, datorită unor condiții istorice și, îndeosebi, îndelungatei dominații străine, unele formații spc.iale s-au dezvoltat cu întîrziere, forțele înaintate ale poporului au asigurat totdeauna înfăptuirea procesului revoluționar de progres continuu, de formare a poporului, a națiunii, de dezvoltare economico-socială a țării.Formarea principatelor române în prima parte a acestui mileniu, luptele continue pentru apărarea independenței și pentru realizarea unității acestora au avut o în-

mai datorită acestor lupte, acțiunii forțelor înaintate ale societății, revoluția burghezo-democratică în principatele române a avut loc în perioada cînd aceasta s-a produs în majoritatea țărilor europene, ceea ce . a asigurat angajarea - poporului nostru pe calea dezvoltării moderne a forțelor de producție, a societății în general.. Consider, de asemenea, că trebuie subliniat faptul că revoluția socialistă în țara noastră — care s-a produs Ia un interval relativ scurt, la 30 de ani după victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie în Rusia — a situat poporul nostru în rîndul grupului de țări cu o orînduire socială superioară.Toate acestea demonstrează că înapoierea care a existat la un mo- ■ ment dat în dezvoltarea societății românești a fost, de mult depășită, că poporul român se află în plutonul națiunilor avansate în ce privește dezvoltarea orînduirilor sociale, a jorțelor de producție, a
(Continuare în pag. a Il-a)
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„Acum, cînd încheiem bilanțul unei activități cu rezultate remarcabile 
și ne pregătim pentru o nouă etapă de dezvoltare a patriei noastre, să ne 
angajăm in mod solemn că vom păstra permanent spiritul revoluționar 
în muncă și luptă, că vom acționa întotdeauna pentru înlăturarea a tot 
ceea ce este vechi și perimat, pentru perfecționarea continuă a societății 
noastre, pentru promovarea cu îndrăzneală a noului — aceasta constituind 
garanția sigură a triumfului comunismului în patria noastră, a înălțării 
continue a României pe noi culmi de progres și civilizație!"

NICOLAE CEAUȘESCU

V
5

de Comitetul Central al Partidului Comunist Român, Consiliul Național 
al Frontului Democrației și Unității Socialiste, Consiliul de Stat 

și Guvernul Republicii Socialiste România, cu prilejul aniversării 
a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului

Mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,In această memorabilă zi, cînd aniversăm împlinirea a două decenii de Io Congresul al IX-lea - ,istoricul forum care, exprimînd voința unanimă a tuturor comuniștilor, a întregului popor, v-a ales în funcția suprema de secretar general al Partidului Comunist Român - vă adresăm cele mai calde felicitări și vă exprimăm cele mai profunde sentimente de prețuire și recunoștință pentru contribuția excepțională pe care o aduceți la făurirea destinului nou, socialist al patriei n.oastre.Prin analiza riguroasă, științifică a drumului parcurs de societatea noastră de la revoluția de eliberare socială .și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944 și pînă la Congresul al IX-lea, prin viziunea nouă, profund revoluționară, dialectică și umanistă pe care ați exprimat-o în acel istoric iulie 1965, prin înflăcăratul îndemn adresat tuturor fiilor țării de a-și uni forțele în jurul partidului și a-și făuri în mod conștient viitorul socialist și comunist, dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, ați făcut ca marele forum comunist de acum 20 de ani - care a descătușat energiile creatoare ale celor ce

muncesc și a dinamizat puternic întreaga operă de construcție socialistă din patria noastră - să se înscrie ca un moment de excepțională însemnătate în istoria națională, in orientarea și înfăptuirea strategiei de dezvoltare economico-socială a României în aceste decenii de puternică afirmare pe plan internațional. - 'De-o lungul vremurilor, în decursul multimilenarei sale existențe, harnicul ,și înțeleptul .nostru popor a știut întotdeauna să-și aleagă marii conducători de țară dintre cei mai bravi și mai vrednici fii ai săi, care au apărat cu prețul vieții vatra străbună, libertatea și neatirnarea națiunii. .înfăptuind cu neasemuită pasiune revoluționară și înflăcărat patriotism marea răspundere ce v-a fost încredințată de partid și popor la Congresul al IX-lea,. dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, întruchipați exemplul minunat de Erou între eroii neamului, de strălucit om politic și de stat, înzestrat cu înaltele calități ale conducătorului revoluționar, devotat trup și suflet patriei, pe care o slujiți cu exemplară dăruire, cu dorința fermă de a o vedea afirmîndu-se tot mai puternic, liberă și demnă, în rîndul națiunilor lumii. Ne facem o datorie de onoare, de inimă și conștiință
(Continuare în pag. a IV-a)■_________ L
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(Urmare din pag. I)științei și culturii în general. 
(Aplauze puternice, prelungite).O analiză științifică, pe baza concepției revoluționare materia- list-dialectice și istorice, a formării și dezvoltării poporului și națiunii române demonstrează, cu puterea realităților și evenimentelor istorice de netăgăduit, că toate transformările s-au înscris intr-un amplu proces revoluționar de lupte eroice pentru apărarea ființei proprii, pentru dezvoltarea și formarea națiunii, pentru libertate și independență, pentru progres economic și social. (Aplauze puternice, 
îndelungate).în întreaga această lungă perioadă, o dată cu luptele legendare pentru libertate și independență, au avut loc mari bătălii împotriva asupririi sociale, pentru transformarea revoluționară a forțelor de producție și a relațiilor sociale, pentru progresul economico-social al patriei. Se poate afirma cu deplin temei că au existat, întotdeauna, o interdependență și unitate dialectică deplină între luptele pentru independență și cele pentru transformarea revoluționară a societății, pentru progresul forțelor de producție și ridicarea nivelului general de dezvoltare a patriei. (Aplauze puternice).Iată de ce și acum, cînd facem bilanțul marilor realizări, obținute în perioada construcției socialiste, și îndeosebi a celor 20 de ani care au trecut de la Congresul al IX- lea, aducem un omagiu și cinstim pe toți cei care au luptat pentru formarea poporului și a națiunii române, pentru înfăptuirea Unirii și formarea României, pentru independență și realizarea statului național unitar. (Aplauze și urale 
puternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul !“).Se cuvine, în aceste momente, să cinstim țărănimea care, secole de-a rindul, a fost principala forță socială care a dus greul luptelor pentru formarea națiunii, pentru independență. Cinstim luptele revoluționare ale țărănimii conduse de Horea, Cloșca și Crișan, răscoala țărănească din 1907 și toate nenumăratele bătălii purtate de țărănime pentru dreptate socială și națională, pentru progresul economico-social al patriei. (Aplauze pu
ternice, îndelungate).Dăm o înaltă apreciere și cinstire revoluției conduse de Tudor Vla- dimirescu, revoluției burghezo-de- mocratice din 1848, tuturor luptătorilor pentru unire și independență. (Vii și puternice aplauze).Apariția pe scena istoriei a clasei muncitoare, care și-a asumat misiunea istorică de a conduce întreaga națiune pe calea revoluționară, a realizării unei lumi a dreptății sociale și naționale,, a ridicat la un nivel superior procesul-luptelor revoluționare din țara noastră.Dezvoltarea cercurilor muncitorești, socialiste, formarea Partidului Social-Democrat Muncitoresc, în 1893, demonstrează cu putere spiritul, revoluționar al( clasei muncitoare, faptul că mișcarea muncitorească revoluționară, partidul clasei muncitoare s-au născut în condițiile luptelor de clasă,, sînt un rezultat legic al transformărilor care au avut loc în țara noas
tră. (Vii și puternice aplauze).Un important rol în procesul revoluționar l-a avut crearea,.: în 1921, a Partidului Comunist Român, care și-a asumat misiunea istorică de a conduce clasa muncitoare și întregul popor pe calea transformărilor . revoluționare, a înlăturării asupririi sociale și, naționale și făuririi orînduirii noi, fără clase, a socialismului, și comunismului. (Aplauze puternice, 
îndelungate).Dăm o înaltă cinstire clasei muncitoare, revoluționarilor, patrioți- lor și antifasciștilor, tuturor acelora care s-au jertfit pentru înfăptuirea revoluției de eliberare națională și socială și a revoluției socialiste. (Vii și puternice 
aplauze).Am enumerat unele din momentele importante ale procesului revoluționar și ale dezvoltării, eco- nomico-sociale a patriei noastre pentru a demonstra că toate acestea reprezintă un proces unic, legic, dialectic de dezvoltare și afirmare a poporului nostru.Toate acestea atestă, cu puterea faptelor, că forțele revoluționare și* mișcarea revoluționară, socialistă și comunistă, își au originea în dezvoltarea forțelor de produc

ție, în întregul proces revoluționar unic, de progres multilateral al poporului nostru. (Aplauze puterni
ce, îndelungate).în același timp, trebuie să subliniem, cu îndreptățită mîndrie, că revoluționarii români, forțele înaintate ale poporului nostru au fost întotdeauna în contact și au participat activ la marile evenimente și mișcări revoluționare din Europa. Astfel, revoluționarii români au fost prezenți și în revoluția de Ia 1848 din Franța, au participat și la luptele revoluționare și la Comuna din Paris din 1871. Reprezentanții revoluționarilor români au făcut parte din prima Internațională comunistă creată de Marx și Engels, au participat la Internaționala a Il-a, iar, mai tîr- ziu, la Internaționala a IlI-a comunistă, precum și în alte organizații internaționale.In ultima parte a secolului trecut și prima parte a secolului al XX-lea, socialiștii și revoluționarii români au participat activ la marile manifestări și congrese consacrate luptei împotriva războiului imperialist, pentru pace și progres economic și social al popoarelor. (Vii aplauze).Consecvenți spiritului revoluționar, după primul război mondial, detașamente ale revoluționarilor români au participat la Marea Revoluție Socialistă din Octombrie. De asemenea, în anii deceniului al patrulea, brigăzile antifasciștilor români au fost prezente în luptele pentru apărarea cuceririlor democratice în Spania, împotriva fascismului.în timpul celui de-al doilea război mondial, antifasciștii români au participat activ la lupta contra hitlerismului în Franța și în alte țări.După cel de-al doilea război mondial, Partidul Comunist Român, România socialistă au acordat un sprijin activ luptelor de eliberare națională din diferite țări, precum și luptelor pentru consolidarea și întărirea independenței naționale 
a popoarelor. (Vii aplauze).în același timp, în diferite momente importante ale luptelor revoluționare și pentru independență, poporul nostru, forțele revoluționare au primit un larg sprijin din partea forțelor înaintate, a mișcărilor revoluționare din alte țări. Menționez toate acestea pentru a sublinia că dintotdeauna a existat o strînsă interdependență între luptele revoluționare interne și cele din alte țări, între mișcările revoluționare progresiste de pretutindeni. (Vii aplauze). Această strînsă legătură și întrajutorare reciprocă în lupta revoluționară pentru progres și independență a avut un rol de mare însemnătate în întreaga activitate de transformare revoluționară a țării noastre.Tocmai datorită tuturor acestor acțiuni, Marx a acordat o atenție deosebită și a scris despre problemele din principatele române.Iată de ce se poate afirma, cu îndreptățită satisfacție și mîndrie, că, întotdeauna, forțele înaintate, revoluționare și antifasciste, au dezvoltat puternic spiritul solidarității cu forțele revoluționare, înaintate de pretutindeni, îri lupta pentru transformarea revoluționară a lumii, împotriva imperialismului și a războiului, contra fascismului, pentru libertate și independență, pentru colaborare și pace. (Aplauze 
și urale puternice, îndelungate; 
se scăndează „Ceaușescu și po
porul !", „Ceaușescu — pace !“).

Stimați tovarăși,Victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, înfăptuirea revoluției socialiste au deschis o eră nouă în dezvoltarea poporului, a patriei noastre.într-o perioadă scurtă, poporul nostru a parcurs mai multe etape istorice de dezvoltare economi- co-socială — de la orânduirea bur- ghezo-moșierească, cu puternice caracteristici ale feudalismului, la societatea socialistă multilateral dezvoltată.în acest amplu proces revoluționar, Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român a marcat o nouă epocă în dezvoltarea economico-socială a țării.Congresul a analizat critic activitatea de construcție socialistă și a stabilit orientările de perspectivă, pornind de la necesitatea înlăturării tuturor denaturărilor și abuzurilor, a tot ce era vechi și perimat, a dogmatismului și șa- 
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blonismului, a unor concepții an- tiștiințifice, deschizînd calea continuării și dezvoltării spiritului revoluționar, afirmării a tot ce este nou, în toate domeniile de activitate. (Vii și puternice aplauze și 
urale ; se scandează „Ceaușescu și 
poporul !“).Prin aceasta au fost descătușate energiile creatoare ale clasei muncitoare, ale țărănimii, intelectualității, ale tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, ale întregului popor, s-a deschis — se poate spune — un drum nou, liber, gîndirii și acțiunii revoluționare. (Aplauze puternice, 
prelungite).în perioada celor 20 de ani care au trecut de la Congresul al IX- lea au fost obținute realizări remarcabile în toate domeniile de activitate. România a devenit astăzi o țară industrial-agrară, cu o industrie dezvoltată, modernă, cu o agricultură socialistă avansată, în acești 20 de ani, producția industrială a crescut de peste 6 ori, fiind astăzi de 100 de ori mai mare decît în 1944, iar producția agricolă de circa 2 ori și jumătate, fiind de 7 ori mai mare față de 1944. Venitul național a crescut de peste 4 ori, fiind de 32 de ori mai mare față de 1944.Un rol important au avut reorganizarea administrativ-teritoria- lă, formarea județelor, amplasarea și dezvoltarea industriei, agriculturii, a celorlalte ramuri economice în toate județele și zonele țării.O puternică dezvoltare au cunoscut în această perioadă știința, învățămîntul și cultura. A fost înlăturată cu desăvîrșire teza antinațională după care nu era necesar să acordăm prea mare a- tenție științei românești, ci să ne mulțumim să importăm tehnologii, precum și neîncrederea ce se manifesta în capacitatea creatoare a clasei muncitoare, a țărănimii, a intelectualității, a poporului nostru — și care au împiedicat multă vreme dezvoltarea corespunzătoare a forțelor de producție, a întregii societăți.Pe baza dezvoltării generale a forțelor de producție s-a realizat un vast program de construcții de locuințe și alte edificii sociale, s-a asigurat ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului. Fondul de retribuire a crescut de 5,2 ori față de 1965 și de peste 59 de ori față de 1945, iar retribuția medie este în acest an de aproape 3 ori mai mare decît în 1965 și de 13 ori mai mare decît în 1945.în același timp, s-a desfășurat o largă muncă ideologică, politico- educativă, de formare a omului nou — constructor conștient al socialismului și comunismului.Orice om de bună credință care privește la tot ce s-a realizat în patria noastră, la transformarea însăși a geografiei României — prin marile lucrări de construcții, de înnoire a orașelor și satelor, prin lucrările vaste de irigații, prin realizarea Canalului Dunăre-Marea Neagră — poate să constate ce forță creatoare are un popor care a scuturat pentru totdeauna asuprirea și inegalitatea, a devenit stăpîn pe bogățiile naționale, pe destinele sale și își făurește în mod conștient propriul său viitor! 
(Aplauze și urale puternice; se 
scandează îndelung „Ceaușescu și 
poporul!“).Acum putem declara cu îndreptățită mîndrie că toate remarcabilele realizări din anii socialismului, din acești 20 de ani, demonstrează cu puterea faptelor justețea politicii partidului nostru comunist — forța politică conducătoare a națiunii noastre — care își îndeplinește cu cinste misiunea ; istorică de a conduce poporul nostru spre cele mai înalte culmi de progres și civilizație, spre societatea comunistă. (Aplauze și urale puternice; 
se scandează îndelung „Ceaușescu 
— P.C.R.„Ceaușescu și po
porul !“).Ele sînt rezultatul aplicării creatoare a adevărurilor și legităților obiective la condițiile concrete din țara noastră.Toate aceste mărețe realizări sînt rodul muncii pline de abnegație a eroicei noastre clase muncitoare, clasa conducătoare a societății socialiste românești, a minunatei noastre țărănimi cooperatiste, a intelectualității, a întregului nostru popor, care, într-o deplină unitate, sub conducerea partidului, își făurește o viață liberă și independentă. (Aplauze puternice, pre
lungite).De la înalta tribună a plenarei 

Comitetului Central și activului de partid doresc să aduc cele mai vii mulțumiri și să adresez călduroase felicitări tuturor comuniștilor, clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, întregului popor, pentru aceste mărețe realizări, precum și urarea de noi și tot mai mari succese în toate domeniile de activitate. (Aplauze și urale puterni
ce ; se scandează „Ceaușescu — 
România, stima noastră și mîn- 
drial").

Stimați tovarăși,Acum, cînd aniversăm 20 de ani de mărețe realizări, trebuie să spunem deschis că drumul pe care l-am parcurs nu a fost ușor. A trebuit să străbatem multe căi necunoscute, să urcăm spre culmile înalte învingînd multe obstacole, multe greutăți. în același timp, s-au manifestat și o serie de lipsuri.Consider că este bine de amintit că existau, chiar în partid și în țară, unii care priveau cu neîncredere capacitatea partidului și poporului nostru de soluționare a problemelor, de realizare a unor măsuri ce se luau.De asemenea, au existat și unii prieteni de peste hotare care priveau cu neîncredere activitatea noastră care, cîteodată, ne-au acuzat chiar de abatere de la calea așa-zisului socialism real.Nu doresc să mă refer la acele cercuri reacționare, la cei care, întotdeauna, au fost ostili socialismului. Era și de înțeles ca ei să ne critice, ca să blameze acțiunile noastre de dezvoltare Socialistă. Dar, învingînd toate acestea — neîncrederea, unele critici, împotrivirea cercurilor reacționare — poporul nostru, sub conducerea partidului, a demonstrat că numai și numai în legătură cu poporul, apli- cînd concepțiile revoluționare la condițiile naționale, istorice, la felul de a fi al fiecărui popor, se poate făuri cu succes socialismul. Prin munca și activitatea noastră am demonstrat că socialismul este singura orînduire care asigură omenirii, fiecărei națiuni libertatea, progresul, bunăstarea și independența ! (A- 
plauze și urale puternice ; se scan
dează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. !", „Ceaușescu și poporul!").Este bine cunoscut că a trebuit să depunem o muncă uriașă, să facem multe sacrificii și să desfășurăm o activitate multilaterală pentru unirea întregului partid și popor în realizarea programelor și 
a planurilor de dezvoltare. Nimic nu am avut pe gratis ! Nimic nu a venit din cer ! Totul este rodul muncii poporului nostru, al politicii partidului nostru comunist. Tocmai de aceea poporul nostru prețuiește și este hotărît să apere tot ceea ce a realizat, să dezvolte continuu socialismul spre comunism ! (Aplauze și urale îndelunga
te. Se scandează „Ceaușescu și po
porul !“). întotdeauna ne-am gîn- dit la marile greutăți pe care le-a învins în trecut poporul nostru, la jertfele uriașe pe care le-a dat — și am acționat cu toată hotărîrea pentru victoria socialismului, pentru a asigura națiunii noastre un loc tot mai demn și liber în rîndul tuturor națiunilor libere și independente ale lumii ! (Aplauze pu
ternice, prelungite).Acum putem declara, cu mîndrie, că viața, realitățile au demonstrat justețea drumului pe care am mers. Doresc să declar, și în acest cadru, că dacă, prin abstract, ne-am întoarce cu 20 de ani în urmă și ar trebui să stabilim pe ce cale să mergem, nu am șovăi nici un moment — chiar cunoscînd greutățile pe care le-am învins — să mergem cu toată fermitatea pe aceeași cale de muncă și luptă revoluționară, de înnoire a societății, de făurire a socialismului și comunismului, corespunzător condițiilor din România, năzuințelor poporului nostru. Avînd experiența de acum, vom lucra mai bine — și fără nici o îndoială că am fi putut lucra mai bine. Dar nu am avut a alege, și dorim să spunem tuturor popoarelor că nu au decît o singură cale — calea eliberării de asuprire și exploatare, calea socialismului, corespunzător voinței fiecărei națiuni și popor ! (Aplauze 
puternice, prelungite ; se scandea
ză „Ceaușescu și poporul!“).

Stimați tovarâși,Aniversăm 20 de ani de la Congresul al IX-lea în anul cînd în

cheiem cel de-al 7-lea cincinal și intrăm într-o etapă nouă, superioară a revoluției de dezvoltare economico-socială a patriei.Hotărîrile Congresului al XIII- lea privind dezvoltarea economico- socială a țării în cincinalul 1986— 1990 și în perspectivă, pînă în anul 2000, asigură înfăptuirea neabătută a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, creînd condițiile necesare afirmării tot mai puternice în practică a principiilor comuniste de muncă și viață.Pe baza concluziilor din activitatea din trecut și a hotărîrilor Congresului al XIII-lea, este necesar să dezvoltăm și in continuare, cu toată fermitatea, forțele de producție — ca factor hotărîtor al progresului general. Totodată — ca o concluzie generală a întregii experiențe de pînă acum — se Impune să asigurăm, și in viitor, repartizarea justă a venitului național pentru fondul de consum și fondul de dezvoltare. Viața, realitățile demonstrează justețea tezei generale a reproducției lărgite și a acumulării socialiste.Acum putem declara, pe baza faptelor de netăgăduit, că am procedat just repartizînd circa două treimi din venitul național pentru fondul de consum și peste 30 la sută pentru fondul de dezvoltare. Fără acest ritm înalt al acumulării și dezvoltării am fi rămas în urmă în dezvoltarea forțelor de producție, cu repercusiuni mari asupra nivelului general de viață al poporului, a construcției socialismului, a independenței și suveranității patriei. (Vii aplauze).Trebuie, de asemenea, să subliniem necesitatea creșterii preocupării pentru dezvoltarea continuă a proprietății socialiste, de stat și cooperatiste — ca singura bază a socialismului și comunismului. Numai în ultimii 20 de ani fondurile fixe au crescut de circa 6 ori, ajungînd la 2 860 de miliarde lei, iar avuția națională generală la peste 4 000 de’ miliarde lei.înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XIII-lea, a Programului partidului, crearea condițiilor pentru afirmarea principiilor comuniste în toate domeniile de activitate impun ca o necesitate obiectivă perfecționarea și dezvoltarea continuă a proprietății socialiste.Acționînd pentru înlăturarea unor lipsuri, pentru înnoirea socialistă, trebuie să realizăm aceasta nu deschizînd drumul revenirii la proprietatea particular- capitalistă, ci perfecționînd și întărind continuu proprietatea socialistă de stat șl cooperatistă.în noua etapă va trebui să considerăm depășită perioada dezvoltării extensive și să trecem cu toată hotărîrea la dezvoltarea intensivă a iridustriei, agriculturii și a celorlalte ramuri economice.O atenție deosebită va trebui să acordăm realizării unei noi calități a muncii și vieții în toate domeniile.în concordanță cu hotărîrile Congresului al XIII-lea, va trebui să dezvoltăm cu toată fermitatea baza energetică, și de materii prime, ca o necesitate obiectivă a dezvoltării generale a forțelor de producție.în același timp va trebui să acționăm cu toată fermitatea pentru reducerea consumurilor, recuperarea și refolosirea energiei și materialelor.Trebuie să acordăm o atenție deosebită creșterii productivității muncii sociale, prin mai buna organizare a producției și a muncii, a mecanizării, automatizării și robotizării producției. Nu trebuie să uităm nici un moment că, în întrecerea dintre socialism și capitalism, trebuie să realizăm o productivitate a muncii superioară.Omenirea se află în fața unei noi revoluții tehnico-științifice. De aceea este necesar să acționăm cu toată hotărîrea pentru înfăptuirea, în toate domeniile, a noii revoluții tehnico-științifice, care să ridice economia și întreaga noastră societate la nivelul celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii moderne. (Aplauze puternice). Dacă nu ne vom angaja cu toată hotărîrea pe calea noii revoluții tehnico-științifice vom rămîne în urmă în întreaga dezvoltare economico-socială, cu repercusiuni grave pentru întregul proces revoluționar de făurire a noii orîn- duiri sociale, de ridicare a bunăstării poporului, de întărire a patriei noastre, a independenței sale ! (Vii aplauze).

Realizarea în cele mai bune condiții a hotărîrilor Congresului al XIII-lea și a Programului partidului cer intensificarea puternică a activității de cercetare științifică, astfel îneît știința românească să aibă un rol tot mai activ în dezvoltarea generală a țării, să participe la progresul general al științei universale și, în unele privințe, să ocupe chiar locul de pionierat. Să dezvoltăm puternic în- vățămîntul, ridicînd nivelul de pregătire profesională, tehnico- științifică a tineretului, a cadrelor pentru toate sectoarele de activitate ! Să întărim continuu colaborarea și legătura strînsă între știință, învățămînt și producție — factor hotărîtor pentru dezvoltarea forțelor de producție și ridicarea gradului general de civilizație socialistă a patriei. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Stimați tovarăși,în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea am realizat mari transformări în planificarea și conducerea întregii activități economico-sociale. în noua etapă a dezvoltării societății socialiste românești se impune să aplicăm cu toată fermitatea noul mecanism e- conomic, autoconducerea, autoges- tiunea, să aducem continuu îmbunătățirile care se impun ca urmare a dezvoltării forțelor de producție și a perfecționării relațiilor sociale.Să nu uităm nici un moment că legea contradicțiilor continuă să acționeze și în socialism, că se mențin și apar noi contradicții. De aceea va trebui să studiem temeinic toate fenomenele economice, sociale și să acționăm în mod conștient pentru dezvoltarea armonioasă a tuturor sectoarelor, pentru înlăturarea contradicțiilor și realizarea unei concordanțe cît mai depline între forțele de producție și relațiile sociale, în dezvoltarea generală a societății.Sînt necesare măsuri hotărîte în vederea creșterii rentabilității și eficienței întregii activități economice. Să facem astfel îneît, conform legităților generale și legilor țării, toate unitățile să funcționeze pe principiul atitoconducerii, autogestiunii și autofinanțării. Oamenii muncii, în calitate de proprietari, producători și- beneficiari, cărora li s-a încredințat în administrare o parte a bogăției generale a întregului popor, trebuie să acționeze pentru buna gospodărire și pentru dezvoltarea continuă a bogăției naționale. Este necesar să avem permanent în vedere că numai dezvoltarea continuă a avuției naționale, creșterea eficienței și rentabilității, a venitului național constituie Singura cale pentru a asigura progresul multilateral al țării și ridicarea bunăstării materiale și spirituale a poporului. 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Stimați tovarăși,Un accent deosebit s-a pus, în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea, pe creșterea rolului politic conducător al partidului în toate domeniile de activitate.Partidul a devenit un adevărat partid de masă, care numără peste 3 500 mii membri. S-au perfecționat organizarea și stilul de muncă și s-au întărit continuu legăturile cu masele de oameni ai muncii, cu întregul popor.S-a dezvoltat larg democrația internă de partid. Am introdus principiul reprezentării proporționale a organizațiilor de partid în organele supreme, pînă la Comitetul Central al partidului.Ca o expresie a democrației de partid, toate candidaturile pentru organele superioare sînt discutate în adunările generale și în conferințele de partid.Iată de ce putem spune că organele de partid, Comitetul nostru Central sînt expresia și voința întregului nostru popor, a partidului, care, în deplină unanimitate, au ales, la Congresul al XIII-lea, noul Comitet Central, dorind prin aceasta să asigure continuarea procesului revoluționar, victoria comunismului în România ! (A- 
plauze și urale puternice; se 
scandează îndelung „Ceaușescu 
— P.C.R.!“, „Ceaușescu și po
porul !“).Putem declara cu deplin temei că avem un partid puternic, unit, urmat cu încredere de întregul popor, care își îndeplinește cu toată abnegația și fermitatea misiunea 

istorică de conducere a întregii națiuni spre visul de aur, spre comunism.Pornind de la teza că socialismul se construiește cu poporul și pentru popor, am organizat sistematic consultări cu masele de oameni ai muncii.Vizitele regulate în unitățile e- conomico-sociale, în orașe și comune, dialogul permanent cu muncitorii, țăranii, intelectualii, cu toate categoriile de oameni ai muncii, marile adunări populare au devenit un sistem democratic de conducere, cu poporul și pentru popor. (Vii aplauze).Practic, nu există problemă mai importantă privind politica internă și externă a patriei noastre care să nu fie dezbătută și aprobată de masele largi populare.în același timp, am creat un sistem nou, democratic, de conducere a activității economico-sociale, a societății în general. Am renunțat Ia conducerea unipersonală a unităților economice și sociale, care nu mai corespundea noilor forțe și relații de producție, și am introdus consiliile oamenilor muncii — ca organe colective de conducere a întregii activități. S-au institu- ționalizat adunările generale ale oamenilor muncii — ca organe supreme de conducere, ale proprietarilor, producătorilor și beneficiarilor. Pe plan național funcționează congresele oamenilor muncii, agriculturii, consiliilor populare, științei, învățămîntului, culturii și altele, și, în mod corespunzător, între congrese, consiliile naționale de conducere a întregii activități.Putem afirma că am realizat un sistem democratic unic de conducere a societății, superior oricărei forme a democrației burgheze. Acest sistem asigură participarea largă a oamenilor muncii, a întregului popor la conducerea tuturor sectoarelor economico-sociale, a societății noastre socialiste, la făurirea conștientă de către popor a propriului viitor, liber și independent, a viitorului socialist și comunist. (Aplauze pu
ternice, prelungite).Se impune să acționăm cu toată fermitatea pentru buna funcționare și perfecționarea continuă a sistemului democrației muncitorești- revoluționare. Este, de asemenea, necesar să perfecționăm în continuare conducerea societății, planificarea și autoconducerea.Să pornim totdeauna de la faptul că ceea ce am realizat corespunde unei anumite etape, unui anumit nivel de dezvoltare a forțelor de producție și a relațiilor sociale, că, și în continuare, o dată cu dezvoltarea generală a societății, a relațiilor sociale, va trebui să găsim noi și noi forme, să perfecționăm pe cele existente, lărgind continuu cadrul democratic și asigurînd participarea activă și conștientă a întregului popor la conducerea tuturor sectoarelor de activitate.întotdeauna — și în orice împrejurări — toate organele de conducere ale societății trebuie să servească interesele maselor populare, să se afle sub controlul și conducerea generală a poporului !Este necesar, de asemenea, să a- plicăm cu toată hotărîrea principiile noi de retribuție socialistă în raport cu calitatea și cantitatea muncii, să perfecționăm sistemul participării la fondul de dezvoltare prin părți sociale, sistemul de participare la beneficii, de cointeresare materială a proprietarilor și producătorilor, aplicînd ferm principiul „de la fiecare după capacitatea sa, fiecăruia după muncă". Să avem în vedere că va trebui să perfecționăm, în continuare, acest principiu, în sensul că fiecare trebuie să dea maximum pentru societate și să primească în raport cu munca depusă. Asigurînd cointeresarea materială, trebuie să păstrăm permanent un echilibru corespunzător între veniturile mari și mici, respingînd orice tendință de nivelare a veniturilor, așa cum va trebui să respingem orice tendință de mărire a diferențelor dintre veniturile mari și mici și de creștere nejustificată, fără muncă, a veniturilor. Singura cale de creștere a veniturilor pentru toți oamenii muncii, pentru toți cetățenii trebuie să fie numai și numai ceea ce se obține prin munca depusă ! Nu trebuie să admitem, în nici un fel, realizarea de venituri fără muncă sau pe seama exploatării muncii altora.
(Continuare în pag. a IlI-a)
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. a Il-a)Construim o societate a muncii libere și toți cetățenii trebuie să participe activ la întreaga activitate, iar veniturile lor, nivelul lor de viață trebuie să fie în strânsă legătură cu contribuția adusă la dezvoltarea generală a țării. 
(Aplauze puternice, prelungite).Să aplicăm ferm principiile de echitate și etică socialiste, de dreptate socială! Pe această bază, o dată cu dezvoltarea generală a țării, să ridicăm continuu nivelul de trai material și spiritual al poporului — aceasta constituind țelul suprem al politicii partidului, esența societății socialiste multilateral dezvoltate pe care o edificăm cu succes în România. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Stimați tovarăși,în concordanță cu Programul partidului, cu programul ideologic, va trebui să acționăm continuu pentru perfecționarea statului, pentru întărirea spiritului de răspundere. de ordine, pentru’ aplicarea fermă a legilor în toate domeniile.Este necesar să respingem orice încercare de diminuare, intr-un fel sau altul, a rolului statului. Trebuie să înțelegem că autocon- ducerea și afirmarea cu putere a democrației muncitorești-revolu- ționare se pot realiza numai pe baza conducerii unitare a întregii dezvoltări a țării, pe baza planului național unic, prin creșterea continuă a rolului statului ca factor fundamental pentru a asigura victoria socialismului și comunismului, întărirea, forței materiale și spirituale a patriei, a independenței și suveranității României ! (A- 
plauze puternice, prelungite).Să acționăm cu toată hotărârea pentru 0 conlucrare tot mai strinsă între organele de stat, și noile organisme ale democrației muncito- rești-revoluționare! Dezvoltarea democrației muncitorești-revolu- ționare constituie factorul fundamental pentru făurirea cu succes a socialismului, pentru edificarea societății comuniste, - înțelegînd a- ceasta nu în mod anarhic, ci in sensul participării active și organizate a poporului la conducerea tuturor sectoarelor de activitate, în care statul — atît. în etapa actuală, cît și în comunism — va trebui să aibă un rol important. Niciodată, nici o societate nu se va putea lipsi de un organism de conducere unitară a întregii activități !înlăturînd anumite abuzuri, anumite caracteristici vechi ale stă-, tului — și în primul rînd caracterul statului de instrument al unei clase pentru dominarea asupra altor clase — noi realizăm un stat nou, democratic, în . care poporul exercită direct puterea, dar care asigură unitatea și conducerea tuturor sectoarelor de activitate;în același timp, avînd în vedere condițiile grave din viața internațională, este necesar să acordăm toată atenția întăririi forțelor noastre armate, ridicării pregătirii lor de luptă și politice, întăririi capacității de apărare a țării. în acest cadru, aș dori să menționez și necesitatea conlucrării strînse cu armatele țărilor din Tratatul de la Varșovia, cu armatele celorlalte țări socialiste, cu alte armate prietene, fiind gata, în orice împrejurări, să apărăm independența țării împotriva oricărei agresiuni imperialiste. în același timp, va trebui să intensificăm activitatea și lupta pentru dezarmare, pentru o lume fără războaie, a păcii și prieteniei.Una din marile realizări ale partidului nostru o constituie restabilirea și dezvoltarea rolului națiunii socialiste ca factor legic în făurirea noii orînduiri sociale. De asemenea, am soluționat problema națională în mod just, prin asigurarea deplinei egalități în drepturi pentru toți cetățenii. Am dezvoltat teza științifică, revoluționară a omogenizării societății și realizării poporului unic muncitor, constructor conștient, în mod unit, al socialismului și comunismului. 
(Vii și puternice aplauze).în întreaga noastră activitate se impune să desfășurăm o largă muncă ideologică și politico-edu- cativă, de formare a omului nou. Să înfăptuim neabătut programul ideologic al partidului, în vederea 

creșterii nivelului conștiinței revoluționare a partidului, a întregului nostru popor. Să acționăm pentru educarea tineretului în spiritul dragostei față de trecutul glorios al poporului, al dragostei față de patrie și popor.Să adoptăm o atitudine fermă față de diferite concepții străine, ale vechii 'orînduiri, să combatem cu hotărîre naționalismul, șovinismul, rasismul, orice forme de înjosire a omului, dezvoltînd puternic sentimentul de prietenie și colaborare între toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, spiritul de solidaritate cu oamenii muncii, cu popoarele de pretutindeni, în lupta pentru pace, pentru progres, pentru o lume mai dreaptă și mai bună. (Aplauze pu
ternice, prelungite).La baza întregii noastre activități trebuie să așezăm totdeauna materialismul dialectic și istoric, socialismul științific, care reprezintă concepția revoluționară despre lume și viață. Să pornim însă permanent de la faptul că procesul de dezvoltare a acestor științe sociale, ca, de altfel, a oricăror științe, nu este încheiat, că trebuie să lărgim continuu procesul cunoașterii, de descoperire a noi și noi taine ale naturii, ale universului, ale cunoașterii sociale și umane și, în raport cu noile descoperiri și cunoașteri, să dezvoltăm și concepția', revoluționară despre lume și viață.în toate domeniile va trebui să acționăm în spirit revoluționar, să pornim de la faptul că nu s-a încheiat și nu se va încheia niciodată procesul dezvoltării economico- sociale, că rolul unui partid revoluționar este acela de a acționa totdeauna pentru înnoirea și perfecționarea societății, a relațiilor de producție și sociale.în întreaga activitate politico-e- ducativă un rol important revine culturii, literaturii, artei, muzicii, tuturor formelor de educație. în acest cadru aș dori să subliniez marea însemnătate a Festivalului național „Cîntarea României", care asigură participarea a sute de mii,' a milioane de oameni la activitatea cultural-educativă, la formarea și dezvoltarea continuă a culturii poporului nostru.De. altfel, doresc să subliniez, și în acest cadru, că totdeauna poporul a fost și trebuie să rămînă adevăratul făuritor al culturii sale: 
(Aplauze puternice, prelungite).Un rol important au presa și radioteleviziunea, ca mijloace de informare și educare politică și culturală a poporului.întreaga noastră activitate trebuie să fie pătrunsă de spirit revoluționar, de umanismul revoluționar, de spiritul de omenie propriu poporului nostru.. Avem, o perspectivă, luminoasă, privind dezvoltarea patriei. Dispunem de tot ceea ce este necesar pentru înfăptuirea Programului partidului. Acum este necesar să acționăm pentru o bună organizare a, activității în toate domeniile, pentru unirea eforturilor întregului nostru popor.Să întărim — repet încă o dată — rolul conducător al partidului, care trebuie să se manifeste prin integrarea în întreaga activitate economico-socială. Cadrele, organele de partid, activul de partid trebuie să acționeze nu deasupra organelor de stat sau e- conomico-sociale, ci în interiorul acestora, integrîndu-se în întreaga lor activitate, fiind cele mai active în îndeplinirea neabătută a legilor, hotărîrilor și planurilor de dezvoltare economico-socială. Să întărim continuu unitatea și forța de luptă ale partidului, unitatea întregului popor în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste — aceasta constituind garanția. înfăptuirii neabătute a Programului partidului, a ridicării patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație, a creșterii bunăstării poporului, a întăririi independenței și suveranității României ! (Aplauze și urale pu
ternice, îndelungate ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !“).

Stimați tovarăși,în întreaga activitate internațională am pornit totdeauna de la interdependența dialectică dintre 

politica internă și externă, de la faptul că succesele fiecărei țări socialiste în dezvoltarea economico-socială, în construcția tipii orînduiri constituie un factor important pentru întărirea prestigiului și forței socialismului, pentru politica de colaborare și pace.Privind retrospectiv, putem a- firma că activitatea României desfășurată pe plan internațional în cei 20 de ani care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului s-a caracterizat printr-o politică principială de colaborare cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, de susținere a luptelor de eliberare națională, pentru independență, destindere și pace.în mod consecvent, țara noas- ' tră a acționat pentru așezarea la baza relațiilor sale cu toate statele și pentru afirmarea în relațiile internaționale a principiilor deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, renunțării la forță și Ia amenințarea cu forța. Se poate afirma că aceste principii sîht astăzi larg recunoscute și constituie singura bază trainică pentru relațiile de colaborare și de pace între state. (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — pace !“).Tocmai datorită acestei politici principiale și consecvente, de colaborare și pace, țara noastră întreține relații largi cu toate statele lumii, se bucură de prestigiu și are prieteni - pe toate meridianele planetei noastre.Sîntem ferm hotăriți ca, și în viitor, să ducem aceeași politică principială, care să țină seama atît de interesele patriei noastre, cît și de interesele generale ale dezvoltării independente a tuturor națiunilor lumii și de asigurare a păcii. Avem ferma convingere că numai o asemenea politică, numai o strinsă colaborare și întărire a independenței fiecărei națiuni, dar și a păcii în lume asigură — atît poporului nostru, cît și tuturor popoarelor — realizarea năzuințelor lor de mai bine, de viață liberă, de bunăstare și fericire ! (Aplauze 
și urale puternice ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — pace !“).în toți acești ani am acționat cu toată hotărîrea pentru dezvoltarea relațiilor cu toate statele socialiste, pentru depășirea unor divergențe dintre ele și întărirea solidarității și colaborării — considerând că aceasta corespunde intereselor fiecărei țări socialiste, cauzei generale a socialismului și păcii în lume. Nu de puține ori am fost criticați pentru această poziție principială și pentru că nu ne-am lăsat angajați în criticarea altor țări socialiste. Acum putem, afirma. Cu, îndreptățită ..rnîndrie, că., politica noastră de relații cu toate țările socialiste a fost pe deplin justă, a corespuns și corespunde nu numai intereselor țării noastre, dar ' și intereselor tuturor țărilor socialiste, cauzei socialismului și păcii în general.k Iată de ce / sîntem hotăriți să facem totul, și în viitor, pentru dezvoltarea relațiilor cu toate țările socialiste, pentru depășirea divergențelor și întărirea solidarității și colaborării acestora, ca un factor important al creșterii rolului țărilor socialiste în viața internațională, în politica de destindere, de colaborare și pace. (A- 
plauze puternice, prelungite).în această perioadă am pus bazele unor largi relații cu țările în curs de dezvoltare, cu țările nealiniate, cu țările mici și mijlocii în general, considerînd aceasta ca un factor important pentru politica de independență, de destindere și de pace. în același timp, am promovat larg relațiile cu țările capitaliste . dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, în spiritul principiilor coexistenței pașnice.Am acționat consecvent pentru participarea activă a României la diviziunea internațională a muncii, la schimburile de valori materiale și spirituale. Am acordat o atenție deosebită intensificării schimburilor economice, colaborării și cooperării în producție.Ne-am preocupat și am acționat cu toată consecvența pentru perfecționarea și dezvoltarea ac

tivității în cadrul C.A.E.R., pentru o largă colaborare și cooperare în producție care să asigure dezvoltarea fiecărei țări, și, în ansamblu, a țărilor membre ale C.A.E.R. în acest spirit, vom acționa cu toată consecvența pentru înfăptuirea hotărîrilor Consfătuirii la nivel înalt în problemele economice, din 1984.Considerăm că este necesar să /intensificăm larg relațiile econo- mice cu toate țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu țările capitaliste, cu toate statele lumii, să contribuim activ, și pe această cale, la depășirea crizei economice mondiale, la realizarea unor relații noi, de deplină egalitate între toate statele lumii, la înfăptuirea noii ordini economice mondiale, a unei lumi în care fiecare națiune să se poată dezvolta așa cum dorește, fără nici un a- mestec din afară. (Vii și puternice 
aplauze).

Stimați tovarăși,
I Situația internațională se menține deosebit de gravă. Continuă bursa înarmărilor, amplasarea de noi arme nucleare în Europa, ceea ce mărește pericolul unui nou război mondial, ce s-ar transforma inevitabil într-un război nuclear, care ar duce la distrugerea a înseși condițiilor existenței vieții pe planeta noastră.Iată de ce problema fundamen- vtală a epocii noastre este aceea a «’opririi cursei înarmărilor, și în mrimul rînd a celor nucleare, trecerea la_ dezarmarea nucleară, generală, încetarea amplasării rachetelor cu rază medie de acțiune în Europa și a contramăsurilor Uniunii Sovietice, oprirea militarizării Cosmosului.Nu există problemă mai importantă decît aceea de a face totul pentru salvarea omenirii de la o catastrofă nucleară, de la distrugere, de a asigura dreptul suprem al națiunilor, al oamenilor — la existență, la libertate, la viață și pace ! (Aplauze și urale puternice ; 
se scandează îndelung : „Ceaușescu 
— pace !“).} România, poporul român — ca și alte popoare — au salutat și așteaptă ca tratativele de la Geneva dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americii să ducă la acorduri concrete în direcția opririi înarmărilor, nucleare și militarizării Cosmosului. Dar cele două runde de convorbiri s-au încheiat fără rezultate concrete; Desfășurarea tratativelor constituie un‘factor pozitiv, dar nu trebuie să acceptăm ca, la adăpostul tratativelor, să continue cursa înarmărilor,' amplasarea' de . noi arme nucleare, ca-i tratativele să abată atenția popoarelor de la pericolul creșcînd al ’catastrofei nucleare.în ultimul timp s-a realizat uri. ăco'rd'’privind organizarea, în'luna noiembrie, a unei întîlniri între, secretarul genera} al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și președintele Statelor Unite ale Americii. Fără nici o îndoială că o asemenea în- tilnire constituie un factor pozitiv.Ținînd seama de evoluția tratativelor de la Geneva dintre cele țdouă mari puteri nucleare, considerăm că țările europene, toate statele lumii trebuie să-și asume o răspundere directă mai mare pentru soluționarea, 'pe calea tratativelor, a problemelor privind oprirea amplasării rachetelor cu rază medie de acțiune în Europa și a contramăsurilor nucleare ale Uniunii Sovietice, pentru oprirea producerii de noi arme nucleare și încetarea militarizării Cosmosului.Nici un popor nu poate sta liniștit să aștepte rezultatul unor tratative sau întîlniri/ Trebuie să \ ne asumăm răspunderea față de / popoarele noastre, față de cauza păcii — și să facem totul pentru a determina realizarea unui acord care să pună capăt înarmărilor nucleare și cosmice, să determine trecerea la dezarmare, la reducerea armamentelor și a cheltuielilor militare.Doresc să reafirm; și de la această înaltă tribună a plenarei Comi- ț tetului Central și a activului central de partid, propunerea ca țările socialiste membre ale Tratatului de la Varșovia să treacă la reducerea unilaterală a cheltuielilor 

militare și a efectivului trupelor cu 10—15 la sută.Să facem totul, pînă nu este prea tîrziu, pentru ca, prin acțiuni îndrăznețe, să determinăm schimbarea cursului evenimentelor spre o politică , de destindere, de colaborare și pace !Asemenea acțiuni nu ar afecta cu nimic forța de apărare a țărilor socialiste. Dar luarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor și efectivelor’ militare ar avea o mare însemnătate politică și ar exercita o puternică influență pentru a determina și țările capitaliste — îndeosebi cele din N.A.T.O. — să a- dopte o poziție corespunzătoare, să se treacă concret de la vorbe la fapte, la dezarmare! (Aplauze și 
urale puternice, prelungite; se 
scandează: „Dezarmare — pace!").Aniversarea a 10 ani de la Con- / ferința de la Helsinki, care a reprezentat un moment important în lupta pentru destindere, pentru colaborare și pace, trebuie să determine / intensificarea luptei popoarelor pentru realizarea în viață a documentelor adoptate la Helsinki, a luptei lor unite pentru / securitate, colaborare și pace pe continentul nostru și în întreaga lume!» ■ România va acționa cu toată ho- ftărîrea pentru desfășurarea cu rezultate cît mai bune a Conferinței de la Stockholm pentru încredere și dezarmare. De asemenea, considerăm că este necesar să se acționeze cu mai multă hotărîre pentru desfășurarea cu rezultate cît mai bune a Conferinței de dezarmare de la Geneva și a negocierilor de la Viena pentru reducerea armamentelor și efectivelor militare în centrul Europei.Vom acționa cu toată consecventa pentru dezvoltarea colaborării multilaterale între toate statele din Balcani și pentru transformarea regiunii noastre într-o zonă fără arme nucleare și baze militare străine. Susținem ferm realizarea unor asemenea zone în nordul și centrul Europei, precum și în alte regiuni ale lumii. Privim toate aceste zone fără arme nucleare ca o parte a luptei generale și unitare pentru o lume fără războaie, fără arme nucleare, a păcii și colaborării egale între națiuni ! (Aplauze puternice).

Stimați tovarăși,
I România s-a pronunțat și se ■' pronunță ferm pentru încetarea • conflictelor militare, pentru soluționarea -tuturor problemelor litigioase dintre state numai și numai prin tratative. în acest spirit,' ne pronunțăm pentru organizarea unei conferințe internaționale pentru Orientul Mijlociu, sub egida Organizației Națiunilor Unite, cu participarea tuturor țărilor interesate, inclusiv â Organizației pentru; Eliberarea Palestinei. !■■■Ne pronunțăm, de asemenea, pentru încetarea războiului dintre Irak și Iran și soluționarea prin tratative, a problemelor dintre cele două țări.1 în general, considerăm că este necesar să se facă totul pentru încetarea unor conflicte existente între țările în curs, de dezvoltare sau nealiniate, pentru dezvoltarea solidarității și colaborării lor, ca o necesitate pentru întărirea unității în lupta pentru apărarea și consolidarea independenței, pentru soluționarea problemelor economice grave ale țărilor în, curs de dezvoltare.? Ne pronunțăm cu toată hotărîrea pentru o soluționare globală a problemelor subdezvoltării — inclusiv a problemelor datoriilor externe ale țărilor în curs de dezvoltare — pentru o conferință largă, în cadrul Organizației Națiunilor U- nite, între țările în curs de dezvoltare și țările dezvoltate.Este necesar să se înțeleagă că soluționarea problemelor țărilor în curs de dezvoltare, realizarea unei noi ordini economice mondiale constituie un factor primordial pentru depășirea crizei economice, pentru stabilitatea și dezvoltarea economiei mondiale.în general, ne pronunțăm ferm pentru participarea, în deplină e- galităte, la soluționarea problemelor a tuturor statelor, fără deosebire de mărime sau de orînduire socială. în acest cadru, acordăm o mare însemnătate rolului țărilor 

mici și mijlocii, al țărilor nealiniate'.Susținem cu toată hotărîrea întărirea rolului Organizației Națiunilor Unite, al altor organisme internaționale în soluționarea problemelor mondiale, în interesul tuturor națiunilor, al destinderii și păcii în lume. (Aplauze și urale 
îndelungate).

Stimați tovarăși,în perioada care a trecut de la Congresul al. IX-lea, partidul nostru — consecvent tradițiilor sale de solidaritate internațională — a acționat și dezvoltat larg relațiile cu toate partidele comuniste și muncitorești.Am desfășurat o activitate susținută pentru depășirea unor divergențe și realizarea unor relații noi, bazate pe egalitate, pe respect al dreptului fiecărui par.tid de a-și hotărî politica în mod independent, corespunzător condițiilor din țara în care își desfășoară activitatea.Ne-am pronunțat, și acționăm cu toată hotărîrea, pentru realizarea unei noi unități. Considerăm că, în această direcție, s-au realizat o serie de progrese importante — și vom acționa și în continuare, cu toată fermitatea, pentru întărirea și dezvoltarea relațiilor cu toate partidele comuniste și muncitorești, pentru realizarea și întărirea noii unități între ele. ca un factor primordial al politicii de progres economic și social, de independență și de pace.Așa cum am subliniat la Congresul al XIII-lea al partidului, considerăm că este necesar să se ajungă la organizarea de noi întîlniri și consfătuiri între partidele comuniste și muncitorești, pe zone, pe continente sau pe plan mondial, pornind1 de la necesitatea de a discuta împreună problemele fundamentale ale vieții contemporane, de a ajunge la concluzii comune privind intensificarea luptei împotriva politicii imperialiste și neocolonialiste, a politicii de forță, de amestec în treburile interne ale popoarelor, pentru apărarea independenței și suveranității tuturor statelor, oprirea cursei înarmărilor, pentru asigurarea păcii în întreaga lume. 
(Aplauze puternice, îndelungate).Asemenea întîlniri și consfătuiri nu trebuie, în nici un fel, să pună în discuție politica unui partid sau altul, să constituie, în vreun fel, un amestec în treburile vreunui partid. Dar, pornind de la aceasta și acționînd . consecvent pentru o unitate de tip nou, trebuie să facem totul pentru a întări. solidaritatea și unitatea partidelor comuniste și muncitorești. Aceasta constituie o necesitate a. dezvoltării1 social+politice actuale.! 
(Vii aplauze). -' în toată această perioadă am acordat o importanță .deosebită și am dezvoltat larg relațiile cu o serie de partide socialiste și social- democrate, cu partide progresiste și democratice din diferite țări. Sîntem hotăriți să dezvoltăm larg și în viitor aceste relații, considerând că aceasta corespunde intereselor generale de pace și colaborare.De la înalta tribună a plenarei Comitetului Central și a activului central de partid, doresc să I reafirm • hotărîrea României , so- 1 cialiste de a face totul pentru triumful rațiunii, pentru oprirea cursei înarmărilor, îndeosebi a celor nucleare, și pentru pace. Avem ferma convingere că stă în puterea forțelor progresiste și an- tiimperialiste, a tuturor popoarelor care doresc pacea de a opri cursul periculos al evenimentelor, că, acționînd unite, popoarele vor impune dezarmarea și vor asigura pacea trainică pe planeta noastră, realizarea unei lumi mai drepte și mai bune, a egalității, libertății și independenței fiecărei națiuni ! (Aplauze și urale 
puternice; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — pace !“).

Stimați tovarăși,' Plenara Comitetului Central, împreună cu activul central de partid, omagiind remarcabilele înfăptuiri obținute de la Congresul al IX-lea și pînă în prezent, a stabilit intensificarea activității în toate domeniile pentru înfăptuirea 

neabătută a hotărârilor Congresului al XIII-lea, a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare spre comunism.Este necesar să acționăm cu toată hotărîrea pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a planului pe acest an, la toți indica*- torii, încheind astfel cel de-al 7-lea cincinal cu rezultate cît mai bune și punînd o bază trainică trecerii la realizarea noului cincinal — 1986—1990. (Vii aplauze).în mesajele și în cuvîntările tuturor tovarășilor s-a subliniat cu tărie hotărîrea organizațiilor de partid, a organizațiilor de masă și obștești, a întregului popor de a nu precupeți nici un efort pentru înfăptuirea neabătută a sarcinilor pe acest an și pregătirea noului cincinal.Angajamentele asumate în cadrul Plenarei Comitetului Central și activului central de partid ne dau garanția și certitudinea că toate organizațiile de partid, toți oamenii muncii, întregul nostru partid și popor sînt ferm hotărîte să asigure ridicarea continuă a României socialiste pe noi culmi de progres și civilizație, să acționeze cu toată fermitatea pentru creșterea forței, materiale a țării, pentru ridicarea continuă a bunăstării materiale și spirituale a poporului, pentru întărirea independenței și suveranității României. (Aplauze puternice, 
prelungite).încă o dată, doresc să exprim cele mai vii mulțumiri pentru mesajele și aprecierile la adresa activității mele, a partidului.Doresc să asigur Comitetul Central, activul de partid, întregul partid și întregul popor că, și în viitor, voi acționa cu toată consecvența și hotărîrea pentru înfăptuirea neabătută a Programului partidului, că voi servi fără preget cauza socialismului și comunismului, interesele națiunii noastre socialiste, independența și suveranitatea patriei ! (Aplauze și urale 
puternice, prelungite ; se scandea
ză îndelung „Ceaușescu — P.C.R.!“, 
„Ceaușescu și poporul !“).Acum, cînd încheiem bilanțul unei activități cu rezultate remarcabile și ne pregătim pentru o nouă etapă de dezvoltare a patriei noastre, să ne angajăm în mod solemn că vom păstra permanent spiritul revoluționar în muncă și luptă, că, vom acționa întotdeauna pentru înlăturarea a tot ceea ce este vechi și perimat, pentru perfecționarea continuă a societății noastre, pentru promovarea cu îndrăzneală a noului — aceasta constituind garanția sigură a triumfului comunismului în patria noastră, a înălțării continue a României pe noi culmi de progres. Și civilizație’! (Aplauze’ și 
urale puternice ; se scandează în
delung „Ceaușescu — P.C.R. !", 
„CeăuȘesCU și ' poporul!“, „Vom 
munci și vom lupta, țara o vom 
înălța !“).în încheiere, doresc să vă adresez dumneavoastră, partidului și întregului popor cele mai bune ^urări de noi și mărețe succese în toate domeniile de activitate, multă sănătate și fericire! (Urale și 
aplauze puternice; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“).Trăiască gloriosul nostru partid comunist în deplină unitate, să conducă poporul pe drumul comunismului! (Aplauze și urale pu
ternice, prelungite; se scandează 
îndelung: „Ceaușescu — P.C.R.!“, 
„Ceaușescu și poporul!").Trăiască poporul nostru liber și independent! (Urale și aplauze pu
ternice ; se scandează îndelung : 
„Ceaușescu și poporul!").Glorie veșnică poporului român, națiunii noastre socialiste! (Aplau
ze și urale îndelungate; se scan
dează: „Ceaușescu și poporul!").Trăiască colaborarea cu toate statele, cu toate forțele progresiste, cu toate popoarele lumii ! Trăiască pacea! (Aplauze și urale 
puternice, prelungite; se scandează 
îndelung: „Ceaușescu — P.C.R.!", 
„Ceaușescu și poporul!", „Ceaușescu 
— pace!". Toți cei prezenți în sală 
se ridică în picioare și ovaționează 
minute în șir, într-o atmosferă de 
puternică unitate și entuziasm, 
pentru Partidul Comunist Român, 
pentru secretarul general al parti
dului, -președintele țării, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU).DUPĂ ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR PLENAREI

O IMPRESIONANTĂ MANIFESTARE POPULARĂ

Grandioasa manifestare din Piața Republicii, la care au participat peste 150 000 de oameni ai muncii din Capitală, a dat expresie sentimentelor de profundă stimă și încredere ale întregului popor 
față de partid, față de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu

/ 
/
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de Comitetul Central al Partidului Comunist Român, Consiliul Național al Frontului

Democrației și Unității Socialiste, Consiliul de Stat și Guvernul Republicii Socialiste

România, cu prilejul aniversării a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului
(Urmare din pag. I)din a omagia, și în acest înălțător moment sărbătoresc, rolul dumneavoastră hotărîtor tn înfăptuirea uriașelor transformări revoluționare pe care România le-a cunoscut în cei 20 de ani de cînd conduceți destinele partidului și ale poporului. Apreciem cu profundă mindrie - așa cum poporul însuși o face - că anii aceștia de victorii fără seamăn alcătuiesc epoca cea mai luminoasă din întreaga noastră existență, pe care, cu aleasă cinstire, o numim cu toții „Epoca Nicolae Ceaușescp".Reînvestirea dumneavoastră de către congresele al X-lea, al Xl-lea, al Xli-lea și al Xlll-lea în înalta funcție de secretar general al partidului, alegerea ca primul președinte al Republicii — act istoric, reconfirmat pentru a patra oară în acest an, prin voința întregii națiuni - au dat expresie, în cel mai înalt grad, dragostei fierbinți și încrederii nemărginite cu care toți fiii patriei vă înconjoară în fiecare clipă a istoriei. Este voința unanimă a națiunii noastre socialiste de a vă ști mereu în fruntea sa pe dumneavoastră, conducătorul luminat care întruchipați cele mai alese virtuți ale poporului român, revoluționarul consecvent și cutezător care, de peste o jumătate de veac, desfășurați o uriașă activitate consacrată împlinirii idealurilor de libertate și independență ale poporului român, triumfului revoluției socialiste, înfloririi necontenite a României !In conștiința comuniștilor și a întregii noastre națiuni s-a înscris cu strălucire contribuția dumneavoastră determinantă la elaborarea strategiei și tacticii revoluționare ale partidului nostru, a celor mai corespunzătoare soluții pentru rezolvarea problemelor deosebit de complexe ale construcției noii orînduiri în România. Pornind de la cerințele și legitățile obiective ale dezvoltării noastre istorico- sociale, de la cunoașterea aprofundată a realităților țării, dumneavoastră ați adus o contribuție inestimabilă la fundamentarea și elaborarea unor teze și concepte noi cu privire la desfășurarea revoluției și construcției socialiste, la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea spre comunism.Promotor curajos al noului, al deschiderilor originale teoretice și practice, adversar neîmpăcat al oricăror dogme rigide, aplicînd in mod creator adevărurile generale ale materialismului dialectic și istoric la realitățile concrete ale țării noastre - în condițiile cînd, pe plan internațional, se insista mult pentru a se menține socialismul în anumite tipare învechite, care îl împiedicau să-și pună în valoare forța și capacitatea sa de a revoluționa societatea — dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați adus o viziune proaspătă, științifică, un puternic suflu nou, profund înnoitor în înțelegerea și desfășurarea întregului proces de transformare revoluționară a societății și a omului. Vasta activitate pe care ați desfășurat-o și o desfășurați pe tărîmbl gîndirii social- politice, al generalizării teoriei și practicii revoluționare v-a impus ca un mare gînditor revoluționar, umanist, care, prin impunătoarea sa operă, aduce o strălucită contribuție, larg recunoscută, la îmbogățirea socialismului cu noi teze și idei de stringentă actualitate și de largă perspectivă.Ne mindrim cu toții că sîntem membrii unui asemenea partid cum este Partidul Comunist Român, pe care dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, l-ați definit magistral — și l-ați transformat efectiv - în centru vital al societății noastre socialiste. Constituie un înalt exemplu pentru noi toți pasiunea și consecvența cu care acționați pentru întărirea continuă a forței politice și organizatorice a partidului, perfecționarea permanentă a muncii organelor și organizațiilor de partid, creșterea rolului lor în toate domeniile vieții economice și sociale, a capacității de a uni și mobiliza energiile creatoare ale națiunii în marea operă istorică pe care o înfăptuim pe pămîn- tul României. O însemnătate deosebită au tezele și ideile dumneavoastră potrivit cărora, pe măsura înaintării pe drumul socialismului, rolul conducător al partidului sporește în amploare și profunzime. Așa cum ați arătat la Congresul al IX-lea — și cum ați subliniat în repetate rînduri - trebuie să facem totul pentru ca partidul nostru să acționeze per

manent, în strinsă unitate cu clasa muncitoare, țărănimea și intelectualitatea, cu întregul popor, spre a-și putea astfel îndeplini înaltele răspunderi pe care și le-a asumat în transformarea revoluționară a societății.Sub impulsul gîndirii și acțiunii dumneavoastră. Partidul Comunist Român a devenit astăzi un partid viguros, un partid de masă puternic, unit, stimat și urmat cu încredere de întregul popor. Pe bună dreptate comuniștii, întreaga națiune asociază organic numele dumneavoastră de numele Partidului Comunist Român, pentru că niciodată activitatea sa n-a fost mai intensă și mai bogată, mai puternic orientată spre obiective atît de largi ca în acești 20 de ani, cînd partidul a devenit o puternică forță politică de realizare a consensului național, a unității și coeziunii moral-politice a poporului în lupta pentru împlinirea năzuințelor și aspirațiilor sale de progres și bunăstare, de viață liberă, independentă și demnă, de pace și colaborare.
Mult iubite și stimate 

tovarășe Nicolae Ceaușescu,Partidul și statul nostru dau o înaltă apreciere rolului de însemnătate excepțională pe care l-ați avut și îl aveți în orientarea forțelor și capacității de creație a întregului popor, a resurselor materiale și umane ale țării, spre făurirea unei puternice și moderne baze tehnico-materiale a societății - factor hotărîtor al progresului multilateral al României, al înaintării sale neabătute pe calea socialismului și comunismului. Se bucură de o largă recunoaștere, internă și internațională, concepția dumneavoastră cu privire la construcția socialistă și dezvoltarea economico-socială, fundamentată pe ideea — pe care ați exprimat-o cu deosebită claritate încă de la Congresul al IX-lea — că „superioritatea orînduirii noi, socialiste, stă în faptul că ea se construiește pe baza științei celei mai avansate, pornindu-se de la cunoașterea legilor obiective ale dezvoltării societății, de la cerințele fiecărei etape a vieții sociale, de la particularitățile naționale ale fiecărui popor și fiecărei țări, ține seama de condițiile diferite în care s-a format și se dezvoltă fiecare națiune".Este pe deplin validată de viață marea însemnătate a orientărilor dumneavoastră referitoare la repartizarea justă a venitului național, în baza căreia, alocîndu-se peste 3Q la sută pentru fondul de dezvoltare, se asigură creșterea într-un ritm înalt a forțelor de producție, ridicarea continuă a bunăstării materiale și spirituale a poporului, întărirea cuceririlor sale revoluționare, a independenței și suveranității patriei. Mărturie grăitoare a acestei luminoase și înțelepte concepții o constituie amplul proces de dezvoltare și modernizare a bazei tehnico-materiale, faptul că în ultimele două decenii în România au fost create, ca urmare a politicii juste de amplasare echilibrată a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, sute de zone și platforme industriale. Mai mult de 80 la sută din fondurile fixe existente astăzi în industrie au fost puse în funcțiune în anii dinamici ai „Epocii Nicolae Ceaușescu". in această perioadă de realizări fără egal, producția industrială a țării a crescut, în medie, anual cu 9,7 la sută — România nu- mărîndu-se printre puținele țări din lume care se pot mîndri cu asemenea ritmuri. In cele două decenii oare au trecut de la Congresul al IX-lea, venitul național — principalul indicator al dezvoltării noastre economico-sociale - a cunoscut un ritm mediu anual de creștere de 7,8 la sută, care se situează, de asemenea, printre cele mai mari ritmuri din lume, in ultimele două decenii, pe baza concepției dumneavoastră profund științifice, am dezvoltat o industrie puternică, cu o structură modernă, în cadrul căreia au căpătat o deosebită amploare ramurile de vîrf, capabile să asigure înzestrarea economiei naționale cu tehnică avansată, să realizeze produse de înaltă calitate și eficiență.S-a dezvpjtat puternic agricultura. In acești ani 
a fost creată, practic, o agricultură nouă, așezată trainic pe baze socialiste, dotată cu mijloace de muncă mocjerne. Producția globală agricolă a sporit în această perioadă într-un ritm mediu anual de 4,3 la sută. Pe baza marilor transformări înnoitoare petrecute în agricultură s-au schimtiat ra

dical satul românesc, condițiile de muncă și de viață ale țărănimii.Orientarea fermă pe care dumneavoastră ați imprimat-o întregii activități din perioada de după Congresul al IX-lea al partidului spre valorificarea superioară a tuturor resurselor naturale, asigurarea unei înalte calități și eficiențe în toate domeniile, pe baza aplicării largi a celor mai noi cuceriri ale revoluției tehnico-științifice contemporane, a ridicării continue a nivelului de cunoștințe tehnice și profesionale ale tuturor oamenilor muncii au asigurat creșterea permanentă a avuției naționale și, pe această bază, a nivelului de trai material și cultural al întregii națiuni. Pornind de la realizările dobîn- dite în dezvoltarea industriei, agriculturii, a tuturor ramurilor producției materiale, ați pus in fața partidului, a întregului popor sarcina de onoare de a păși într-o etapă nouă, calitativ superioară, a economiei naționale, subliniind cu pregnanță nbcesita- tea accentuării caracterului ei intensiv, a trecerii de la economia preponderent extensivă la cea intensivă, modernă, de înaltă productivitate și competitivitate.Perioada celor 20 de ani de puternică dezvoltare economico-socială a patriei a confirmat în mod strălucit concepția dumneavoastră profund umanistă, care așază în centrul întregii activități omul, bună- starea lui materială și spirituală - scopul suprem al politicii Partidului Comunist Român, esența societății socialiste multilateral dezvoltate pe care o edificăm în patria noastră.Este unanim apreciată grija cu totul deosebită pa care o acordați învățămîntului, științei și culturii, ca factori fundamentali ai construcției cu succes a societății socialiste și comuniste în patria noastră. In ansamblul marilor transformări revoluționare cară au avut loc în ultimele două decenii, sub puternicul imbold al orientărilor dumneavoastră, știința românească a cunoscut o puternică afirmare, dispunînd de o modernă bază tehnico-materială, de cadre cu o înaltă pregătire, capabile să soluționeze cu succes cele mai complicate probleme pe care le ridică revoluția tehnico-științifică modernă.Cercetarea și învățămîntul, strîns legate de producție, aduc, sub conducerea de înaltă competență a tovarășei Elena Ceaușescu, o mare contribuție la dezvoltarea și modernizarea mijloacelor de producție și a proceselor de muncă, la valorificarea cu eficiență sporită a resurselor naționale, la perfecționarea noilor relații sociale, la formarea omului nou, la dezvoltarea și afirmarea multilaterală a personalității umane.Conferind civilizației noastre socialiste un profil puternic marcat de spirit științific, opera dumneavoastră echivalează cu o amplă și atotcuprinzătoare renaștere a științei și culturii naționale.întregul nostru partid și popor au salutat cu nemărginită bucurie și satisfacție hotărîrea unanimă a Academiei Republicii Socialiste România privind alegerea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în calitate de membru titular și președinte de onoare al celei mai înalte și prestigioase instituții științifice și culturale a țării - act firesc ce încununează în chip strălucit con- tribuția determinantă pe care ați adus-o și o aduceți la elaborarea și înfăptuirea strategiei de dezvoltare economico-socială a patriei, la promovarea științei și culturii naționale, la afirmarea lor în lume.
Mult stimate ți iubite 

tovarășe Nicolae Ceaușescu,Ne însușim întru totul concluziile desprinse din analiza profund științifică a problemelor pe care le ridică actualul stadiu de dezvoltare a societății noastre și apreciem și cu acest prilej importanța deosebită a tezelor dumneavoastră cu privire la cerința obiectivă a creșterii și mai puternice a rolului statului socialist în planificarea, organizarea și conducerea unitară a întregii vieți economice și sociale, la necesitatea îmbinării armonioase a activității organelor de stat cu cele ale democrației muncitorești, revoluționare, a împletirii principiului conducerii unitare cu inițiativa maselor populare.Din inițiativa și sub îndrumarea dumneavoastră directă, în țara noastră a fost creat un larg sistem al democrației muncitorești, revoluționare, original și unitar, alcătuit din Organe și organisme ce își desfășoară activitatea în toate unitățile economice 

și sociale de bază, precum șl la nivel național, în centrul căruia se află principiile autoconducerii și autogestiunii muncitorești, care oferă tuturor oamenilor muncii posibilitatea de a participa nemijlocit la elaborarea și adoptarea deciziilor, la conducerea societății.Pornind de la marele adevăr — pe care l-ați reafirmat în repetate rînduri - că socialismul se construiește cu poporul și pentru popor, dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați demonstrat, cu marea forță a exemplului personal, că cea mai concretă expresie a democratismului societății noastre, a participării maselor o constituie dialogul permanent și nemijlocit cu oamenii muncii din toate domeniile, larga lor consultare în toate problemele care privesc prezentul și viitorul țării.Ne îndrumați în permanență să acordăm o atenție deosebită și să perfecționăm necontenit întreaga activitate politico-educativă, de formare și modelare a conștiinței socialiste, de educare a tineretului, a tuturor oamenilor muncii în spiritul nobilelor idei ale patriotismului socialist, al dragostei față de patrie, partid și popor, al răspunderii și atașamentului față de marile noastre cuceriri revoluționare, al nobilelor idei ale păcii și prieteniei cu toate națiunile lumii. Ne învățați să cinstim și să prețuim trecutul istoric al poporului nostru, ne îndemnați să-l îmbogățim necontenit cu noi realizări, cu noi fapte de muncă, pe măsura acestui minunat și eroic timp socialist pe care îl trăim.Astăzi, la împlinirea a două decenii de la Congresul’ al IX-lea, dînd glas voinței și gîndurilor întregului nostru partid și popor, vă exprimăm profunda noastră recunoștință pentru tot ceea ce ați făcut și faceți pentru binele țării și al poporului, pentru modul strălucit în care ați gîndit și gîndiți drumul României prin ani și decenii, spre viitorul ei de aur - comunismul.
Mult stimate și iubite 

tovarășe Nicolae Ceaușescu,Acționînd cu neobosită energie pentru dezvoltarea socialistă a patriei, v-ați impus, totodată — spre mîndria întregii țări — ca personalitate proeminentă a vieții internaționale contemporane, ca exponentul și promotorul cel mai autorizat al idealurilor și aspirațiilor de pace și progres ale națiunii noastre, ca strălucit militant pentru cauza generală a socialismului, a colaborării și prieteniei între popoare. De două decenii, numele României și al dumneavoastră au devenit pretutindeni în lume adevărate simboluri ale păcii și colaborării. Pe toate continentele se bucură de o largă prețuire și recunoaștere prodigioasa activitate pe care o desfășurați pentru statornicirea și generalizarea în relațiile dintre state a principiilor deplinei egalități în drepturi, respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, nerecurgerii la forță și la amenințarea cu forța, a dreptului fiecărui popor de a se dezvolta în mod liber, așa cum dorește.Pe baza acestor principii, în anii de după Congresul al IX-lea au cunoscut o puternică dezvoltare relațiile de prietenie și colaborare ale României cu toate țările socialiste. In concepția dumneavoastră, întărirea solidarității și unității țărilor socialiste reprezintă, în actualele împrejurări internaționale, un factor important al afirmării prestigiului socialismului în lume, al luptei popoarelor pentru pace și progres social. Ați acordat și acordați, de asemenea, o deosebită atenție întăririi colaborării României socialiste cu țările în curs de dezvoltare, nealiniate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială.Inițiativele, propunerile și chemările dumneavoastră la rațiune și realism, adresate șefilor de state și guverne, pentru dezarmare - și în primul rînd pentru dezarmarea nucleară — pentru oprirea evoluției periculoase a evenimentelor spre confruntare și război, pentru o politică de destindere și 
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soluționare pe cale pașnică a problemelor litigioase dintre state găsesc un profund ecou în rîndu- rile opiniei publice mondiale, în conștiința întregii omeniri. Ați insuflat poporului .român voința fermă de a face totul pentru a contribui — în strinsă unitate cu celelalte popoare, cu forțele înaintate de pretutindeni - la oprirea cursei înarmărilor, la încetarea amplasării rachetelor nucleare în Europa, a noilor arme nucleare. în general, atît pe Pă- mînt, cit și în Cosmos, la apărarea dreptului suprem al popoarelor la existență liberă și demnă, ia viață și pace.Comuniștii, întregul popor susțin în mod unanim activitatea intensă pe care o desfășurați pentru dezvoltarea colaborării și solidarității cu partidele comuniste și muncitorești, precum și cu partidele socialiste și social-democrate, cu mișcările de eliberare națională, cu toate forțele progresiste, democratice, antiimperialiste in lupta pentru pace și progres, pentru dezvoltarea liberă și independentă a popoarelor.Concepția dumneavoastră realistă și umanistă privind democratizarea vieții Internaționale, lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice mondiale, inițiativele și acțiunile pe care ie desfășurați în slujba înfăptuirii marilor aspirații de pace și progres ale popoarelor, a soluționării constructive a complexelor probleme ce confruntă omenirea au adus României și marelui nostru președinte un uriaș prestigiu, numeroși prieteni pe toate meridianele globului.
Mult stimate ți iubite 

tovarășe Nicolae Ceaușescu,Aniversarea istoricului forum comunist din Iulie 1965 — Congresul al IX-lea ol partidului — constituie pentru noi un minunat prilej de a da glas voinței și hotărîrii noastre, a comuniștilor și întregului popor, de a (înfăptui neabătut politica internă și externă a partidului și statului, de a urma, in orice împrejurări, înaltul exemplu de muncă și acțiune revoluționară pe care îl dați în permanență întregii țări, de a face totul pentru ca, în spiritul orientărilor și indicațiilor dumneavoastră, să asigurăm mersul neabătut al României pe calea socialismului și comunismului.Avem în fața noastră un program minunat de înălțare a patriei — programul stabilit de Congresul al Xlll-lea al Partidului Comunist Român. Vă încredințăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, că vom acționa cu întreaga noastră pricepere și energie, în spiritul unei înalte răspunderi comuniste, revoluționare, pentru realizarea exemplară a tuturor obiectivelor privind dezvoltarea României în cincinalul 1986-1990 și, în perspectivă, pînă în anul 2000, a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare spre comunism. Vom face totul pentru a continua și duce cu succes mai departe măreața operă de construcție a socialismului și comunismului în România, căreia dumneavoastră i-ați consacrat, cu atîta pasiune și energie revoluționară, întreaga viață și activitate IAcesta este angajamentul nostru comunist pe care ni-l luăm în aceste clipe solemne, acesta este angajamentul pe care, împreună cu noi toți, și-l ia .întreaga țară IVă dorim din toată inima, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, deplină putere de muncă , și nesecată energie, ani mulți în fruntea partidului și statului, pentru a înfăptui, împreună cu poporul și pentru poporul care v-a ales spre a-i conduce destinele, măreața operă de edificare a noii societăți pe pămîntul străbun al patriei ISă ne trăiți ani mulți și fericiți, în fruntea partidului și a țării, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să ne conduceți, pe mai departe, pe drumul glorios al socialismului și comunismului I

24 iulie, 1985.
y

Imagine de la grandioasa manifestare populară care a avut loc ieri în Piața Republicii
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Șl A ACTIVULUI CENTRAL DE PARTID
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Mult stimate si iubite tovarășe 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al partidului, președinte 
al Republicii Socialiste Româ
nia,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.Istoria poporului român păstrează la loc de mare cinste momentele de răscruce care i-au deschis drumul glorios al progresului și civilizației.în epoca contemporană se înscrie în hronicul de aur al patriei Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, care a inaugurat epoca transformărilor înnoitoare și a împlinirilor fără precedent pentru devenirea socialistă și comunistă a României, pe care cu îndreptățită mîndrie și demnitate patriotică o numim, spre gloria celui care a conceput-o, „Epoca Nicolae Ceaușescu".Ales în fruntea partidului prin voința unanimă a comuniștilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu — eminent militant comunist și conducător revoluționar cu o largă viziune dialectică asupra proceselor politice, economice și sociale, cugetător de neasemuită cuprindere, rigoare și profunzime — s-a ilustrat în decursul a peste cinci decenii ca un înflăcărat patriot, ce și-a făcut din înflorirea continuă a patriei, din făurirea bunăstării și fericirii poporului țelul suprem al vieții și activității sale revoluționare.Adine încrezător în geniul și virtuțile poporului din rindurile căruia s-a ridicat, tovarășul Nicolae Ceaușescu a dat, prin gîndire și fapte, prin propriul său exemplu de dăruire și abnegație revoluționară, noi dimensiuni activității eroice a națiunii noastre, a stimulat energiile creatoare ale maselor muncitoare, pentru realizarea deplină a năzuințelor de libertate, suveranitate națională, prosperitate și colaborare pașnică cu toate statele.Alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în calitate de membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România, înaltele titluri științifice care i s-au acordat de instituții de prestigiu mondial din numeroase țări onorează munca și creația poporului român, activitatea întregului froht al cercetării științifice, politico-ideolo- gice și educative.Omagiindu-1- în aceste zile sărbătorești cu aleasă bucurie și căldură pe ilustrul nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, omagiem Eroul Revoluționar care în toți acești ani. în fruntea partidului și statului, a gîndit și acționat cu deosebită fermitate și o strălucită conștiință patriotică și internaționalistă pentru victoria sigură a socialismului îi comunismului, pentru consolidarea unității și independentei României socialiste, pentru cucerirea unui loc demn și respectat în rîndul națiunilor lumii, pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră, o lume fără arme și războaie.
Stimați tovarăși,Personalitate unică prin modul original de gîndire și acțiune. potrivnic dogmelor și tabuurilor ideologice, tovarășul Nicolae Ceaușescu a asigurat, în acești ani glorioși, un inepuizabil izvor de idei și de concepte pentru întreaga activitate teoretică și practică a partidului și statului nostru, înscriin- du-și pentru totdeauna numele ca strălucit ctitor de țară nouă, socialistă.Sub imboldul său mobilizator, cu contribuția sa determinantă, partidul a elaborat și a pus în aplicare în acești ani un program complex, riguros științific, de mare cutezanță, după care ne călăuzim pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate.Dînd un nou curs politicii de industrializare a țării. în condițiile existenței agriculturii ca ramură de bază, secretarul general al partidului a asigurat stabilirea unor raporturi judicioase corespunzătoare între ramurile producătoare de mijloace de producție și cele producătoare de bunuri de consum, dezvoltarea echilibrată a industriei și agriculturii, dinamizarea ramurilor și subramurilor industriale de vîrf, amplasarea rațională a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, utilizarea superioară a muncii sociale, a resurselor naturale ale, tării, participarea eficientă a României la diviziunea internațională a muncii.Concepînd dezvoltarea forțelor de producție drept operă a poporului român, rezultatul mobilizării propriilor sale eforturi și resurse, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu a dezvăluit profundele rațiuni economice și sociale ce determină necesitatea promovării unei rate înalte a acumulării pentru o lungă perioadă de timp, precum și căile și direcțiile pentru creșterea continuă a eficienței producției și accentuarea caracterului intensiv al dezvoltării economiei.Acest imperativ al dezvoltării economiei noastre în etapa actuală a avut și are în vedere orientarea permanentă a tovarășului Nicolae Ceaușescu de a asigura afirmarea științei românești ca o puternică forță de producție, pentru înfăptuirea căreia o contribuție deosebită revine tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, prim viceprim-ministru al guvernului șt președinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, savant de renume mondial.In ansamblul de măsuri inițiat de secretarul general al partidului în anii de după Con

gresul al IX-lea un loc central ocupă dezvoltarea democrației muncitorești-revoluționare din societatea noastră, promovarea fermă a principiilor autocondu- cerii muncitorești, crearea unui cadru organizatoric larg democratic — unic în felul său — de participare plenară, în condiții de deplină egalitate a tuturor cetățenilor patriei, fără deosebire de naționalitate, la elaborarea hotărîrilor, la conducerea întregii societăți.Gîndirea de largă perspectivă a secretarului general al partidului, exemplar confirmată de marile înfăptuiri obținute în ultimii 20 de ani, s-a afirmat încă o dată cu putere în elaborarea programului de dezvoltare a României, pînă în anul 2000, a- doptat de Congresul al XIII-lea al partidului.Pentru tot ce a făcut, pentru tot ce gindește și acționează, tovarășul Nicolae Ceaușescu este în conștiirița națiunii noastre ca fiul cel mai iubit și stimat, ca prestigioasă personalitate a vieții contemporane, un mare conducător de țară și un strălucit militant al progresului social, căruia, într-un singur glas, întregul nostru popor îi dorește viață îndelungată — plină numai de bucurii și satisfacții — la conducerea partidului și a țării.
Stimați tovarăși,în acest moment de mare sărbătoare pentru partidul și poporul nostru, toți oamenii muncii, puternic mobilizați de hotăririle și programele adoptate de Congresul al XIII-lea, de orientările și indicațiile dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, desfășoară o activitate susținută pentru îndeplinirea prevederilor de plan pe 1985, an care marchează încheierea cu succes a celui de-al șaptelea cincinal și creează condițiile necesare pentru trecerea fermă Ia înfăptuirea obiectivelor prevăzute pentru perioada 1986—1990.Pornind de la analiza profundă și de la concluziile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recenta plenară comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, guvernului, organelor de conducere colectivă din ministere, centrale și întreprinderi le revin sarcini de mare răspundere pentru conducerea și organizarea . activității, pentru mobilizarea întregului potențial productiv în condiții de maximă eficiență.în acest an și în viitor, în centrul preocupărilor noastre vom situa dezvoltarea în continuare a bazei proprii de materii prime, combustibil și energie, în special prin funcționarea continuă și la capacitatea maximă a utilajelor din cariere și subteran, perfecționarea tehnologiilor de exploatare, intensificarea lucrărilor de foraj si punere în producție a tuturor sondelor, imprimarea unui puternic spirit de ordine și disciplină ia toate locurile de muncă.în industria prelucrătoare vom acționa cu fermitate în direcția accelerării ritmului de înnoire și modernizare a produselor și tehnologiilor, adaptarea operativă a fabricației la cerințele pieței interne și externe, creșterea accentuată a gradului de valorificare a materiilor prime, materialelor, combustibililor și energiei electrice, ridicarea calității producției și a competitivității produselor românești pe piața internațională. Vom lua măsurile necesare pentru transpunerea în practică a indicației dumneavoastră, tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, la recenta plenară comună privind realizarea producției fizice planificate la toate sortimentele, acordînd prioritate absolută produselor destinate exportului, precum și livrării ritmice a utilajelor pentru programul de investiții.Vom depune toate eforturile pentru realizarea programului de investiții, punerea în funcțiune și atingerea parametrilor proiectați la noile obiective, funcționarea la capacitate și în deplină siguranță a tuturor a- gregatelor.în domeniul exportului, vom acționa cu toată răspunderea șl exigența necesară pentru realizarea integrală a contractelor și comenzilor, atît pe relația țări socialiste, cît și pe devize convertibile, pregătirea, și lan- sârea în fabricație, la timp și în cele mai bune condiții, a producției destinate exportului, valorificarea maximă a fondului de marfă existent și a resurselor materiale din comerțul exterior. Vom aplica hotărît măsurile stabilite pentru dezvoltarea mai puternică a cooperării în producție cu țările membre ale C.A.E.R., participarea mai activă la realizarea programelor de dezvoltare economică, socială, de cooperare în producție, pentru încheierea de contracte 

și acorduri de lungă durată.Corespunzător orientărilor dumneavoastră — mult stimate tovarășe secretar general — vom lua toate măsurile necesare pentru creșterea mai accentuată a productivității muncii, reducerea costurilor de producție, sporirea eficienței economice în toate domeniile, întărirea autoconducerii și autogestiu- nii economice. Vom intensifica preocupările pentru identificarea și introducerea tehnologiilor noi, de mare productivitate, pentru extinderea mecanizării, automatizării și robotizării proceselor de fabricație, pentru valorificarea materialelor recuperabile, a pieselor de schimb și subansamblelor recondiționate și ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor.

în perioada imediat următoare vom desfășura o activitate intensă pentru pregătirea în cele mai bune condiții a lansării planului pe anul 1986. Vom acorda toată atenția corelării riguroase a indicatorilor valorici cu producția fizică la nivelul fiecărei unități, pregătirii din timp a programelor de fabricație, încărcării depline a capacităților de producție. Vom spori preocupările pentru asigurarea bazei materiale a creșterii economice din anul viitor, acoperirea grabnică cu contracte și comenzi a întregului volum de producție stabilit.Dimensiunea sarcinilor de dezvoltare economică și socială pe care le avem de îndeplinit în anul 1985 impune lichidarea în cel mai scurt timp a neajunsurilor care s-au manifestat în a- numite unități, sectoare și domenii de activitate, în munca unor ministere și instituții centrale. Vom întreprinde acțiuni energice pentru creșterea răspunderii organelor de conducere colectivă ale ministerelor, centralelor și întreprinderilor, unităților social-culturale, a organelor locale ale administrației de stat, în înfăptuirea sarcinilor care le revin din planul național.Potrivit indicațiilor dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ne angajăm
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varăși,Comuniștii români, împreună cu întregul popor omagiază astăzi, într-o atmosferă de puternic entuziasm și vibrantă angajare comunistă, împlinirea a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului, eveniment înscris cu litere de aur în istoria multimilenară a patriei, deschizător de eră nouă și care, exprimînd voința de nestrămutat a comuniștilor, a întregului popor, a ales în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român pe cel mai iubit fiu al țării, eroul între eroii pămîntului strămoșesc, patriotul înflăcărat, revoluționarul încercat care de peste cinci decenii și-a consacrat cu neasemuită energie întreaga viață și capacitate de muncă triumfului idealurilor socialiste și comuniste, militant de frunte al mișcării comuniste și muncitorești internațională, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Prin întreaga sa activitate, prin vasta operă teoretică și practică, secretarul general al , partidului nostru s-a impus în conștiința națională ca un conducător de excepție, ce întruchipează în mod strălucit spiritul profund novator și care și-a pus pecetea remarcabilei sale personalități pe toate marile transformări ale acestor două decenii, cînd patria noastră a cunoscut cele mai adinei prefaceri din istoria sa multimilenară și pe care comuniștii, toți fiii țării o denumesc, cu îndreptățită mîndrie patriotică, „Epoca Nicolae Ceaușescu".Este luminosul arc de timp în care țara s-a transformat în- tr-un uriaș șantier, în 'care noi și însemnate valori materiale și spirituale s-au adăugat avuției naționale, ce vor rămîne peste veacuri ca impresionante ctitorii, trainice și grăitoare mărturii ale forței creatoare ale unui popor liber și demn, care și-a încredințat destinele celui mai iubit fiu al său, conducător de neam și țară fără egal, genial strateg, revoluționar, făuritorul României moderne, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Plecînd de la teza că socialismul, ca cea mai dreaptă și mai umană orînduire cunoscută pînă acum în istorie, se înfăptuiește cu poporul și pentru popor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adus o contribuție hotărîtoa- re la adîncirea și perfecționarea continuă a democrației. noastre muncitorești, revoluționare, in- stituționalizarea organelor colective de conducere în toate domeniile, la crearea unui cadru larg de afirmare a capacității creatoare a oamenilor muncii în tripla lor calitate de proprietari, producători și beneficiari, de participare directă a poporului la conducerea întregii societăți.Prin conținutul său științific, prin analiza aprofundată a realităților țării noastre și ale lumii în care trăim, remarcabilă prin bogăția de idei și soluții oferite, impresionanta operă social-politică, economică și filozofică a tovarășului Nicolae Ceaușescu ocupă un loc de excepțională însemnătate în tezaurul gîndirii și practicii revoluționare contemporane, in- trînd definitiv în fondul de aur al spiritualității românești și universale.Alegerea recentă a conducătorului iubit al partidului și statului nostru ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România este un act istoric care exprimă voința întregii noastre națiuni, constituie un înalt și justificat merit ce se cuvenea a fi atribuit în mod firesc comunistului și revoluționarului încercat, ce are un rol hotărîtor în dinamizarea gîndirii și practicii revoluționare și care, întrunind înalte calități de vizionar, a fundamentat științific teze și idei de excepțională însemnătate în toate etapele de dezvoltare economico-socială a României, precum .și’ în soluționarea complexelor probleme ale lumii contemporane.Datorăm tovarășului Nicolae Ceaușescu concepția novatoare, profund științifică, cu privire la rolul partidului ca centru Vital al națiunii, ca 

să acționăm în așa fel îneît in întreaga activitate a organelor de stat, să se manifeste cu vigoare spiritul revoluționar al partidului nostru, inalta competență politică și profesională, hotărîrea nestrămutată de a face totul pentru înfăptuirea exemplară a politicii partidului nostru.
Stimați tovarăși.In acest moment sărbătoresc, vă rog să-mi permiteți ca, în numele guvernului, să adresez tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu ocazia împlinirii a douăzeci de ani de la alegerea sa în fruntea partidului, cele mai calde felicitări și urări de sănătate și fericire, de ani mulți de viață, plini de satisfacții și împliniri, pentru a conduce pe mai departe, cu fermitate și înțelepciune, poporul nostru angajat în eroica epopee națională a edificării socialismului și comunismului în România.Asigur conducerea partidului, pe dumneavoastră, tovarășe secretar general, că guvernul își va consacra întreaga sa capacitate și putere de muncă pentru realizarea integrală a planului pe acest an și întregul cincinal, pentru ridicarea scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România — pe noi culmi de progres și civilizație.

principală forță motrice a dezvoltării sociale, îndeplinirii misiunii istorice pe care și-a asumat-o — construirea socialismului și comunismului pe pămîn- tul României, progresului, bunăstării și fericirii.Se poate spune astăzi, din perspectiva celor două decenii care au trecut, că în istoria Partidului Comunist Român Congresul al IX-lea a marcat un excepțional salt calitativ, revoluționar, tovarășul Nicolae Ceaușescu imprimînd întregii opere de construcție a socialismului un puternic dinamism, spirit creator, patriotic, profund novator, ceea ce a determinat descătușarea energiilor creatoare ale întregului popor și a luminat drumul spre noi culmi de progres și civilizație socialistă în patria noastră.Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a militat permanent pentru ca partidul nostru să înțeleagă că materialismul dialectic și istoric, socialismul științific nu constituie dogme, ci științe de acțiune pentru înnoirea continuă a lumii, care dau o perspectivă nouă perfecționării forțelor de producție, relațiilor sociale, înaintării continue a societății spre noi culmi de progres și civilizație.Este meritul istoric al tovarășului Nicolae Ceaușescu de a fi elaborat pentru întîia oară Programul Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, Carta fundamentală ideologică, teoretică și politică, care asigură o orientare clară luptei pentru transformarea revoluționară a societății și așezarea întregii activități practice din toate sectoarele econo- mico-sociale pe baza unei concepții teoretice și politice'imitare.

Stimați tovarăși,Secretarul general al partidului nostru are rolul hotărîtor în fundamentarea și aplicarea principiilor politicii externe a partidului și statului, care au determinat ca în anii de după Congresul al IX-lea România să realizeze o largă deschidere internațională, afirmîndu-se tot mai activ și mai dinamic în viața politică mondială, iar iubitul și stimatul nostru conducător să se impună în conștiința omenirii ca un strălucit promotor al luptei pentru promovarea păcii, înțelegerii și colaborării, ca un înflăcărat a- părător al cauzei libertății și independenței popoarelor.Politica externă profund umanistă a României este susținută și îmbrățișată cu cele mai înalte sentimente de respect și prețuire de întreaga noastră națiune, sentimente îndreptate cu vibrantă recunoștință către neobositul ei ctitor și promotor, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru activitatea desfășurată cu strălucire pe plan internațional, modul exemplar în care este prezentă poziția țării noastre în relațiile internaționale, pentru rodnicele solii de pace, de prietenie și largă colaborare efectuate, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în numeroase țări ale lumii și care au adus României socialiste un binemeritat renume, un prestigiu internațional fără precedent.
Stimați tovarăși.Aniversăm 20 de ani de la Congresul al IX-lea într-un moment hotărîtor, cînd oamenii muncii din patria noastră depun eforturi susținute pentru încheierea cu rezultate însemnate a sarcinilor de dezvoltare economico-socială pe anul 1985 și pregătirea temeinică pentru trecerea la o nouă și rodnică etapă de muncă creatoare a poporului de îhfăptuire a viitorului cincinal 1986—1990, ale cărui obiective au fost stabilite de cel de-al XIII-lea Congres al partidului.în spiritul prețioaselor dumneavoastră indicații și orientări, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, al vibrantului apel adresat tuturor oamenilor muncii, cuprinse în expunerea rostită la recentul forum al democrației muncitorești-re- voluționare, vom acționa cu mai multă fermitate și exigență pentru îndeplinirea exemplară a planului pe acest an și pregătirea temeinică a pla- 

nulul pe 1986, perfecționarea activității tuturor organelor de conducere colectivă, a consiliilor oamenilor muncii, a adunărilor generale în îndeplinirea de către acestea la un nivel calitativ superior a răspunderilor și atribuțiilor ce le revin privind planificarea și conducerea întregii activități eco- nomico-sociale. aplicarea noului mecanism economico-finan- ciar, întărirea răspunderii, a ordinii și disciplinei în toate sectoarele de activitate.■ Vă asigur, mult stimate tovarășe secretar general, că Biroul executiv al Consiliului Național al Oamenilor Muncii își va intensifica eforturile pentru a-șl aduce o contribuție mai mare la mobilizarea consiliilor de conducere din ministere și centrale industriale, îndeosebi în domeniile energetic, construcții de piașini, chimie — în vederea creșterii răspunderii acestora în soluționarea operativă a tuturor problemelor economice, îndeplinirea la timp și de calitate a programelor și planurilor de dezvoltare economico- socială.Răspunzînd înflăcăratei dumneavoastră chemări, ne vom spori eforturile în domeniul muncii organizatorice de partid, pentru a sprijini și asigura ca toate comitetele județene de partid, organele și organizațiile

Mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată și iubită tova
rășă Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,Profund emoționată de momentul sărbătoresc pe care-1 trăim, permiteți-mi să exprim, de la această înaltă tribună, cu cele mai alese simțăminte de respect, omagiul fierbinte al tuturor membrilor de sindicat față de înțeleptul și viteazul nostru conducător, marele fiu al neamului românesc, strălucită personalitate a lumii contemporane, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Alegerea în urmă cu două decenii in funcția supremă de partid a tovarășului Nicolae Ceaușescu, înflăcăratul revoluționar și patriot, care și-a consacrat întreaga viață înfăptuirii celor mai înalte idealuri de progres și prosperitate ale poporului, libertății, independenței și suveranității țării, făuririi societății socialiste și comuniste pe pămîntul României, a inaugurat epoca celor mai mărețe izbînzi din istoria noastră multimilenară, .denumită cu mîndrie și recunoștință ;,Epoca Nicolae Ceaușescu".Concepția teoretică, creatoare, originală și acțiunea fermă, cutezătoare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu — omul chemat de istorie să dea o nouă istorie patriei noastre socialiste — au îmbogățit cu noi și inestimabile teze și concepte tezaurul socialismului științific.Geniul de strateg vizionar al secretarului general al partidului și-a găsit expresie în fundamentarea politicii de industrializare și repartizare armonioasă a forțelor de producție in toate zonele țării, politică ce a asigurat progresul general, rapid al întregii noastre societăți.Un înalt și vibrant umanism caracterizează concepția și activitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru ridicarea continuă a nivelului de trai al celor ce muncesc, țelul suprem al întregii politici a partidului și statului, ce și-a găsit expresie în gradul tot mai ridicat de civilizație materială și spirituală a societății noastre.Vă rog să-mi permiteți, mult stimate tovarășe secretar general, să vă exprim profunda recunoștință a tuturor membrilor sindicatelor pentru grandioasele ctitorii și luminoasele împliniri datorate înaltei răspunderi cu care acționați pentru progresul continuu al țării, pentru bunăstarea și fericirea poporului.O largă deschidere a cunoscut în acești ani viața spirituală a țării datorită puternicului avînt al învățămîntului, științei și culturii, conduse și îndrumate direct de tovarășa academician doctor inginer Elena .Ceaușescu. Cu sentimente de cea mai aleasă simțire și respect, aducem de
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Ceaușescu,Omagiind astăzi un moment istoric memorabil, cinstim cu deosebit respect și înaltă prețuire un om, un comunist, un mare conducător de partid și de țară, care, în numai 20 de ani, a reușit, cu poporul și pentru popor, să aducă strălucire țării, măreție și glorie partidului, demnitate României socialiste.Acum, cînd grandioasele realizări ale celor două decenii vin să confirme că istorica hotărîre a Congresului al IX-lea este încununată de izbînzi fără precedent în toate domeniile, că marele, bărbat ales în suprema funcție de conducere a partidului s-a impus în conștiința națiunii ca neîntrecutul făuritor al epocii ce-i poartă numele, oamenii muncii din Capitală, alături de întregul popor, vă exprimă, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, deplina gratitudine pentru modul magistral în care ne-ați condus și ne conduceți pe drumul edificării noii societăți, pentru tot ceea ce ați făcut și faceți spre a asigura continua înaintare a României pe calea 

de partid din întreprinderi să-și îmbunătățească stilul și metodele de muncă, să acționeze cu mai multă fermitate și exigență în conducerea întregii activități economice și sociale, cunoașterea și aplicarea cu toată fermitatea a hotărîrilor de partid și legilor țării, organizarea și repartizarea mai judicioasă a forțelor, întărirea și dezvoltarea spiritului revoluționar și răspunderii în muncă, sporirea exigenței față de îndeplinirea exemplară a sarcinilor încredințate comuniștilor, a- sigurînd astfel creșterea necontenită a rolului conducător al partidului în toate sectoarele.Vă rog, totodată, să-mi permiteți, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca în aceste momente înălțătoare, de profundă trăire istorică, a vă aduce, cu deosebit respect și recunoștință, un fierbinte omagiu și să vă adresez din toată inima cele mai calde urări de viață îndelungată, multă sănătate și putere de muncă, pentru a ne conduce cu aceeași clarviziune, cutezanță și pasiune revoluționară pe drumul socialismului și comunismului, spre gloria și măreția scumpei noastre patrii !Să trăiți intru mulți ani, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu I 

la această înaltă tribună omagiul nostru față de tovarășa Elena Ceaușescu, eminentă personalitate a partidului nostru, strălucită exponentă a științei românești, savant de reputație mondială.Trăim un sentiment de puternică mîndrie patriotică datorat faptului că politica externă românească, fundamentată de către dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. soluțiile și acțiunile pe care le-ați inițiat pentru rezolvarea marilor și complexelor probleme ale lumii de azi au găsit un larg e- cou și rezonanță în conștiința contemporaneității, v-aii situat ca o personalitate din cele mai luminoase ale umanității, ca erou al păcii și au adus țării un înalt prestigiu internațional.Datorăm gîndirii științifice, Inițiativei și acțiunii revoluționare ale secretarului general al partidului, atît în plan conceptual, ideologic, cît și prin crearea cadrului instituțional profund democratic — participarea directă, activă a oamenilor muncii la deliberarea și a- doptarea actului decizional, la conducerea societății.Este meritul istoric al tovarășului Nicolae Ceaușescu de a fi formulat teze și orientări de excepțională însemnătate privind rolul sindicatelor în sistemul autoconducerii muncitorești, ca organizație de masă a proprietarilor, producătorilor și beneficiarilor avuției naționale.Puternic însuflețite de vibrantele dumneavoastră îndemnuri, sindicatele sînt hotărîte, mult stimate tovarășe secretar general, ca, punînd la baza întregii lor activități sarcinile și indicațiile ce ni le-ați dat cu diferite prilejuri, să facă totul pentru aplicarea în viață a istoricelor hotărîri ale Congresului al XIII-lea al partidului.Sub conducerea partidului, a dumneavoastră personal, ne vom mobiliza toate energiile pentru realizarea integrală a planului pe 1985 și pregătirea temeinică a îndeplinirii obiectivelor noului cincinal 1986—1990, ce va inaugura o etapă superioară în construcția socialistă a tării.Permiteți-mi, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult stimată și iubită tovarășă Elena Ceaușescu. să exprim in fața dumneavoastră, în fața plenarei, la această glorioasă a- niversare, angajamentul solemn al sindicatelor din țara noastră de a acționa cu toată abnegația, cu răspundere revoluționară pentru înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru.Cu cea mai fierbinte și vibrantă simțire a inimilor noastre, vă urăm să ne trăiți întru mulți ani, spre propășirea patriei și poporului român, spre pacea și progresul omenirii.

propășirii și progresului civilizației comuniste.La această măreață aniversare, gloriosul nostru partid, condus de peste două decenii de dumneavoastră, se prezintă mai puternic ca oricînd, afirmîndu- se cu putere ca exponentul cel mai autentic și promotorul cutezător al opțiunilor istorice fundamentale ale națiunii noastre, conducînd cu energie amplul program de transformare revoluționară a societății. Poporul român, ale cărui nobile virtuți le întruchipați strălucit, este unit, viguros și suveran, angajat plenar în ridicarea unui edificiu fără precedent ce poartă cu mîndrie însemnul unei epoci de excepțională anvergură istorică — Epoca Nicolae Ceaușescu.România socialistă, liberă, prosperă, egală și demnă în rîndul națiunilor lumii, are prin contribuția dumneavoastră decisivă un prestigiu fără precedent, se bucură pe toate meridianele planetei de respect și prețuire, pentru rolul său activ în soluționarea constructivă a marilor probleme ale vieții internaționale, pentru strălucitele inițiative și acțiuni consacrate dezarmării, păcii și progresului social, făuririi unei lumi mai bune și mai drepte. /

Pentru toate acestea, noi toți, împreună cu întregul popor, întregul partid, vă omagiem cu adîncă admirație și desăvîrșită încredere, vă înconjurăm cu prețuire, vă urmăm cu devotament. Știm toți că numai conduși de dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, am realizat ceea ce lumea întreagă numește „miracolul românesc", că dăruirea dumneavoastră fără margini pentru cauza partidului și a poporului a înriurit hotărîtor marile transformări înnoitoare din societate, că munca fără preget, cutezanța, înțelepciunea, înaltul spirit revoluționar ce vă caracterizează au descătușat energiile uriașe ale națiunii într-o operă ce va dăinui cu strălucire peste vreme în devenirea comunistă a patriei. încrederea dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, în geniul creator, In marile resurse constructive ale poporului român și-a găsit o deplină ilustrare în rolul însemnat conferit științei, culturii și învățămîntului românesc, domenii care, îndrumate cu înaltă competență de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, om politic și savant de reputație mondială, contribuie în mod hotărîtor la ascensiunea neabătută a României spre culmile luminoase ale civilizației socialiste și comuniste.Comuniștii, toți oamenii muncii din Capitală — orașul de care este strîns legată, de peste cinci decenii, eroica dumneavoastră activitate revoluționară — vă aduc, și cu acest prilej, din adîncul inimilor, prinosul dragostei și recunoștinței lor pentru generoasa și statornica dumneavoastră grijă față de înflorirea și dezvoltarea necontenită a Bucureștiului. Vizitele dumneavoastră de lucru, indicațiile și orientările programatice pe care ni le dați constituie momente de referință fundamentale în perfecționarea și impulsionarea întregii activități, în împlinirea noului destin al orașului-capitală, un destin demn de izbînzile socialismului. Vor rămîne peste generații, ca un strălucit simbol al politicii clarvăzătoare a partidului, al gîndirii și acțiunii
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

CORNEL BOCA
Mult stimate și iubite tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă 

Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,Aniversăm astăzi, cu profundă stimă, înalt respect si aleasă prețuire, cu cele mai vibrante sentimente de mîndrie patriotică, împlinirea a două decenii de la Congresul al IX-lea, care, exprimînd hotărîrea unanimă a comuniștilor, a întregului popor, a ales în funcția supremă de secretar general al partidului pe revoluționarul încercat, înflăcăratul patriot, luptătorul neobosit pentru împlinirea aspirațiilor națiunii noastre de progres și bunăstare, cel mai iubit fiu al poporului român, tovarășul Nicolae Ceaușescu.O privire asupra drumului parcurs de România socialistă în ultimii douăzeci de ani oferă imaginea unui amplu tablou de mărețe izbînzi în toate plahu- rile dezvoltării economico-so- ciale, care, prin amploarea și complexitatea lor, conferă acestei perioade dimensiunile unei epoci distincte în istoria patriei, pe care, cu îndreptățită mîndrie patriotică, o denumim „Epoca Nicolae Ceaușescu". în frumoasa noastră țară, de la Carpați la Dunăre și Marea Neagră, întîlnești la tot pasul mari și grandioase ctitorii, ai în față imaginea unor puternice cetăți industriale, chipul nou al localităților, cu însemnele lor de civilizație modernă, socialistă.Asemenea întregului popor român, și noi, gălățenii, beneficiind din plin de sprijinul neprecupețit al dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, am dobîndit mari realizări în perioada inaugurată de cel de-al IX-lea Congres al partidului. Producția industrială a județului a crescut de 16 ori ; obținem 65 la sută din producția de fontă a țării, jumătate din cea de oțel, circa 46 la sută din laminatele finite și 20 la sută din producția de nave maritime. A fost înfăptuit un vast program de investiții, de peste 100 miliarde lei. S-au construit mai mult de 70 de mii apartamente, iar pămîntul Covurluiului, în trecut în mare parte neroditor, și-a dublat producția.Pretutindeni pe cuprinsul patriei au fost înălțate impresionante ctitorii socialiste, făcînd ca România să se afirme între statele lumii ca un. stat liber, independent și suveran. Unul din aceste grandioase monumente ale muncii și creației ce definesc „Epoca Nicolae Ceaușescu" este și marele Combinat siderurgic de la Dunăre. De, la punerea în funcțiune a primei capacități a acestuia — Laminorul de. tablă groasă nr. 1 — inaugurată la 14 septembrie 1966, în prezența dumneavoastră, tovarășe secre

CUVÎNTUL TOVARĂȘEI 
TAMARA DOBRIN

Mult stimate tovarășe secre
tar general Nicolae Ceaușescu,

Mult iubită și stimată tova
rășă Elena Ceaușescu,

Stimate tovarășe și stimați 
tovarăși,Omagiem astăzi pe marele patriot și revoluționar, gînditor profund și om de acțiune, cu o 

dumneavoastră cutezătoare, al forței creatoare a oamenilor muncii, marile platforme industriale, impunătoarele zone de locuințe, noul centru civic, metroul bucureștean — mărețe ctitorii ale actualei epoci de aur a patriei, în care omul este scopul și valoarea supremă a societății noastre.In aceste înălțătoare momente, legămîntul solemn al oamenilor muncii din Capitală este ca, urmînd impunătoarea pildă a clocotitoarei dumneavoastră activități revoluționare, să facă totul pentru realizarea exemplară a planului pe acest an și pe întregul cincinal, pentru înfăptuirea hotărîrilor istorice ale Congresului al XIII-lea, a Programului partidului. Ne angajăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să încheiem ' acest cincinal cu o producție-marfă suplimentară de 15,5 miliarde lei, o producție netă de 12,6 miliarde lei, să realizăm beneficii suplimentare de 11 miliarde lei, îndeplinind în bune condiții sarcinile de plan pe acest an. Organizația de partid a Capitalei, râspun- zînd chemărilor ce ni le-ați a- dresat, este puternic angajată In realizarea programelor prioritare, în modernizarea în ritm accelerat a tuturor întreprinderilor industriale, pentru creșterea mai accentuată a productivității muncii, calității și a e- ficiențel în toate domeniile. Comuniștii, oamenii muncii din municipiul București vă încredințează că vor face totul pentru a realiza, așa cum ne-ați indicat, la sfirșitul cincinalului viitor, o producție de cel puțin 280—300 miliarde lei.Dînd glas simțămintelor noastre de înaltă cinstire față de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al României socialiste, vă adresăm, la această măreață aniversare, după datina strămoșească, înflăcărate urări de sănătate și fericire, noi și mărețe izbînzi, în fruntea partidului și a țării, pentru a ne conduce, cu aceeași hotărîre și clarviziune, spre înfăptuirea visului de aur al omenirii, comunismul, pe pămîntul scump al patriei.Să ne trăiți întru mulți ani, spre gloria și măreția României, a minunatului nostru popor !

tar general, combinatul gălățean a asigurat economiei naționale aproape *13 milioane tone de oțel și peste 52 milioane tone de laminate.în acest an, la combinatul de la Galați se realizează în numai patru luni întreaga producție de cocs ce s-a produs în România în anul 1965, intr-un trimestru cea de fontă, în aproximativ cinci luni producția de oțel și în mai puțin de un semestru — întreaga producție de laminate a siderurgiei românești din anul 1965, ceea ce atestă elocvent aprecierea pe care dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați făcut-o în legătură cu rolul combinatului nostru, arătînd că el va așeza „o temelie trainică societății socialiste, contribuind la făurirea unei baze puternice pentru a trece mai departe spre făurirea visului de aur al omenirii — societatea comunistă". Această apreciere constituie pentru noi un permanent imbold spre a ne onora cu înaltă răspundere comunistă, muncitorească obligațiile ce ne revin.Spiritul dumneavoastră cutezător și realist, mult stimate tovarășe secretar general, capacitatea de a găsi întotdeauna soluțiile cele mai bune, orientările pe care ni le-ați dat în permanență, la fața locului, în cadrul dialogului rodnic cu oamenii muncii din combinat, ne-au ajutat să rezolvăm cele mai deosebite probleme de ordin tehnic și organizatoric, au contribuit considerabil la dezvoltarea spiritului creator al colectivului, la mobilizarea lui activă în muncă.Ne angajăm în fața dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, la nivelul județului, valorificînd din plin condițiile existente, vom obține în actualul cincinal o depășire a producției industriale cu aproape 20 miliarde lei și vom realiza un volum de produse exportate în valoare de peste 1,4 miliarde dolari.în acește momente de mare sărbătoare, noi, care formăm puternicul detașament al sidp- rurgiștilor, toți oamenii muncii din județul Galați vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom lupta, cu abnegație și înalt devota^ ment revoluționar, muncitoresc, pentru înfăptuirea neabătută a sarcinilor ce ne revin din hotă- rîrile Congresului al XIII-lea al partidului, cu convingerea fermă că, avîndu-vă pe dumneavoastră permanent în fruntea partidului și' a țării, poporul român va înainta din victorie în victorie, pe drumul luminos al socialismului și comunismului, spre măreția scumpei noastre patrii, 4România socialistă.Să ne trăiți mulți ani, iubit conducător,Să ne conduceți țara spre falnic viitor !

viziune de largă perspectivă asupra viitorului țării, care a promovat ferm o concepție nouă, superioară, adînc ancorară în realitatea românească, privind strategia, căile de făurire a noii orînduiri sociale, secre-
(Continuare in pag. a Vl-a)
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PLENARA COMITETULUI CENTRAL
Șl A ACTIVULUI CENTRAL DE PARTID

(Urmare din pag. a V-a)tarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Partidul nostru a promovat în cei 20 de ani care au trecut de la Congresul al IX-lea și promovează cu consecventă o largă și permanentă consultare și conlucrare cu masele populare. Pe această cale, geniul creator străbun, zestrea de inventivitate și hărnicie a românilor, vocația noastră constructivă se împletesc cu rigoarea științifică, cu realismul și cutezanța revoluționară, proprii gîndirii comuniste, cristalizin- du-se în marile programe de transformare a societății și a omului, care conturează imaginea plină de dinamism a perioadei ce cu aleasă simțire românească, cu profundă mîndrie patriotică, întregul nostru popor i-a dat numele ctitorului ei inspirat și clarvăzător, „Epoca Nicolae Ceaușescu".în statul nostru unitar, independent și suveran, făurirea noii orînduiri sociale este o operă de adevărată renaștere națională, de transformare istorică radicală, în centrul căreia se află omul, afirmarea multilaterală a personalității umane, înflorirea continuă a patriei socialiste.Condiția femeilor din țara noastră, devenirea lor ca forță socială, activă, în evoluție ascendentă, este integrată în perspectiva istorică a continuității și permanentei luptei eroice a poporului nostru pentru libertatea socială și națională, pentru o viată mai bună. Dar afirmarea și creșterea aportului femeilor în viața economică, politică, socială au luat o amploare fără precedent după Congresul al IX-lea, congresul marilor înnoiri, care le-a înrâurit hotărâtor întreaga existență.Rolul determinant revine secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care a elaborat teze de covîr- șitoare importanță privind creșterea, pe multiple planuri, a contribuției femeilor în viața societății, necesitatea obiectivă a valorificării depline a capacității creatoare a maselor, în deplină egalitate și echitate, ca parte integrantă a strategiei generale de dezvoltare a societății românești moderne.Preocuparea statornică a conducerii. partidului și statului nostru, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu, pentru promovarea femeilor într-o strânsă corelare cu contribuția lor reală, cu pregătirea șî calitățile lor profesionale și moral-poli- tice, a condus Ia creșterea fără precedent a numărului de femei alese sau numite în funcții de
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

TEODOR BONCALO
Mult _ stimate și iubite 

tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,Acum, cînd sărbătorim douăzeci de ani de la istoricul Congres al IX-lea, care v-a ales în funcția supremă de secretar general al partidului, putem spune, avînd drept argument chipul de astăzi al țării, că 24 iulie 1965 va rămîne pentru totdeauna incrustată cu litere de aur în noua istorie a țării. Perioada de cînd vă aflați în fruntea partidului și poporului constituie nu numai cea mai luminoasă epocă dirr istoria României, căreia întreaga națiune, în semn de înaltă cinstire, i-a dat, în mod îndreptățit, numele dumneavoastră — „Epoca Nicolae Ceaușescu" — constituie o amplă deschidere spre noi și mărețe împliniri, spre orizonturile comuniste ale patriei, așa cum sînt ele conturate cu claritate și rigoare științifică, datorită profundei dumneavoastră gîndiri revoluționare, in Directivele Congresului al XIII-lea și în direcțiile fundamentale de dezvoltare a României pină în anul 2000.In anii de după Congresul al IX-lea, și județul Hunedoara — asemeni tuturor zonelor țării, beneficiind din plin de sprijinul cu totul deosebit din partea conducerii partidului și statului, personal al dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — a cunoscut cele mai însemnate prefaceri înnoitoare din întreaga sa istorie, pentru care oamenii muncii ' vă mulțumesc din adîncul inimii și vă adresează urarea fierbinte „Să trăiți întru mulți ani, spre gloria și măreția partidului, a scumpei noastre patrii 1“Așa cum ne-ați învățat dumneavoastră că marile sărbători din viața partidului și poporului nostru trebuie cinstite prin muncă, permiteți-ne să vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că în cele două decenii care au trecut de la Congresul al IX-lea volumul producției industriale a județului Hunedoara a crescut de la 17,1 miliarde lei la peste 50 miliarde lei, îndeosebi pe seama dezvoltării ramurilor producătoare de materii prime, minerale, energie electrică, metalurgiei și construcțiilor de mașini. Pe baza indicațiilor și orientărilor dumneavoastră am dezvoltat și modernizat puternic industria minieră, care in prezent produce de aproape două ori mai mult cărbune decît în anul 1965. în această perioadă a crescut de peste trei ori producția de minereuri complexe și cuprifere, de 3,5 ori producția de energie electrică, de două ori cea de fontă, 

conducere. Activitatea lor profesională se îmbină în mod armonios cu misiunea de mame și soții, cu datoria nobilă de a păstra tinerețea și vigoarea națiunii noastre, de a educa noile generații.Consiliul Național al Femeilor, îndrumat direct de tovarășa Elena Ceaușescu. membră a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a acționat cu fermitate, competență și răspundere sporită, în colaborare cu organele de stat, cu celelalte organizații de masă și obștești, pentru înfăptuirea vastului program adoptat de partid, pentru valorificarea minunatelor aptitudini și talente ale maselor de femei de la orașe și sate, în toate sferele de activitate, în conducerea treburilor obștești. Condiție a prezentei și afirmării fără egal în acești 20 de ani glorioși ai patriei a fost și este și în viitor fructificarea de către noi înșine a minunatelor condiții de pregătire și formare profesională, culturală și politică. Angajarea fermă în tumultuosul proces revoluționar, pentru progresul și prosperitatea patriei în care s-a înglobat contribuția femeilor, a fost apreciată cu căldură de secretarul general al partidului de Ia înalta tribună a Congresului al XIII-lea al partidului, la Conferința națională a femeilor din martie a.c.La împlinirea a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului, femeile României socialiste aduc un vibrant omagiu omului care a gîndit, a elaborat și promovat cu hotărâre în practica vieții noastre sociale sistemul politic larg democratic de care ne bucurăm azi, marele patriot și revoluționar, conducătorul iubit și stimat al poporului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Pentru partidul nostru, pentru țară, pentru întreaga națiune este un fapt de excepție de a-1 avea la conducere, în această epocă decisivă pentru istoria noastră de azi și de mîine, pe marele teoretician și strateg al făuririi idealurilor socialismului și comunismului pe pămîntul României.Adresăm marelui nostru erou național prinosul de recunoștință al tuturor fiicelor patriei, alături de întregul popor, pentru imensa sa putere de a prevedea mersul istoriei și de a stabili treptele de progres pe care va urca țara în viitor, pentru libertatea și demnitatea în care trăim și construim, pentru democrația noastră adevărată și deplină, pentru fapta pe care și-o consacră, fără odihnă, intereselor supreme ale poporului român,, aspirațiilor de propășire in liniște și pace ale popoarelor de pretutindeni.

de 1,7 ori cea de oțel și de două ori cea de laminate.Valea Jiului, cunoscută în trecut ca o „Vale a plîngerii", este astăzi o imagine grăitoare a grijii deosebite pe care dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, o purtați dezvoltării armonioase a tuturor zonelor țării. Este greu să cuprind în cuvinte uriașele transformări care s-au petrecut în aceste locuri în cei douăzeci de ani de la Congresul al IX-lea al partidului. Sînt anii renașterii Văii Jiului și ca industrie a mineritului și ca așezare umană. Sînt anii mecanizării și ai automatizării, anii productivității și producțiilor sporite, anii în care meseria de miner s-a înălțat pe noi trepte calitative, minerul de astăzi devenind miner-mecanizator, mi- ner-tehnician, capabil să mînu- iască, dar și să întrețină utilajele de înaltă tehnicitate din dotare.Noi știm bine că în această evoluție extraordinară, care a avut loc într-un timp atît de scurt, fiecare etapă a fost marcată de vizitele de lucru pe care dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, le-ați efectuat în Valea Jiului, că opera de renaștere a „Văii minerilor" ați condus-o personal, la fața locului, prin dialogurile deschise, fructuoase, cu minerii, că întregul proces revoluționar al mineritului în a- cest mare bazin carbonifer vă are ctitor, așa cum țara vă are ctitor la toate marile ei înfăptuiri.în semn de cinstire a glorioasei aniversări a două decenii de cind vă aflați în fruntea partidului și a țării, comuniștii, colectivele de muncă din. județul Hunedoara se angajează-, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, să producă suplimentar 250 milioane kWh energie electrică, peste 200 tone metale neferoase in concentrate, 500 tone profile grele și semifabricate, confecții textile în valoare de 10 milioane lei și alte produse. "Minerii din Valea Jiului se angajează să realizeze în acest an 8,9 milioane tone huilă netă, iar colectivul întreprinderii miniere Lupeni, unde-mi desfășor activitatea, să obțină pînă la sfîrșitul anului 2,5 milioane tone cărbune cocsi- ficabil și energetic.îngăduiți-mi, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, ca în aceste njomente de înălțătoare sărbătoare, în numele minerilor Văii Jiului, al tuturor oamenilor muncii hunedoreni, să vă urez multă sănătate, putere de muncă, ani mulți de viață, spre binele și gloria întregului nostru partid și popor, însoțite de tradiționala urare minerească „Noroc bun !“, adresată din toată inima dumneavoastră, minerul de onoare al țării.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
ION

Mult stimate și iubite tovară
șe Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,împreurră cu întregul popor, oamenii de știință, artă, cultură și din învățămînt aduc astăzi înaltă cinstire împlinirii a 20 de ani de la istoricul Congres al IX-lea al partidului, congres al renașterii naționale in perspectiva făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, vestitor al zorilor comunismului în scumpa noastră patrie. Gindurile noastre de fierbinte prețuire și adîncă recunoștință se îndreaptă către dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, pentru tot ce ați făcut de-a lungul celor peste 50 de ani de neobosită activitate revoluționară, încu- . nunați de aceste două glorioase decenii ale erei ce poartă - cu deplină îndreptățire, spre mîn- dria noastră, a tuturor, numele dumneavoastră iubit — „Epoca Ceaușescu" — în folosul demnității și bunăstării poporului, al independentei și suveranității tării. al păcii și colaborării internaționale. Vă rugăm să primiți omagiul nostru fierbinte pentru opera dumneavoastră luminată și multilaterală — genială călăuză teoretică și practică a tuturor transformărilor revoluționare pe care le-au cunoscut viața economică, politică, social- culturală a patriei și. parte integrantă a acesteia, domeniile științei, culturii, învățămîntului în care ne desfășurăm activitatea.Rod al puternicului sprijin material acordat de partidul și statul nostru, sub permanenta dumneavoastră îndrumare, cercetarea și proiectarea au contribuit în acești ani la o reînnoire a producției industriale in proporție de 40—45 la sută ; ele asigură in prezent peste 52 la sută din sporul productivității muncii in industrie, se afirmă ca factor de importanță deosebită în înfăptuirea noii revoluții agrare, a- duc o contribuție esențială la ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor românești, participă cu rezultate de prestigiu la sporirea tezaurului universal al cunoașterii. In cei 20 de ani care au trecut de la Congresul al IX-lea s-a scris și cel mai important capitol din istoria școlii românești : învățămîntul preșcolar a devenit prima treaptă a sistemului educațional, a fost generalizat învăță- mintul de 10 ani, s-au dezvoltat puternic învățămîntul liceal și superior, în concordanță cu cerințele economiei. S-a realizat, totodată, integrarea învățămîntului cu cercetarea științifică șl producția — expresie a concepției dumneavoastră revoluționare asupra rosturilor științei și școlii în propășirea materială și spirituală a națiunii. Măreția muncii, transformarea revoluționară a țării au devenit tot mai mult, în epoca inaugurată de Congresul al IX-lea, izvor de creații valoroase în toate domeniile și genurile literar- artistice. Expresie grăitoare a orientării artei și culturii noastre spre un autentic și profund democratism, Festivalul național „Cîntarea României" — strălucita dumneavoastră inițiativă — se înscrie ca o manifestare puternică a muncii și creației colective, afirmînd plenar resursele spirituale ale întregii națiuni.Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că, in prezent, sub conducerea directă a tovarășei , Elena Ceaușescu, sîntem mobilizați cu întreaga capacitate pentru transpunerea în viață a mărețelor hotărîri ale celui de-al XIII-lea Congres al partidului. In cercetare ne angajăm să îndeplinim exemplar planul pe a- nul în curs, să încheiem cincinalul cu cele mai bune rezultate, spre a aborda fără nici o restanță și în deplină ordine importantele obiective ale anilor viitori. în temeiul Programului științei și tehnologiei naționale pe cincinalul 1986—1990 și în perspectiva începutului de mileniu, vom acționa cu hotă-
CUVlNTUL

DOINA VASILESCU
Mult stimate tovarășe

Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă

Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,Tara întreagă omagiază astăzi 20 de ani de la istoricul Congres al IX-lea al partidului, care a deschis o eră nouă în viața poporului, înscriind împliniri pe care multimilenara noastră istorie nu le-a consemnat nicicînd. Acum 20 de ani țara și-a rostit vrerea și a ales om nou, pe măsura vremurilor noi. Acum 20 de ani ne-am ales conducător pe marele revoluționar, pe luptătorul cutezător, de ■ uriașă cuprindere și profunzime, a cărui inimă bate la unison cu inima țării, a cărui gîn- dire înmănunchează idealurile și aspirațiile cele mai arzătoare ale poporului, a cărui activitate ilustrează hărnicia și dîrzenia, omenia locuitorilor acestor pă- mînturi străbune, cel mai iubit fiu al națiunii noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Anii ce au trecut de la Congresul al IX-lea, ani de profunde și înnoitoare prefaceri calitative, vor rămîne pentru totdeauna înscriși cu litere de aur în istoria națională, ca cei mai rodnici și bogați în realizări, perioadă pe care cu înaltă mîndrie patriotică și nețărmurită recunoștință o numim „Epoca Ceaușescu".

URSUrire pentru dezvoltarea puternică a bazei de materii prime, asigurarea permanentă cu energie a tuturor sectoarelor activității economice, creșterea mai accentuată a productivității muncii, îmbunătățirea permanentă a nivelului tehnic și calitativ al produselor, reducerea costului investițiilor, normarea științifică, riguroasă a tuturor consumurilor, însoțită de reintroducerea în circuitul productiv a tuturor resurselor materiale refolosibile, adîncirea activității de tipizare și standardizare — sarcini de cea mai mare însemnătate pe care ni le-ați trasat dumneavoastră, lea progresului asigura, Ia 1990, 55 la Pe ca- tehnic vom nivelul anului sută din sporul planificat al productivității muncii, creșterea la circa 95 la sută a ponderii produselor la nivel mondial ridicat, reducerea consumului de energie pe unitatea de venit național cu peste 20 la sută față de anul curent, sporirea indicelui de valorificare a materiilor prime, materialelor, combustibililor și energiei’ cu 25—27 la sută, reducerea pină la circa 53 la sută a ponderii cheltuielilor materiale in produsul social — răspun- zînd astfel încrederii dumneavoastră în capacitatea științei și tehnologiei de a constitui un viguros și nesecat izvor de avuție națională. în strinsă conlucrare cu învățămîntul, vom acționa pentru creșterea contribuției științelor de bază la asigurarea rezervei de soluții necesare în toate domeniile progresului nostru material și spiritual. In cincinalul viitor, școala românească va asigura formarea unui număr de aproape 2 milioane de specialiști, iar circa 3 milioane de oameni ai muncii vor fi cuprinși în programele de perfecționare a pregătirii profesionale. Puternic mobilizată de Programul ideologic al partidului, creația lite- rar-artistică va rodi noi și valoroase opere inspirate nemijlocit din munca, viața și năzuințele poporului, sporindu-și contribuția la făurirea omului nou, constructor conștient al propriului său destin.Prin monumentala dumneavoastră operă științifică, prin întreaga activitate pe care o desfășurați pe tărîmul și în folosul științei, al artelor, culturii și învățămîntului, ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România, constituiți, pentru noi toți, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, modelul .însuși al savantului patriot și umanist în România socialistă, revoluționar neobosit, ctitor de țară și de civilizație, conducător de largă recunoaștere și prețuire mondială. împreună cu tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, distins om politic, eminent om de știință, îndrumătorul cercetării, învățămîntului și culturii din țara noastră, cunoașteți în cel mai înalt grad împlinirile și resursele noastre. Cu nețărmurită încredere, nerozitate, deauna varășe premul ducător.în aceste înălțătoare momente aniversare, vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general al partidului și președinte al Republicii, că dorința cea mai fierbinte pe care o nutrim este aceea de a vă avea mereu în fruntea partidului și statului în anii de creație și construcție ce ne așteaptă, spre desăvîrșirea operei istorice pe care, dînd expresie năzuințelor poporului, ați conceput-o, ați înscris-o în Programul partidului și o transpuneți neabătut în viață — înaintarea spre comunism a scumpei noastre patrii, în pace, bună înțelegere și colaborare cu toate țările lumii.Cu aceste gînduri pe care vi le dedicăm cu toată dragostea, din toată inima, îngăduiți-ne să vă urâm, mult iubite și stimate tovarășe . Nicolae Ceaușescu, multă sănătate, putere de muncă, noi și neasemuite împliniri în strălucita dumneavoastră activitate revoluționară, spre binele poporului, pentru gloria nepieritoare a României 1

cu ge- ați fost întot- sinteți, iubite to-șiNicolae Ceaușescu, su- nostru sprijin și con-

TOVARĂȘEI

In acești ani, gîndirea cutezătoare a secretarului general al partidului a luminat ca un far .în toate domeniile vieții econo- mico-sociale și politice. Aceas,- ta este ilustrată elocvent și de ■orientările de‘ inestimabilă valoare, determinante ale tovarășului Nicolae Ceaușescu în definirea rolului agriculturii ca ramură de bază a economiei românești. Fundamentarea componentelor esențiale ale întregii politici agrare a partidului nostru a constituit și constituie .una din preocupările majore ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, care, prin cuprinzătoarea sa operă teoretică și practică, a înrîurit, într-o măsură covîrși,- toare, toate procesele de modernizare a agriculturii, contu- rîridu-i noi perspective, ofe- rindu-i ample deschideri spre viitor.în ansamblul succeselor mărețe obținute de agricultura românească . în acești ani se înscriu și cele ale județului Arad. Beneficiind din plin de orientările și indicațiile prețioase ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. date cu prilejul vizitelor de lucru efectuate, împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu. în județul nostru, cit și de sprijinul substanțial material acordat de stat, oamenii muncii din această parte a țării au obținut an.de an producții sporite în agricultură ; în 

1985, recoltele obținute au fost de peste 2,5 ori mai mari decit cele din 1965.Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că in cooperativa agricolă de producție „Ogorul" Pecica, unde îmi desfășor activitatea, s-au obținut, în acest an, așa cum ne-am angajat față de dumneavoastră cu prilejul vizitei făcute, împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, în unitatea noastră, recolte mari, depășind planul la orz cu peste 1 000 kg la hectar, ceea ce ne-a permis să livrăm suplimentar la fondul de stat 400 tone. Am încheiat recoltatul și la grîu și estimăm o producție de cel puțin 8 500 kg la hectar pe întreaga suprafață. Se prezintă bine și celelalte culturi, ceea ce ne dă garanția obținerii unor producții meîii la hectar de peste 60 tone la sfecla de zahăr, 25 tone nirumb știuleți, peste 2 500 kg la ha la fasole și 3 000 kg la soia. In zootehnie vom realiza peste 5 000 litri lapte de la fiecare vacă, livrînd pină în prezent, suplimentar, peste 1 100 hectolitri lapte.Realizările obținute de cooperatorii din Pecica, de lucrătorii ogoarelor arădene, ca și de cei din întreaga țară, sînt indisolubil legate de uriașa și rodnica dumneavoastră activitate, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ce o desfă- șurați în fruntea partidului și statului nostru, orientările și indicațiile pe care ni le dați în permanență constituind pentru
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI

LUDOVIC
Mult stimate și Iubite 

tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată

tovarășă Elena Ceaușescu,
Stimate tovarășe, stimați to

varăși.Participăm astăzi la una dintre cele mai semnificative și mai emoționante plenare ale Comitetului Central al partidului nostru, la o plenară istorică și solemnă prin desfășurarea ei, la împlinirea a două decenii de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, eveniment cardinal în dezvoltarea socialistă a patriei noastre ca urmare a alegerii în funcția supremă de partid, cea de secretar general, a celui mai eminent fiu al poporului român, eroul neîntrecut al neamului nostru, personalitate de excepție a vieții politice internaționale — tovarășul Nicolae Ceaușescu.Adresîndu-vă' cele' mai călduroase felicitări cu prilejul a- cestei glorioase aniversări, vă rog să-mi permiteți, mult stimate și iubite, tovarășe Nicolae Ceaușescu, să exprim de la această înaltă .tribună întreaga mea admirație și recunoștință față de activitatea uriașă pe care o desfășurați spre binele și prosperitatea poporului' român și să vă aduc un fierbinte omagiu pentru modul genial în care ați conceput și condus politica novatoare, cu a- devărat revoluționară a partidului și statului nostru în cei 20 de ani care au trecut de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român.Oriunde ne-am îndrepta pașii pe cuprinsul acestei minunate țări, oriunde am privi, vedem întruchiparea gîndurilor și faptelor dumneavoastră generoase. Marile și modernele cetăți ale industriei, roadele tot mai îmbelșugate ale agriculturii, o- rașele înfloritoare, cu salba noilor cartiere, imaginea țării de vast șantier al construcției socialiste sînt indisolubil legate de activitatea titanică, de profunda trăire și responsabilitate patriotică pe care dumneavoastră o desfășurați în fruntea partidului și statului nostru.De aceea, vă sîntem profund recunoscători pentru demnitatea asigurată fiecăruia dintre noi, pentru egalitatea reală și deplină, pentru unitatea indestructibilă, în muncă și frăție, a tuturor fiilor tării.
Stimați tovarăși,In amplul și dinamicul sistem a! democrației noastre socialiste creat după Congresul al IX-lea al partidului, consiliile populare, organe locale ale puterii și administrației de stat, au un rol major în înfăptuirea politicii generale a partidului și statului nostru în profil teritorial.Folosind cu pricepere și răspundere competentele și responsabilitățile sporite ce le-au fost acordate, consiliile populare, sub conducerea și cu spri- ■jinuL permanent al organelor de partid, contribuie la mobilizarea maselor pentru înfăptuirea în profil teritorial a planului din industrie și agricultură, dezvoltarea economică, social-cultura-

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
FLOREA VOINEA

Mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși.Intr-o deplină unitate de i gînduri și faptă cu întreaga noastră națiune, tînăra generație a tării își exprimă, acum, la împlinirea a două decenii de la cel de-al IX-lea Congres ăl partidului, eveniment de permanentă referință în istoria contemporană a României, de cînd conduceți cu strălucire, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, destinele patriei și partidului, profunda dragoste și recunoștință pentru activitatea dum

noi o călăuză sigură, un îndreptar prețios în muncă, pentru sporirea cotinuă a recoltelor.Știm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că munca noastră poate fi spornică . numai în condiții de liniște, de pace. De aceea noi, locuitorii comunei Pecica, ai județului Arad, asemenea întregului popor, susținem din toată inima inițiativele de pace ale țării noastre, ale dumneavoastră, care au făcut ca numele României să fie rostit cu respect și admirație pe toate meridianele lumii, ca patria noastră să se afirme ca un factor activ în lupta pentru dezarmare, securitate, progres și colaborare internațională.La această, glorioasă aniversare scumpă nouă, tuturor, vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar genera] Nicolae Ceaușescu, că vom urma neabătut exemplul dumneavoastră de muncă și viață, con- sacrîndu-ne întreaga capacitate de muncă, eforturile și energia pentru înfăptuirea istoricelor hotărîri ale Congresului al XIII-lea.Vă rugăm să ne permiteți, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă adresăm, din adincul inimii, „Să ne trăiți mulți ani fericiți !“. să vă urăm deplină sănătate, multă putere de muncă, pentru ca, in fruntea partidului și țării, să ne conduceți spre noi victorii, pentru împlinirea aspirațiilor noastre de progres și pace, spre comunism.
FAZEKASlă și edilitar-gospodărească a județelor și localităților, pentru apărarea proprietății socialiste și personale, exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor cetățenești, respectarea legalității socialiste, întărirea disciplinei in muncă și menținerea ordinii publice.în procesul transpunerii în viață a politicii partidului în domeniul sistematizării, politică inițiată și condusă cu clarviziune și spirit creator de tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a avut în vedere organizarea armonioasă a teritoriului țării, a tuturor unităților administrativ- teritoriale, dezvoltarea rațională și echilibrată a forțelor de producție îmbinînd organic criteriile de eficiență economică cu cele de ordin social, contribuind astfel la creșterea gradului de bunăstare și civilizație al întregului popor.Pe' baza creșterii potențialului economic al țării, în ultimii 20 de ani s-au construit peste 2.3 milioane, apartamente, populația urbană ajungînd la 52 la sută, față de 33,7 la sută în anul 1965. Un loc distinct ocupă construirea în 90 de localități de noi centre civice, între care și impunătoarea lucrare. aflată în plină desfășurare a noului centru civic al Capitalei.în aceste momente de strălucit bilanț, de mare bucurie și optimism, de încredere nestrămutată in viitorul tot mai luminos al patriei noastre socialiste, vă rog respectuos, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să primiți angajamentul nostru solemn de a munci mai bine, de a ne ridica la nivelul exigențelor dumneavoastră și a pune mai presus de orice activitatea pentru înfăptuirea exemplară a hotărî- rilor Congresului al XIII-lea al partidului și a legilor țării, atașamentul profund față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, dorința fierbinte de a urma neabătut exemplul dumneavoastră de muncă și viată, dăruirea comunistă pentru prosperitatea șl fericirea poporului nostru.„Epoca Nicolae Ceaușescu" ai cărei primi 20 de ani glorioși îi marcăm în aceste zile, va continua și se va îmbogăți cu noi înfăptuiri grandioase pe baza Programului partidului și a hotărîrilor Congresului al XIII-lea, în spiritul mobilizatorului Apel adresat de plenara ■ noastră și va rămîne definitiv înscrisă în inima și conștiința generațiilor prezente și viitoare drept o măreață culme în istoria multimilenară a poporului nostru, o experiență unică prin ■valoarea și originalitatea ei în edificarea socialismului și comunismului pe planeta noastră.Avîndu-vă în fruntea partidului și a țării, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, conducător încercat a! națiunii noastre, toți fiii patriei vă exprimă profunda recunoștință pentru prezentul si viitorul de aur pe care li le-ați asigurat.Să ne trăiți întru mulți ani, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, spre gloria și măreția Republicii Socialiste România !

neavoastră revoluționară neobosită. pusă în slujba înălțării .patriei, pe noi culmi de progres și civilizație. înalta mîndrie patriotică ,de a, fi. contemporani și participant direcți la cea mai i grandioasă epopee constructivă din întreagă existență a poporului român.Puternic mobilizate, înflăcărate de indicațiile și o- rientările dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, îndreptar neprețuit al muncii noastre de ■ fiecare zi. Uniunea Tineretului Comunist. Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din România și Organizația Pionierilor acționează cu toate forțele, sub conducerea partidului, pentru a 

fi la înălțimea Încrederii de care se bucură în societate, punind în centrul preocupărilor lor educarea și formarea comunistă, revoluționară, prin muncă și pentru muncă, a tineretului, însușirea aprofundată și aplicarea neabătută în viață a concepției partidului nostru despre lume, a principiilor și normelor muncii și vieții comuniștilor. ale eticii și echității socialiste, dezvoltarea unor puternice sentimente de dragoste și atașament fierbinte față de patrie și partid, față de cauza socialismului și comunismului pe pămîntul României.Pentru tînăra generație a patriei alegerea dumneavoastră ca membru titular și ca președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România reprezintă un eveniment politic și științific cu ample semnificații, întruchipează un vibrant omagiu adus de oamenii de știință și cultură din țara noastră, de întregul popor, genialului gînditor și om politic, marelui strateg al vastului proces revoluționar al României spre culmile luminoase ale socialismului și comunismului — ctitorul României moderne.Concepția dumneavoastră revoluționară cu privire la rolul învățămîntului, științei și culturii în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate își găsește o strălucită materializare în perfecționarea și modernizarea învățămîntului de toate gradele, în amplificarea continuă a contribuției cercetării științifice și tehnologice românești la dezvoltarea generală a țării noastre. Ca beneficiari ai efectelor generoase ale cercetării și tehnologiei, tînăra generație își exprimă și cu această ocazie simțămintele sale de caldă prețuire și respect față de activitatea și impresionanta operă științifică, a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, om politic și savant de renume mondial, pentru munca sa neobosită consacrată afirmării tot mai puternice a geniului creator al poporului român, al tinerei generații.In contextul preocupărilor fundamentale ale întregului nostru popor, întrecerea „Tineretul — factor activ în realizarea o- biectivelor deceniului științei, tehnicii, calității și eficienței" angajează eforturile tinerei ge
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
LEONARD CONSTANTIN

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,Aniversarea celor două decenii care au trecut de la cel de-al IX-lea Congres, cind dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, prin voința unanimă a comuniștilor, ați fost ales în funcția supremă de secretar general al partidului, constituie pentru locuitorii județului Iași, ca și pentru întreaga noastră națiune, un moment de vibrantă bucurie, de profundă satisfacție, îngăduiți-mi să folosesc și acest prilej minunat pentru a exprima omagiul nostru înflăcărat față de ctitorul perioadei celei mai strălucite și mai bogate în înfăptuiri din existența- multimilenară a patriei, pe care poporul român. în semn de profundă recunoștință și aleasă prețuire, o numește „Epoca Ceaușescu".Congresul al IX-lea al partidului, prin orizonturile largi pe care le-a deschis activității politice și economico-sociale, și-a pus în mod hotărîtor amprenta asupra întregii existente a poporului român, angajîndu-1 definitiv pe traiectoria progresului rapid și multilateral. Sub imboldul și cu contribuția dumneavoastră hotărîtoare, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, procesul de edificare a noii societăți a fost regîndit in toate laturile și componentele sale, activitatea constructivă a poporului nostru beneficiind de concluziile abordării științifice, profund realiste, a tuturor problemelor strategice și tactice, de soluții adecvate cerințelor actuale și de perspectivă ale progresului economic și social.Datorăm gîndirii dumneavoastră avîntate, ideilor novatoare încorporate în documentele Congresului al IX-lea. ale celorlalte congrese și conferințe naționale care au urmat o viziune nouă, calitativ superioară asupra edificării noii societăți, care pornește de la cunoașterea legilor obiective ale dezvoltării economico-sociale și urmărește neabătut aplicarea adevărurilor generale ale socialismului științific la condițiile concrete ale țării. Justețea și forța transformatoare a acestei concepții, revoluționare și patriotice, sînt confirmate in modul cel mai convingător de realizările obținute în dezvoltarea forțelor de producție, a științei, culturii și învățămîntului. in ridicarea bunăstării materiale și spirituale a poporului, • in transformarea României, dintr-o țară cu o industrie și agricultură înanoiate, într-un stat industrial-agrar. cu o industrie puternică, modernă, cu o agricultură socialistă avan-' sată.Puternică prin însăși puterea operei pe care o înalță în interior, țara noastră s-a afirmat în acești ani pe arena mondială ca un factor activ în frontul forțelor înaintate ale progresului și păcii. Dinamismul politicii noastre externe. înaltul prestigiu internațional al României în lume sînt indisolubil legate de neobosita dumneavoas

nerații Ia dezvoltarea multilaterală a patriei, situează ca o- biectiv primordial al activității noastre educarea tuturor tinerilor din industrie, agricultură, școli și facultăți in spiritul dragostei față de muncă și Învățătură, al respectului față de făuritorii bunurilor materiale,, pentru ridicarea . nivelului de pregătire profesională și pentru obținerea unei noi calități în toate domeniile de activitate.Implicat activ în opera de dezvoltare multilaterală a patriei. tineretul român susține unanim politica 'externă și ampla activitate internațională a partidului și statului nostru, inițiativele și propunerile de mare rezonanță ale României, ale dumneavoastră, mult sti-: mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, privind soluționarea marilor' probleme ale lumii contemporane, înfăptuirea dezarmării și. apărarea păcii.Pentru tînăra generație a patriei, ca și pentru întregul nostru popor este un prilej de min-, drie că, prin clocotitoarea activitate revoluționară ce o desfășurau în fruntea partidului și. statului nostru, prin cuteză- toarea dumneavoastră gindire științifică, numele României se identifică astăzi, pe toate meridianele planetei, cu idealurile, supreme de pace și libertate ; că numele dumneavoastră, personalitate proeminentă a vieții politice contemporane, se identifică în conștiința omenirii ca erou al păcii, ca apărător al vieții pe planeta noas? tră.Acum, la împlinirea a două decenii de la cel de-al IX-lea' Congres al partidului, care a inaugurat măreața epocă pur- tînd numele genialului ei etitoîS și conducător. vă încredințăm, încă o dată, mulț stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, urmînd’ neabătut înălțătorul dum-’ neavoastră exemplu de muncă- și de viață, al patriotului în-; flăcărat, al revoluționarului și. luptătorului neînfricat pentru cauza socialismului și comunismului, promotor curajos al noului, de comunist de omenie,-, tinerii patriei se vor consacra cu toată ființa lor înfăptuirii' mărețelor obiective stabilite d^. documentele Congresului al XIII-lea al partidului, dezvoltării continue a patriei noastre socialiste.

tră activitate, mult stimate tovarășe secretar general, care ați imprimat un curs nou participării țării noastre la circuitul mondial de valori, la edificarea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.'
Stimați tovarăși,In cartea cea mare a construcției socialismului și comunismului, acolo unde sînt trecute cu litere de aur fapteie nemuritoare ale generației contemporane, va rămine înscris pentru totdeauna numele slăvit al conducătorului partidului și statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Poporul nostru exprimă cele mai profunde sentimente de stimă și aleasă recunoștință tovarășei Elena Ceaușescu, fiică demnă a națiunii din rindul căreia s-a ridicat, eminent om politic și savant de renume mondial, care are un aport inestimabil la progresul științei, învățămîntulu^ și culturii noastre socialiste, la' accelerarea dezvoltării generale 

a țării, la puternica afirmare a României pe plan internațional.Rememorăm cu adîncă recunoștință numeroasele vizite de lucru din ultimele două decenii făcute de dumneavoastră-, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, în județul Iași și care s-au constituit într-un dia- log fertil, ce a stimulat și dinamizat toate energiile de care dispunem.. De numele dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de, politica înțeleaptă pe care partidul nostru o promovează pentru dezvoltarea. armonioasă a tuturor zonelor țării, după cel de-al IX-lea Congres, se leagă strins marile ctitorii care dau o nouă înfățișare străvechilor plaiuri românești. Intre 1965 și 1985, producția industrială a județului nosțru a crescut de 12 ori, iar cea agricolă de 3 ori,, Mindri de. a fi contemporani și de a munci sub înțeleaptă dumneavoastră conducere, ne facem o datorie de onoare din a răspunde prin fapte de muncă luminosului dumneavoast“ă exemplu de înflăcărat patriotism și supremă responsabilitate față de destinele patriei, ale poporului român, flacără vie a conștiinței revoluționare cja , călăuzește drumul nostru spre c.ulmi tot mai înalte de progres și civilizație.In aceste clipe solemne, de profundă vibrație patriotică re- înnoim legămintul nostru fierbinte în fața conducerii partidului, a dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de a vă urma neabătut, de a ne îndeplini in mod exemplar sarcinile ce ne revin din hotăririle Congresului al XIII-lea al P.C.R., dind, prin faptele noastre, o nouă strălucire epocii pe care o edificăm și care va dăinui peste veacuri.Vă rugăm, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să prir miți urarea strămoșească, izvo- rită din adîncul inimilor noastre, de a trăi mulți ani fericiți,. spre binele, și fericirea poporului nostru, spre gloria neamului românesc 1 *
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PLENARA COMITETULUI CENTRAL
SI A ACTIVULUI CENTRAL DE PARTID

Miercuri, 24 iulie, a avut loc Plenara Comitetului Central al P.C.R. și a activului central de partid, consacrată aniversării a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român și de la alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in funcția de secretar general al partidului, precum și sarcinilor ce revin organelor și organizațiilor de partid, comuniștilor, tuturor oamenilor muncii in realizarea neabătută a hotări- rilor Congresului al XIII-lea, a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Lucrările plenarei s-au desfășurat In atmosfera însuflețitoare, de intensă activitate politică, de puternică emulație creatoare, de fermă angajare revoluționară in care oamenii muncii, Întregul popor cinstesc aniversarea marelui eveniment din viața partidului și a țării cu noi și remarcabile înfăptuiri, acționează cu toate forțele pentru realizarea programelor de dezvoltare economico- socială a țării, a mărețelor obiective stabilite de Congresul al XIII- lea, întregind imaginea înfloritoare a României de azi și continuând amplul și complexul proces, început în urmă cu 20 de ani, de edificare a unei economii moderne, de ridicare neîntreruptă a nivelului de trai, material și spiritual, al națiunii noastre.Plenara a avut loc în Sala Palatului Republicii, unde, la 24 iulie 1965, Congresul al IX-lea a ales pe tovarășul Nicolae Ceaușescu în cea rriai înaltă funcție de conducere în partid.La sosirea în sală a secretarului general al partidului, toți cei prezenți au făcut conducătorului iubit o primire entuziastă. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost salutat cu puternice aplauze, urale și ovații. S-a aclamat îndelung și cu înflăcărare „Ceaușescu-P.C.R.“, „Ceaușescu și poporul". „Stima noastră și mîndria, Ceaușescu-România".-în această atmosferă vibrantă, în prezidiu au luat loc, împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu tovarășa Elena Ceaușescu, membrii și membrii supleanți ai Comitetului Politic Executiv, secretarii C.C. al P.C.R., membri al Comitetului Central al partidului, conducători de instituții centrale, organizații de masă și obștești, eroi ai muncii socialiste. alți oameni ai muncii din industrie și agricultură, secretari ai unor Comitete de partid, reprezentanți ai vieții noastre științifice și culturale, membri de partid cu stagiu din ilegalitate.în sală erau prezenți membrii și membrii supleanți ai Comitetului Central al partidului, membrii Comisiei Centrale de Revizie, ai Con- legiului Central de Partid, membri de partid cu stagiu din ilegalitate, activiști ai C.C. al P.C.R., ai organizațiilor de masă și. obștești, cadre de conducere din ministere, instituții și unități economice, secretari ai unor comitete de partid, numeroși invitați din rândurile muncitorilor și țăranilor cooperatori, oamenilor de, știință, artă . și, cultură, ale militarilor forțelor noastre armate.Sala Palatului Republicii, care a găzduit atîtea evenimente de seamă, din viața partidului și poporului nostru, avea un aspect sărbătoresc. Fundalul scenei era dominat de portretul tovarășului Nicolae Ceaușescu, încadrat de drapele tricolore și roșii. Se aflau înscrise „20 de ani de a Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român", precum și datele jubiliare „1965—1985", care cuprind, sub arcul lor de timp, cea mai strălucită perioadă din istoria patriei, intrată în conștiința națiunii sub denumirea ei eroică „Epoca Nicolae Ceausescu".Lucrările Plenarei Comitetului Central al P.C.R. și a activului central de partid au fost deschise de tovarășul Nicolae Ceaușescu.S-a aprobat, în unanimitate, ordinea de zi a plenarei :
— Aniversarea a 20 de ani de la 

Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român și de la alegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
funcția de secretar general al parti
dului, precum și sarcinile ce revin 
organelor și organizațiilor de partid, 
comuniștilor, tuturor oamenilor 
muncii în îndeplinirea neabătută a 
hotăririlor Congresului al XIII-lea 
al partidului, a Programului de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.A urmat momentul solemn ce a dat expresie, în cel mai înalt grad, sentimentelor de nețărmurită dragoste, stimă și prețuire pe care comuniștii, toți cetățenii patriei le 

nutresc față de conducătorul iubit al partidului și statului nostru — prezentarea Omagiului adus tovarășului Nicolae Ceaușescu de Comitetul Central al Partidului Comunist Român, Consiliul Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, Consiliul de Stat și Guvernul Republicii Socialiste România cu prilejul aniversării a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului.Omagiul a fost prezentat de tovarășul Manea Mănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C al P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliului Național al F.D.U.S., vicepreședinte al Consiliului de Stat.Documentul omagial se constituie într-o vibrantă reafirmare a înaltei prețuiri, a recunoștinței întregului partid, a întregii noastre națiuni fată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, eminent militant comunist, ilustru conducător, înflăcărat patriot, personalitate proeminentă a lumii contemporane, care și-a făcut din înflorirea continuă a patriei, din creșterea bunăstării și fericirii poporului, din slujirea cauzei socialismului și păcii țelul suprem al strălucitei sale vieți și activități revoluționare.în repetate rinduri, în timpul prezentării Omagiului, participanții la plenară au dat glas acestor însufle- țitoare ginduri și simțăminte, ova- ționînd îndelung, scandînd cu putere „Ceaușescu — P.C.R !“, „Ceaușescu și poporul !", „Ceaușescu — România I".în uralele puternice ale celor prezenți, tovarășului Nicolae Ceaușescu i-a fost înmînat. în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România. documentul omagial cu prilejul aniversării a două decenii de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român.în continuare, au luat cuvintul tovarășii Constantin Dăscălescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-minis- tru al. guvernului. Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv. secretar al C.C. al P.C.R., prim- vicepreședinte al Consiliului ' Național al Oamenilor Muncii, Lina Ciobanu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România. Gheorghe Pană, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R.. Cornel Boca, Erou al Muncii Socialiste, maistru la Combinatul siderurgic Galați, Tamara Dobrin, membru al C.C. al P.C.R., președinte al Biroului Executiv al Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, vicepreședintă a Consiliului Național al Femeilor, Teodor Boncalo, Erou al Muncii Socialiste, șef de brigadă la întreprinderea minieră Lupeni, Ion Ursu, membru supleant al Comitetului Politie Executiv al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, Doina Vasilescu, membru supleant al C.C. al P.C.R., Erou al Muncii Socialiste, președintele C.A.P. „Ogorul", Comuna Pecica, județul Arad, Ludovic Fazekas, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-mi- nistru al guvernului, Florea Voinea, secretar al C.C. al U.T.C., Leonard Constantin, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Iași al P.C.R.Tovarășului Nicolae Ceaușescu l-au fost înmînate apoi mesâjele- angajament adresate cu prilejul aniversării a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului, în numele comuniștilor de pe întreg cuprinsul țării, de către organizațiile județene de partid și organizația de partid a Capitalei. Mesajele-angaja- ment au fost inminate de delegațiile reprezentînd județele Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Nă- săud, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Dîmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vîlcea, Vrancea și municipiul București.Secretarului general al partidului i-au fost prezentate, de asemenea, mesajele-angajament adresate,_ în numele clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, tinerei generații, femeilor, armatei, al tuturor categorii

lor de oameni ai muncii din patria noastră, de către delegații ale Uniunii Generale a Sindicatelor, Uniunii Tineretului Comunist, Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști, Organizației Pionierilor, Consiliului Național al Femeilor, Frontului Democrației și Unității Socialiste, Consiliului Național al Oamenilor Muncii din industrie, construcții, transporturi, circulația mărfurilor și finanțe, ale oamenilor de știință, cultură, artă și din învățămînt, Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor, Ministerului Apărării Naționale, Gărzilor patriotice, Ministerului de Interne, Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare.într-o atmosferă înălțătoare, de puternică vibrație patriotică, Plenara Comitetului, Central al Partidului și a activului central de partid a evidențiat însemnătatea excepțională a Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român, care a încredințat conducerea destinelor națiunii noastre tovarășului' Nicolae Ceaușescu, inaugurind o perioadă de adinei prefaceri înnoitoare, de grandioase realizări în dezvoltarea economică și socială a țării, în toate domeniile de activitate, în întărirea independenței și suveranității naționale, în creșterea prestigiului României pe arena mondială.Cu deplină satisfacție, cu justificată mîndrie, au fost puse în lumină înfăptuirile fără egal ale acestei epoci, cea mai înfloritoare din întreaga noastră istorie, legată indestructibil de vasta activitate teoretică și practică a conducătorului partidului și statului — tovarășul Nicolae Ceaușescu.în această zi de scumpă sărbătoare, plenara a dat o înaltă apreciere rolului hotăritor al tovarășului Nicolae Ceaușescu în elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului, reafir- mind nemărginita recunoștință a comuniștilor, a tuturor cetățenilor țării, bărbați și femei, tineri și virst- nici, față de cel mai iubit fiu al națiunii noastre, care și-a dedicat, cu dăruire și pasiune revoluționară, întreaga viață cauzei libertății, independenței, prosperității României, idealurilor socialismului și comunismului, edificării unei lumi mai bune și mai drepte. ,Plenara Comitetului Central al P.C.R. și a activului central de partid, într-o deplină unitate de gind și acțiune cu întregul nostru partid, cu întregul popor, a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu prilejul împlinirii a două decenii de la Congresul al IX-lea, care i-a încredințat suprema funcție de conducere în partid, cele mai calde felicitări, exprimîndu-i sentimentele de înaltă cinstire, admirație și respect pentru strălucita activitate desfășurată cu clarviziune, devotament, fermitate și consecvență revoluționară în fruntea partidului și statului nostru, pentru făurirea destinului nou al României.De asemenea, plenara a adresat secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, vibrante urări de sănătate și fericire, de viață lungă, spre binele și fericirea națiunii noastre, pentru a conduce mai departe istorica operă de edificare a socialismului și comunismului in România.Plenara a exprimat hotărîrea unanimă a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din patria noastră, de a acționa cu energie și fermitate, de a Intensifica activitatea con-' structivă pe toate planurile, pentru transpunerea în viață a politicii interne și externe a partidului și statului, pentru obținerea de noi și tot mai mari succese în edificarea socialismului.Afirmînd această voință de nestrămutat, Plenara Comitetului Central al P.C.R. și a activului central de partid a adoptat, într-o însuflețitoare unanimitate, Apelul adresat comuniștilor, tuturor oamenilor muncii, întregului nostru popor, cu prilejul aniversării a 20 de ani de ia Congresul al IX-lea al partidului, în vederea îndeplinirii exemplare a hotăririlor Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român, a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.
Primit cu cele mai calde sen

timente, cu deosebită însufleți
re, a luat cuvintul, în înche
ierea lucrărilor plenarei, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România.Cuvîntarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu a fost urmărită cu cel mai viu interes, cu profundă mîndrie și satisfacție, fiind subliniată, în repetate rînduri, cu puternice aplauze, urale și ovații.Cei prezenți au aclamat cu înflăcărare pentru eroicul nostru partid comunist, pentru secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care călăuzește cu ințelepciune și cutezanță revoluționară țara și poporul spre orizonturi tot mai luminoase de progres și prosperitate. S-a scandat îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, „Stima noastră și mîndria, Ceaușescu- România !“, „Ceaușescu — pace !“.Cuvintarea conducătorului partidului și statului a fost urmărită, prin intermediul transmisiilor in direct ale posturilor noastre de radio și televiziune, de comuniștii din întreaga țară, de întregul popor, care au trăit cu însuflețire această memorabilă zi.în această atmosferă vibrantă, in sală și-au făcut apariția grupuri de pionieri și șoimi ai patriei, pentru a aduce tovarășului Nicolae Ceaușescu, la această scumpă aniversare, prinosul lor de dragoste, stimă și recunoștință pentru copilăria fericită ce o trăiesc, pentru privilegiul de a se forma ca oameni de nădejde la școala eroică a gîndirii și acțiunii patriotice, revoluționare, a secretarului general al partidului.Copii au urcat la prezidiu, oferind, cu gingășie și afecțiune, tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu buchete de flori. Ei au rostit, cu însuflețire, „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu — România ocrotesc copilăria !“, „Ceaușescu — pace !“.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au primit cu dragoste părintească omagiul celor mai tinere vlăstare ale României socialiste.Mulțumind pionierilor și șoimilor patriei pentru emoționanta lor manifestare, tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresîndu-se celor prezenți — și,
Grandioasa manifestare populară 

din Piața RepubliciiCuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu in încheierea lucrărilor Plenarei Comitetului Central al partidului și activului central de partid a fost urmărită, o dată cu întreaga țară, de peste 150 000 de cetățeni ai Capitalei aflațt'în Piața Republicii. Muncitori, intelectuali, militari, studenți și elevi s-au întrunit aici pentru a omagia, alături de întregul nostru popor, drumul de glorie înscris în istoria patriei prin marile izbinzi ale celor 20 de ani care au trecut de la Congresul al IX-lea, de cind tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost ales în funcția supremă de conducere a partidului.Participanții la această impresionantă manifestare au urmărit cu ■ deosebită atenție magistrala cuvîntare a -tovarășului Nicolae Ceaușescu rostită de la tribuna Plenarei Comitetului Central al partidului și a activului central de partid. S-a aplaudat și ovaționat în- delung. S-a scandat cu însuflețire numele partidului și al secretarului său general, dindu-se astfel expresie hotăririi ferme de a nu precupeți nici un efort pentru transpunerea in viață a mărețelor obiective trasate de Congresul al XIII-lea al partidului, de a face totul pentru prosperitatea și înflorirea multilaterală a scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.După încheierea lucrărilor plenarei, în aclamațiile puternice ale celor prezenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat s-au îndreptat, printr-un adevărat culoar viu, format db mulțime în Piața Republicii, spre sediul Comitetului Central al partidului'.Din zeci de mii de piepturi se scanda cu însuflețire „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul 1", „Ceaușescu — pace !“.Mari coruri muncitorești de la uzinele „Grivița roșie", „23 August", „Semănătoarea", de la regionala C.F.R. — București și de la alte mari întreprinderi au intonat cunoscutele cîntece atit de îndrăgite de întregul nostru popor „Partidul — Ceaușescu — România", „Două decenii de împliniri mărețe".Tineri și tinere, îmbrăcați în frumoase costume naționale, șoimi ai patriei și pionieri, mii și mii de oameni ai muncii au înconjurat cu deosebită căldură pe tovarășul 

prin intermediul posturilor de radio și televiziune, întregii națiuni — a spus :
„Dragi tovarăși,
In tot ce facem trebuie să ne gîn- 

dim întotdeauna Ia generațiile de azi 
și de miine, Ia copiii patriei noastre, 
la copiii dintotdeauna ai națiunii 
noastre ! Să facem totul ca genera
țiile viitoare, copiii patriei noastre, 
ai întregii lumi să nu cunoască 
războaiele, să trăiască intr-o lume a 
păcii și colaborării ! Să muncim cit 
mai bine, să asigurăm generațiilor 
viitoare, urmașilor noștri o Românie 
liberă, independentă, in comunism !“ 
(Aplauze puternice, ovații prelungi
te ; se scandează : „Ceaușescu și po
porul !“).Prin întreaga ei desfășurare, plenara a relevat cu pregnantă hotărîrea fierbinte a națiunii noastre de a-1 urma cu credință și devotament, în strînsă unitate, pe secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in măreața operă de edificare a socialismului și comunismului pe pămîntul patriei. A fost reafirmată încrederea nestrămutată a poporului nostru că, sub conducerea partidului, a secretarului său general, înfăptuirile grandioase ale epocii deschise de Congresul al IX-lea vor fi continuate cu strălucire în viitor, spre gloria patriei, spre binele și fericirea celor ce muncesc.Plenara a exprimat voința fermă a comuniștilor, a tuturor cetățenilor țării de a acționa cu abnegație și dăruire revoluționară pentru realizarea cutezătoarelor obiective stabilite de Congresul al XIII-lea, de a face totul pentru înfăptuirea nobilelor idealuri ale socialismului, comunismului și păcii, pe care secretarul general al partidului le slujește de peste cinci decenii cu nemărginit devotament și înaltă răspundere față de popor, față de destinul istoric al României și al umanității.

Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena Ceaușescu, oferindu-le buchete de flori. Grupuri mari de sportivi au format cu trupurile lor piramide, deasupra cărora înălțau portretul tovarășului Nicolae Ceaușescu, precum și imense pancarte, pe care era înscris : „Epoca Ceaușescu — epoca demnității și măreției României socialiste!". în tot acest timp, ansambluri de artiști amatori și profesioniști, fanfare și tarafuri au interpretat dansuri și cîntece din bogatul folclor românesc, cîntece revoluționare și patriotice.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns cu prietenie manifestărilor de dragoste șl prețuire cu care sint înconjurați.De la balconul Comitetului Central, tovarășul Nicolae Ceaușescu a răspuns acestor .impresionante manifestări de stimă și nețărmurită încredere în partid și, adresîndu-se zecilor de mii de oameni ai muncii care ovaționau cu entuziasm, cu mare însuflețire, a spus :
Dragi tovarăși,
Vă mulțumesc dumneavoastră și 

tuturor locuitorilor Capitalei pentru 
această manifestare Ia adresa parti
dului nostru și vă urez incă o dată, 
din toată inima, ceea ce am urat cu 
puțin înainte întregului nostru po
por : succese tot mai mari în întreaga 
activitate! Doresc ca oamenii muncii 
din Capitală să încheie acest an cu 
rezultate cit mai bune! Multă sănă
tate și fericire !Cei peste 150 000 de bucureșteni au ovaționat și aplaudat îndelung, au aclamat cu putere pentru partid și secretarul său general. întreaga piață a răsunat, minute în șir, de uralele lor puternice și înflăcărate. S-a scandat cu însuflețire „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, „Stima noastră și mîndria — Ceaușescu — România !“.Grandioasa manifestare din Piața Republicii s-a încheiat sub semnul acestor înălțătoare sentimente ale unității strînse, indisolubile, a poporului în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, al hotăririi nestrămutate a comuniștilor, a întregului popor de a acționa cu abnegație, cu dăruire patriotică și eroism revoluționar pentru înflorirea necontenită a patriei noastre, România socialistă. (Agerpres)

Tovarășului LARS WERNER
Președintele Partidului de Stingă — Comuniștii din Suediaîn numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al meu personal, vă adresez felicitări cordiale, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire, de noi succese în activitatea dumneavoastră cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.îmi exprim convingerea că relațiile prietenești, de stimă și respect reciproc, dintre Partidul Comunist Român și Partidul de Stînga — Comuniștii din Suedia se vor dezvolta și în viitor, în interesul celor două popoare ale noastre, al cauzei păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm primit cu multă recunoștință felicitările adresate cu ocazia aniversării revoluției de la 17 iulie, sărbătoarea națională a țării noastre. Aș dori, la rindul meu, să vă adresez urări de sănătate pentru dumneavoastră personal, de progres și prosperitate poporului român prieten.

SADDAM HUSSEIN
Președintele Republicii Irak

Cronica zileiDelegația parlamentară somaleză, condusă de Mohamed Ibrahim Ahmed, președintele Adunării Naționale a Poporului din Republica Democratică Somalia, care, la invitația Marii Adunări Naționale, a efectuat o vizită în țara noastră, a părăsit, miercuri, Capitala.La plecare, oaspeții au fost salutați de Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, de deputați.
★Cu prilejul aniversării Zilei insurecției naționale cubaneze, miercuri a avut loc in Capitală o manifestare culturală organizată de Institu

în județele Caraș-Severin și Vrancea 
s-a încheiat recoltarea grîuiuiAcționînd cu răspundere și dăruire patriotică, sub directa îndrumare a organelor și organizațiilor de partid, oamenii muncii de pe ogoarele județelor Caraș-Severin și Vrancea au încheiat recoltarea griului de pe întreaga suprafață cultivată.In telegramele adresate tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, de comitetele județene de partid se arată că, în prezent, mecanizatorii, cooperatorii, toți lucrătorii de pe ogoare sînt mobilizați la eliberarea suprafețelor recoltate și efectuarea însămințării culturilor duble, realizînd în continuare lucrări de întreținere la culturile de cîmp, în grădinile de legume, în vii
t V

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

20,20 Actualitatea în economie

vremea
Institutul tic meteorologie si hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 25 iulie, ora 20 — 28 iulie, 
ora 20. In țară : Vreme schimbătoare 
In regiunile din nordul și estul țării, 
cu cerul temporar noros șl predomi
nant frumoasă in rest, cu cerul mai 
mult degajat. Vor cădea ploi locale 
care vor avea și caracter de averse, 
însoțite de descărcări electrice in nor

Informații
TENIS. Turneul internațional de tenis pentru junioare desfășurat la Houstka (Cehoslovacia) și dotat cu trofeul „Cupa de cristal" s-a încheiat cu o frumoasă victorie a tinerei sportive românce Diane Samungi, care a întrecut-o în finală cu 6—3,7—5 pe cehoslovaca Petra Sedlackova. în finala probei de dublu, Sedlackova și Nogakova au dispus cu 6—2, 6—2 de cuplul Diane Samungi, Teodora Tache.
ȘAH. în partidele întrerupte din ultima rundă a turneului interzonal feminin de șah de la Havana, Dana Nuțu a pierdut la Zirka Frometa, iar Elena Ahmîlovskaia a remizat cu Pia Cramling. în urma acestor rezultate, clasamentul final se prezintă astfel : 1. Nana Aleksandria (U.R.S.S.) — 10 puncte din 13 posibile ; 2. Elena Ahmîlovskaia(U.R.S.S.), — 10 puncte ; 3—5. Dana Nuțu (România), Nana Ioseliani (U.R.S.S.), Pia Cramling (Suedia) — cîte 8,5 puncte; 6—7. Gulnar Saia- tova (U.R.S.S.), Zsuzsa Veroczi (Ungaria) — cîte 7 puncte etc. Primele două clasate (Aleksandria și Ahmîlovskaia) s-au calificat pentru turneul candidatelor la titlul mondial. Pentru desemnarea celei de-a treia calificate, Dana Nuțu, Ioseliani și Cramling vor susține un turneu de
cinema

© Cei mai frumoși 20 de ani: Epoca 
Ceaușescu: STUDIO (59 53 15) — 17,30:
19.30, BUZEȘTI (50 43 58) — 16,15;
18.30, TIMPURI NOI (15 61 10) — 
17,45; 20
© Pas în doi : LUMINA (14 74 16) — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
© Declarație de dragoste : STUDIO 
(59 53 15) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30,
VOLGA (79 71 26) — 9; 11; 13; 15;
17; 19, AURORA (35 04 66) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20. la grădină — 21 
© Ciuleandra : BUZEȘTI (50 43 58) 
— 14
© Alo, aterizează străbunica : VII
TORUL (10 67 40) — 15; 17; 19
O Masca de argint : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, MUNCA (21 50 97) — 15; 17; 19 
© Mireasma ploilor tirzii — 15, Fata 
care vinde flori — 17,15; 19,30: POPU
LAR (35 15 17)
© Buletin de București : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15; 17; 19
0 Doctorițele : SCALA (11 03 72) — 9; 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15
© O lumină Ia etajul X : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15.30
© Paloș contra paloș : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15; 13,30: 
15,45: 18; 20
O Timpul dorințelor : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17; 19
© Joe Limonadă : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9.30: 11,30: 13.30: 15,30;
17,30; 19.30. EXCELSIOR (65 49 45) — 
9; 11.15; 13.30; 15,45; 18: 20, FLAMU
RA (85 77 12) — 9; 11; 13; 15; 17; 19 
© Toată lumea ride, cîntă și dan
sează — 9; 11: 13, Semion Dejnev — 
15; 17; 19: DACIA (50 35 94)
© Așa bunic, așa nepot : UNION 
(13 49.04) — 9: 11; 13; 15; 17: 19, LIRA 
(317171) — 15,30; 17,30; 19,30
® A treia lovitură pentru motan : 
PROGRESUL (23 94 10) — 15; 17; 19 
© Program de desene animate — 9; 
11; 13, Sîmbăta vrăjitoarelor — 15, 

tul român pentru relațiile culturale cu străinătatea, în cadrul căreia au fost prezentate impresii de călătorie din această țară și a fost vizionat un film documentar cubanez.Au participat membri ai conducerii I.R.RsC.S., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, oameni ai muncii din întreprinderi și instituții bucureștene.Au fost prezenți Juan Cardenas, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Republicii Cuba la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)
și livezi, la recoltatul legumelor șl fructelor. Ei asigură, totodată, condiții corespunzătoare pentru buna desfășurare a activității din toamnă și pentru producțiile anului viitor. De asemenea, se acționează cu toate mijloacele pentru recoltarea, transportul și depozitarea furajelor.Lucrătorii ogoarelor, toți oamenii muncii din aceste județe se angajează să-și îndeplinească exemplar sarcinile și angajamentele asumate .pe acest an și pe întregul cincinal, pentru a contribui, astfel, la înfăptuirea mărețelor obiective stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului, la opera de înflorire a patriei, de creștere a bunăstării poporului.® (Agerpres),
20,33 Invitație în Studioul de concerte 

al Radioteleviziunii (color)
21,05 Magistrale ale socialismului (co

lor). Epoca Ceaușescu. Inscripții 
pe ogor și mașină. Documentar 
artistic

21,25 Serial științific (color). „Planeta 
vie". Episodul 5

21,50 Telejurnal 

dul șl estul țării șt izolat in cele
lalte regiuni. Vir.tul va sulia șlab. pînă 
Ia modelat, cu' unele intensificări in 
nord din sectorul nord-vestie. Tempe
ratura. .aerului- îm scădere-«ușoară. Mi
nimele, nocturne, vor fi-cuprinse in
tre 6 și 16 grade, iar cele maxime, 
diurne, între 18 și 28 grade, izolat mal 
ridicate in sud-vest. In București : 
Vreme predominant frumoasă, cu ce
rul variabil, favorabil ploii slabe. Vîn- 
tul va sufla slab pină la moderat. 
Temperaturile minime, nocturne, vor 
oscila între 13 și 16 grade, iar cele 
maxime, diurne, între 26 șl 28 grade.

sportivebaraj ce va avea loc intr-un oraș european, la o dată ce urmează a fi stabilită de Federația internațională de șah.
POLO PE APA. Partidele disputate în ziua a doua a campionatelor europene de polo pe apă pentru e- chipe de tineret, competiție ce are loc la La Valletta (Malta), s-au încheiat cu următoarele rezultate: U.R.S.S. — Iugoslavia 13—9; R.F. Germania — Ungaria 7—4; Italia — Olanda 8—6; Spania — Bulgaria 12—5.
FOTBAL. Pe stadionul „1 Mal" din Constanța s-a disputat miercuri meciul amical de fotbal dintre lotul reprezentativ al țării noastre și echipa F.C. Lokomotiv Leipzig (R.D. Germană). Fotbaliștii români au obținut victoria cu scorul de 5-J-2 (1—2), prin golurile marcate de Cb- raș (2), Hagi, Boloni (ambii din lovituri de la 11 m) și Zare. Punctele oaspeților au fost înscrise de Scholz și Winkler.Selecționata României a început partida cu următoarea formație : Lung. — Iovan, Ștefănescu, Iorgu- lescu, Ungureanu, Klein, Stoica, Boloni, Rednic, Hagi, Coraș. în repriza secundă au mai jucat Mcraru, Mateuț, Belodedici, Lăcătuș, Balint, Zare, Negrită și Văidean.

Tatăl meu pe termen scurt — 17; 19 : 
DOINA (16 35 30)
© Cursa infernală: PATRIA (11 86 25)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FAVO
RIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17,15;
19,30, MELODIA (11 13 49) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20
© Marea cursă : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 12; 15,30; 18,30
® Privește înapoi cu mînie : CAPI
TOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, la grădină — 21,15
© Iubirea are multe fețe : FESTI
VAL — 9; 12; 16; 19
• Superman : FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 12; 16; 19, GIULEȘTI (17 55 46)
— 9; 12; 16; 19. TOMIS (21 49 46) — 
9; 12; 15,30; 19
© Piedone în Egipt : DRUMUL SĂ
RII (3128 13) — 15: 17; 19
© Atenție la Pană de vultur : FE
RENTARI (80 49 85) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, COSMOS (27 54 95) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19, ARTA (213186) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19, la grădină — 21 
© Căpitanul răzbunării : CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 
20,15
© Cîinele electronic: PACEA (71 30 85)
— 15; 17; 19, FLOREASCA (33 29 71)
— 9; 11; 13; 15,30; 17.45; 20
© Jandarmul și extratereștrîi : MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

teatre
© Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Parada melodiilor — 18.30
© Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 19
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Atenție, se filmează — 19
© Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase" 
(15 56 78, sala Savoy) : Pompiliu de 
Pompadour — 19, (grădina Boema): 
Boema, bucuria mea — 19,30
© Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Cîntați cu mine un cîntec — 18,30 
e Teatrul „Țăndărică" (15 23 77. la 
Școala generală 204 Drumul Tabe
rei) : O fetiță caută un cîntec — 19
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Acțiuni, luări de poziție
geneva: România se pronunță in mod ferm

pentru oprirea cursei inarmărilori in sprijinul dezarmării și păcii i
*
)

i
i
ț

i

ț

iI
ț
i
i

il că partidul va continua lupta pen-
[ tru pace și dezarmare — relatează
| agenția T.A.S.S. Cursa înarmărilor,i a arătat vorbitorul, comportă un

Manifestări consacrate aniversării Conferinței 
pentru securitate și cooperare în Europa

de la Conferința pentru 
și cooperare în Europa, 

agenția T.A.S.S. Partici- 
adunare au adresat un

, MOSCOVA 24 (Agerpres). — La 
Moscova s-au desfășurat lucrările 
unei adunări consacrate aniversării 
a 10 ani 
securitate 
relatează 
panții la 
apel către toate forțele iubitoare 
de pace din Europa, S.U.A. și Ca
nada in care le- cer să se pronun
țe împotriva pericolului unui răz
boi nuclear, pentru încetarea cursei

MAREA BRITANIE : NU — amplasării de rachete 
cu rază medie de acțiune

LONDRA 24 (Agerpres). — In 
apropiere de baza aeriană a S.U.A. 
de la Greenham Common (Marea 
Britanie) a avut loc o demonstrație 
a luptătorilor pentru pace, care 
protestează împotriva amplasării de

SUEDIA : în favoarea creării unei zone fără arme 
nucleare în nordul Europei

STOCKHOLM 24 (Agerpres). — 
Luind cuvintul in cadrul unei în- 
tllniri cu alegătorii, președintele 
Partidului de Stingă — Comuniștii 
din Suedia, Lars Werner, a arătat 

\

In parcul Meiji din Tokio a avut loc oin puivui i-iciji din Tokio a avut loc o amplă manifestație a partizanilor păcii, în cadrul căreia s-a cerut interzicerea tuturor armelor de distrugere \ în masă (

—1

înarmărilor și destinderea relații
lor internaționale. I 
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HELSINKI 24 (Agerpres). — 
Conferința pentru securitate și coo
perare in Europa a constituit ex
presia voinței politice a celor 35 
de state participante de a îmbună
tăți relațiile reciproce in interesul 
popoarelor lor, al securității, echi
tății și cooperării pe continentul 
european, a declarat președintele 
Finlandei, Mauno Koivisto, 
noi rachete nucleare americane 
rază medie de acțiune. Demonstra
ția a fost organizată de Mișcarea 
pentru dezarmare nucleară, la ea 
participind reprezentanți ai opiniei 
publice din diferite orașe ale țării.

CU

pericol imens pentru viitorul civi
lizației și, in aceste condiții, este 
stringent necesar să fie oprită cursa 
înarmărilor, îndeosebi in domeniul 
nuclear. După cum relatează agen
ția T.A.S.S., Lars Werner a subli
niat in mod deosebit necesitatea 
creării unei zone fără arme nuclea
re in nordul Europei.

GENEVA 24 (Agerpres). — în cadrul Programului O.N.U. de pregătire a tinerilor diplomați, la care participă reprezentanți din 25 de state ale lumii, delegația țării noastre la Conferința de dezarmare de la Geneva a prezentat pe larg propunerile și inițiativele României vizîrid promovarea dezarmării și păcii. S-a subliniat că, in concepția șefului statului român, problema fundamentală a epocii noastre este aceea de a se face totul pentru a opri cursa înarmărilor și impune dezarmarea, in primul rînd dezarmarea nucleară, pentru apărarea păcii, a dreptului vital al oamenilor la pace și la viață. Au fost relevate, totodată, rolul
Vizita președintelui R. P. Chineze în S. IL A.WASHINGTON 24 (Agerpres) — Aflat într-o vizită oficială la Washington, președintele R.P. Chineze, Li Xiannian, a avut o întrevedere la Casa Albă cu președintele Statelor Unite, Ronțild Reagan. După cum relatează agențiile China Nouă și U.P.I., au fost discutate evoluția relațiilor dintre cele două țări în diferite domenii, precum și unele probleme internaționale. în timpul vizitei președintelui chinez în S.U.A., între guvernele celor două țări au fost semnate patru acorduri privind cooperarea în domeniile utilizării energiei nucleare în scopuri pașnice, pescuitului, culturii și educației.Deosebirile de vederi dintre China și Statele Unite trebuie astfel soluționate încît ele să nu devină un obstacol în calea dezvoltării relațiilor bilaterale — a arătat președintele R. P. Chineze, Li Xiannian, într-o declarație făcută la Casa Albă — relatează agenția China Nouă. în ce privește problema Taiwanului, a

america centrală: Noi eforturi de pace ale țărilor 
membre ale „Grupului de la Contadora4*CIUDAD DE PANAMA 24 (Agerpres). — în insula Contadora — unde a fost creat, cu doi ani în urmă, un grup de bune oficii, format din reprezentanții Columbiei, Mexicului, Republicii Panama și Ve- nezuelei, cu misiunea de a explora căile dialogului politic în vederea soluționării stării conflictuale din America Centrală — au luat sfirșit lucrările unei reuniuni extraordinare a miniștrilor de externe din țările menționate. Participanții au a- doptat „un plan de acțiune" vizind intensificarea eforturilor în direcția realizării unui climat cu adevărat de pace, securitate și cooperare in America Centrală.BOGOTA 24 (Agerpres). — în- tr-un discurs pronunțat cu prilejul inaugurării sesiunii Congresului Național, președintele Columbiei, Be- iisario Betancour Cuartas, a evidențiat necesitatea, soluționării tp- turor problemelor litigioase internaționale prin .mijloace pașnice, pe calea dialogului politic. Președintele Columbiei s-a pronunțat, totodată, pentru crearea unui climat politic internațional de bună vecinătate și cooperare, pentru intensificarea e- forturilor consacrate realizării păcii în America Centrală.CARACAS 24 (Agerpres). — în cursul unei întîlniri cu presa din 

opiniei publice, al popoarelor de pretutindeni în promovarea unor măsuri concrete in domeniul dezarmării, marea răspundere care revine oamenilor de știință pentru folosirea cuceririlor tehnico-științifice exclusiv in scopuri pașnice. Pe marginea expunerii prezentate de delegația română au intervenit coordonatorul Programului O.N.U. de pregătire a tinerilor diplomați, precum și numeroși cursanți, care au subliniat importanța deosebită a politicii de independență, pace și dezarmare a României în ansamblul acțiunilor statelor iubitoare de pace și progres, care militează pentru oprirea cursei înarmărilor și dezarmare.
relevat vorbitorul, aceasta poate fi rezolvată în spiritul comunicatelor comune și în conformitate cu angajamentele asumate.Pe plan internațional, pacea și dezvoltarea reprezintă cele mai importante și urgente probleme. Cea mai înțeleaptă opțiune constă în dezvoltarea cooperării internaționale, in promovarea unei politici care să ducă la prosperitatea comună și menținerea păcii în lume, pe baza respectării depline a independenței și suveranității fiecărui stat, a a- dăugat Li Xiannian.La rîndul său, președintele Ronald Reagan și-a exprimat încrederea în dezvoltarea și consolidarea cooperării dintre S.U.A. și China. „Existența unor arii de dezacord® a spus el. nu trebuie să împiedice colaborarea dintre cele două țări în „numeroase alte domenii'de interes reciproc". Șeful executivului american a anunțat că vicepreședintele George Bush a acceptat să efectueze o vizită în China.

Caracas, ministrul venezuelean al relațiilor externe, Simon Alberto Consalvi, a arătat că reluarea dialogului dintre S.U.A. și Nicaragua este o necesitate indispensabilă pentru realizarea unui climat real de pace, securitate și cooperare în America Centrală. El a subliniat, totodată, necesitatea ca Nicaragua și Costa Rica să-și reglementeze printr-un dialog direct problemele controversate in legătură cu situația de la frontiera comună.
INDIA

Acord cu privire la soluționarea 
crizei din statul PunjabDELHI 24 (Agerpres). ..-t-g Primul ministru al Indiei, Rajiv Gandhi, a anunțat, in parlament, că a ajuns la un acord cu H. S. Longowal, liderul principalului partid siks „Akali Dai", cu privire la soluționarea crizei din statul indian Punjab — informează agențiile France Presse, A.P. și U.P.I. După întrevederea cu premierul indian, Longowal a declarat că „vremea confruntărilor a trecut și noi sintem pe deplin satisfăcuți de acord".

ORIENTUL 

MIJLOCIU
• •Un qrup de 100 prizonieri 
libanezi eliberați de autori
tățile israeliene • Incident în 

portul SaidaBEIRUT 24 (Agerpres). — Miercuri a sosit în orașul Tyr din sudul Libanului un grup de 100 de prizonieri libanezi, în majoritate musulmani șiiți — eliberați de autoritățile israeliene din închisoarea Atlit din nordul Israelului,, anunță agențiile internaționale de presă citind corespondenți de presă din regiune.La frontiera libanezo-israeliană el au fost luați în primire de Comitetul Crucii Roșii Internaționale, care i-a îmbarcat în trei autobuze pentru a-i transporta în nordul Libanului. Agențiile internaționale subliniază că în închisoarea Atlit continuă să existe încă 335 de prizonieri libanezi și palestinieni capturați de armata israeliană în cursul luptelor din Liban.Prin transportarea lor pe teritoriul Israelului, prevederile Convenției de la Geneva privind prizonierii de război au fost violate, relevă agenția U.P.I.
irBEIRUT 24 (Agerpres). — Nave militare israeliene au deschis focul împotrivă unui cargou ancorat în raza portului Saida, din sudul Libanului, incendiindu-1, transmit agențiile internaționale de presă.Potrivit agenției Reuter, explozia mai multor obuze lansate asupra vasului a cauzat rănirea a trei membri din rîndul echipajului și a șase persoane civile.

DE PRESA

SESIUNEA PARLAMENTULUI 
INDIEI. La Delhi a început sesiunea. Parlamentului Indiei, în cadrul căreia vor fi examinate o serie de proiecte de lege. O atenție deosebită se va acorda problemelor privind politica externă a țării. Luind cuvintul in cadrul grupării parlamentare a Partidului Congresul Național Indian (I) — de guvernă- mint — primul ministru, Rajiv Gandhi, s-a pronunțat pentru menținerea păcii, preîntâmpinarea unei catastrofe nucleare și întărirea mișcării de nealiniere — relatează agenția T.A.S.S.

IN PRIMA JUMĂTATE A ACES- 
' TUI AN, volumul total al comer- Ițului exterior al Chinei a fost cu 29,26 la sută mai mare decît în perioada corespunzătoare a anului I trecut — a declarat purtătorul deCtlvînt al Ministerului Conierțului Exterior și Relațiilor Economice, citat de agenția China Nouă. Expor- I turile au scăzut față de aceeași perioadă cu 1,3 la sută. El a precizat că se impun eforturi pentru I îmbunătățirea controlului asupraschimburilor externe. Aceasta nu va afecta însă respectarea contractelor de comerț exterior încheiate, I deși se vor face unele reajustări.

Lucrările Conferinței de la Nairobi 
consacrate rolului femeii in lumea contemporanăNAIROBI 24 (Agerpres). — Conferința mondială pentru examinarea și evaluarea rezultatelor Deceniului Națiunilor Unite pentru femei, care își desfășoară lucrările la Nairobi, dezbate raportul Comitetului pentru lichidarea discriminării femeii. Documentul relevă aportul femeilor lumii la viața politică și socială, la lupta pentru menținerea păcii și consolidarea destinderii. De asemenea, cere tuturor statelor unde • femeile sint supuse unor măsuri discriminatorii in viața politică și obștească să respecte prevederile Convenției O.N.U. cu privire la eliminarea tuturor formelor de discrimi-

BEIJING: O declarație

R. P. Chineză șiBEIJING 24 (Agerpres). — China a luat notă de faptul că Biroul Politic al C.C. al P.C.U.S. a discutat vizita efectuată în Uniunea Sovietică de vicepremierul Consiliului de Stat, Yao Yilin, a relevat purtătorul de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al R.P. Chineze în legătură cu sublinierea sovietică potrivit căreia China și Uniunea Sovietică trebuie să acționeze împreună pentru
Convocarea celui de al XVII-lea Congres al P. C. ItalianROMA 24 (Agerpres).La Roma s-au desfășurat lucrările plenarei Comitetului Central și a Comisiei Centrale de Control ale Partidului Comunist Italian. Raportul prezentat de secretarul general al partidului, Alessandro Natta, a analizat situația politică și economică actuală a Italiei, unele probleme ale; activității P.C.I. și relațiile acestuia cu cele

Intre acestea se numără șl reducerea importurilor unor bunuri de consum de folosință îndelungată — a spus el.
NEGOCIERI. Consiliul ministerial al C.E.E., întrunit în sesiune la Bruxelles, a însărcinat Comisia Pieței comune să continue negocierile cu S.U.A. în legătură cu problema limitării exporturilor a 17 produse siderurgice vest-eUropene pe piața americană. Miniștrii de externe ai „celor zece" — informează agențiile U.P.I. și France Pbesse — au subliniat că vor adopta con- tramăsuri în. cazul unui eșec al negocierilor cu S.U.A. și al limitării unilaterale a importurilor de către partea americană.
ANCHETA JUDICIARA. Ministrul, italian al protecției civile, Giuseppe Zamberletti, a prezentat în Senat principalele elemente. ale anchetei judiciare în legătură cu catastrofa produsă de ruperea unui dig în zona munților Dolomiți, din nordul țării, arătînd că această tragedie a fost cauzată de „erori umane". Cu acest prilej, el a anunțat că din cele 199 cadavre descoperite au fost identificate 156.

nare a femeii, adoptată de Adunarea Generală in 1979. Delegatele la conferință analizează, de asemenea, proiectul de rezoluție în problema apartheidului. Politica și practica de discriminare rasială, se spune in document, constituie piedici în calea progresului femeii și al întregii omeniri.Delegația Etiopiei a prezentat oficial un proiect de document, intitulat „Declarația de la Nairobi", care, între altele, cheamă statele și popoarele lumii să-și intensifice eforturile pentru oprirea cursei inarmărilor, pentru realizarea unor măsuri practice de dezarmare și întărire a păcii.
privind relațiile dintre 

Uniunea Sovietică restabilirea relațiilor și cooperării lor de bună vecinătate — transmite agenția China Nouă. Relațiile chino-so- vietice se dezvoltă in domeniile economic,' comercial șl cultural și China speră, de asemenea, că și relațiile politice dintre cele două țări se vor îmbunătăți, astfel incit să fie restabilite legăturile de prietenie și bună vecinătate — a arătat purtătorul de cuvînt.
lalte partide politice. italiene. Referitor la problemele externe, raportul a subliniat necesitatea continuării luptei pentru menținerea păcii pe plan internațional.Secretarul general al P.C.I. a a- nunțat, cu acest prilej, convocarea celui de-al XVII-lea Congres al partidului pentru primăvara anului 1986, transmite agenția A.N.S.A.
FESTIVAL. La Szeged (R. P. Un

gară) se desfășoară cea de-a X-a 
ediție a Festivalului internațional 
al formațiilor de dansuri populari- 
ale sindicatelor, la care țara noas
tră, este reprezentată de ansamblul 
„Stemnicu“ din Vaslui, tn deschi
derea festivalului, ansamblul româ
nesc a prezentat dansul „Călușa
rii"., care s-a bucurat de un deo
sebit succes.

ATENTAT. Primul secretar al Ambasadei Iordaniei la Ankara, Ziad J. Sati, a fost împușcat mortal, miercuri dimineața, în timp ce >circula la bordul automobilului său în cartierul rezidențial Cankaya, Iinformează agențiile AssociatedPress și Reuter. Atentatorul, după Ice a tras cinci focuri de armă asupra victimei, a reușit să dispară.
MASURI. O comisie guvernamentală însărcinată cu anchetarea cauzelor ce provoacă violență pe stadioanele de fotbal britanice și-a prezentat miercuri raportul, cerind adoptarea unor măsuri, ca introducerea.. de. legitimații, circuite de televiziune închise și sporirea im- putei’hicirilor poliției. „Dacă nu se iau. măsuri urgente pentru introducerea unor metode mai eficiente de excludere a huliganilor, fotbalul nu va mai putea continua mult în actuala sa formă", arată raportul. Comisia a fost instituită de guvernul englez în urma incendiului din mai, de pe stadionul din Bradford, în care 56 persoane și-au pierdut viața.

Redresarea generala și durabilă a economiei mondiale 
reclamă o largă și echitabilă cooperare internațională

Ample demonstrații de protest în R.S.Â. 
împotriva politicii de apartheid

Consiliu! Economic și Social al O.N.U. (ECOSOC) — a cărui sesiune de vară se desfășoară la Geneva, cu participarea reprezentanților celor 54 de țări membre, intre care și România — examinează un larg evantai de probleme legate de situația economiei mondiale și măsurile ce se impun întreprinse în cadrul forumului mondial pentru promovarea colaborării internaționale in principalele domenii, ale dezvoltării. Dezbaterile, care au la bază un raport al secretarului general al O.N.U. cu privire la evoluția economiei mondiale în perioada 1961—1985 și perspectivele ei pînă în anul 2000, au scos în evidență caracterul extrem de complex și contradictoriu al actualei conjuncturi, îndeosebi faptul că, în ciuda unor tendințe de redresare manifestate în cadrul mai multor țări dezvoltate, situația statelor în curs de dezvoltare devine tot mai îngrijorătoare.
O redresare inegală și 

incertă intr’adev&r> a?a cum re* zultă și din datele raportului amintit, producția mondială a sporit in 1984 cu 3,9 la sută, ritm cu mult superior celui din perioada 1981—1983 (in medie 1,2 la sută pe an). Dar această relansare a fost inegală. Astfel, dacă pe ansamblul țărilor capitaliste dezvoltate creșterea produsului intern brut (P.I.B.) a fost, anul trecut, de 4,8 la sută, individual, statele respective au înregistrat ritmuri care au oscilat de la 6,8 la sută (în S.U.A.) și 5,3 la sută (in Japonia) la 2,8 la sută (în Italia) și 1,3 la sută (in Franța). In general, țările vest-europene au cunoscut în 1984 o redresare economică slabă — în medie de numai 2,2 la sută pentru „cei zece" din Piața comună.Mari discrepanțe între nivelurile de creștere economică a marcat și evoluția țărilor în curs de dezvoltare : în timp ce în țările Asiei de sud- est ritmul mediu s-a apropiat de 
6 la sută, în statele Africii și Ame- ricii Latine el n-a fost decît de 2,3 și, respectiv, 1 la sută.Redresarea economiei mondiale este însă nu numai inegală, ci și in
certă. Scăderea puternică a ritmului de creștere în S.U.A. în primul semestru al lui 1985 — la doar 1,2 la sută, față de 8,6 la sută în perioada corespunzătoare a anului trecut — arată că, chiar și în țările în care s-a manifestat cel mai pregnant, redre

sarea economică n-a avut o bază solidă. Evoluția in viitor a economiei mondiale, consideră raportul O.N.U„ va depinde intr-o anumită măsură de politicile bugetare promovate de țările dezvoltate, în special ds S.U.A.
Cînd creșterea economică 

este subvenționată. Dupa cum este știut, Statele Unite înregistrează de la o vreme mari deficite bugetare: 195,4 miliarele de dolari în 1983; 175,4 miliarde în 1984 și, după toate probabilitățile, peste 220 de miliarde _ in 1985. Asemenea deficite, datorate îndeosebi uriașului volum al cheltuielilor militare (aproape 300 miliaj'de de dolari în acest an), implică o foarte mare cerere de credite din 
PE MARGINEA SESIUNII DE VARĂ A ECOSOC

partea statului, care intră astfel în concurență cu cei ce' solicită capitaluri pentru investiții în economie. Dezechilibrul creat pe piețele financiare între cererea și oferta de credite a dus la creșterea vertiginoasă a nivelului dobînzilor percepute de băncile americane.La rîndul lor, aceste dobînzi înalte au atras spre S.U.A. importante capitaluri internaționale (circa 100 miliarde de dolari în 1984), care, investite în producție, au susținut și impulsionat relansarea economiei a- mericane, intr-un moment cînd deficitele bugetare, absorbind cea mai mare parte a acumulărilor interne de capital, amenințau să o sufoce.Dar ceea ce a fost „bun pentru S.U.A." n-a fost bun și pentru „țările creditoare", în special pentru cele vest-europene, care, lipsite de importante fonduri, și-au văzut slăbite simțitor posibilitățile de redresare economică. Toate acestea relevă fragilitatea suportului pe care a avut loc creșterea economiei americane după 1982 și, în același timp, explică de ce efectele pozitive ale unei asemenea evoluții n-au cunoscut o largă propagare în economia mondială.
Datoriile externe — o pro

blemă politică. Scumpirea excesivă a creditului internațional a lo

vit însă cel mai dur țările în curs de dezvoltare. Dacă datoria externă a statelor respective se ridică în prezent la circa 900 miliarde de dolari, ceea ce înseamnă aproape dublu față de nivelul din 1980, aceasta se datorește în primul, rînd dobînzilor înalte, care au contribuit la creșterea ei cu 36 la sută intre 1979—1982 și cu 52 la sută «in 1983.Din pricina costului ridicat al creditului, țările in curs de dezvoltare 
au plătit anul trecut băncilor parti
culare o sumă de două ori mai mare 
decit cea primită sub formă de noi 
împrumuturi. In condițiile menținerii nivelului ridicai al dobînzilor, a- trage atenția raportul O.N.U., hemoragia de capitaluri din „Sudul" sărac in „Nordul" bogat se va agrava 

șl va deveni periculos de nocivă pentru dezvoltarea economică și socială a țărilor lumii a treia.De altfel, pentru unele țări rămase în urmă, problema datoriilor externe a depășit deja cadrul strict economic, căpătînd un pronunțat caracter politic, deoarece în joc nu mai este atit dezvoltarea, cit supraviețuirea lor. Potrivit estimărilor O.N.U., în țările Africii, de exemplu, creșterea producției pe locuitor va fi nulă sau negativă pînă in anul 2 000.
Deze-Efectul de bumerang al 

deficitelor bugetare, chilibrele înS.UA. au rirea tificială . .Căci preschimbarea în monedă americană a capitalurilor atrase în S.U.A. de costul ridicat al creditului a sporit cererea de dolari și, implicit, valoarea „biletului verde". După 1980, dolarul s-a scumpit, în raport cu monedele celorlalte țări industrializate, cu 40 pînă la 70 la sută. O asemenea evoluție a avut ample și profunde implicații economice și sociale atit pe plan intern, cit și internațional.în domeniul comercial, de exem- incidențele sînt generate de produs american 

finanțele publice ale dus nu numai. Ia spo- dobînzilor, ci și la o ar- supraevaluare a dolarului.

Piu,faptul că același care în 1980 era desfăcut pe piața

externă cu 1 dolar este vîndut în prezent ia prețuri apreciabil mai mari, de 1,40—1,70 de dolari. Totodată, aceeași marfă străină pe care americanul o cumpăra acum cinci ani cu 1 dolar poate fi achiziționată astăzi la prețuri mult mai reduse — de 0,60 pinâ la 0;30 de dolari. Cu alte cuvinte, supraevaluarea dolarului, stimulind importurile și frînind exporturile, a favorizat creșterea rapidă a deficitului balanței comerciale a S.U.A., care in 1984 a atins nivelul record de 123 miliarde de dolari, adică de două ori mai mult decit in 1983 și de aproape cinci ori decit în 1980.Dacă se are în vedere faptul că, după calculele economiștilor americani, un miliard de dolari mărfuri

Vexportate asigură 25 000 locuri de muncă, înseamnă că sporirea deficitului comercial de la 25 miliarde de dolari in 1980 la 123 miliarde în 1984 a lăsat fără slujbe peste două milioane de americani.în același timp, restrîngerea exporturilor a dus la subțierea „carnetelor de comenzi" ale firmelor americane și, nemijlocit, la slăbirea ritmului de creștere economică, care, potrivit estimărilor O.C.D.E., va fi in 1985 de două ori mai redus decit în anul trecut. în condițiile în care economia americană furnizează 25 la sută din producția mondială și 40 la sută din cea a lumii capitaliste, este evident că incidențele unei asemenea evoluții vor depăși frontierele S.U.A.Sînt doar cîteva rațiuni în baza cărora raportul secretarului general al O.N.U. apreciază că perspectivele economiei mondiale depind de reducerea deficitelor bugetare și a nivelului dobînzilor, de slăbirea presiunilor protecționiste din comerțul mondial și stabilizarea ratelor de schimb valutar, de ușurarea poverii datoriilor externe ale țărilor sărace și sporirea fluxurilor financiare pentru dezvoltare.
îndemn la rațiune. Preoc«- pată în cel mai înalt grad de înrăutățirea situației economice mondiale, care afectează, practic, toate statele, 

și în mod deosebit țările în curs de dezvoltare, România socialistă desfășoară o susținută activitate pentru depășirea actualei crize economice, pentru soluționarea globală a problemelor ce confruntă omenirea. în acest sens, delegația țării noastre la sesiunea ECOSOC a propus concentrarea cu prioritate a lucrărilor spre găsirea de modalități adecvate 
pentru angajarea de negocieri reale, 
in cadrul O.N.U., intre țările avan
sate și cele rămase in urmă, in prin
cipalele probleme ale dezvoltării și 
instaurării unei noi ordini economice 
internaționale.Țara, noastră, președintele Nicolae Ceaușescu consideră că un domeniu major care trebuie deschis dialogului internațional este cel al 
datoriilor externe ale statelor în curs de dezvoltare, cunoscute fiind propunerile și inițiativele României in vederea rezolvării echitabile a acestei probleme. Totodată, România subliniază necesitatea eliminării 
barierelor protecționiste și a măsu
rilor discriminatorii, pentru practicarea unui comerț liber, care să favorizeze dezvoltarea tuturor statelor.De asemenea, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat, în repetate rînduri, că realizarea unor pași concreți pe linia unei dezvoltări stabile și echilibrate a economiei mondiale presupune alocarea în scopuri productive a unor importante resurse materiale și bănești, fapt ce nu poate fi conceput decît prin intensificarea eforturilor pentru dezarmare, pentru reducerea uriașelor cheltuieli militare, povară grea chiar și pentru cele mai dezvoltate state. De aceea, tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut nu o dată apel la rațiung, propunînd îngheța
rea cheltuielilor militare și trecerea 
Ia reducerea lor, fondurile astfel eli
berate urmînd a fi canalizate în di
recția progresului tuturor popoarelor, 
și în primpl rînd al celor din țările 
în curs de dezvoltare.Desigur, transpunerea în viață a unor astfel de măsuri, impuse de însăși gravitatea actualei situații, ar aduce o însemnată contribuție la relansarea activității productive în lume și începerea unui proces efectiv de instaurare a unei noi ordini economice internaționale, la depășirea deficultăților generate de criză și asigurarea stabilității economiei mondiale.

Gh. CERCELESCU

PRETORIA 24 (Agerpres). — Intervenția forțelor de represiune sud- africane împotriva demonstranților de culoare s-a soldat marți cu moartea altor două persoane, relatează agenția Reuter. Puternice demonstrații de protest împotriva măsurilor represive ale autorităților de la Pretoria au avut loc în zona East Rand și in aglomerația urbană Kwathema, unde circa 50 000 de persoane au participat la un serviciu memorial pentru 15 victime ale apartheidului.De la instituirea, duminică,: a stării de urgență în 36 de provincii din R.S.A.', în această țară se intensifică valul de represiuni împotriva populației africane majoritare. Potrivit unui comunicat al poliției, citat de agențiile internaționale de presă, pînă acum au fost arestate 653 de persoane. Un reprezentant al Frontului Unit Democratic . din Transvaal a declarat însă că aceste cifre sint mult diminuate. Represaliile, notează agențiile internaționale de presă, sint fără precedent în ultimii 25 de ani, guvernul de la Pretoria ducînd un adevărat război împotriva populației din așezările africane.
„Datoriile externe - obstacol in calea progresului 

țărilor africane44
Declarația liderului PartiduluiDAR ES SALAAM 24 (Agerpres)— Unul dintre principalele obstacole în calea progresului țărilor africane îl constituie împovărătoarea datorie externă a acestora — a declarat la Dar es Salaam liderul Partidului Laburist din Marea. Britanie, Neil Kinnock, care efectuează un turneu în Africa. în context, el și-a exprimat sprijinul față de cererea africană adresată băncilor cre-

Peste 12 milioane șomeriBRUXELLES 24 (Agerpres) — La sfîrșitul lunii iunie, numărul șomerilor înregistrați oficial în nouă din cele zece țări membre ale Pieței comune (Grecia nu furnizează date statistice Comisiei C.E.E.) era, după cum s-a anunțat la Bruxelles, de 12 165 000, reprezentînd 10,7 la sută din totalul populației active. Cele mai mari rate au fost înregistrate în Irlanda (17,6 Ia sută), Olanda

LONDRA 24 (Agerpres). — Republica Sud-Africariă trebuie să pună capăt. rapid stării de urgență instituite în țară și să anuleze treptat legislația discriminatorie aflată in prezent în vigoare — a declarat ministrul afacerilor externe al Marii Britanii, Geoffrey Howe, într-o cu- vîntare rostită la Societatea regală a Commonwealthului. Ministrul de externe britanic a spus că regimul sud- african trebuie să pună în libertate în mod necondiționat pe conducătorii de culoare aflați în detențiune, printre care Nelson Mandela, liderul Congresului Național African, care se află de 21 de ani în închisoare. Șeful diplomației britanice a relevat că Africa de Sud trebuie să pună capăt detențiunilor fără proces și transferului de populație și să se angajeze să trateze locuitorii săi pe același plan de egalitate.Pe de altă parte însă, ministrul de externe britanic a declarat că Marea Britanie se opune în continuare impunerii de sancțiuni economice împotriva R.S.A.

Laburist din Marea Britanieditoare occidentale privind anularea unora dintre datoriile externe ale statelor continentului, pentru a se contribui ,astfel la ameliorarea situației economice și sociale in această parte a lumii. Neil Kinnock a opinat, totodată, că statele occidentale industrializate exportă in tinerele țări independente ale Africii problemele lor, precum șomajul și criza din industrie — relevă agenția Prensa Latina.
în țările Pieței comune(13,2 la sută), Italia (12,6 la sută), Belgia (12,3 la sută) și Marea Britanie (12,1 la sută) — relatează agențiile Reuter și France Presse.Comparativ cu iunie 1984, șomajul a crescut cu 8 la sută în Irlanda, cu 4,9 la sută în Marea Britanie și cu 2,3 la sută în R.F. Germania, precizează raportul statistic al comisiei, adăugind că 36,5 la sută din totalul șomerilor sînt tineri sub 25 de ani.
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