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Angajamentele asumate în cadrul plenarei Comite
tului Central și activului central de partid ne dau garan
ția și certitudinea că toate organizațiile de partid, toți 
oamenii muncii, întregul nostru partid și popor sînt ferm 
hotărîte să asigure ridicarea continuă a României socia
liste pe noi culmi de progres și civilizație, să acționeze 
cu toată fermitatea pentru creșterea forței materiale 
țării, pentru ridicarea continuă a bunăstării materiale 
spirituale a poporului, pentru întărirea independenței 
suveranității României.

NICOLAE CEAUȘESCU
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< ț ț--- 1Profundă mîndrie pentru mărețele realizări ale „Epocii Ceaușescu11,

Prin plenara Comitetului Central și a activului central de partid, desfășurată recent, intr-o atmosferă de puternic .entuziasm și vibrantă angajare comunistă, întregul partid, întregul popor român au aniversat cu profundă mîndrie patriotică împlinirea a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului — eveniment politic de excepțională însemnătate înscris cu litere de aur in noua, istorie a patriei, eveniment politic care a adus, în urmă cu 20 de ani, prin voința unanimă a comuniștilor, in fruntea Partidului Comunist Român pe strălucitul său conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, eminent militant revoluționar și luptător cutezător, cugetător de neasemuita cuprindere, rigoare și profunzime, cel mai iubit fiu al națiunii noastre, a cărui voință și acțiune înmănunchează în cel mai înalt grad idealurile și aspirațiile cele mai arzătoare ale tuturor oamenilor muncii.La această măreață aniversare — comuniștii, națiunea întreagă s-au prezentat cu adinca satisfacție iz- vorită din nestrămutata convingere că acești.ani au înscris împliniri demne de multimilenara și eroica noastră istorie, fiind sinonimi cu epoca unor transformări înnoitoare fără precedent pentru devenirea socialistă și comunistă a României pe care cu îndreptățită mîndrie și demnitate patriotică o numim, spre gloria celui care a înfăptuit-o, „Epoca Nicolae Ceaușescu11. Aceste mărețe înfăptuiri sint rodul muncii avântate, pline de abnegație a întregii noastre națiuni conduse cu clarviziune de partidul comunist — forța care s-a dovedit capabilă să aplice creator adevărurile generale ale socialismului științific la condițiile concrete, istorice din țara' noastră, să învingă orice greutăți, ayind în față neclintit țelul edificării celei mai avansate orînduiri sociale — comunismul — pe pă- mintul României.Realizările remarcabile din toate domeniile de activitate, care au schimbat radical înfățișarea țării, sînt dovada indubitabilă a justeței opțiunilor înțelepte, riguros fundamentate. formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raportul prezentat la Congresul al IX-lea al partidului — forumul care a deschis, orizonturi noi, de neasemuită vastitate pentru munca și viața poporului nostru pe drumul progresului și civilizației socialiste, momentul care a declanșat renașterea noastră națională.Referindu-se la semnificațiile adinei și durabile pe care timpul i le-a conferit Congresului al IX-lea, tovarășul Nicolae Ceaușescu releva în magistrala cuvîntare rostită Ia plenara Comitetului Central și a activului central de partid : -„Congresul al IX-lea al Partidului Co-niunist Român a marcat o nouă

epocă în dezvoltarea economico-so- cială a țării.Congresul a analizat critic activitatea de construcție socialistă și a stabilit orientările de perspectivă, pornind de la necesitatea înlăturării tuturor denaturărilor și a- buzurilor, a tot ce era vechi și perimat, a dogmatismului și șa- blonismului, a unor concepții anti- științifice, dcschizind calea continuării și dezvoltării spiritului revoluționar, afirmării a tot ce este nou, in toate domeniile de activitate11.Sărbătorindu-și izbînzile epocale în construcția economică și spirituală, partidul și poporul și-au u- riit glasul pentru a-1 omagia pe cel care a fost marele arhitect al tuturor victoriilor, pe genialul conducător care — prin propriul său e- xemplu de dăruire și abnegație revoluționară — a dat noi dimensiuni activității e- roice a națiunii noastre, a descătușat energiile creatoare ale celor ce muncesc și a dinamizat puternic întreaga o- peră de construcție socialistă în patria noastră, pentru realizarea deplină a năzuințelor de libertate, suveranitate națională, prosperitate și colaborare cu toate statele lumii.Sintetizînd sentimentele, cele mâi calde și mai profunde ale întregului partid și popor, plenara a prilejuit, prin omagiul adus de Comitetul Central al Partidului Comunist Român, Consiliul Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, Consiliul de Stat și Guvernul .Republicii Socialiste România și ‘mesajele - comitetelor județene de partid, ale organizațiilor de masă și obștești, o cuprinzătoare și expresivă subliniere a rolului covîrșitor, determinant al tovarășului Nicolae Ceaușescu la făurirea destinului nou, socialist al patriei noastre, ă modului original, novator în care a condus poporul pe drumul edificării societății socialiste multilateral dezvoltate. Totodată, cu aceste prilejuri s-a exprimat imensa satisfacție pentru că, in urmă cu 20 de ani, în fruntea partidului și a țării a fost ales Omul chemat de istorie să lumineze noua istorie a patriei noastre socialiste, pentru că acum 20 de ani țara și-a rostit vrerea și. a ales om nou, pe măsura vremurilor noi pe care și le dorea cu ardoare.Ca în atîtea alte, prilejuri memorabile cînd s-a adresat tării, și de această dată tovarășul Nicolae Ceaușescu a înfățișat co

muniștilor, întregului popor un amplu tablou al devenirii patriei in anii care au trecut de lâ Congresul al IX-lea, o analiză profund științifică a drumului străbătut in această perioadă eroică, . demon- strînd îritr-o logică impecabilă, pe baza unor argumente temeinice, științifice, justețea unicului drum posibil de urmat în condițiile noastre, pentru a asigura progresul rapid al țării, prosperitatea și bunăstarea națiunii noastre socialiste — realizarea industrializării accelerate drept operă a poporului român prin mobilizarea propriilor sale e- forturi și resurse pe calea promovării unei rate înalte a acumulării. „Acum putem declara, pe baza faptelor de netăgăduit — sublinia secretarul general al partidului — că ara procedat just re- partizind circa două treimi din venitul național pentru fondul de consum și peste 30 la sută pentru fondul de dezvoltare. Fără acest ritm înalt ai acumulării și dezvoltării am fi rămas in urmă in dezvoltarea torțelor de producție, cu repercusiuni mari asupra nivelului general de viață al poporului, a construcției socialismului, a independenței și suveranității patriei11.S-a desprins limpede din magistrala cuvîntare a secretarului general al partidului ideea esențială că rodnica perioadă de după Congresul al IX-lea se înscrie firesc în continuarea tradițiilor revoluționare ale înaintașilor care au visat și au luptat pentru înălțarea României pe drumul progresului, conferind, prin- dimensiunile realizărilor pre-- zent'ei.un autentic omagiu celor care au. premers generația de azi, care s-âu dăruit cu trup și suflet făuririi viitorului ei luminos.Prin eforturi neslăbite, România a devenit în cși 20 de ani care au trecut de la Congresul al IX-lea o țară industrial-agrară, cu o industrie dezvoltată, modernă, cu o agricultură socialistă avansată, o țară în care au cunoscut o puternică înflorire știința, învățămîntul și cultura. România de azi.se înfățișează deopotrivă ca o țară care, în paralel cu înfăptuirea programului dezvoltării proprii, și-a dobindit un imens prestigiu în lume prin principialitatea cu care a militat și militează pentru cauza păcii și colaborării între popoare,. prin spiritul său de solidaritate militantă, pentru consecvența cu care a acționat și acționează pentru așezarea la baza relațiilor sale cu toate sta

tele lumii — cu țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu țările nealiniate, cu statele, capitaliste dezvoltate — a principiilor deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, a renunțării la forță și la amenințarea cu forța, principii astăzi larg recunoscute ca singurele in măsură să asigure o bază trainică pentru relațiile de colaborare și de . pace între state. Tocmai această politică externă principială, care ține seama atit de interesele patriei noastre, cit și, de, interesele generale ale dezvoltării independente a tuturor națiunilor, a făcut ca în lume șă devină larg cunoscute și prețuite două nume, rostite mereu în strînsă unitate, Ceaușescu—România, ca simbol al vocației unui popor dornic să colaboreze cu toate popoarele lumii pentru progresul general al umanității, să-și realizeze năzuințele sale de mai bine, de viață liberă, de bunăstare și fericire, in condiții de liniște și securitate, în- tr-o lume a păcii și cooperării, eliberată de arme și războaie.în spiritul concepției Înaintate, novatoare și revoluționare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, din marea sală a palatului au pornit către întregul popor ginduri dense, înaripate, deschizătoare de noi drumuri 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. Făcînd o dată mai mult' dovada gîndirii sale cuprinzătoare, adine penetrantă in solul realităților românești, tovarășul Nicolae Ceaușescu a formulat direcții și sarcini concrete privind dezvoltarea in continuare a forțelor de producție, accentuarea caracterului intensiv al dezvoltării economice, perfecționarea relațiilor de producție și sociale, desfășurarea unei , largi. munci ideologice șj politico-educative de formare a omului nou, pentru afirmarea și mai puternică a rolului conducător al partidului în virtutea adevărului că procesul dezvoltării economico- sociale nu s-a încheiat și nu se va încheia niciodată, că rolul unui partid revoluționar este acela de a acționa întotdeauna pentru^ înnoirea, și perfecționarea societății.SĂ RĂSPUNDEM PRIN NOI ȘI RODNICE FAPTE DE MUNCĂ ȘI CREAȚIE CHEMĂRILOR ÎNFLĂCĂRATE ALE SECRETARULUI GENERAL AL PARTIDULUI. TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, SĂ ACȚIONĂM STRÎNS UNIȚI ÎN JURUL PARTIDULUI. AL MARELUI SĂU CONDUCĂTOR, PENTRU ÎNFĂPTUIREA EXEMPLARĂ A HOTĂRÎRILOR CONGRESULUI- AL XIII-LEA AL PARTIDULUI. PENTRU PROGRESUL MULTILATERAL AL PATRIEI ! )
Unanimă adeziune, fermă hotărîre

de a înfăptui politica partidului
Conștiința poporului nostru a vibrat întotdeauna, în cele mai înalte tonuri, la ceasurile mari ale istoriei. Iar Plenara Comitetului Central și a activului central de partid, consacrată aniversării a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului, s-a constituit într-o strălucită ilustrare a ocestui adevăr. Pentru că Congresul al IX-lea s-a înscris cu litere de aur în istoria multiseculară a. României atit prin deschiderea unei epoci noi în dezvoltarea economico-socială a patriei, cît și prin alegerea în funcția supremă a partidului a celui mai iubit fiu al poporului, genial gin- ditor, înflăcărat patriot și revoluționar, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Magistrala cuvîntare rostită la plenară de secretarul general al partidului — strălucită analiză a unui drum istoric scurt, dor bogat in realizări - a adus in milioanele de conștiințe bucuria pentru tot ce a înfăptuit poporul nostru in acești ani, sub conducerea partidului în frunte

cu secretarul său general, gîndul însuflețitor al certitudinii unui viitor de și mai viguroasă înaintare spre țelul construirii societății socialiste și comuniste în România.Intr-o unanimitate deplină de gîndire și simțire, comuniștii, toți oamenii muncii văd în cuvîntarea secretarului general al partidului o sinteză a muncii și eforturilor ior în decursul a 20 de ani eroici, o înflăcărată chemare la angajarea fermă, revoluționară, a întregului popor pentru a înfăptui exemplar hotărîrile Congresului al XIII-lea al partidului, spre înălțarea României pe noi culmi de progres și civilizație. Este — după cum veți vedea — numitorul comun al gîndurilor exprimate, în
O țară nouă, 

puternică 
și independentă Sint zile de intensă vibrație revoluționară și patriotică in bazinele carbonifere ale Gorjului, pe care tovarășul Dumitru Goșa, maistru- miner in cariera Jilț-sud, le evocă cu căldură : „Părtași cu întreaga ființă la desfășurarea lucrărilor plenarei Comitetului Central și a activului central de partid, am urmărit cu viu interes magistrala cu- vintare rostită de secretarul general al partidului. Strălucită sinteză a drumului revoluționar parcurs de națiunea română in cele două decenii de glorii și izbînzi, inestimabil tezaur de teze, idei și aprecieri profund creatoare, cuvîntarea tovarășului . Nicolae Ceaușescu se constituie pentru colectivele de muncă de pe tot cuprinsul țării intr-un vast și mobilizator program de lucru pentru continuarea cu succes a' operei de construcție socialistă.— Care idee din această cuvîntare credeți că vi se adresează dumneavoastră, minerilor ?— Ca membru de partid, ca om aflat pe frontul unei industrii care produce pentru prosperitatea și independența țării mi-a reținut în mod deosebit atenția fermitatea cu care tovarășul Nicolae Ceaușescu veghează asupra înfăptuirii obiec

tivului strategic al asigurării independenței energetice a țării. în a- cest sens, secretarul general al partidului a subliniat încă o dată cu claritate : „Iii concordanță cu hotărîrile Congresului al XIII-lea, va trebui să dezvoltăm cu toată fermitatea baza energetică și de materii prime, ca o necesitate

oncheta de față, de comuniști, de ale țării.mele două decenii. în prezent, Gorjul produce de 30 de ori mai mult cărbune față de anul 1965. Pe baza prevederilor Congresului al XIII-lea al partidului, ritmurile de dezvoltare vor i nregistra sporuri și mai spectaculoase. Ca să nu vorbesc in general, iată, numai în bazinul nostru Jilț, vom produce pînă

oameni ai muncii din diferite colțuri

Din întreaga țară, gînduri și sentimente de profundă 
mîndrie patriotică pentru realizările obținute, de 
puternică angajare pentru înfăptuirea sarcinilor 
subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenara 
Comitetului Central și a activului central de partid

obiectivă a dezvoltării generale a forțelor de producție11.— Și cum înțelegeți să răspundeți acestei chemări ?— Jilțul, tinărul bazin minier în care îmi desfășor activitatea, ca numeroase alte zone industriale ale țării, este o creație a acestor ani. El s-a născut din orientările vizionare, din indicațiile date la fața locului de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul nenumăratelor vizite efectuate în județul Gorj. De altfel, , dezvoltarea industriei miniere in județul nostru este deosebit de semnificativă pentru ce au însemnat anii luminoși ai „Epocii Ceaușescu11, în întreaga devenire a societății românești din ulti-

în 1990 o producție de peste 3 ori mai mare decît cea realizată în 1985.— Ați vorbit despre cifrele vizînd perspective, ca și cum ar fi realizate. Pe ce se întemeiază afirmațiile dv. atit de sigure 1— Pe faptele prezentului. Am reușit să> depășim prevederile de plan din luna precedentă cu peste 60 000 tone lignit. Același lucru ne propunem și în lunile următoare.Țara de Sus a Moldovei, atît de încărcată de istorie, și-a redi- roensionat și ea viitorul dezvoltării, ca toate zonele țării, după ceasul înnoitor al Con-

greșului al IX-lea. O dovedește înfățișarea de astăzi a orașelor și comunelor ei. O argumentează, printr-o coincidența simbolică, și tovarășul Mircea Călin, președintele C.A.P. Ripiceni, județul Botoșani, Erou al Muncii Socialiste : „O întîmplare fericită a făcut să mă aflu și in acest glorios 24 iulie 1985, ca și in acel 24 iulie 1965, ce a marcat începutul unei noi ere pe pămintul patriei, in maiea sală a Palatului Republicii Socialiste România. Așezat aproape pe același loc și ascultînd cu cea mai mare atenție excepționala cuvîntare a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Aveam impresia că recapitulez o întreagă istorie a încercatului nostru popor. De fapt, asta se și întîmpla. Fiindcă expunerea secretarului general al partidului este o densă pagină de istorie.— Ați putea argumenta mai clar această afirmație ?— Da, nu însă mai înainte de a sublinia o > idee adusă în prim plan, cu cunoscUta-i franchețe, de secretarul general al partidului — și anume că drumul parcurs în cei 20 de ani n-a fost deloc ușor. Dar să vă răspund la întrebare. Evoluția agriculturii patriei, ori chiar a aceleia din comuna Ripiceni, județul Botoșani, unde trăiesc și muncesc, este concludentă. Producția agricolă a țării a crescut, în cei 20 de ani care au
(Continuare în pag. a V-a)

MESAJE-ANGAJAMENT
din partea organizației municipale de partid București, orga
nizațiilor județene de partid Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, 
Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, 
Călărași, Cluj, Constanța, Covasna; Uniunii Generale a Sindica
telor din România; Uniunii Tineretului Comunist, Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști și Organizației Pionierilor; Consiliului 
Național al Femeilor; Consiliului Național al Oamenilor Muncii din 
Industrie, Construcții, Transporturi, Circulația Mărfurilor și Finan
țe; Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, 

Silviculturii și Gospodăririi Apelor
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UN ANOTIMP ALES
Fii ai pămintului fiind din străvechimi, 
E vara pentru noi un anotimp ales ;
Un sol fertil, zenit în înălțimi 
Și vremea cea mai bună de cules.

• 
Veac nobil ce la noi sfîrșești prodigios 
Intîiul între toate cele douăzeci 
Ce azi prin truda noastră bogățiile 

le-ai scos, 
Ca altădată săbiile oștenii viteji din teci.

Și relief noi am schimbat și calendar 
Avînd pe Nicolae Ceaușescu simbol 

de început, 
Asemeni unei aure — și demn și legendar — 
Unind cu viitorul un glorios trecut.

Iar vara deveni cel mai bogat cules, 
în semn că-n toate punem sămînță cu temei, 
De-atunci de la Acel al Nouălea Congres, 
Cînd revoluția intra în drepturile ei.

Niculae STOIAN

„Drumul Taberei" - unul din marile și modernele cartiere ale Capitalei Foto : Gh. Vințilă

CU EXIGENȚĂ Șl RĂSPUNDERE
PENTRU PÎINEA NOUĂ A ȚĂRIIDupă o primăvară și început de vară extrem de secetoase, în ultimele săptă- mini a plouat nefiresc de mult peste cîmpiile și podișurile Vasluiului. Totuși, d ploaie1 binefăcătoare pentru recoltele de toamnă bune care se estimează aici, dar nu și pentru orz și grîu. Dimpotrivă. După ce mai intii lanurile de pă- ioase de pe . valea Bîrladu- lui au fost pur și simplu acoperite de apă, recoltarea orzului mai ales a trebuit să se facă mai mult între „ferestrele11 dintre ploi. De două săptămini încoace, cu mijloace mecanice, dar și cu secera și coasa, în condiții de lucru extrem de dificile, oamenii au muncit și muncesc cu dăruire pentru a aduna griul cît mai repede, pînă la ultimul bob.

Zilele și nopțile 
de neodihnâ 

ale mecanizatorilorDe sus, de pe una din nenumăratele coline ce se

înalță pe teritoriul I.A.S. Laza, în fața noastră se dezvăluie privirii lanuri întinse de griu, porumb, floa- rea-soârelui, soia, unul mai frumos și mai roditor ca altul. Inginerul Vasile Nucuță, directorul I.A.S. Laza, cu care am stră

crau în trei formații, dintre care una, cea ale cărei combine sint echipate cu șenile, recolta numai solele aflate in incinta inundabilă a Birladului și Rahovei. Aici, unde pămintul este atît de moale încit practic nu pot intra
Echipa de reporteri a „Scînteii" 

transmite din județul Vaslui

bătut o parte din terenurile acestei unități, e unul dintre specialiștii care, dincolo de cifrele statistice ce exprimă bilanțul realizărilor la zi, pune mai presus de toate marele .efort de muncă al celor care zi de zi, ceas de ceas, se apleacă cu trudă și migală asupra fiecărei palme de pămînt pentru a o face tot mai roditoare. Cu o parte din ei ne-am întîlnit în acest miez de vară la seceriș. Lu

nici măcar căruțele, combinele recoltează aproape în mod obișnuit. Este adevărat, cu o viteză de lucru mai redusă, dar fără nici un fel de pierderi. Cum ? In flux cu combinele lucrează formații mici de se- cerători care în, fața mașinilor string porțiunile cu spicele de grîu căzute sau aflate încă în apă, creînd astfel front normal de lucru combinelor. în acest mod au fost recoltate la I.A.S. Laza peste 100 hec

tare cu grîu. Sus, pe terasă, aeționează formațiile mari de combine și tractoare, care recoltează în condiții normale între 90 și 100 hectare pe zi. ;„Men- ținînd un asemenea ritm — ne spunea directorul întreprinderii — vineri seara vom încheia secerișul celor 1 350 hectare cu grîu, suprafață de pe care ne angajăm să livrăm cel puțin 2 000 tone la fondul de semințe11. Prezentînd astfel rezultatele la seceriș, ca și la celelalte lucrări de Ia I.A.S. Laza consemnăm de fapt materializarea cîtorva din măsurile importante stabilite de comandamentul județean în vederea accelerării ritmului secerișului, în condițiile specifice ale acestei campanii. Modul în care se înfăptuiesc celelalte măsuri aveam să-l cunoaștem pe parcursul celor două zile de documentare în județul Vaslui, zile
(Continuare în pag. a V-a)
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU - VIBRANTUL OMAGIU AI ȚĂRIIpentru strălucita activitate revoluționară consacrată progresuluimultilateral al patriei, cauzei• • socialismului și păcii în lume

li 
îi

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,în aceste înălțătoare momente, care vibrează solemn în conștiința națională, cînd toți fiii patriei noastre străbune cinstesc împlinirea a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului, înscris pentru totdeauna cu litere de aur în istoria patriei, comuniștii, toți oamenii muncii din Capitală, intr-un cuget și o simțire cu întreaga națiune, vă adresează dumneavoastră, Eroul între eroii neamului, suflet din sufletul poporului, un înflăcărat omagiu, expresia sentimentelor lor de nemărginită dragoste, stimă, prețuire și recunoștință.Eveniment de excepțională însemnătate în desfășurarea grandiosului proces al construcției noii orînduiri, cel de-al IX-lea Congres, care v-a încredințat, în numele partidului, al poporului, funcția supremă de conducere a națiunii noastre socialiste, se înscrie intre momentele glorioase din istoria cea mare a țării, prin rpodul profund novator, revoluționar, în care, sub imboldul gîndirii dumneavoastră cutezătoare, al impunătoarei dumneavoastră personalități politice și științifice, a elaborat strategia de largă perspectivă a construcției socialismului în România, asigurînd dezvoltarea multilaterală, dinamică a economiei, științei și culturii, Înaintarea țării,pe cele mai înalte piscuri de progres și civilizație. în acești ani glorioși, pe baza concepției dumneavoastră științifice, a titanicei activități pe care o desfășurați, partidul s-a afirmat cu putere ca forță politică conducătoare, centrul vital al națiunii, care unește și mobilizează energiile creatoare ale întregului popor, participant activ șl nemijlocit la conducerea societății, în cadrul profund original, unic în felul său, al edificiului democrației noastre muncitorești, revoluționare.în amplul proces de promovare plenară a științei și culturii românești, a gîndirii • originale, inițiat de partid, pe baza orientărilor și indicațiilor dumneavoastră, un rol deosebit revine tovarășei Elena Ceaușescu, remarcabil om politic și eminent savant de renume mondial, care îndrumă cu înaltă competență întreaga activitate de cercetare și creație, știința devenind tot mai mult un factor hotărîtor de progres, de înflorire a vieții noastre eco- nomico-sociale, pentru înscrierea României în rindul țărilor dezvoltate ale lumii.într-un glas cu întreaga națiune, comuniștii, toți oamenii muncii din Capitală își reafirmă vibranta mindrie patriotică pentru impresionantul prestigiu de care se bucură astăzi România pe toate meridianele planetei, datorat exemplului însuflețitor, revoluționar în abordarea problemelor cardinale ale contemporaneității, ce caracterizează marea dumneavoastră personalitate, inițiativelor generoase și vastei activități pentru asigurarea libertății și demnității tuturor popoarelor, pentru instaurarea unui climat de securitate și colaborare, de progres și prosperitate, ce v-au impus în mod legitim, in conștiința umanității, drept erou al păcii mondiale.Asemenea întregului popor, cetățenii Capitalei — orașul de care este strîns legată, de peste cinci decenii, eroica dumneavoastră activitate revoluționară — vă aduc, și cu acest prilej, prinosul dragostei și recunoștinței lor, pentru generoasa dumneavoastră grijă și atenție față de înflorirea economico-socială a Bucureștiu- lui, ampla devenire arhitectural-urbanistică a orașului reprezen- tînd rodul nemijlocit al gîndirii și acțiunii dumneavoastră clarvăzătoare, al indicațiilor și orientărilor dumneavoastră programatice, vizînd edificarea noii Capitale, demnă de luminoasele înfăp-, tuiri socialiste, care să constituie o mîndrie a întregului popor. Vor. rămine peste generații, ca un strălucit simbol al forței creatoare a oamenilor muncii, noul centr-u civic, metroul bucureștean, marile platforme industriale, amplele zone de locuințe construite în ultimele două decenii, mărețe ctitorii ale acestei epoci de aur a patriei.în aceste momente sărbătorești vă exprimăm solemnul nostru legămînt ca, îndeplinind cu dăruire revoluționară sarcinile de înaltă răspundere pe care ni le-ați trasat, să facem totul pentru înfăptuirea exemplară a, hotărîrilor :istorice ale Congresului al XIII-lea al partijiultii? $r$$țngajăm linj fșțaț dumneavoastră^ mîult idbite Iși stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să acționăm cu toate forțele pentru ca, pe ansamblul actualului cincinal, să realizăm, suplimentar, o producție marfă de 15,5 miliarde lei, o producție netă de 12,6 miliarde lei și beneficii de 11 miliarde iei. Vom îndeplini integral sarcinile de plan pe acest an, în condiții de înaltă calitate și eficiență, așa incit ponderea produselor noi și reproiectate în valoarea producției marfă să ajungă la 58 la sută, cu 5 procente peste cea planificată, iar economiile pe 1985 să însumeze 30 mii tone metal, 100 mii tone combustibil convențional, 120 milioane kWh energie electrică. Pînă la sfîrșitul anului vor fi puse in funcțiune 158 capacități importante pentru economia Capitalei, din care 100 în devans ; la nivelul întregului cincinal vor fi date în folosință peste 130 000 apartamente și alte obiective social-cultu- rale.Dînd glas simțămintelor noastre de înaltă cinstire față de "dumneavoastră, cel mai iubit fiu al României socialiste, vă adresăm, la această luminoasă aniversare, după datina strămoșească, înflăcărate urări de sănătate și fericire, noi și mărețe izbînzi, în fruntea partidului, a țării, conducîndu-ne cu aceeași hotărîre și clarviziune către înfăptuirea visului de aur al omenirii, comunismul, pe pămîntul scump al patriei.Să ne trăiți întru rnulți ani, spre gloria și măreția României, a minunatului nostru popor I
COMITETUL MUNICIPAL BUCUREȘTI 

AL P.C.R.

Mesajul-angajament al organizației 
județene de partid Alba

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,în această inimă de țară, străveche vatră de istorie și civilizație românească, comuniștii, toți oamenii muncii, împreună cu întreaga națiune, trăiesc înălțătoare momente de adîncă satisfacție și profundă recunoștință, acum cînd întregul partid și popor cinstesc cu vibrantă mindrie patriotică și nespusă bucurie drumul făuritor de noi elanuri, inaugurat de Congresul al IX-lea al partidului, de cînd dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, fiu eminent al patriei, conducătorul nostru înțelept, proeminentă personalitate a vieții politice internaționale, vă aflați in fruntea destinelor României socialiste, act de supremă responsabilitate, strălucit Înfăptuit și Ia cel de-al XIII-lea Congres al partidului prin voința unanimă a întregului partid și popor.însuflețiți de puternica dumneavoastră personalitate, de Înaltul exemplu de abnegație revoluționară pe care îl reprezentați, pe deplin încrezători în idealurile ■ socialismului și comunismului, vă adresăm, din adîncul ființei noastre, la acest glorios jubileu, cele mai profunde sentimente de aleasă admirație și vie recunoștință pentru tot ceea ce faceți ca patria noastră să devină mereu mai înfloritoare, pe făgqșul de biruință pe care l-ați jalonat cu magistrală previziune la cel de-al IX-lea Congres al partidului, marcînd astfel trecerea dezvoltării țării într-o nouă etapă, denumită cu îndreptățit temei „Epoca Nicolae Ceaușescu" — epoca celor mai mărețe și trainice împliniri din întreaga istorie a patriei.în cronica strălucitelor înnoiri cunoscute de strămoșeștile noastre meleaguri vor rămine dăltuite peste veacuri în conștiința generațiilor marile realizări obținute in acest ev înflăcărat, pur- tind pecetea nepieritoare a gîndirii și acțiunii dumneavoastră revoluționare, pildă pentru noi toți, de supremă angajare tică in înfăptuirea mărețelor idealuri ale socialismului munismului.îndeplinind neabătut hotărîrile partidului și statului indicațiile dumneavoastră determinante pentru progresul multilateral al patriei, oamenii muncii din județul Alba, sub conducerea organizației județene de partid, au obținut în cei 20 de ani luminoși succese de prestigiu în dezvoltarea economică și socială, evidențiate în creșterea de peste 6 ori a producției industriale și de peste 3 ori a productivității muncii în industrie, sporirea substanțială a producției agricole, înflorirea învățămintului, artei și culturii. încrezători în profundul umanism al programelor de dezvoltare economico-socială a țării, mobilizați de succesele remarcabile pe care le-au obținut și în cei patru ani din cincinal, comuniștii, toți oamenii muncii din județul ferm‘angajați în realizarea sarcinilor de plan pe anul întregul cincinal.în agricultură, așa cum ați indicat dumneavoastră, . mate și iubite tovarășe secretar general, am încheiat în 'X.

patrio- și conostru,

actualulAlba sint 1985 și pemult stl- cîteva zile

seceratul orzului și ne-am onorat în întregime obligațiile Ia fondul centralizat al statului, , toate forțele umane și mecanice aflîndu-se acum mobilizate la strîngerea recoltei de griu, însămințarea culturilor duble, întreținerea culturilor prăsitoare, recoltarea și depozitarea furajelor, angajîndu-ne in ridicarea nivelului producțiilor atit în sectorul vegetal, cit și în zootehnie, sporind contribuția județului la realizarea programelor de autoconducere și auto- aprovizionare, la creșterea bunăstării celor ce muncesc.Din îndemnul fierbinte al inimilor, adresîndu-vă cele mai sincere urări de sănătate și fericire, ani îndelungați de viață, spre binele și măreția patriei, vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae ~ toți locuitorii județului nobilă decît înfăptuirea Congresului al XIII-lea socialistă pe noi culmi . _ . . .păcii, destinderii și colaborării internaționale.
COMITETUL JUDEȚEAN ALBA 

AL P.C.R.

Ceaușescu, că pentru comuniștii, pentru Alba nu există cauză mai înaltă și mai cu elan ^porit a istoricelor hotărîri ale al partidului, menite să ridice România de progres șl civilizație, într-o lume a

oamenilor muncii din județul Argeș, pentru ajutorul direct și de cea mai mare valoare, pentru uriașa dumneavoastră contribuție la făurirea Argeșului modern și prosper de astăzi, pentru grija deosebită pe care o purtați județului nostru, așa cum o purtațl dezvoltării și progresului tuturor județelor țării.Mîndri de a trăi și munci în epoca de muncă și creație eroică pe care o numim cu deosebit respect „Epoca Ceaușescu", ne angajăm, mult stimate și iubite conducător, să fim mereu soldați credincioși ai partidului și ai patriei, să urmăm marele și luminosul dumneavoastră exemplu de inflăcărat patriot și revoluționar, să ne facem cu cinste și răspundere datoria, să îndeplinim întotdeauna, cu neclintit devotament, politica gloriosului nostru partid comunist, sarcinile trasate de dumneavoastră.Cu convingerea nestrămutată că sub strălucita dumneavoastră conducere patria noastră va cunoaște noi și mărețe înfăptuiri, își va îndeplini neabătut proiectele de progres și prosperitate, de făurire a civilizației socialiste și comuniste, vă adresăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, din toată inima și cu toată dragostea, urarea fierbinte : Să ne trăiți întru mulți ani cu multă sănătate și putere de muncă, spre binele și fericirea poporului român, spre gloria și măreția patriei noastre scumpe — Republica Socialistă România.
COMITETUL JUDEȚEAN ARGEȘ 

AL P.C.R.Mesajul-angajament al organizației 
județene de partid Arad

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae CeaușescuConstituie pentru noi toți o imensă bucurie și o profundă satisfacție de a omagia, împreună cu întregul nostru popor, aniversarea a două decenii de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, piatră de hotar în istoria modernă a țării, în viața națiunii noastre, care a deschis opera unor mărețe realizări și împliniri nemaiîntîlnite în istoria multimilenară a României și care sînt trainic și pentru totdeauna legate de numele și fapta dumneavoastră, perioadă consacrată pe veci în istoria neamului ca „Epoca Nicolae Ceaușescu".Printr-o fericită coincidență, acum 20 de ani, la Congresul al IX-lea, ascultînd vrerea țării de a avea un om nou la istoria nouă, a fost ales conducător marele nostru contemporan, revoluționarul, luptătorul, cugetătorul de o uriașă cuprindere, vigoare și profunzime, a cărui inimă bate in pulsul țării, a cărui gîndire înmănunchează idealurile și năzuințele cele mai înaintate ale poporului, fiul cel mai iubit al patriei noastre, personalitate proeminentă a vieții politice internaționale, — tovarășul Nicolae Ceaușescu.Cu legitimă mîndrie, într-o puternică și unanimă convingere, oamenii muncii din județul Arad, într-un glas cu întreaga țară, asociază înfăptuirile acestor ani în toate sferele vieții materiale neobosită și clarviziunea politică ționar, ale înflăcăratului patriot, temporane, pe care cu venerație mile sale, strălucitul erou al României socialiste, secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu.în toată această perioadă de mărețe înfăptuiri, alături de dumneavoastră, un rol de inestimabilă valoare 1-â avut și îl are mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, fiică devotată a poporului român, strălucit om politic, eminent savant de renume mondial, a cărei prestigioasă activitate a ridicat știința, învățămîntul și cultura românească pe noi trepte de afirmare.Folosim acest minunat prilej pentru a vă exprima, în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor județului Arad, întreaga gratitudine și adîncă recunoștință pentru sprijinul concret, la fața locului de care ne-am bucurat în toți acești ani, pentru orientările .. .. .și indicațiile clare date de dumneavoastră, mult stimate tovarășe ori,' iar a ;celei agricole de două ori. secretar general, cu prilejul vizitelor efectuăte, împreună du mult aliniata tovarășă Elena Ceaușescu, în județul nostru. 'Purtindu-vă o vie recunoștință pentru tot ceea ce s-a realizat în acești ani, oamenii muncii din județul Arad șînt hotărîți. să răspundă, la cotele unei înalte eficiente, prin faptele lor de muncă, măreției vremurilor pe' care le trăim, acțlonînd neabătut pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XIII-lea al partidului, a Indicațiilor și sarcinilor trasate de dumneavoastră* • ’ Avînd în față imaginea strălucitoare a marilor împliniri din dumneavoastră că vom face totul pentru realizarea exemplară a cea mai glorioasă epocă a Istoriei socialismului în România, comuniștii, toți locuitorii bogatelor plaiuri ale Aradului — într-o Indestructibilă unitate de gind și faptă — ne reînnoim legămintul solemn, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de neabătut înaltul dumneavoastră exemplu de muncă și a acționa cu răspundere și exigență pentru a înfăptui exemplar istoricele hotărîri ale Congresului al XIII-lea dului Comunist Român, aducîndu-ne astfel prinosul noștință pentru tot ceea ce ați făcut prosperitatea poporului român.Animați de perspectivele luminoase

semnificație a conceptului de „revoluție agrară". Vizitele pe care^ le-ați efectuat in județul nostru au constituit, de fiecare dată, prilejul unor fructuoase dialoguri cu oamenii muncii bihoreni, care v-au înconjurat cu dragoste nețărmurită și v-au primit cu inimile larg deschise ca pe cel mai ales fiu al neamului.Mărturia supremă a devotamentului nostru își va găsi expresia 
ei cea mai înaltă în tot mai bogate și semnificative fapte de muncă; Avem întrunite toate condițiile pășirea planului pe 1985, angajîndu-ne deri, economiei naționale, 245 mii tone _________ , __ .........  ......gaze asociate și libere, 45 milioane kWh energie electrică pe bază de cărbune, 2 000 tone alumină, confecții-textile în valoare de 120 milioane lei, alte produse utile.Astăzi, cînd întreaga națiune română face strălucitul bilanț al celor douăzeci de ani-lumină, care au săpat în albia timpului noul făgaș al istoriei patriei, noi, bihorenii, cu inimile bătind in același ritm cu marea inimă a țării, vă aducem, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, prinosul de recunoștință pentru tot ceea ce ați făcut și faceți spre binele și fericirea poporului român, legămintul de a vă urma cu nețărmurită încredere și devotament, de a munci fără preget pentru a traduce în viață istoricele hotărîri ale celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român, adresîndu-vă, după străbuna noastră datină, urarea să ne trăiți întru mulți ani fericiți, multă sănătate și putere de muncă, spre măreția și gloria eternă a scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.

COMITETUL JUDEȚEAN BIHOR
AL P.C.R.

pentru realizarea și de- să livrăm, peste preve- cărbune, 10 milioane mc

eroici, ani de minunate realizări și spirituale, cu activitatea ale neînfricatului militant revolu- marele om politic al lumii con- și dragoste 11 poartă țara în lni-

și faceți spreale viitorului

a urma viață, de în mod al Partide recu-binele șlRomâniei socialiste, de înalta garanție a prezenței dumneavoastră în fruntea partidului și statului nostru, vă rugăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să primiți, împreună cu expresia vie a recunoștinței față de pilduitoarea activitate teoretică și practică, pe care o desfășurați fără preget in slujba intereselor fundamentale ale poporului, urările noastre fierbinți de viață îndelungată, multă sănătate și putere de muncă, pentru a ne conduce, cu aceeași înțelepciune și spirit revoluționar, spre noi și importante victorii în măreața operă de edificare socialistă și comunistă a patriei.
COMITETUL JUDEȚEAN ARAD 

AL P.C.R.

Mesajul-angajament al organizației 
județene de partid Argeș

al a Și
Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,La împlinirea a două decenii de la Congresul al IX-lea partidului — moment crucial din istoria noastră națională, care propulsat România spre cele mai înalte culmi ale progresuluicivilizației socialiste și comuniste '— vă rugăm să ne permiteți, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul Argeș, să ne exprimăm cele mai alese ginduri și sentimente de stimă, dragoste, recunoștință și atașament fierbinte față de gloriosul nostru partid comunist, față de dumneavoastră, conducătorul înțelept, încercat și cutezător al partidului și poporului, înalt și pilduitor exemplu de pasiune și dăruire revoluționară, de înflăcărat patriotism, de muncă și luptă dirză pentru înfăptuirea neabătută a mărețelor idealuri ale socialismului și comunismului, pentru fericirea patriei și a poporului român,Cei 20 de ani care au trecut de la Congresul al IX-lea, de la alegerea dumneavoastră în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român,. demonstrează cu tăria faptelor că, prin acest act istoric, partidul nostru, poporul român au ales cu înțelepciune și demnitate calea dezvoltării rapide și multilaterale, calea progresului economico-social, calea afirmării depline, hotărite și viguroase a independenței și suveranității naționale, a înaintării neabătute pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și a comunismului.Cu profundă mindrie patriotică și nemărginită recunoștință privim la această mare aniversare chipul nou al patriei, cu miile și miile de noi și moderne obiective economice, cu orașele și satele înnoite, cu bogata sa viață social-culturală, pe deplin conștient! că tot ce s-a realizat în această perioadă eroică este strîns legat de activitatea dumneavoastră de strălucit conducător comunist, de luminat patriot și înflăcărat militant revoluționar, pentru progresul României.Mîndri de mărețele înfăptuiri pe care le-a obținut patria noastră, sub strălucita dumneavoastră conducere, sîntem totodată bucuroși să spunem, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că împreună cu țara, cu ajutorul dumneavoastră direct, de cea mai mare valoare, o puternică ascensiune eco- nomico-socială, o rapidă și impresionantă dezvoltare pe toate planurile a cunoscut și județul Argeș.Folosim și acest minunat prilej pentru a vă mulțumi cu cea mai profundă recunoștință, în numele comuniștilor și al tuturor

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,împlinirea a două decenii de Ia Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, care v-a încredințat dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, istorica misiune de a conduce destinele partidului și poporului nostru, constituie pentru noi, comuniștii, pentru toți oamenii muncii din județul Bacău, un minunat și fericit prilej de a vă transmite din adîncul inimilor un cald omagiu, împreună cu cele mai alese sentimente de respect, de înaltă prețuire și profundă recunoștință pentru prodigioasa activitate pe care o desfășurați în fruntea partidului și statului, magistral confirmată de mărețele realizări obținute tn această perioadă pe care, in-semn de înaltă cinstire, o numim „Epoca Ceaușescu".Geniul dumneavoastră strălucit, capacitatea excepțională de analiză și clarviziune științifică, hotărirea nestrămutată cu care acționați pentru înnoirea tuturor laturilor vieții noastre politice, economice și sociale, calitățile deosebite de a canaliza într-un șuvoi unic energiile națiunii și-au pus puternic amprenta asupra dezvoltării României socialiste.Orientările fundamentale ale liniei politice promovate cu fermitate, consecvență și spirit revoluționar creator, trăsături ce reunesc, intr-o strălucită sinteză, inegalabila dumneavoastră capacitate prospectivă, de virtuos strateg și laborios constructor al celei mai umane orînduiri pe pămîntul scump al patriei — societatea socialistă și comunistă — au rodit din plin și pe meleagurile băcăuane, întruchipînd progresul multilateral al tuturor domeniilor vieții. Investițiile înfăptuite în acest răstimp de referință unică, inegalabilă ce Însumează aproape 100 de miliarde lei se regăsesc în marile edificii ctitorite în acest mereu mai inflori- .tor colț, de-țară, determinînd creșterea producției industriale de 4,5 -H—î <i... „„î. ...'Aceățe'realizări.'demonstrează marea dumneavoastră,-putere de ______ .............................................................................................. ...................mtihcăți organizare iși previziune de a pune'în ^Sliiâi'tf-tâieKful și greșul al" IX-lea și promovată'cu aii tai consecvență de către dum- spiritul înnoitor al. oamenilor, într-o remarcabila simbidză stimulată de exemplul pe care ni-I oferiți prin fiecare din faptele cărora le sîntem martori, in acest ev strălucitor.Asigurindu-vă de hotărirea noastră nestrămutată de a vă urma cu cel mai înalt devotament în tot ceea ce gîndiți și. întreprindeți pentru strălucirea și măreția patriei, depunem legămînt față de

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,în aceste momente înălțătoare, de vibrant patriotism, cînd întreaga națiune sărbătorește intr-o atmosferă entuziastă, de legitimă mîndrie patriotică, de puternică angajare, împlinirea a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului — arc de triumf al noii noastre istorii — moment de covirșitoare însemnătate în devenirea socialistă și comunistă a patriei, ce a inaugurat cea mai glorioasă epocă din milenara existență a poporului român, înscrisă pentru totdeauna în hronicul de aur al patriei cu numele eroic „Epoca Ceaușescu", îngăduiți-ne, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, ca, asemenea întregului nostru partid și popor, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii de pe cuprinsul județului Bistrița-Năsăud, să vă aducem cel mai fierbinte 1 omagiu și profunda noastră cinstire' pentru neobosita și ilustra dumneavoastră activitate de militant politic, de vizionar și conducător revoluționar de excepție, consacrată dezvoltării și propășirii patriei, fericirii poporului, cauzei socialismului, păcii și progresului in întreaga lume.Răspunzînd unei cerințe Istorice, prin actul de voință al întregului partid și popor, forumul comuniștilor români, desfășurat in urmă cu două decenii, v-a investit cu cele mai înalte răspunderi. Sub conducerea dumneavoastră, suflet din sufletul neamului. Omul da glorie la vreme de glorie, a fost înfăptuită cea mai minunată pagină din viața economică, socială și politică a țârii, epoca dezvoltării vertiginoase a industriei, a modernizării agriculturii, a înfloririi învățămintului, științei și culturii, epoca unor transformări fundamentale, revoluționare în munca și viața poporului, a afirmării la cotele cele mai înalte a talentului, hărniciei și cutezanței unei națiuni libere, suverane și deplin stăpină pe destinele sale, astăzi, prin glorioasa dumneavoastră activitate, respectată și prețuită cum n-a fost niciodată pe toate meridianele globului.Bucurîndu-ne din plin de roadele politicii de'repartizare a forțelor de producție pe, întțeg. teritoriul tării, inaugurată de Con-

sarcinilor și obiectivelor ce ne revin, în deplină concordanță cu exigențele formulate, de a asigura un conținut nou, superior, calității muncii. în același timp, nu vom precupeți nici un efort în vederea realizării In cele mai bune condiții a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă, astfel incit la sfîrșitul actualului cincinal să raportăm o producție suplimentară de cel puțin 7 miliarde lei. Vă încredințăm că ne vom pune întreaga putere a brațelor și minților noastre în slujba înfăptuirii neabătute a istoricelor hotărîri ale celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român.In această măreață zi Istorică, sentimentele noastre, ale comuniștilor, ale tuturor locuitorilor acestui străvechi colț de țară, le împletim intr-un simbolic buchet al dragostei și prețuirii ce vi le purtăm, al stimei și admirației față de conducător al partidului și statului nostru, de mare omenie, oferindu-vi-1 in semn acum, cînd pășim, cu deplină bucurie și de-al treilea deceniu al „Epocii Ceaușescu".

pe linia dezvoltării și modernizachipul nou al țării, al județului, și nestăvilită bucurie, vă aducem, Nicolae Ceaușescu, un vibrant și

dumneavoastră, ilustru patriot înflăcărat și om de respectuos omagiu încredere, pragul celui
COMITETUL JUDEȚEAN BACAU 

AL P.C.R.

Mult stimate ți iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,în aceste zile, cînd întregul nostru popor aniversează două decenii de la istoricul Congres al IX-lea, act politic de covîrși- toare însemnătate pentru împlinirea destinului socialist și comunist al patriei, pentru afirmarea plenară și demnă a României intre națiunile lumii, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Bihor, fără deosebire de naționalitate, își exprimă cele mai alese sentimente de dragoste, prețuire și gratitudine pentru tot ceea ce ați făcut și faceți cu inepuizabilă dăruire patriotică și patos revoluționar în slujba înfloririi libere și suverane a plaiurilor românești, profunda satisfacție și mindrie de a vă avea in fruntea partidului și a țării.înscrise cu litere de aur în conștiința întregului nostru popor, aceste momente sărbătorești ne oferă fericitul prilej de a aduce un fierbinte omagiu personalității dumneavoastră — eminent conducător de partid și de stat, înflăcărat revoluționar și patriot, militant de frunte al mișcării comuniste și muncitorești, neobosit luptător pentru cauza libertății și independenței popoarelor, pentru progres social, colaborare și pace în lume.Congresul al IX-lea, eveniment de referință In marea operă de făurire a României socialiste, moment măreț de alegere a dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, la cîrma partidului, a creat o nouă viziune asupra întregului proces de devenire socialistă a țării.Cele două rodnice decenii de cînd prin voința națiunii ați fost învestit să ne conduceți destinele și să ne conferiți sensul demnității reprezintă o perioadă de timp scurtă în porului, dar în ea reverberează energia și aspirațiile adunate secole de-a rindul, năzuințele sale cronica de aur a prezentului.Perioada legată de un nume scump nouă, deplină satisfacție și legitimă mindrie
creatoare istoria po- unui neam înscrise înnumită cututurora,patriotică „Epoca Nicolae Ceaușescu", a Însemnat pentru strămoșescul nostru Bihor, ca de altfel pentru toate județele țării, o împlinire multilaterală și o ridicare fără precedent pe verticala progresului șl civilizației umane. Știința, învățămîntul și cultura, dinamizate de gindul și fapta tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, remarcabil om politic și savant de reputație mondială, au cunoscut și ele mutații calitative esențiale, îmbinînd într-o sinteză armonioasă cercetarea cu producția, investigația teoretică fertilă cu imperativele stringente ale dezvoltării economice și sociale. O veritabilă salbă de obiective industriale au schimbat radical harta contemporană a acestui minunat colț de țară, o agricultură modernă în plin avint a adeverit profunda

neavoastră, în acest moment sărbătoresc vă raportăm, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, traducind in fapte indicațiile de o neasemuită valoare pe care ni le-ați dat, am edificat, adevărate citadele ale industriei concomitent cu realizarea unui important program de construcții de locuințe, de alte obiective social-cultu- rale. Am făcut pași însemnați rii agriculturii.Pentru toate acestea, pentru cu Inimile încărcate de emoție mult idbite și stimate, tovarășefierbinte omagiu, pe care-1 insoțim cu hotărirea noastră fermă, nestrămutată, de a munci cu și mai multă abnegație, patos revoluționar, pentru a ne îndeplini în mod exemplar sarcinile ce ne revin din planul de dezvoltare economico-socială.Inconjurîndu-vă cu dragoste nețărmurită pentru tot ceea ce ați făcut și faceți spre binele și fericirea poporului nostru eroic, ne angajăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că urmînd în permanență luminosul dumneavoastră exemplu de muncă și viață, de hărnicie, demnitate și patos revoluționar, nu vom precupeți .nici un efort pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce ne revin din hotărîrile celui de-al XIII-lea Congres, pentru traducerea în viață a făurire a societății socialiste României spre comunism.în acest moment jubiliar,recunoștinței, al sentimentelor de aleasă stimă și prețuire pe care vi le închină astăzi întreaga țară, și pe cele ale comuniștilor, ale tuturor locuitorilor înfloritoarelor plaiuri ale Bistriței și Năsăudului, vă dorim, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, viață lungă, aceeași putere de muncă și tinerețe fără bătrînețe împreună cu tovarășa dumneavoastră de luptă, muncă și viață, tovarășa Elena Ceaușescu, spre binele și fericirea națiunii noastre, pentru triumful cauzei păcii și progresului.Să ne trăiți întru mulți, mulți ani, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.
COMITETUL JUDEȚEAN 

BISTRIȚA-NĂSÂUD AL P.C.R.

mărețului Program al partidului de multilateral dezvoltate și înaintare alnmănunchind în marele buchet al

Mesajol-angajament ai organizației 
județene de partid Botoșani

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Animați de cele mai alese sentimente pe care vi le poartă în Inimi, comuniștii, toți locuitorii județului Botoșani vă roagă să acceptați, la cea de-a XX-a aniversare a istoricului Congres al IX-lea al partidului, supremul lor omagiu, felicitările cele mai sincere și mai călduroase, recunoștința fără asemănare ce o au față de dumneavoastră, inițiatorul și ctitorul glorioasei epoci inaugurate pe pămîntul patriei strămoșești in vara anului 1965 și pe care o numim, cu mindrie și îndreptățit temei, in semn de profundă cinstire, „Epoca Nicolae Ceaușescu".Revoluționar neînfricat, patriot desăvîrșit și cugetător de geniu, întruchipînd din fragedă tinerețe cele mai de seamă virtuți ale neamului românesc, ale celor mai distinși fii și conducători ai săi, v-ați consacrat, ca nimeni altul, întreaga viață, putere de muncă și creație pentru izbînda luptei de veacuri a poporului în dobîn- direa drepturilor sale legitime de recunoaștere a ființei naționale, de libertate socială și independență, de progres și prosperitate, de a fi deplin stăpîn pe glia strămoșească, pe valorile și tradițiile sale cele mai de preț, pe posibilitățile afirmării inepuizabilelor sale resurse creatoare.Contribuția hotărîtoare ce vă revine la dezvoltarea și înflorirea continuă a științei, culturii și artei românești, ampla și prodigioasa dumneavoastră operă teoretică, intrată definitiv in patrimoniul spiritualității naționale și universale, încununate cu alegerea ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România, sint însemne ale celei mai înalte aprecieri că opera dumneavoastră se înscrie viguros in tezaurul științei și umanismului epocii noastre. Opera dumneavoastră monumentală, lucrările științifice și strălucita activitate a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu au dat acestor domenii un rol de cea mai mare însemnătate în elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și statului, polarizînd atenția lumii întregi și adăugind
(Continuare în pag. a IV-a)
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Mesajul-angajament al Uniunii 

Generale a Sindicatelor din România
Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,In acest moment de înălțătoare mîndrie patriotică, revoluționară, cind întregul popor aniversează douăzeci de ani de la Congresul al IX-lea al partidului, eveniment de importanță crucială in opera de construcție socialistă a României, dînd glas- celor mai alese sentimente de stimă și respect, de profundă recunoștință ale milioanelor de oameni ai muncii, membri ai sindicatelor, Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România vă exprimă, cu vibrantă simțire, cel mai fierbinte și respectuos omagiu pentru tot ce ați făcut și faceți de-a lungul întregii dumneavoastră vieți și activități revoluționare, spre progresul, libertatea și suveranitatea patriei, spre împlinirea celor mai înalte năzuințe ale poporului român.Drumul de lumină parcurs în cele două decenii de la Congresul al IX-lea, cind prin voința unanimă a partidului și poporului ați fost ales să ne conduceți destinele, evidențiază cu forța realităților de astăzi ale țării și vieții poporului însemnătatea istorică a acestui eveniment cu consecințe cruciale pentru procesul de construcție socialistă în România.Alegerea dumneavoastră, omul și conducătorul de nădejde, chemat de istorie să dea o nouă istorie patriei noastre socialiste, a constituit actul fundamental ai unei adevărate renașteri naționale, al inaugurării unei epoci de profunde și însUflețitoare prefaceri revoluționare, a celor mai mărețe înfăptuiri pe toate planurile construcției socialiste. Toate marile împliniri din această epocă, pe frontispiciul căreia este dăltuit pentru veșnicie numele dumneavoastră de ctitor-erou. își au izvorul și temelia în gindi- rea și acțiunea dumneavoastră clarvăzătoare, temerară, care v-au impus în conștiința națională și a umanității, prin originalitatea și profunzimea de genial strateg și arhitect al operei de construcție a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, ca luptător-erou pentru asigurarea păcii pe planeta noastră.Un rol determinant în progresul economic și social al țării l-au avut invățămintul, știința, cultura, care, sub îndrumarea' și conducerea tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminentă militantă a partidului nostru, personalitate de înalt prestigiu a lumii științifice contemporane, au cunoscut un avint deosebit, aducind o contribuție de cea mai mare importanță la dezvoltarea potențialului tehnico-materiăl al țării, la înflorirea vieții economice, sociale și spirituale â societății socialiste românești.Datorăm concepției dumneavoastră revoluționare, pătrunsă de o vizionară înțelegere a legităților generale ale socialismului științific, intr-o legătură dialectică cu cerințele, cu realitățile românești, perfecționarea continuă a relațiilor sociale, inbtituționali- zarea unui sistem original, specific românesc, prin care clasa muncitoare, oamenii muncii, întregul popor participă in mod real la conducerea societății, la stabilirea hotărîrilor care privesc interesele întregii națiuni.în acest cadru optim de participare a poporului la conducerea societății, în spiritul novator ce vă caracterizează, ați conturat locul și rolul sindicatelor in sistemul democrației muncitorești, revoluționare, participarea lor la întreaga viață economică, socială. culturală a societății noastre socialiste.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom face totul pentru a ne situa la înălțimea importantelor atribuții și marii încrederi ce o acordați sindicatelor. Sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, vom acționa cu toate forțele pentru mobilizarea energiilor oamenilor muncii la îndeplinirea exemplară a planului pe 1985 și pe întregul cincinal, a hotărîrilor de importanță fundamentală pentru progresul continuu al țării și bunăstarea poporului, elaborate de Congresul al XIII-lea al partidului.Ne facem o datorie de conștiință să exprimăm și la acest moment aniversar mindria patriotică și fierbintea recunoștință față de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru tot ceea ce ați făcut și faceți în slujba celui mai important. deziderat, a celei mai nobile cauze a omenirii, asigurarea păcii, ferirea lumii de spectrul unui război nuclear ce ar distruge însăși civilizația umană, viața pe planeta - noastră.Trăim un sentiment de puternică mîndrie patriotică pe care vi-l datorăm dumneavoastră, marele" și luminatul nostru conducător. înscris pentru totdeauna în conștiința umanității ca erou al păcii, pentru faptul că astăzi România are un cuvint de spus, cuvin t ascultat cu respect și considerație în strădania comună a tuturor popoarelor pentru făurirea unei lumi mai drepte și mai bune pe planeta noastră.La această sărbătorească aniversare, exprimăm angajamentul solemn al sindicatelor de a acționa cu toată abnegația, cu râs-, pundere revoluționară pentru înfăptuirea politicii partidului și statului de prosperitate a patriei și a bunăstării poporului, a politicii externe prin care națiunea română iși face cunoscută voința sa fierbinte de a trăi și munci în liniște și pace, într-o lume a păcii și colaborării internaționale.Cu cea mai vibrantă și fierbinte simțire a inimilor noastre, vă urâm să ne trăiți întru mulți ani ! Să ne conduceți cu aceeași luminoasă înțelepciune și temeritate revoluționară, spre propășirea poporului român, spre pacea lumii.

CONSILIUL CENTRAL AL U.G.S.R.

Mesajul-angajament
al Uniunii Tineretului Comunist, 
Uniunii Asociațiilor Studenților 

Comuniști și Organizației Pionierilor
Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Aniversarea a 20 de ani de la istoricul Congres al IX-lea al Partidului Comunist Român, eveniment de însemnătate crucială pentru evoluția vieții politice, economice și sociale din patria noastră, care exprimind voința unanimă a comuniștilor, a întregului popor, v-a ales in fruntea gloriosului și încercatului partid al clasei noastre muncitoare, constituie pentru tinăra generație a patriei, pentru Uniunea Tineretului Comunist, Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din România și Organizația Pionierilor, un nou și minunat prilej de a vă ruga să primiți, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, omagiul înflăcărat, gindurile și sentimentele de nețărmurită dragoste și fierbinte recunoștință, de înaltă mindrie patriotică ale tuturor tinerilor și copiilor — muncitori, țărani, intelectuali, elevi, studenți și militari — pentru neobosita activitate revoluționară desfășurată cu abnegație și dăruire in fruntea partidului și a țării, pentru excepționala cutezanță, geniala clarviziune și fermitatea revoluționară cu care acționați pentru făurirea celei mai bune și mai drepte societăți pe pămîntul României, visul de aur al omenirii, comunismul.Cei douăzeci de ani de cind vă aflați în fruntea destinelor naționale se inscriu sub arcul de boltă al epocii de renaștere națională pe care, cu profundă satisfacție și legitimă mindrie, o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu". relevînd cu pregnanță faptul că al IX-lea Congres al partidului reprezintă o piatră de hotar în istoria multimilenară a poporului nostru.Toate marile victorii pe care le-a obținut poporul român în aceste două decenii de luptă și muncă eroică pentru împlinirea celor mai scumpe idealuri ale neamului, pentru înfăptuirea celor mai cutezătoare dintre visurile sale poartă pecetea magistralei dumneavoastră personalități politice, științifice și revoluționare.Cunoscător profund al societății noastre și al realităților lumii contemporane, beneficiind de o experiență fără egal in mobilizarea și unirea maselor populare la înfăptuirea idealurilor de dreptate' socială și. libertate națională, la construirea socialismului și comunismului, ați inspirat și elaborat, mult iubite și. stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca o sinteză magistrală a gindirii dumneavoastră revoluționare, concepția privind făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, recunoscută pretutindeni ca o contribuție de seamă la îmbogățirea teoriei și practicii edificării, cu poporul și pentru popor, a celei mai înaintate societăți pe care a cunoscut-o pînă in prezent omenirea. întotdeauna dumneavoastră ați știut să puneți in fața partidului, a poporului direcții fundamentale de acțiune, obiectivele cele mai îndrăznețe, care au devenit opere durabile, magistrale întruchipări ale vocației constructive, pașnice a poporului român, jalonind prin Programul partidului, prin documentele adoptate in Forumul comuniștilor perspectivele unui viitor luminos, strălucită expresie a puterii gindirii creatoare de a transforma revoluționar realitatea.'Aceste două decenii au constituit pentru toți tinerii României socialiste, ca de altfel pentru întreaga noastră națiune, o etapă de efervescență creatoare și de mobilizare exemplară, de afirmare și mai puternică a spiritului revoluționar în toate domeniile de activitate. în această perioadă au fost obținute cele mai strălucitoare .victorii ale poporului nostru, la temelia cărora șînt înscrise și semnăturile de onoare ale tinerilor patriei în cartea muncii eroice pentru țară.Acum, cind sărbătorim 20 de ani de istorie nouă, revoluționară, de mărețe izbinzi și realizări, vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa neabătut în spiritul magistralei cuvîntări pe care ă-ți rostit-o la deschiderea lucrărilor Forumului tineretului, cu pasiune și elan tineresc, cu dăruire și romantism revoluționar, pentru a ridica întreaga activitate de educare comunistă, patriotică și revoluționară a tinerei

generații din patria noastră la cote tot mai înalte, răspunzînd astfel îhflăcăratelor dumneavoastră chemări și îndemnuri.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că tînăra generație a patriei iși va intensifica preocupările pentru întărirea unității tuturor forțelor progresiste și democratice ale tineretului de pretutindeni, acționînd în perspectiva deschisă de Anul Internațional al Tineretului, pentru creșterea contribuției tuturor tinerilor lumii la promovarea marilor idealuri ale umanității — pacea, dezarmarea și in primul rînd dezarmarea nucleară, înțelegerea și colaborarea între state, pentru afirmarea dreptului tuturor popoarelor la viață, la existență liberă și demnă.Dînd expresie atașamentului deplin la politica internă și externă a partidului și statului nostru âl cărui strălucit promotor sînteți dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, noi, tinerii și copiii României socialiste, ne angajăm ca, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, să nu precupețim nici un efort pentru realizarea exemplară a sarcinilor ce ne revin in vederea înfăptuirii obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român, a orientărilor și indicațiilor dumneavoastră, ctitorul genial al României socialiste moderne, situindu-ne mereu în primele rînduri, uniți in gînd și fapte, în ampla activitate desfășurată pentru realizarea prevederilor programelor de dezvoltare economico-socială a țării

pe acest, an și pregătirea condițiilor pentru trecerea cu deplin succes la înfăptuirea mărețelor obiective stabilite pentru cincinalul 1986—1990 și, în perspectivă, pînă în anul 2000, pentru făurirea viitorului luminos al scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România. '
COMITETUL CENTRAL

AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Mesajul-angajament al Consiliului 
Național al Femeilor

Mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,La împlinirea a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului, înscris cu litere de aur în marea cronică a istoriei naționale, de cind prin voința unanimă a comuniștilor, a națiunii, , conduceți destinele țării, vă rugăm să primiți un respectuos și fierbinte omagiu din partea milioanelor de femei de la orașe și sate. împreună cu cele mai calde felicitări și urări, izvbrite din adîncul inimilor, de sănătate deplină, viață îndelungată, putere de muncă, ani mulți și rodnici in conducerea partidului și a statului, spre fericirea și prosperitatea întregului popor.în această zi de măreață sărbătoare pentru întreaga suflare românească, îngăduiți-ne să exprimăm, cu cea mai profundă emoție și mîndrie patriotică, sentimentele cele mai alese de înaltă stimă, deosebita prețuire și adîncă recunoștință față de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, erou între eroii neamului, patriot înflăcărat, care întruchipați tot ce are mai bun . și înălțător . harnicul și minunatul nostru popor, înțeleptul conducător și genialul strateg al edificării socialismului și comunismului în. România.Iii toate procesele înnoitoare petrecute în acești 20 de ani se regăsesc plenar gîridirea dumneavoastră de mare profunzime și excepțională putere de sinteză, activitatea neobosită desfășurată fără preget pentru cauza partidului și a poporului român. Spiritul de înaltă exigență revoluționară și principialitate comunistă, legătura, permanentă cu oamenii muncii au imprimat , ritmuri de dezvoltare fără precedent, întreaga națiune numindu-vâ, cu. nețărmurită dragoste, și .cea mai înaltă prețuire, ctitor al României socialiste moderne.în aceste momente solemne, vă rugăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. să primiți mulțumirile fierbinți și sentimentele de cea mai profundă recunoștință ale femeilor de pe tot cuprinsul patriei pentru posibilitățile nelimitate de afirmare multilaterală, creșterea de mare amploare a participării lor Ia întreaga viață economică, politică și socială, în conducerea societății, realitate de necontestat a perioadei inaugurate de Congresul al IX-lea al. partidului, Epoca Ceaușescu,Rod al preocupărilor dumneavoastră constante, în țara noastră s-a asigurat deplina egalitate și demnitate a femeii, a fost creat un cadru atotcuprinzător pentru înfăptuirea rolului femeii în societate ca participant activ la eroica epopee constructivă â patriei. Manifestîndu-și cea mai fierbinte recunoștință pentru minunatele condiții de muncă și de viață de care se bucură, femeile iși reînnoiesc în fața dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, legămîntul de a-și îndeplini, cu înaltă răspundere, nobila misiune de a aduce pe liime, a crește și educa noile generații,. care să asigure vigoarea, tinerețea și continua înflorire a națiunii noastre, transmiterea peste veacuri a înaltelor virtuți ale poporului.Este pentru noi o mare cinste și nobilă datorie ca la această strălucită aniversare să dăm glas „sentimentelor de nețărmurită dragoste, aleasă prețuire, deosebită admirație față de tovarășa Elena Ceaușescu, militant de seamă al partidului și statului, om de știință de reputație internațională, care, în funcțiile de cea mai 

mare răspundere, atribuite de partid și popor, aduce o contribuție de excepțională însemnătate la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și internaționale a partidului și statului, la dezvoltarea puternică a științei, invățămîntului, culturii și artei. Viața și munca prodigioasă a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, închinate progresului și înfloririi națiunii române, promovării ferme a idealurilor nobile ale socialismului și comunismului, cauzei păcii și colaborării, reprezintă pentru masele de femei cel mai luminos exemplu.In numele tuturor femeilor, soții și mame, vă rugăm să primiți expresia recunoștinței noastre profunde față de excepționala activitate pe care dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, o desfășurați, cu mare devotament patriotic și cald umanism, pentru promovarea ideilor păcii, colaborării, independenței și demnității popoarelor, prin numeroase inițiative și demersuri in apărarea păcii, pentru dezarmare generală și, în primul rînd, pentru dezarmare nucleară, securitate în Europa și în întreaga lume.Acum, la aniversarea împlinirii a două decenii de Ia istoricul Congres al IX-lea al partidului, cind întreaga națiune sărbătorește, cu noi și mărețe fapte de muncă, această glorioasă perioadă, îngă

duiți-ne, mult stimate tovarășe secretar general, ca, o dată cu omagiul fierbinte pe care vi-l aducem pentru grandioasele înfăptuiri ale Epocii Ceaușescu, să reinnoim în modul cel mai solemn angajamentul ferm al femeilor patriei, din fabrici, de pe ogoare, din unități de cercetare, din toate sectoarele de activitate, de a acționa, cu mai multă dăruire, cu întreaga lor capacitate și putere de muncă, pentru a transpune ferm in viață orientările și indicațiile de imensă valoare teoretică și practică pe care ni le-ați dat, pentru a răspunde cu cinste chemărilor dumneavoastră înflăcărate privind dezvoltarea, multilaterală a vieții ecpnomico-sociale, ascensiunea României pe cele mai înalte culmi de progres și civilizație.Urmînd strălucitul dumneavoastră exemplu de viață și . luptă revoluționară, exemplul tovarășei Elena Ceaușescu, vom face totul pentru a ne ridica la înălțimea încrederii pe care ne-o acordați, vom milita cu devotament comunist și patriotic pentru participarea tot mai activă a maselor de femei la desfășurarea noii etape de înfăptuire a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și inaintare spre comunism.
CONSILIUL NAȚIONAL AL FEMEILOR

Mesajul-angajament al Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii 

din Industrie, Construcții, 
Transporturi, Circulația Mărfurilor 

și Finanțe
Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Strîns uniți în jurul dumneavoastră, animați de nețărmurita Încredere, dragoste și recunoștință pe care vi le poartă, toți oamenii muncii din Republica Socialistă România trăiesc un eveniment de profundă semnificație — împlinirea a două decenii de la istoricul Congres al IX-lea al Partidului Comunist Român, care,^ exprimind voința unanimă a comuniștilor, sentimentele de știmă și prețuire ale întregii națiuni, v-a ales în suprema funcție de conducere a partidului pe dumneavoastră, cel mai iubit fiu ai poporului, revoluționar călit în lupta pentru triumful noii orînduiri, patriot înflăcărat, militant neobosit pentru idealurile de libertate, independență, prosperitate și pace.Congresul al IX-lea, eveniment de importanță hotărîtoare pentru destinele _ țării, piatră de hotar în amplul proces de înfăptuire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, s-a înscris în conștiința oamenilor muncii, a'întregului nostru popor ca moment inaugural al unei excepționale epoci înnoitoare în istoria patriei, epocă marcată de un puternic avint revoluționar, de profunde transformări în toate sectoarele vieții econmico-sociale. în conștiința politică, în nivelul de civilizație al. clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, al tuturor fiilor țării.Magistralele idei, teze și concepte pe care le puneți la baza politicii interne și externe a Partidului Comunist Român, acțiunea dinamică, consecvent revoluționară pe care o desfășurați pentru transpunerea in viață a acestei politici consacrate cauzei socialismului și comunismului, celor mai de seamă idealuri umane, se constituie într-o monumentală operă a cărei materializare a asigurat și asigură progresul și prestigiul fără precedent al României in anii pe care întreaga noastră națiune, cu adîncă recunoștință și cea mai îndreptățită mîndrie patriotică, îi denumește Epoca Ceaușescu.Pornind de la adevărurile generale ale socialismului științific și interpretîndu-le prin prisma realităților economico-sociale ale 

României, ați adus și aduceți o strălucită contribuție la definirea, fundamentarea și proiectarea etapelor făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și ale înaintării țării spre comunism.Sintem deosebit de mîndri de larga recunoaștere și înalta apreciere pe plan internațional a fermității și consecvenței cu care dumneavoastră, personalitate politică proeminentă a lumii contemporane, militați pentru instaurarea intre statele' lumii a unor relații noi, bazate pe deplină egalitate și avantaj reciproc, pe respectarea independenței și suveranității fiecărei țări, pentru o nouă ordine economică și politică pe plan mondial, pentru realizarea unui climat de înțelegere și cooperare, de pace și securitate. Datorită acestei poziții principiale și consecvente, in consens cu idealurile și interesele vitale ale omenirii, pe care o promovați in organismele internaționale, in cadrul amplului dialog cu toate statele lumii, al fructuoaselor vizite efectuate împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu — militant de seamă al partidului și statului nostru — în numeroase țări, România se bucură de respect și stimă între națiunile lumii.Dind glas sentimentelor unanime ale tuturor oamenilor muncii, strîns uniți în jurul partidului, al dumneavoastră personal, Consiliul Național al Oamenilor Muncii își manifestă profunda stimă și gratitudine față de activitatea fără preget pe care o dedicați bunăstării și fericirii națiunii române, progresului și prosperității României socialiste.în acești ani glorioși, eroica noastră clasă muncitoare a cunoscut o creștere puternică, atit cantitativă cit mai ales calitativă, pe planul conștiinței și al nivelului profesional, afirmindu-șî rolul de frunte pe care-1 deține în societatea socialistă românească, prin capacitatea de a rezolva la un nivel înalt, împreună cu țărănimea și intelectualitatea, sarcinile încredințate de partid pentru progresul dinamic al economiei, pentru racordarea acesteia la cuceririle revoluției tehnico-științifice contemporane, pentru buna gospodărire și sporirea avuției naționale.Intre cele mai semnificative deschideri spre nou pe care le-a inițiat Congresul al IX-lea a! partidului, la loc de frunte se situează concepția dumneavoastră revoluționară, profund umanistă cu privire la dezvoltarea democrației socialiste, care în aceste două decenii _s-a amplificat pe toate planurile și in toate sectoarele societății românești. Crearea unui sistem complex, unic în felul său, de participare directă, activă și largă a cetățenilor la rezolvarea tuturor problemelor ce privesc progresul economic și social, a cadrului instituțional de exercitare a democrației muncitorești revoluționare, a autoconducerii de către oamenii muncii în tripla calitate de producători, proprietari și beneficiari ai rezultatelor muncii lor se constituie intr-o experiență de mare originalitate. într-o puternică forță dinamizatoare a energiilor și talentelor națiunii.Vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general. că, urmînd înaltul dumneavoastră exemplu, aplicînd'neabătut valoroasele indicații și sarcini pe care ni le-ați dat, forurile democrației muncitorești — adunările generale, consiliile oamenilor muncii. Consiliul Național — acționează și vor acționa in continuare cu toată răspunderea, cu înalt spirit revoluționar pentru îndeplinirea programelor prioritare de care depinde dezvoltarea intensivă a economiei naționale, pentru realizarea integrală a planului pe anul 1985, încheierea cu rezultate cit mai bune a cincinalului și trecerea la înfăptuirea mărețelor obiective stabilite de Congresul al XIII-lea al P.C.R. pentru perioada 1986— 1990.Cu prilejul aniversării a două decenii de la Congresul al IX-lea 
al partidului, aniversare atit de scumpă inimilor noastre, vă aducem, vibrantul omagiu al oamenilor muncii și vă adresăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai fierbinți urări de sănătate, viață îndelungată, putere de muncă, pentru a conduce pe mai departe, cu aceeași clarviziune. înțelepciune și fermitate revoluționară poporul român pe trepte tot mai înalte, spre noi și noi victorii pe calea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, a comunismului .— visul de aur al omenirii — în vatra strămoșească a României.

BIROUL EXECUTIV 
AL CONSILIULUI NATIONAL 

AL OAMENILOR MUNCII DIN INDUSTRIE, 
CONSTRUCȚII, TRANSPORTURI, 

CIRCULAȚIA MĂRFURILOR SI FINANȚE

Mesajul-angajament al Consiliului 
Național al Agriculturii, Industriei 

Alimentare, Silviculturii 
și Gospodăririi Apelor

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,In aceste zile, cind întreaga noastră națiune sărbătorește, într-o atmosferă entuziastă, de legitimă mîndrie patriotică, de puternică angajare, împlinirea a două decenii de la Congresul al IX-lea al P.C.R., care v-a ales pe dumneavoastră, cel mai iubit fiu al poporului, in suprema funcție de conducere a partidului, Consiliul Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor, în numele întregii țărănimi, al celorlalți 'oameni ai muncii pe care-i reprezintă, își exprimă nețărmurita dragoste, devotamentul și recunoștința fierbinte pe care le nutresc față de dumneavoastră, conducătorul strălucit al partidului și statului nostru, care acționați cu clarviziune, tenacitate, cutezanță revoluționară și totală dăruire pentru propășirea țării și fericirea poporului, pentru triumful păcii și progresului în întreaga lume.Spiritul militant, pătrunzătoarea gîndire revoluționară, înaltul umanism și nețărmurită iubire de neam și glie, care caracterizează întreaga dumneavoastră activitate, și-au găsit o strălucită întruchipare în concepția politică profund novatoare promovată de partidul nostru după Congresul al IX-lea. care a inaugurat cea mai fertilă epocă din istoria milenară a țării, intrată definitiv în conștiința poporului nostru drept „Epoca Nicolae Ceaușescu".Acționînd pe baza. orientărilor date de dumneavoastră, beneficiind de directa îndrumare și coordonare a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, cercetarea noastră științifică agricolă a permis descoperirea și punerea în valoare a unor rezerve menite să contribuie la soluționarea problemelor actuale și de perspectivă din domeniile agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și gospodăririi apelor.Oamenii muncii din agricultură, industria alimentară, silvicultură și gospodărirea apelor prețuiesc în cel mai' înalt grad contribuția dumneavoastră determinantă în elaborarea politicii agrare a partidului, a conceptului de nouă revoluție agrară, în cimentarea puternicei alianțe muncitorești-țărănești, forța motrice hotărîtoare pentru înfăptuirea măreței opere de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate în scumpa noastră patrie și inaintare a României spre comunism.Consiliul Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor, vă adresează și cu acest prilej, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, cele mai vii mulțumiri pentru sprijinul material și grija pe care le manifestați, zi de zi, în vederea promovării celor mai corespunzătoare căi și soluții menite să determine progresul mai rapid al domeniilor în care activăm. Ca urmare a dezvoltării și modernizării bazei telmico-materiale, a transpunerii în viață a numeroaselor programe spșciale elaborate din inițiativa și cu contribuția dumneavoastră directă, tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, producțiile agricole au crescut substanțial de la un an la altul, asigurînd cerințele unei alimentații rationale a populației, materii prime agricole pentru industrie, precum și alte necesități ale economiei naționale.Toți cei ce lucrează pe ogoare vă adresează calde și vii mulțumiri pentru orientările de largă perspectivă și prețioasele indicații pe care ni le-ați dat, pentru sarcinile stabilite cu prilejul analizelor de mare profunzime pe care ni le-ați făcut în numeroase ocazii cu privire la dezvoltarea agriculturii — ramură de bază a economiei noastre naționale — la modul de înfăptuire a noii revoluții agrare, care presupune în primul rînd — așa cum ați indicat dumneavoastră — obținerea unor producții agricole maxime și eficiente, prin aplicarea celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii. într-o desăvîrșită-ordine și disciplină.Soluțiile clare și ferme, străbătute de spiritul revoluționar care vă caracterizează întreaga activitate, reprezintă. pentru noi o călăuză sigură în muncă, un îndrumar de inestimabilă valoare teoretică și practică.în numele milioanelor de țărani cooperatori, mecanizatori, muncitori din unitățile agricole de stat, din industria alimentară, silvicultură și gospodărirea apelor, al cadrelor tehnice din producție și cercetare, ne angajăm în fața dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să acționăm fără preget pentru. gospodărirea exemplară a pămintului, a fondului forestier și apelor țării, pentru creșterea producției și a eficienței economice, pentru înfăptuirea exemplară a tuturor obiectivelor ce ne revin din planul de stat pe 1985 și din cincinalul 1986—1990.Omagiul pe care țărănimea, toți oamenii muncii din agricultură, industria alimentară, silvicultură și gospodărirea apelor îl aduc dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru tot ce ați făcut în epoca de aur, ce vă poartă numele, este angajamentul nostru solemn de a înfăptui neabătut obiectivele stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului, sporind astfel contribuția agriculturii la înflorirea continuă a României socialiste.
CONSILIUL NATIONAL AL AGRICULTURII, 
INDUSTRIEI ALIMENTARE, SILVICULTURII 

Șl GOSPODĂRIRII APELOR
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/^(Urmare din pag. a Il-a)

ANTUL OMAGIU ȚĂRII
noi dimensiuni prestigiului de care se bucură țara noastră pe toate meridianele planetei.Vă sîntem profund recunoscători, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru că, o dată cu țara, județul Botoșani a parcurs în toată această perioadă, ca urmare a aplicării consecvente a conceptului dumneavoastră de dezvoltare economico-socială armonioasă și echilibrată a tuturor zonelor și localităților României socialiste, cel mai dinamic ritm al împlinirilor din întreaga sa evoluție, locuitorii săi bucurîndu-se acum de minunate dotări tehnico-materiale și ale vieții cultural-educative.Orientările clare, tezele și ideile, temeinic fundamentate, cu- . prinse în opera dumneavoastră, de permanentă strălucire, constituie pentru Organizația județeană de partid Botoșani, pentru toți oamenii muncii de pe aceste mîndre și frumoase plaiuri un puternic imbold de a acționa neîntrerupt, pătrunși de cea mai mare încredere într-un viitor tot mai luminos, viitorul socialismului și comunismului pe pămintul patriei.Știm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că cinstirea cea mai de preț pentru dumneavoastră o reprezintă fapta muncii durabile. De aceea, omagiindu-vă în chipul cel mai înalt, vă asigurăm, și cu acest prilej, că, așa cum ne-ați cerut-o în fiecare dintre memorabilele vizite de lucru pe aceste locuri strămoșești și așa cum ne îndemnați mereu, ne angajăm să facem tot ceea ce depinde de noi pentru a încheia cu bune rezultate anul 1985, prin realizarea sarcinilor din planul de dezvoltare economico-socială în profil teritorial.Vă felicităm cu toată căldura, la această glorioasă și scumpă aniversare pentru partid, țară și popor, și vă rugăm să primiți urările cele mai alese de sănătate și fericire, de viață îndelungată, multă putere de muncă și creație, pentru îmbogățirea continuă a inegalabilei opere teoretice și practice, pentru fericirea și înălțarea pe noi trepte a României, pentru cauza păcii, independenței și suveranității tuturor popoarelor lumii.

COMITETUL JUDEȚEAN BOTOȘANI 
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tru sarcinile și orientările de Inestimabilă valoare practică formulate, aici, pe meleagurile noastre în timpul vizitelor de lucru efectuate, împreună cu mult stimata și prețuita tovarășă Elena Ceaușescu.Gloriosul jubileu ne oferă deosebitul prilej de a omagia cu aleasă cinstire ilustra dumneavoastră personalitate și grandioasa operă pe care ați făurit-o Împreună cu poporul, asigurîndu-vă că toți comuniștii, oamenii muncii din județul Brăila, uniți și mai mult în jurul partidului, al dumneavoastră, mult iubite și stimate, tovarășe Nicolae Ceaușescu, vor transpune în viață în mod exemplar sarcinile ce le revin din istoricele hotărîri ale Congresului al XIII-lea, adueîndu-și o contribuție tot mai importantă la înălțarea patriei pe noi culmi de progres și civilizație.Vă rugăm încă o dată, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescti, să primiți urările noastre fierbinți de mulți ani cu sănătate, fericire, neostenită putere de muncă, pentru a ne conduce pa mai departe spre noi victorii, spre gloria eternei Românii.
COMITETUL JUDEȚEAN BRĂILA 

AL P.C.R.

nilor muncii din județ pentru sprijinul permanent și încrederea acordate, pentru tot ceea ce ați făcut și faceți zi de zi spre binele și fericirea noastră. <în spiritul hotăririlor Congresului al XIII-lea al partidului, vom acționa mai energic pentru realizarea integrală a programului de locuințe și punerea în funcțiune a obiectivelor de investiții planificate, creșterea în continuare și mai accentuată a productivității muncii, pregătirea în cele mai bune condiții a activității de producție pentru anul 1986 — primul an al notțlul și mobilizatorului nostru cincinal.Permiteți-ne, mult stimate și Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca patosului și bucuriei fierbinți cu care întregul popor omagiază mărețul jubileu al istoricului Congres al IX-lea al partidului și ilustra dumneavoastră personalitate să le adăugăm, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din Caraș-Severin, urările noastre de multă sănătate, fericire și putere de muncă pentru a ne conduce cu aceeași vigoare, ani îndelungați pe calea marilor înfăptuiri socialiste și comuniste, spre gloria eternă a partidului României !
COMITETUL JUDEȚEAN
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Sîntem profund recunoscători față de neobosita dumneavoastră?''' activitate consacrată soluționării constructive a marilor probleme ale contemporaneității, creării unui climat de pace, securitate și colaborare internațională. în cele două decenii de cînd vă aflați în fruntea partidului și statului, întreaga politică externă a României, de pace și largă conlucrare internațională, este indisolubil legată de numele și activitatea dumneavoastră.In atmosfera de puternică angajare patriotică generată de aniversarea a două decenii de la Congresul al IX-lea, de cind partidul și poporul v-au ales la cîrma destinelor lor, comuniștii, toți oamenii muncii clujeni, strins uniți în jurul partidului, al dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă încredințează de hotărirea și voința lor unanimă de a vă urma neabătut, de a acționa cu toată energia și fermitatea pentru realizarea prevederilor de plan pe acest an și pregătirea corespunzătoare a noului cincinal, pentru înfăptuirea tuturor sarcinilor ce le revin din istoricele hotărîri ale Congresului al XIII-lea.La această aniversare, scumpă Inimilor noastre, vă rugăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să ne permiteți să vă aducem in numele organizației județene de partid, al tuturor clujenilor, un vibrant omagiu și să vă adresăm cele mai calde urări de multă sănătate, viață lungă, putere de muncă și fericire deplină, pentru a conduce pe mai departe, cu aceeași clarviziune, înțelepciune și fermitate revoluționară, destinele poporului român, spre noi și noi victorii, spre binele, fericirea, gloria și măreția patriei noastre socialiste.
COMITETUL JUDEȚEAN CLUJ
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Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Glorioasa aniversare a istoricului Congres al IX-lea al Partidului Comunist Român, care s-a înscris în conștiința națiunii ca o adevărată piatră de hotar prin alegerea dumneavoastră în fruntea partidului — hotărîre de cuget și simțire ce a determinat o cotitură decisivă în destinele României — ne oferă nouă, comuniștilor brașoveni, tuturor locuitorilor acestor străvechi și frumoase plaiuri românești un minunat prilej de a vă exprima gîndurile și sentimentele de adîncă și înflăcărată dragoste, profund respect și devotament nețărmurit, împreună cu recunoștința fierbinte pentru tot ceea ce ați făcut și faceți spre binele și fericirea poporului român, pentru libertatea, demnitatea și independența patriei, pentru triumful socialismului și al păcii in lume.In această zi de sărbătoare, noi toți, deopotrivă, tineri și vîrstnici, bărbați și femei, muncitori, țărani sau cărturari, români, maghiari, germani și de alte naționalități, trăim intens mîndria patriotică de a participa cu întreaga noastră capacitate creatoare la grandiosul proces revoluționar de edificare a României socialiste și comuniste sub steagul glorios al partidului, condus cu neasemuită înțelepciune și cutezanță revoluționară de dumneavoastră. mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, strălucit Erou al neamului nostru, care întruchipați în modul cel mai fericit înaltele virtuți ale geniului creator românesc.Gîndirea și acțiunea de mare originalitate și vigoare științifică ce vă sînt proprii, înalta capacitate de a defini strategia progresului neîntrerupt al patriei în condițiile complexe ale vieții economice și .politice contemporane, larga deschidere către, ceea ce este nou și valoros, lupta fermă împotriva a tot ceea ce este înapoiat, cu automulțumirea și rutina, militantismul neobosit animat de omenie — trăsături ce definesc proeminenta dumneavoastră personalitate de revoluționar și patriot — și-au pus o pecete inconfundabilă pe întreaga epocă inaugurată de Congresul al IX-lea, epocă fără egal în întreaga istorie, multimilenară a poporului român.Asemenea tuturor județelor țării, Brașovul a cunoscut în aceste două decenii ample prefaceri înnoitoare care confirmă cu tăria faptelor că socialismul românesc — al cărui eminent arhitect sînteți dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — este un socialism făurit de către popor și pentru popor. Mărturie stau marile cetăți muncitorești care s-au înălțat pe aceste meleaguri, ritmul înalt în care s-au dezvoltat industria și agricultura, celelalte ramuri economice, chipul nou al orașelor și satelor brașovene, avîntul întregii vieți spirituale, transformările adinei petrecute în gîndirea și modul de viață al oamenilor. Toate mărețele împliniri ale acestor deosebit de rodnici ani se leagă de numele și activitatea dumneavoastră neobosită, de sprijinul neprecupețit și înalta grijă cu care onorați organizația județeană de partid, munca și viața tuturor locuitorilor județului Brașov, pentru care vă adresăm, din adîncul inimilor, mulțumirile cele mai călduroase și întreaga noastră recunoștință.Aducem, totodată, un respectuos omagiu și întreaga noastră gratitudine tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, prestigios om pplitic și savant de reputație mondială, care ne ajută cu aleasă generozitate să înfăptuim sarcinile ce ne revin din Programul partidului.In aceste zile aniversare pe care Ie sărbătorim prin muncă avîntată pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin din hotărîrile Congresului al XIII-lea al partidului, îngăduiți-ne, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă adresăm urările noastre de sănătate deplină și putere de muncă, pentru a conduce pe mai departe destinele scumpei noastre patrii.
COMITETUL JUDEȚEAN BRAȘOV 
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prestigios om pplitic și savant de reputație mondială, care ne

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,în aceste momente sărbătorești, cind aniversăm cu aleasă cinstire gloriosul jubileu al celor două decenii de la istoricul Congres al IX-lea, în consens cu întregul partid și popor, comuniștii, toți locuitorii acestor legendare meleaguri vă adresează, din adîncul inimilor lor, rugămintea de a primi cel mai înălțător și vibrant omagiu de recunoștință pentru strălucita dumneavoastră activitate, desfășurată cu neistovită dăruire, cu nețărmurit devotament, cu consecvență și fermitate revoluționară în fruntea partidului și statului pentru făurirea pe pămîntul românesc a celei mai drepte și mai umane dintre societăți — societatea socialistă și comunistă.Acum, cînd facem bilanțul cutezătoarelor împliniri din aceste două decenii de aur, gîndurile noastre se'îndreaptă cu nețărmurită recunoștință către partid, către dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, ilustru conducător de partid și de stat, profund și realist gînditor revoluționar, personalitate de mare prestigiu a vieții politice contemporane, făuritor de epocă și nerețe, v-ați dedicat idealuri de dreptate șiAsemenea întregii tribuției inestimabile . tuirea politicii interne șl externe a partidului și statului nostru, la îmbogățirea teoriei și practicii revoluționare, la promovarea spiritului științific, clarvăzător în viața economico-socială și politică a tării.Sîntem fericiți că partidul și țara au un asemenea conducător, iubit și stimat de întregul popor, apreciat pe toate meridianele lumii, care întruchipează tot ce are mai bun și mai înălțător eroica noastră națiune, cele mai frumoase virtuți ale omeniei, demnității, dreptății, dîrzeniei, cutezanței și dăruirii pentru propășirea patriei socialiste.Relevăm cu deosebită satisfacție faptul că, sub conducerea dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, a fost dinamizată întreaga viață politică și socială, a crescut rolul conducător al partidului în toate domeniile de activitate, s-a creat un cadru profund democratic de participare a maselor la rezolvarea treburilor de stat și obștești, s-a întărit legalitatea socialistă, s-a instaurat un mod de viață clădit pe normele eticii și echității, se formează un om nou, cu un larg orizont de cunoaștere. cu înalte trăsături moral-politice.Excepționala dumneavoastră activitate de înflăcărat patriot revoluționar și ilustru mesager al aspirațiilor și voinței poporului român de prietenie, pace, colaborare și destindere v-a.Jmpus în conștiința întregii lumi ca eminent militant. al mișcării comuniste și muncitorești, ca personalitate de frunte a vieții politice contemporane, care vă dedicați întreaga energie și putere de muncă înfăptuirii dezideratelor fundamentale de existență liberă, independentă și suverană a scumpei noastre patrii, a tuturor statelor lumii.Folosim și acest minunat prilej pentru a vă aduce, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai calde mulțumiri pentru preocuparea dumneavoastră statornică față de dezvoltarea echilibrată, armonioasă a tuturor zonelor țării, de care a beneficiat din plin și județul Buzău.Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, acționînd cu toate forțele pentru realizarea integrală a sarcinilor de plan pe acest an, pentru traducerea în viață a hotărî- rilor Congresului al XIII-lea, a prețioaselor dumneavoastră indicații și orientări, comuniștii, toți oamenii muncit își eforturile pentru pregătirea temeinică a activității 1986—1990.Cu prilejul acestei mărețe sărbători, dînd glas timente de dragoste fierbinte și de aleasă prețuire pe căpe vi le poartă comuniștii, toți locuitorii acestor străbune meleaguri bu- zoiene, vă adresăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, cele mai calde urări de sănătate și fericire, de viață lungă și nesecată putere de muncă, spre gloria și măreția partidului, a scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.

de țară nouă, care, din fragedă ti- pentru împlinirea celor mai înalte ale națiunii.dăm cea mai înaltă apreciere con-lupteiprogres națiuni, pe care o aduceți la elaborarea și înfăp-

sistematice a industriei și științei, învățămîntului și proprii, afirmării plenare economico-socială.
zonele țării, în condițiile mo- agriculturii, progresului neîn* culturii, folosirii judicioase a unei noi calități în întreagaâ stimate și iubite tovarășe sentimentelor noastre de
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Mult iubite și stimate tovarășe secretar general,în aceste momente înălțătoare de glorioasă aniversare, cînd întregul nostrți "popor sărbătorește, în deplină și indestructibilă unitate de gînd și voință, două decenii de la Congresul al IX-lea, care v-a ales pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în fruntea Partidului Comunist Român, eveniment politic memorabil, moment istoric de însemnătate epocală ■ în viața poporului român, generator de uriașe energii creatoare, care a deschis perioada celor'mai grandioase înfăptuiri din întreaga existență multimilenară a poporului, vă exprimăm din adîncul inimilor cele mai calde și profunde sentimente de aleasă prețuire și fierbinte recunoștință pentru măreața operă edificată în țara noastră sub înțeleaptă dumneavoastră conducere.Minunatele și strălucitele realizări înfăptuite în toți acești ani eroici se constituie într-un vibrant omagiu de adincă stimă și nemărginită recunoștință aduse dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, cutezător și deschizător de largi magistrale ale devenirii noastre contemporane, promotor activ, neobosit al spiritului revoluționar, făuritor, vizionar și ctitor al unei strategii novatoare privind edificarea socialismului și comunismului pe pămintul străbun al patriei, personalitate proeminentă și unanim recunoscută pe toate meridianele globului, militant neobosit pentru independență, suveranitate, pace, înțelegere și cooperare între popoare. Ca o înaltă cinstire a vastei dumneavoastră opere științifice ați fost învestit ca membru titular și președinte de onoare al celui mai înalt for al științei și culturii românești — Academia Republicii Socialiste România.în cei 20 de ani de cînd dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă aflați în fruntea gloriosului nostru partid comunist, a eroicului și talentatului nostru popor, România socialistă a mers din victorie în victorie pe coordonatele unui ritm accelerat de dezvoltare economico-socială, pe drumul înfloririi fără precedent a științei, culturii și artei, aceasta constituind cea mai fertilă și mai luminoasă perioadă, încrustată cu litere de aur în istorie, pe care cu adîncă mîndrie patriotică □ • numim și o vom numi întotdeauna „Epoca Nicolae Ceaușescu".Evocind marile realizări înfăptuite în anii de glorie care au trecut de la Congresul al IX-lea, brăilenii își exprimă într-un singur glas întreaga lor gratitudine pentru sprijinul permanent ^și grija deosebită acordate județului încă de la ctitorirea sa, pen-
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vor amplifica din perioadaînaltelor sen-
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județene de partid Caraș-Severin
Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,în aceste momente înălțătoare, cînd poporul nostru, în deplină unitate de simțire și faptă, sărbătorește cu înflăcărată emoție aniversarea a două decenii de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român organizația, județeană de partid, toți oamenii muncii din Caraș-Severin își îndreaptă spre dumneavoastră alesele sentimente de nemărginită dragoste, adînc respect și prețuire, dînd expresie recunoștinței vii pentru ilustra și prodigioasa operă de ctitor al epocii de mărețe izbînzi, cea mai glorioasă din milenara și eroica existență a neamului pe care o numim cu patriotică mîndrie „Epoca Nicolae Ceaușescu". îngăduiți-ne, mult stimate și Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu să aducem din adîncul inimilor noastre, un înălțător omagiu genialei dumneavoastră gîndiri și activități de eminent conducător revoluționar, puse în întregime la temelia libertății, progresului și fericirii națiunii, întru măreția fără seamăn a României.Ales de Congresul al IX-lea șl reînvestit succesiv, prin voința întregului partid, a întregii țări, cu suprema răspundere de a ne cîrmui pe calea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării spre comunism, ați înnobilat marile noastre tradiții naționale, îmbogățind cu teze, idei și principii de strălucită vigoare științifică tezaurul teoriei și practicii revoluționare. Punînd în valoare înțelepciunea și spiritul creator ale partidului și poporului, ați imprimat un spirit dinamic, profund înnoitor vieții politice, economice, sociale, științifice și cultural-artistice, deschizînd cursul unor vaste prefaceri în toate sferele și domeniile construcției noii orînduirî.Legitimînd și consfințind pentru totdeauna identitatea națională, independența și suveranitatea României, ridicînd pe treapta cea mai înaltă a istoriei destinul poporului nostru „Epoca Nicolae Ceaușescu" este epoca înfloririi fără precedent a economiei, a dezvoltării armonioase, multilaterale a forțelor de producție, a ridicării tuturor județelor și localităților la nivel superior de progres și civilizație, epoca afirmării umanismului revoluționar, ca esență definitorie a făuririi socialismului și comunismului în patria noastră.Nespus de mîndri pentru admirația și prestigiul cu care sînteti înconjurat pe toate meridianele, dăm cea mai inaltă prețuire rolului decisiv pe care îl îndepliniți în elaborarea și materializarea politicii externe a partidului și statului, magistralelor idei politice și inițiativelor prin care ați conturat ferm strategia de dezarmare, pace și securitate a României.Vă rugăm, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să primiți expresia profundei gratitudini a comuniștilor și a tuturor oame-

Mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,La împlinirea â două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului — eveniment de importanță crucială în viața social- politică a țării, piatră de hotar în noua istorie a patriei — comuniștii, toți oamenii muncii din județul Călărași, într-un impresionant consens de cuget și simțire cu întreaga națiune, aduc un înflăcărat omagiu gloriosului nostru partid comunist, dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, eroul între eroii neamului, clarvăzătorul ctitor al României moderne, socialiste, proeminentă personalitate a lumii contemporane, strălucit promotor al păcii și înțelegerii internaționale.Cei douăzeci de ani de cînd vă aflațî în fruntea partidului, 
a destinelor naționale, se constituie în evul de glorie al istoriei românești, înscris cu litere de aur în hronicul patriei, epoca deschisă de Congresul al IX-lel al partidului reprezentînd cea mai rodnică perioadă din îndelungata existență a poporului nostru, pe care toți fiii țării o numesc, cu înălțătoare vibrație patriotică, „Epoca Nicolae Ceaușescu".Declanșînd energiile și capacitatea creatoare ale tuturor celor ce trăiesc și muncesc pe meleagurile noastre străbune. Congresul al IX-lea și. într-un amplu proces de continuitate, toate congresele și conferințele naționale ulterioare ale partidului au unit într-un impresionant șuvoi forțele națiunii, pe drumul muncii și luptei revoluționare pentru înfăptuirea grandioaselor obiective ale înfloririi multilaterale a României.Ca urmare a transpunerii neabătute în viață a orientărilor da înaltă valoare programatică, a tezelor și ideilor forță, proprii gîndirii dumneavoastră clarvăzătoare, economia națională parcurge un drum de continuă înflorire ; s-au dezvoltat puternic și armonios forțele de producție în toate dernizării trerupt al resurselor activitateVă rugăm să ne îngăduiți, mult Nicolae Ceaușescu, să dăm expresie profundă recunoștință și aleasă prețuire pentru aportul dumneavoastră determinant la fundamentarea politicii externe a partidului și statului nostru, pentru acțiunile și inițiativele pe care le promovați în relațiile internaționale, ca strălucit arhitect al unei lumi a păcii și înțelegerii, pentru rodnicele vizite de prietenie efectuate, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în numeroase țări ale lumii, pentru dezvoltarea continuă a relațiilor economice. științifice, culturale, ale patriei noastre cu toate popoarele lumii, pentru edificarea unei noi ordini economice și politice mondiale, în spiritul idealurilor supreme ale omenirii, al dreptului inalienabil al tuturor națiunilor la dezvoltarea liberă și independentă. în aceste momente solemne, de puternică angajare revoluționară, vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că organele și organizațiile de partid, toți oamenii muncii din județul Călărași sînt deplin conștienți • că supremul omagiu pe ca- re-1 putem aduce glorioasei sărbători a împlinirii a 20 de ani de Ia Congresul al IX-lea al partidului îl constituie munca noastră plină de dăruire și abnegație pentru înfăptuirea politicii partidului, a hotăririlor adoptate de Congresul al XIII-lea, de o deosebită importanță pe drumul înfăptuirii Programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Omagiind împlinirea a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului, vă aducem, cu înălțătoare mindrie patriotică, prinosul recunoștinței noastre dumneavoastră, strălucit militant și gînditor revoluționar, care, cu clarviziunea marilor făuritori de istorie, v-ați consacrat întreaga viață și activitate triumfului adevărului și dreptății, slujirii intereselor vitale ale poporului și partidului.Să ne trăiți întru mulți ani. Erou între eroii neamului, condu- cindu-ne spre noi și noi piscuri de progres și civilizație, pentru a desăvirși monumentala operă ce o ctitoriți, spre gloria și- stră- ’ lucirea României socialiste de azi și de mîine, pentru fericirea și demnitatea poporului nostru, pentru o lume a păcii și omeniei 1

stimate 
generai Nicolae Ceaușescu,______ _ _____  decenii, de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, perioadă în care vasta și strălucita dumneavoastră operă teoretică și practică definește glorioasa epocă a împlinirii celor mai generoase și cutezătoare programe de înaintare a României pe calea socialismului și comunismului, constituie pentru toți cei ce trăiesc și muncesc în județul Constanța un minunat prilej de a vă adresa cele mai alese sentimente de stimă, dragoste și prețuire, întreaga recunoștință pentru grija statornică ce o ipurtați dezvoltării și înfloririi patriei, fericirii și prosperității poporului român.Drumul parcurs de România socialistă de la Congresul al IX-lea al partidului, purtînd girul genialei dumneavoastră capacități creatoare, a gîndirii profunde și originale, a contribuției de excepție ce v-o aduceți la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, constituie perioada cea mai rodnică din istoria patriei, intrată definitiv în conștiința națiunii drept „Epoca Ceaușescu", în acești ani, s-au înregistrat cele mai înalte ritmuri in dezvoltarea și modernizarea industriei, în făurirea unei agriculturi moderne, intensive și de mare randament, au avut loc profunde prefaceri calitativ superioare in viața tuturor localităților, au cunoscut un avînt fără precedent învățămîntul, știința și cultura, s-au afirmat plenar virtuțile democrației muncitorești-revoluționare, a crescut necontenit bunăstarea materială și spirituală a celor ce muncesc, iar numele României, al președintelui său au devenit sinonime cu idealul suprem al umanității — triumful păcii și rațiunii pe pămînt.împreună cu întreaga țară, județul Constanța a Cunoscut,, în aceste două decenii, cele mai de seamă succese în dezvoltarea sa multilaterală. Au fost durate aici orașe moderne, cetăți ale chimiei și petrochimiei, șantiere navale, porturi noi, noua cale a Dunării către Marea Neagră și o flotă comercială moderna, s-a îmbogățit zestrea agriculturii cu mari sisteme de irigații, mașini și tractoare, iar baza materială a stațiunilor de odihnă și tratament înscrie cu demnitate litoralul românesc în marile fluxuri ale turismului internațional.Angajați cu toate forțele In activitatea de transpunere in fapte a prețioaselor dumneavoastră indicații și orientări, pentru pregătirea condițiilor realizării sarcinilor de plan pe anul viitor și pe întregul cincinal 1986—1990, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de hotărirea noastră unanimă de a nu precupeți nici un efort pentru realizarea mărețului adoptat de Congresul al XIII-lea al partidului nostru. .în aceste momente de vibrantă trăire patriotică, cu rezonanțe în inimile și conștiința tuturor locuitorilor Constanța, aducem un fierbinte omagiu de dragoste și tință partidului nostru comunist, dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, și vă adresăm urarea scumpă de viață îndelungată, multă sănătate și putere de muncă pentru a conduce pe mai departe, cu aceeași clarviziune și înțelepciune, poporul român pe drumul făuririi luminosului destin comunist al patriei noastre dragi. Republica Socialistă România.

COMITETUL JUDEȚEAN CONSTANTA 
AL P.C.R.

Mult iubite și 
tovarășe secretarîmplinirea a două

programprofunde județului recunoș- iubite și

/

COMITETUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI 
AL P.C.R.

Mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,într-o deplină unitate de gînd și faptă cu întregul nostru partid și popor, comuniștii, toți oamenii muncii de pe străvechile meleaguri clujene vă roagă să primiți, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu prilejul aniversării a două decenii de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român și al alegerii dumneavoastră în suprema funcție de partid, cele mai calde felicitări, profunda și înalta lor cinstire, admirație și recunoștință pentru strălucita activitate pe care ați desfășurat-o și o desfășurat! cu clarviziune, fermitate și consecvență revoluționară, pentru făurirea destinului nou, socialist și comunist al României, pentru triumful cauzei destinderii și păcii în lume.Aniversarea a două decenii de la Congresul al IX-lea, înscris cu litere de aur în conștiința întregii națiuni, ne oferă prilejul de a vă aduce un fierbinte omagiu dumneavoastră, cel mai iubit fiu al poporului, conducător de excepție, erou între eroii neamului nostru, comunist de mare omenie, ctitor al României moderne, personalitate proeminentă a lumii contemporane, strălucit militant pentru cauza'socialismului și comunismului, a libertății și independenței popoarelor, pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.Cele două decenii care au trecut de la alegerea dumneavoastră în fruntea Partidului Comunist Român constituie o epocă de excepțională strălucire, în care poporul nostru, toți cei ce muncesc, fără deosebire de naționalitate, au obținut cele mai bogate realizări în multimilenara istorie a patriei, este epoca pe care cu deplin temei, cu deosebită satisfacție și mindrie patriotică o denumim „Epoca Nicolae Ceaușescu".în acești douăzeci de ani, asemenea întregii țări, județul Cluj a cunoscut, ca urmare a sprijinului permanent acordat de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, mărețe și trainice împliniri socialiste. Beneficiind de un important volum de investiții, care s-a concretizat în înălțarea unor moderne obiective economice și social-culturale, în dezvoltarea și perfecționarea întregii activități productive, Clujul este astăzi un județ cu o industrie modernă, complexă și dinamică, cu o agricultură în plin proces de dezvoltare, cu o viață spirituală înfloritoare.Prezența dumneavoastră sistematică în mijlocul oamenilor muncii, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, întîlnirile, dialogul purtat la fața locului cu muncitorii, țăranii, oamenii de știință și cultură cu ocazia vizitelor de lucru efectuate în județul nostru, prețioasele orientări și indicații pe care ni le-ați dat au creat o atmosferă de puternică emulație, de înaltă răspundere și exigență.

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Aniversarea celor două decenii de la alegerea dumneavoastră în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, act politic de covirșitoare însemnătate pentru întreaga devenire contemporană a patriei, prilejuiește tuturor oamenilor muncii, români și maghiari din județul Covasna, într-o unitate de monolit în jurul partidului, a dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, exprimarea, celui mai vibrant omagiu, însoțit de profunde și respectuoase sentimente de dragoste și recunoștință pentru eroica și neobosita dumneavoastră activitate, pătrunsă de patos revoluționar, neabătut devotament și desăvîrșit spirit militant, consacrată slujirii intereselor supreme ale partidului și poporului, înfloririi continue a patriei noastre.Grandioasele înfăptuiri ale acestor 20 de ani intrați în conștiința națiunii sub denumirea de „Epoca Ceaușescu" se înfățișează sub încercata dumneavoastră conducere ca o columnă căreia i se adaugă noi străluciri și împliniri.în șirul neîntrerupt al acestor transformări înnoitoare datorate gîndirii dumneavoastră profund științifice, bazată pe o excepțională putere de investigare și sinteză a evoluției societății românești, se înscriu și înfăptuirile revoluționare fără precedent din județul nostru.Consecință a modului strălucit în care ați conceput progresul multilateral al fiecărei zone a patriei, județul Covasna a beneficiat din plin de binefacerile politicii de repartizare judicioasă a forțelor de producție, în urma noii împărțiri administrativ-teritoriale a ' țării, fiind propulsat pe marile coordonate ale unei impetuoase, ce asigură deplina egalitate în drepturi locuitorilor, fără deosebire de naționalitate, de pe aceste și posibilitatea afirmării depline a personalității umane.Prodigioasa dumneavoastră activitate, mult stimate
dezvoltări a tuturor meleaguritovarășe secretar general, in fruntea partidului și statului, a conferit noi și atotcuprinzătoare dimensiuni întregii noastre politici interne și externe, conl'erindu-vă un loc distinct în constelația marilor personalități ale contemporaneității.Alegerea dumneavoastră ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România, privită cu sentimente de adîncă satisfacție de toți locuitorii acestor meleaguri, reprezintă o unanimă și călduroasă apreciere și recunoaștere a calităților de excepție pe care le întruchipați, a magistralei contribuții la îmbogățirea tezaurului gîndirii social-politice, expresie a înaltei prețuiri față de ctitorul noii Românii.îngăduiți-ne, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca in aceste momente istorice să ne reafirmăm cu toată tăria angajamentul pătruns de înaltă responsabilitate comunistă de a nu ne .precupeți nici un efort pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin în acest an, spre a încheia actualul cincinal cu rezultate remarcabile pe măsura exigențelor formulate de dumneavoastră, punînd astfel temelie sigură înfăptuirii prevederilor cincinalului 1986—1990, a hotăririlor istoricului Congres al XIII-lea al partidului.în încheiere, cu sentimente de adînc respect și aleasă prețuire, vă rugăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să primiți cele mai calde, pornite din inimă urări de sănătate, viață îndelungată în deplină putere de muncă, pentru a ne conduce mai departe cu aceeași strălucire spre zările luminoase ale socialismului și comunismului.

COMITETUL JUDEȚEAN COVASNA 
AL P.C.R.
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Unanimă adeziune, fermă hotărire 
de a înfăptui pelitica partidului

Cronica zilei

(Urmare din pag. I)trecut de la Congresul al IX-lea, de circa 2,5 ori, iar față de 1944 — de 7 ori. E un răspuns convingător. nu ? Aplicarea cu consecventă a conceptului cu privire la locul și rolul agriculturii în dezvoltarea economiei naționale, a tezelor ce au statuat necesitatea unei noi revoluții agrare a pus în valoare, de-a lungul anilor, nebănuite resurse productive ale pămîntului și in comuna noastră. Și astfel, din cele aproape 5 000 hectare teren arabil, de care dispune cooperativa agricolă de producție din comună, mai bine de 80 la sută sint irigate. E drept că anul acesta n-a fost dintre cei mai favorabili producțiilor agricole record. Dar chiar și așa, pe unele suprafețe am reușit să obținem producții de peste 4 000 kg orz și de aproape 5 000 kg griu la hectar, în timp ce la porumb estimăm o producție medie de cel puțin 15 tone la hectar, iar la sfecla de zahăr de 40—45 tone. Aceste producții sint incă mici, dar ce înseamnă ele față de anul 1965 ? De trei ori, chiar de cinci ori mai mult.
O politică de pace 

și colaborare 
între popoareTovarășul Gheorghe Vezentan, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea „23 August" din Șatu Mare, trăiește incă sub pulsul istoriei și o mărturisește din capul locului : „Mă aflu încă sub copleșitoarea emoție pe care mi-a produs-o atmosfera de profund patriotism pe care am trăit-o in timpul, plenarei C.C. al P.C.R.. și a activului central de partid, la care am participat ca membru al delegației organizației județene de partid Satu Mare. Cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu acest prilej mi _s-a incrustat adine în conștiință și în inimă prin vibranta prezentare a drumului glorios parcurs de țara noastră, a marilor realizări obținute de poporul român de cînd în fruntea partidului și a țării se află secretarul general al partidului nostru.în vastul tablou al împlinirilor rodnice ale poporului nostru sint încorporate și realizările remarcabile ale fiilor plaiurilor sătmărene care, în cea mai deplină unitate și frăție, muncesc fără preget pentru a-și onora exemplar sarcinile importante ce . le revin din planul pe acest an și pentru a pune baze trainice înfăptuirii cu succes, a cincinalului 1986—1990.Desigur, pentru, a putea duce la • îndeplinire tot ceea Ce partidul, poporul și-au propus si au hotărit, avem nevoie de pace, de existența unui climat internațional de destindere, de conlucrare activă pe multiple planuri între statele planetei, spre binele și progresul tuturor popoarelor, Acestui acut adevăr i-a dat din nou o viguroasă și vibrantă expresie, în cuvîntarea rostită la plenară, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Care, pe drept cuvînt, pentru demersurile și inițiativele strălucite pe care le întreprinde pentru întărirea colaborării între popoare, pentru eliminarea aberantei curse a înarmărilor nucleare, a intrat in conștiința omenirii ca „Erou al păcii".— Care au fost primele acțiuni pe care le-ați întreprins după ce v-ați intors acasă ?— Firește, m-am interesat de evoluția producției și am luat măsuri ca ea să se desfășoare corespunzător cerințelor formulate de secretarul general al partidului. Mi-am făcut însă o înaltă datorie din a înfățișa comuniștilor, întregului . colectiv luminoasele și. generoasele idei prin care secretarul general al partidului a făcut din nou să se audă în lume voința neclintită de pace a poporului nostru, hotărîrea sa de a nu precupeți
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VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ A LOCALITĂȚILOR PATRIEI
NEAMȚ : Constructorii 

de locuințe au îndeplinit 
planul cincinalConstructorii de locuințe clin județul Neamț dedică aniversării’ a 20 de ani de la cel de-al IX-lea Congres al partidului un prestigios succes : îndeplinirea în aceste zile a planului pe întregul cincinal. Fină la sflrșitul anului ei vor mai construi suplimentar 1 300 de noi locuințe. Numărul apartamentelor construite in această parte a țării în ultimele două decenii se ridică la peste 48 000, adică de 5 ori mai multe decit s-au construit în perioada 1950— 1964. Este demn de remarcat faptul că dacă s-ar fi menținut ritmul de construcții din perioada 1960— 1964 fondul actual de locuințe al județului s-ar fi realizat abia in anul 2043.Tot în ultimele două decenii, constructorii din cadrul Trustului de antrepriză generală construcții- montaj Neamț, distinși recent cu „Ordinul muncii" clasa a 3-a în întrecerea socialistă pe anul 1984, au îmbogățit zestrea edilitară a județului cu două spitale, 3 policlinici, 28 de licee și școli generale, peste 200 000 mp spații comerciale ș.a. (Constantin Blago- vici, corespondentul „Scînteii").

ALEXANDRIA : Livrări 
suplimentare la exportCtitorie modernă a „Epocii Nicolae Ceaușescu", întreprinderea 

nimic pentru a vedea împlinit acest ideal sacru, prin făurirea unei Europe fără arme nucleare, prin edificarea unei lumi in care să nu mai existe niciodată perspectiva sumbră a războiului.
Răspuns 

muncitoresc 
chemării 

de a dezvolta 
România socialistăChemările adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu de la înalta tribună a plenarei, de a munci mai bine, de a face totul pentru a dezvolta mai puternic patria noastră, România socialistă, au pătruns ca o rază de soare în inima și conștiința întregii națiuni. Argumentează concret acest lucru tovarășa inginer Maria Istrate, directoarea întreprinderii de tricotaje Roșiori de Vede, județul Teleorman :„Am urmărit cu profundă mîn- drie patriotică magistrala cuvîn- tare rostită de tovarășul Nicolae Ceau'șescu la Plenara Comitetului Central și a activului central de partid. Marile idei din acest important document, purtînd pecetea gîndirii cutezătoare a comunistului care de două decenii se află la cirma destinelor țării, au îmbrățișat intr-un tot armonios vasta operă constructivă a întregului nostru popor, relevîndu-i liniile de forță, descifrîndu-i in perspectivă marile posibilități de dezvoltare, prin înfăptuirea exemplară a hotăririlor adoptate de Congresul al XIII-lea al partidului. Mi-am notat cu deosebire îndemnul fierbinte adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu comuniștilor de a fi permanent animați de spirit revoluționar, de hotărîrea de a promova tot ce este nou și înaintat în gindirea și practica socială.— Și cum v-ați propus să răspundeți acestor îndemnuri ?— Noi, cei ce muncim la moderna întreprindere de tricotaje Roșiori de Vede, cea mai tînără unitate a industriei teleormănene, înaintăm de pe acum pe drumurile îndrăznețe ale asimilării in fabricație a unor produse de calitate superioară, reducînd continuu consumurile de materii prime, energie și combustibili. Prin luarea celor mai adecvate măsuri tehnico- organizatorice, am reușit să recuperăm in întregime restanțele acumulate în prima parte a anului, în- scriindu-ne acum, aproape de Încheierea celor 7 luni, cu importante depășiri ale prevederilor de plan. între altele, am livrat in avans beneficiarilor noștri 1000 mp de țesături și 20 000 bucăți de tricotaje. Și în perioada următoare ne propunem să punem accentul pe creșterea productivității mun-i cii, prin perfecționarea tehnologiilor de fabricație, folosirea mai bună a timpului de lucru și a utilajelor din dotare, pentru a ne îndeplini astfel exemplar sarcinile ce ne revin în actualul cincinal. Obiectivele pe care ni le-am, propus ne cer muncă, pregătire' continuă, dăruire patriotică, dragoste față de profesie. Știm că o asemenea atitudine revoluționară, spreCea mai înaltă cinstire a marilor evenimente din viața partidului și poporului o reprezintă - așa cum atit de expresiv sublinia secretarul generai al partidului - faptele de muncă. Ele se constituie, ca unitate de măsură, pentru tot ce am făcut pină în prezent, pentru tot ce ne propunem să facem de acum inainte, spre a continua realizările unei epoci eroice, de glorie, spre a le ridica la cote și mai înalte, menite să asigure înaintarea neabătută a României pe drumul edificării societății socialiste multilateral dezvoltate.Ele sînt și numitorul comun a! gînduriior exprimate și de interlocutorii noștri. Ele sînt, de fapt, răspunsul unanim, ca întotdeauna, al întregului popor, la însuflețitoarele chemări ale secretarului general al partidului. Anchetă realizată de

Constantin PRIESCU și corespondenții „Scînteii"
vremea

Institutul de meteorologie și hidro
logic comunică timpul probabil pentru 
intervalul 26 iulie, ora 20 — 20 iulie, 
ora 20. în țară : Vremea va deveni 
călduroasă în toate regiunile. Cerul va 
fi variabil, eu înseninări persistente 
noaptea șl dimineața în sud. Vor că
dea ploi izolate în cursul după-amle- 
zelor, îndeosebi în zonele de deal și 
munte. Vintul va sufla slab pină la 
moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 10 și 20 de grade, iar 
maximele intre 26 și 34 de grade, mal 
ridicate în ultimele zile.

de rulmenți din municipiul Alexandria se înscrie cu noi și importante realizări la panoul de onoare al întrecerii , socialiste în cinstea împlinirii a două decenii de ia Congresul al IX-lea al partidului. Puternicul colectiv muncitoresc al acestei citadele a industriei românești raportează îndeplinirea înainte de termen a sarcinilor de plan la export pe primele 7 luni din anul acesta. Succesul are la bază măsurile întreprinse pentru asigurarea bunei funcționări a mașinilor și utilajelor din dotare, respectarea disciplinei tehnologice, a- plicarea în producție a unor noi tehnologii și inițiative valoroase. Pină la sfîrșitul acestei luni, de aici vor fi livrate suplimentar partenerilor de peste hotare produse in valoare de 1,4 milioane lei. (Stan Ștefan).
SIBIU: 46 000 de apartamenteîn noile și modernele ansambluri de locuințe din Sibiu, Mediaș, Agnita, Dumbrăveni și Avrig au fost finalizate și date în folosință, zilele acestea, noi apartamente pentru oamenii muncii. Numărul apartamentelor construite în localitățile județului Sibiu în cei 20 de ani care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului a ajuns la 46 000. în aceeași perioadă au fost construite peste 50 cămine pentru nefamiliști și 4 864 locuri în internate școlare. (Nicolae Brujan). 

care ne îndegmnă tovarășul Nicolae Ceaușescu, reprezintă condiția fundamentală pentru realizarea lor. Știm, de asemenea, că avindu-1 în fruntea partidului și a țării pe cel mai iubit fiu al națiunii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, avem și garanția că marile noastre speranțe, marile noastre năzuințe spre viitor vor fi împlinite." Străveche așezare românească, important centru industrial, științific și cultural al țârii, dezvoltat puternic in anii „Epocii Ceaușescu", orașul de pe Someș trăiește, în aceste zile, laolaltă cu țara, vibrația marii aniversări. O regăsim și în cuvintele tovarășului prof. univ. dr. Gheorghe Marcu, directorul Institutului de chimie din Cluj-Napoca.— Am trăit cu vie satisfacție și profundă mindrie patriotică istoricul moment, cu puternică rezonanță în inimile și conștiința comuniștilor, a întregului nostru popor : aniversarea a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului și de la învestirea tovarășului Nicolae Ceaușescu, conducătorul de excepție și ctitorul României moderne, în funcția supremă de partid. Cuvîntarea rostită de secretarul general al partidului la Plenara Comitetului Central și a activului central de partid reprezintă o sinteză impresionantă a marilor realizări obținute de poporul român sub conducerea încercatului nostru partid în cei 20 de ani, ca și a obiectivelor cutezătoare ce le avem de îndeplinit.— Care idee, ca să ne exprimăm plastic, v-a „încălzit" mai mult inima și conștiința ?— întreaga cuvîntare mi-a» încălzit inima și conștiința. Dar ca om de știință am simțit o mare bucurie, constatind cită prețuire acordă în continuare secretarul general al partidului științei românești — așa cum a făcut-o în toți cei 20 de ani — cerîndu-i să aibă un rol tot mai activ în dezvoltarea generală a țării, să participe la progresul general al științei universale și, in unele privințe, să ocupe chiar locul de pionierat.— Institutul pe care-1 conduceți este pregătit să răspundă acestei cerințe majore ?— In institutul nostru, integrat Institutului central de chimie, în ultimii 20 ele ani s-au dezvoltat baza materială și tehnică de cercetare, s-a creat o nouă generație de cercetători și specialiști, activitatea științifică a fost orientată, pe baza indicațiilor și recomandărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, spre problemele fundamentale ale dezvoltării economiei naționale. Au fost abordate noi domenii de cercetare, fiind elaborate noi tehnologii și produse pentru agricultură, electronică, microelectronică, pentru alte domenii și sectoare ale economiei țării. în prezent, numai în instalațiile proprii ale institutului se realizează, pe baza tehnologiilor proprii, peste 80 de produse originale din domenii ale tehnicii de vîrf.Sarcinile majore ce stau în fața noastră în perioada actuală și in perspectivă se constituie, prin îndemnurile adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, într-o amplă angajare a creației originale, în vederea afirmării tot mai puternice a spiritului, novator, a modernizării economiei naționale și ridicării eficienței acesteia la parametrii de vîrf pe care ni i-am propus să-i atingem.

INFORMAȚII SPORTIVELUPTE GRECO-ROMANE. In- cepînd de astăzi și pină duminică, Sala sporturilor din Brașov va găzdui finalele campionatelor naționale și ale „Daciadei" la lupte greco-roma- ne. întrecerile preliminare se vor disputa vineri și sîmbătă, cînd vor avea Ioc cite două reuniuni de la orele 10 și 16. Duminică, de la ora 10, sint programate finalele.ȘAH. în runda a 9-a a turneului Internațional de șah de la Nalencho- we (Polonia), Constantin Ionescu a cîștigat la polonezul Marek Havelko. în clasament conduce Serghei Sma- ghin (U.R.S.S.) cu 6 puncte (1), urmat de Constantin Ionescu 5 puncte (1). în turneul feminin, în runda a 8-a, Margareta Perevoznic a învins-o pe poloneza Kacsorowska. Lideră a clasamentului este iugoslava Mirian Petek cu 6,5 puncte. Perevoznic se află pe locul 6 cu 4,5 puncte (1).HANDBAL. în continuarea turneului pe care-1 întreprinde în Irak, echipa masculină de handbal Știința Bacău â jucat la Bagdad cu selecționata țării-gazdă. Handbaliștii români au obținut victoria cu scorul de 30—25.CICLISM. Cea de-a 6-a etapă a Turului ciclist al Bulgariei, Razgrad — Ruse (125 km), a fost ciștigată de Uwe Ampler (R.D.G.) in 2h58’28”. Cu primul pluton, in același timp cu învingătorul au sosit și cicliștii români Marian Mărginean, Vasile Apostol, Alexandru Ion și Stelian Bulăreanu. Tricoul galben este purtat de bulgarul'Petrov, urmat în clasament de coechipierul său Stoicev, (la 27”) și de grecul Kanelopoulos la (1’25”).,BASCHET. La Tuzla (Iugoslavia) au luat sfirșit întrecerile din grupele preliminare ale campionatului european de baschet pentru cadete, în ultimele meciuri înregistrindu-se următoarele rezultate : România — Finlanda 90—50 (46—28) ; Franța — Spania 62—57 (31—31) ; U.R.S.S. — Italia 90—46 (46—26) ; Belgia — R.F. Germania 64—63 (după prelungiri) ; Bulgăriți — Olanda 89—84 (după prelungiri) ; Iugoslavia — Ungaria 84— 74 (44—44). în semifinalele competiției se vor disputa meciurile Italia — Iugoslavia și U.R.S.S. — Ungaria. Echipa României va evolua în continuare în turneul pentru locurile 5—8.
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Produse mai multa, intru gemă 
diversificată, ile calitate superioară

OBIECTIVE Șl SARCINI PRIORITARE ÎN ECONOMIE

în fiecare an din actualul cincinal, oamenii muncii de 10 întreprinderea chimică „Dudești" din Capitală s-au situat pe. locul întâi in întrecerea socialistă. Ca o încununare firească a muncii pline de abnegație și a rezultatelor deosebite obținute in’ mod constant în ultimii patru ani, colectivului acestei prestigioase unități i s-a decernat recent înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste". Conti- nuînd tradiția bunelor realizări, colectivul întreprinderii s-a aflat și in primul semestru din. acest an pe un loc de frunte în întrecere. Ce stă la temelia acestor succese 7 Prin ce anume se caracterizează valoroasa experiență acumulată de acest destoinic colectiv 7OPERATIVITATE ȘI RĂSPUNDERE ÎN SOLUTIONAREA PROBLEMELOR, ÎN FUNCȚIE DE CERINȚELE PRODUCȚIEI. Prin profilul său de fabricație, întreprinderea chimică „Dudești" este singura unitate din țară producătoare de reactivi, peroxizi, stabilizatori PVC, eter glicoli, săruri de tratament termic, lichid de frînă și alte substanțe chimice. Așadar, este limpede că realizarea și livrarea la termen a acestor produse chimice condiționează buna desfășurare a procesului productiv, iln- tr-un număr important de întreprinderi din cele mai diverse ramuri ale economiei naționale.— Întregul nostru colectiv este conștient de importanța deosebită a realizării diferitelor produse chimice pe care ni le solicită economia națională ,— ne spune inginerul Mihai Iovanovici, directorul întreprinderii. De altfel, din vocabularul nostru a dispărut expresia „nu se poate executa". Ca- atare, am primit și ne-am străduit să executăm orice comandă, chiar dacă produsul solicitat nu se afla în nomenclatorul nostru de fabricație. Pentru aceasta, am organizat colective și echipe complexe dC cercetare-proiectare-producție, care asigură asimilarea rapidă in fabricație a produselor solicitate de diverși beneficiari.Este demn de subliniat că în activitatea de copducere a întreprinderii s-a instaurat un stil de muncă operativ, responsabil, eficient. Zilnic, în cadrul analizelor de producție, toți factorii de conducere clin unitate analizează stadiul realizării planului, situația livrărilor și stabilesc comenzile prioritare. Se cuvine relevat că, în permanență, conducerea întreprinderii se consultă cu muncitorii și maiștrii din secții asupra problemelor esențiale ale îndeplinirii planului. Rezultatul principal al acestui stil de muncă ? De cițiva ani, fiecare secție nu numai că și-a realizat planul de producție, dar a obținut și importante depășiri. în acest cadru, chiar și numai un singur exemplu ilustrează eficiența unui asemenea stil de muncă operativ, responsabil.— Recent, pe adresa întreprinderii a sosit o comandă de reactivi pentru industria electrotehnică — precizează maistrul chimist Constantin Dră- gușin. Termenul de livrare solicitat de beneficiar ? Foarte urgent. împreună cu conducerea întreprinderii am întocmit „planul de bătaie", care cuprindea stabilirea în cadrul centrului de cercetare a procedeului de elaborare a produsului și realizarea mostrei. Apoi, elaborarea tehnologiei și probarea ei la atelierul de micro- producție. Termenul stabilit — 4 zile — a fost respectat. A urmat apoi producția propriu-zisă, desfășurată pe parcursul a trei zile. Rezultatul ? Comanda a fost onorată la termen.De fapt, promptitudinea în onorarea tuturor comenzilor și calitatea înaltă a produselor — cele de calitate superioară dețin peste 98,5 la sută din valoarea totală a producției — au făcut ca în ultimul timp pe adresa întreprinderii să sosească, pe lingă diferite cereri ale unor beneficiari interni și numeroase solicitări din partea unor firme din străinătate. în prezent, unitatea bucureșteană exportă circa 300 de produse în peste 15 țări, unele cu bogată tradiție în producția de reactivi.O STRATEGIE JUDICIOASA ÎN ÎNNOIREA ȘI MODERNIZAREA PRODUCȚIEI. Din discuțiile avute

Din experiența colectivului 
întreprinderii chimice 

„DUdești" din Capitală, 
distins recent cu titiul 

de „Erou al Muncii 
Socialiste"

(Urmare din pag. I)care, pentru mulți dintre lucrătorii ogoarelor vaslu- iene, s-au încheiat cu rezultate bune.
Cu mașinile, 
dar mai ales 

cu secera și coasaMergem pe drumurile de țară ale uneia dintre cele mai fertile cîmpii ce se întinde de-a lungul Bîrladu- lui. Nenumăratele canale care străbat în lung și-n lat întreg acest perimetru, ca și urmele unor vechi mlaștini acoperite încă de răchită, ne fac să înțelegem că străbatem teritoriul unei incinte desecate. Din mersul mașinii ne aruncăm privirea spre cîteva splendide lanuri de grîu sau porumb și, comparîndu-le cu altele îngălbenite prematur și acoperite de mii, ne dăm seama cit s-ar putea cîștiga dacă toate aceste suprafețe 

cu mai multi muncitori și specialiști din întreprindere am desprins destui de lesne un alt suport trainic ai performanțelor remarcabile obținute zi de zi de acest colectiv. „îmi aduc aminte — ne spune Grigore Vintilă, cercetător științific în cadrul laboratorului de cercetare pentru reactivi chimici — că în urmă cu 3—4 ani conducerea întreprinderii a solicitat muncitorilor și specialiștilor din întreprindere să rezolve fiecare cite o temă legată de perfecționarea tehnologiilor de fabricație și extinderea gamei de produse, stabilindu-se, totodată, termenele de finalizare. Drept urmare, prin raționalizările și îmbunătățirile tehnologice propuse și aplicate în practică, în decurs de cîteva luni producția întreprinderii s-a dublat, fără să fie făcute investiții suplimentare. în aceeași perioadă au apărut zeci de produse noi, care s-au impus și au devenit «specialitatea casei». A fost o perioadă de avînt, care continuă și în prezent".Stimularea puternică a spiritului de inițiativă al colectivului pentru obținerea unor noi produse chi’- mice stringent necesare economiei naționale, valorificarea potențialului științific propriu au avut ca efect' a- similarca in producție în acest cincinal a peste 400 noi sortimente de reactivi. Ca rezultat al preocupărilor perseverente in acest domeniu, ponderea produselor noi și modernizate în volumul total al producțici-marfă a întreprinderii este în prezent de 78,9 la sută. Ce stă Ia temelia acestei rate înalte a înnoirii producției 7 în principal, faptul că părerile și propunerile oamenilor sint privite cu toată răspunderea și, de regulă, urmate de măsuri concrete, ceea ce a stimulat mult inițiativa creatoare a colectivului.MAXIMĂ RĂSPUNDERE PENTRU FUNCȚIONAREA TUTUROR INSTALAȚIILOR LA PARAMETRII PROIECTAȚI. Colectivul întreprinderii a înțeles cum se cuvine că, pentru obținerea unor producții sporite și de înaltă calitate, esențial este ca instalațiile și echipamentele din dotare să funcționeze la parametri cit mai înalți. Ce s-a întreprins in această direcție ? Ne răspunde maistrul Marin Jelea, secretarul comitetului de partid.— Multe dintre procesele noastre de fabricație, caracterizate prin folosirea unor substanțe inflamabile și existența unor regimuri înalte de temperatură și presiune, sînt din categoria celor la care nu poți greși. De aceea, acordăm o atenție prioritară bunei întrețineri a instalațiilor, respectării graficelor de reparații periodice și capitale.— Cum ați acționat practic ?— Am constituit in fiecare secție formații specializate de întreținere a utilajelor și instalațiilor, alcătuite din lăcătuși, electricieni și a.m.c.- iști. Acestor formații le-am încredințat sarcina supravegherii tuturor instalațiilor și pe aceea a realizării prin autoutilare a unor instalații și echipamente necesare în procesul de producție. Ca urmare, au fost puse la punct, iar acum funcționează din plin peste 60 de noi microinstalații. Bunăoară, prin construirea unei instalații de distilare, a fost dublată producția de acid acetic pentru uz electronic.
★Sînt fapte care, așa cum se exprima plastic inginerul Dumitru Roșea, șeful serviciului producție din întreprindere, „ne-au făcut să fim primii între fruntași". Sînt fapte care pun pregnant în evidență activitatea plină de abnegație și răspundere a acestui harnic colectiv muncitoresc. Și cum faptele reprezintă dintot- deauna măsura exactă a muncii, le consemnăm și noi foarte pe scurt : în primul semestru al acestui an, întreprinderea a livrat suplimentar economiei naționale produse chimice în valoare ele 148 milioane Iei, a redus in plus cu 22 lei cheltuielile materiale la o mie de lei producție- mariă și a realizat un beneficiu de 53 milioane lei peste plan. Un bilanț care atestă că fruntașii sînt hotărîți să consolideze tradiția rezultatelor prestigioase.

Gheorqhe ION1ȚĂ

ar fi scoase de sub influența apei. Pentru că terenurile de luncă, de aici, par a fi dintre cele mai roditoare din intreg ținutul Vasluiului.Pe o solă de 40 hectare a C.A.P. Ștefan cel Mare, nu
Simion, nu părea deloc mulțumită de randamentul realizat la hectar, deși modul in care a organizat secerișul, in condițiile date era singurul in măsură să asigure eliminarea pierderilor de recoltă, cauzate de

Stadiul lucrărilor 
și cîteva opinii 
ale specialiștilor în locul unui răspuns asupra modului în care

CU EXIGENȚĂ Șl RĂSPUNDERE PENTRU PlINEA NOUĂ A IĂÎIII
mai puțin de 240 de oameni recoltau într-o zonă in care nu pot intra decit se- cerătorii și căruțele trase de boi. Ordinea firească specifică secerișului mecanizat nu era și nu putea fi respectată pe acest teren îmbibat de apă. Unii tăiau spicele de griu cu secera sau coasa, alții le legau în snopi pe care ii adunau in clăi, după care căruțele ii transportau la capătul lanului unde două combine treierau staționar. Șefa de fermă, inginera Petronela

revărsarea Bîrladului. Dar marea preocupare a inginerei o constituia acum nu atit ceea ce s-a pierdut de pe urma inundațiilor, cit strîngerea în cel mai scurt timp a ceea ce a rămas din recoltă. Și trebuie spus că, spre cinstea acestor oameni, a specialistei repartizate să organizeze și să conducă direct mersul lucrărilor, după patru zile de muncă grea, cu o seară în urmă, secerătorii au întors aici ultimele brazde da griu.

este organizată activitatea pe ogoarele județului Vaslui in aceste momente de virf ale secerișului, tovarășul Vasile Strungaru, directorul general al direcției agricole, ne prezintă realizările ultimei săptă- mîni, față în față cu graficele stabilite. Reținem înainte de toate faptul că pe tot parcursul săptăminii, în condiții de muncă mai dificile, s-a lucrat cu viteze apropiate de cele stabilite pentru condiții normale de muncă. Deși în multe zone

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Peru, joi a avut loc, în Capitală, o manifestare culturală organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea și Asociația de prietenie româno-perua- nă, în cadrul căreia au fost prezentate impresii de călătorie din această țară și a fost vizionat un film documentar peruan.Au participat membri al conducerii I.R.R.C.S. și Asociației de prietenie româno-peruane. reprezentanți al Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public.Au fost prezențl Jaime Castro

V

-în corelație directă cu promovarea 
progresului tehnic

Activitatea de concepție și creație tehnică a muncitorilor și specialiștilor de la întreprinderea mecanică din Cugir, județul Alba, se concretizează îndeosebi în procesul rapid de înnoire și mpderniza- re a producției, în creșterea substanțială a productivității muncii. în acest context sint demne de relevat realizările importante obținute în acest cincinal în direcția extinderii mecanizării și automatizării, a introducerii unor tehnologii de lucru de mare randament.— în acest an — precizează ing. Florian Trif, șeful serviciului de pregătire tehnologică a fabricației — circa jumătate clin măsurile cuprinse in programul de creștere mai accentuată a productivității muncii se referă Ia introducerea progresului tehnic, principalele domenii in care acționăm l’iintl automatizarea și agregatizarea fluxurilor tehnologice. Dispunem de acum de o experiență valoroasă în ce privește automatizarea unor procese de fabricație în sectorul produselor 1 electrocasnice. De exemplu, mantaua și tamburul de la mașipa automată de spălat rufe se realizează în prezent pe linii automate, concepute de specialiștii întreprinderii și realizate prin autoutilare. Mai mult, pe aceste linii au fost puse in funcțiune o serie de manipulatori care pregătesc trecerea la robotizarea unor operații și fluxuri tehnologice.Inșistînd puțin, iată avantajele folosirii acestor manipulatori. Prin procedeele așa-zis clasice, pentru execuția unei mantale se utilizau 32 de utilaje simple, mînuite fiecare de cite un muncitor. In prezent, cele 32 de operații se execută automat și simultan, întreaga linie fiind servită doar de doi muncitori.— Pină nu de mult — ne spune ing. Victor Munlcanu, șef de secție — grunduirea și vopsirea mașinilor automate de. spălat rufe se făceau prin procedeul binecunoscut, cu pistolul. Trecerea la grunduirea elec- troforetică, pe o instalație automată, asigură acum un important spor de productivitate și o calitate superioară. De asemenea, vopsirea în cîmp electrostatic, pe lingă aceste avantaje, asigură și o reducere cu 50 la sută a consumului de vopsea. Nu ne-am oprit însă aici. Sîntem în faza de pregătire a aplicării acestor tehnologii de mare randament șl la fabricarea mașinilor de spălat rufe din seria „Alba-Lux". încă din această lună se va trece la emailarea cu- vei grupului de spălare pe o instalație automată, dirijată de un robot.Exemple asemănătoare pot îi date din toate secțiile întreprinderii. în mod special reține insă atenția faptul că întreaga acțiune de modernizare a tehnologiilor și de extindere a automatizării producției se realizează în principal prin autoutilare. Pină în prezent, prin autoutilare au 

La întreprinderea 
mecanică din Cugir

La I.A.S. Liebling, județul Timiș, imediat după recoltarea griului, pa balotate și transportate ia locurile de depozitareFoto : I. sint

Mendivil, ambasadorul Republicii Peru la București, membri ai ambasadei.
★Cu prilejul Lunii de solidaritate cu lupta poporului coreean, atașatul militar, aero și naval al R.P.D. Coreene la București, colonel superior Riu Sing Riong, s-a întilnlt cu cadre și militari în termen dintr-o unitate a armatei noastre.Participant» la această adunare festivă au vizionat o fotoexpoziție cu aspecte din activitatea poporului și armatei R.P.D. Coreene, precum și un film documentar.

fost executate peste 100 utilaje șl agregate. La nivelul întreprinderii s-a întocmit chiar un program de agregatizare a producției pe mal mulți ani.— Executarea unor operații ps mașini-agregat asigură, pe lingă mari sporuri de productivitate, și alte avantaje în ce privește organizarea și dimensionarea fluxurilor tehnologice, folosirea spațiilor de producție — apreciază ing. Petru Berian, șeful secției cuplaje. Prin folosirea agregatelor de găurit multi- ax, de pildă, se realizează o creștere de cinci ori a productivității muncii. Ținînd seama de aceste avantaje, sint în curs de proiectare și ' execuție agregate pentru frezarea armăturilor și inelelor cu dantură frontală de la toate cuplajele.Agregatizarea producției a impus modificarea amplasării utilajelor și extinderea poliservirii. Muncitorul Mircea Mihu lucrează la cinci agregate pentru prelucrarea antrenoare- lor de la cuplajele electromagnetice. „Fiecare agregat dispune de trei posturi, care funcționează simultan și asigură o productivitate de trei ori mai mare — ne spune interlocutorul. Pregătirea pentru lucru a agregatelor și supravegherea funcționării lor impun o bună organizare a activității și un nivel ridicat de calificare. Rezultatele- sînt însă cu mult superioare celor obținută prin metodele mai vechi de lucru".In fine, mai . notăm că, in secția de cuplaje, tehnologia de lucru a fost complet schimbată in anumite faza tocmai pentru a se putea utiliza în flux unele mașini de mare productivitate realizate prin autodotare, așa cum este cazul frezei de danturat FD 250—10. Cu acest utilaj se execută danturarea antrenoarelor de la toate tipurile de frîne cu arcuri. „Mașina are un randament deosebit de mare — ne spune muncitorul Emil Petrescu. Eă este dotată cu 20 da cupe de alimentare și funcționează în regim automat, datoria mea fiind să supraveghez alimentarea continuă.-In comparație cu vechiul procedeu de danturare, productivitatea este de 10 ori mai mare. Acest lucru îmi creează condiții să lucrez la mal multe-mașini, care execută alta operații la piesa respectivă".Experiența acumulată de colectivul întreprinderii mecanice Cugir este cu atit mai valoroasă cu cit poate fi extinsă și în alte unități sau sectoare de activitate. Faptul că cea mai mare parte din sporul de productivitate prevăzut se obține prin extinderea mecanizării și automatizării producției și prin modernizarea tehnologiilor de fabricație ilustrează convingător efortul propriu ai specialiștilor și muncitorilor de aici pentru promovarea susținută a | progresului tehnic.
Ștefan DINICĂcorespondentul „Scînteii*1

intrarea combinelor în lan întirzie mult din cauza umidității spicelor, în zilele însorite au fost recoltate în medie 7 700 hectare! Menținînd acest ritm, în condiții normale de lucru, secerișul griului în județul Vaslui poate fi încheiat simbătă seara, cel tîrziii duminică. în următoarele două zile se va încheia și semănatul culturilor duble, cu excepția plantelor de nutreț, in cazul cărora circa 30 000 hectare de miriște urmează să fie folosite ca finețe și pășuni, în această opțiune, specialiștii au pornit de la actuala abundentă de masă vegetativă ce s-a dezvoltat pe miriște, vegetație car.e valorifică de fapt elementele fertilizante aplicate in primăvară și care nu au putut fi folosite de griu din cauza secetei prelungite.
Florea CEAUȘESCU 
Iosif POP
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CONFERINȚA DE LA NAIROBI
Adoptarea unei rezoluții inițiate de România
NAIROBI. 25 (Agerpres). — In capitala Kenyei, Nairobi, continuă 

lucrările Conferinței mondiale pentru examinarea și evaluarea rezulta
telor Deceniului O.N.U. pentru femei.

La inițiativa țării noastre, principalul comitet plenar al conferinței 
a adoptat prin consens rezoluția privind „Anul Internațional al Tine
retului — dreptul la educație al tinerelor fete".Rezoluția românească — la care s-au alăturat, in calitate de coautori, 54 de țări de pe toate continentele, evidențiind importanța capitală a exercitării dreptului la educație pentru deplina înflorire a personalității umane — salută acțiunile prevăzute a fi întreprinse în acest domeniu, la nivel național și internațional, în folosul tinerelor fete, în cadrul Anului Internațional al Tineretului „Participare, Dezvoltare, Pace“.în acest sens, conferința mondială a invitat toate statele să adopte măsuri corespunzătoare de ordin legislativ, administrativ și de altă natură, inclusiv garanții materiale, in

vederea asigurării deplinei exercitări a dreptului la educație al tinerelor fete, mai ales prin garantarea învățămîntului primar obligatoriu și gratuit, prin generalizarea și introducerea treptată a gratuității învățămîntului secundar, prin accesul egal la toate formele de învă- țămînt.în baza rezoluției inițiate de România, guvernele tuturor statelor, precum și Organizația Națiunilor Unite, UNESCO și alte organisme internaționale sînt chemate să-și sporească eforturile pentru promovarea, pe plan mondial, a dreptului la educație al tinerelor fete.
Reuniunea ministerialăDELIII 25 (Agerpres). — La Delhi au inceput lucrările Reuniunii ministeriale a „Grupului celor 77“, consacrată examinării problemelor realizării unui sistem global de preferințe comerciale între țările in curs de dezvoltare, precum și a e- voluțiilor recente în domeniul comerțului internațional. La lucrări participă delegații din peste 70 de țări în curs de dezvoltare, inclusiv România.Lucrările au fost deschise de pri-

a „Grupului celor 77“al Indiei, Rajiv in cuvintul său. amul ministruGandhi, care, arătat că sistemul comercial mondial este amenințat in prezent de creșterea protecționismului practicat de statele occidentale industrializate.El a precizat că atitudinea acestor state in direcția liberalizării comerțului a devenit mult mai rigidă, subliniind necesitatea unei abordări unitare de către țările în curs de dezvoltare a problemei negocierilor cu Vestul.
CONVORBIRI BULGARO-ELENEATENA 25 (Agerpres). — în cadrul convorbirilor care au avut loc la Atena între Todor Jivkov, președintele Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, președintele Republicii Elene, Christos Sartzetakis, și primul ministru Andreas Papandreu, au fost discutate probleme ale dezvoltării relațiilor bilaterale și probleme internaționale de interes comun, îndeosebi in legătură cu situația din Balcani — se arată in știrea difuzată de agenția B.T.A. la încheierea vizitei președintelui Consiliului de Stat al R.P.B. în Grecia.După incheiereă convorbirilor, la Atena a avut loc o conferință de presă, în cadrul căreia Todor Jivkov s-a pronunțat pentru revenirea la procesul de destindere in relațiile internaționale, pentru reducerea competiției militare, pentru un dialog serios intre state cu orînduiri

sociale diferite, în primul rind în problemele limitării arsenalelor militare și nemilitarizării Cosmosului. Vorbitorul s-a referit, totodată, la necesitatea depășirii divergențelor dintre unele state balcanice și creării unei zone fără arme nucleare în această parte a Europei.La rîndul său, Andreas Papandreu a subliniat pericolul pe care îl reprezintă creșterea încordării internaționale, ce ar putea degenera în- tr-un război termonuclear. Primul ministru al Greciei a adresat un apel țărilor mici care nu dispun de arme nucleare să contribuie prin toate forțele lor la revenirea la procesul de destindere, la preîntâmpinarea înarmării Cosmosului, la încetarea desfășurării de arme nucleare, la dezarmare pe bază de egalitate.
Priorități ale economiei poloneze

Cuvintare a lui Wojciech JaruzelskiVARȘOVIA 25 (Agerpres). — Luînd cyvîntul la întîlnirea cu reprezentanții consiliilor autoconduce- rii colectivelor de muncă din întreprinderile industriale din toate voievodatele țării, care a avut loc la Varșovia, Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Polone, s-a referit la necesitatea creșterii influenței acestor consilii asupra activității economico-
incheierea lucrărilorVARȘOVIA 25 (Agerpres). — La Varșovia au luat sfîrșit lucrările Seimului R. P. Polone — informează agenția P.A.P. Au fost adoptate planul economiei naționale pe perioada 1986—1990 și prevederile planului central anual pe 1986, precum și principalele probleme ale

productive a întreprinderilor — informează agenția P.A.P.Referindu-se la unele probleme care confruntă economia națională poloneză, vorbitorul a arătat că năzuința organelor de autoconducere trebuie să fie depistarea tuturor lipsurilor din întreprinderi, rezervelor incă nefolosite și posibilităților de reducere a cheltuielilor de producție, îmbunătățirea calității, modernizarea producției și creșterea productivității muncii.
Seimului R.P. Polonedezvoltării economice, sociale a Poloniei pe anii 1986—1995. Au fost aprobate o serie de legi în domeniul învățămîntului.La lucrări a participat Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.

Evoluția conflictului dintre Iran și IrakTEHERAN 25 (Agerpres). — Forțele iraniene au preluat controlul asupra unei zone cu o suprafață de 150 kmp in sudul Irakului — s-a anunțat într-un comunicat al Comandamentului iranian citat de a- genția IRNA și reluat de France Presse. Contraatacul irakian, sprijinit de elicoptere, a fost respins.Totodată, agenția IRNA, citată de A.F.P. și Reuter, a anunțat că forțele sale armate au scos din luptă 250 de soldați irakieni în zona Sumar. De asemenea, au fost distruse mai multe poziții irakiene și a fost incendiat un depozit de muniție, relevă sursele menționate.

BAGDAD 25 (Agerpres). — Irakul dezminte știrile potrivit cărora ‘forțele iraniene ar fi ocupat o zonă de 150 kmp in sectorul sudic al frontului — a declarat purtătorul de cuvint al Statului Major Irakian — citat de agenția France Presse.Pe de altă parte, intr-un comunicat difuzat de agenția INA, reluat de Reuter, se afirmă că forțele irakiene au lansat un atac împotriva înălțimilor situate la frontiera nordică dintre Irak și Iran. Forțele irakiene au îndepărtat și neutralizat forțele iraniene care se aflau pe aceste înălțimi, precizîndu-se că situația s-a stabilizat în favoarea forțelor irakiene.
AH REACȚII INTERNATIONALE ÎMPOTRIVA POLITICII 

REPRESIVE A REGIMULUI DE IA PRETORIANAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres).— Comitetul special al O.N.U. împotriva apartheidului a adoptat, miercuri,. în cadrul unei sesiuni convocată de urgență, o declarație prin care denunță instituirea stării de urgență in Republica Sud-Africană de către autoritățile rasiste minoritare de la Pretoria, transmite agenția China Nouă. Calificînd această măsură drept „un act disperat", „o declarație de război impotriva pbpulației sud-africane oprimate și a celorlalți adversari ai apartheidului", documentul cere regimului de la Pretoria să pună capăt stării de urgență, să înceteze teroarea polițienească și militară, să elibereze deținuții politici, să abroge constituția rasistă și să se conformeze prevederilor rezoluțiilor O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres).— Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a cerut guvernului sud-african să se abțină de la utilizarea forței împotriva populației africane care protestează contra politicii de apartheid, transmite agenția U.P.I., citind un purtător de cuvint al Națiunilor Unite.DAKAR 25 (Agerpres). — Președintele în exercițiu al Organizației Unității Africane, Abdou Diouf, șeful statului senegalez, a adresat țărilor occidentale apelul de a adopta sancțiunile economice care se impun impotriva Africii de Sud, pentru a determina astfel guvernul a- cestei țări să pună capăt politicii de apartheid. Președintele senegalez a precizat că apelul său este destinat mai ales guvernelor acelor țări cărora Carta Națiunilor Unite le-a încredințat o responsabilitate specia
lă pentru instaurarea păcii în lume.

VIENA 25 (Agerpres). — Partidul Comunist din Austria a adresat guvernului acestei țări cererea de a întrerupe relațiile diplomatice, economice și de altă natură cu regimul minoritar rasist de la Pretoria.PARIS 25 (Agerpres). — Guvernul francez, a adoptat un set de măsuri împotriva regimului de apartheid „inadmisibil" din Africa de Sud, a anunțat premierul Laurent Fabius. Potrivit agenției France Presse, a fost hotărită rechemarea imediată a ambasadorului francez în Africa de Sud. Totodată, Franța a sesizat Consiliul de Securitate asupra unui proiect de rezoluție care condamnă practicile rasiale din Africa de Sud și a suspendat orice nouă investiție în Africa de Sud.WASHINGTON 25 (Agerpres). — Secretarul de stat al S.U.'A., George Shultz, a declarat că relațiile dintre Statele Unite și Republica Sud- Africană sînt încordate ca urmare a politicii de apartheid a regimului de la Pretoria — relatează a- genția Associated Press. „O pace adevărată nu va fi instalată în A- frica de Sud decît după ce se va pune capăt politicii de segregare rasială. Apartheidul este un afront la adresa tuturor valorilor în care credem, nu are nici o justificare și trebuie să înceteze" — a spus Shultz. Secretarul de stat a apărat insă din nou așa-numita politică de „angajament constructiv" a S.U.A. față de R.S.A., care ar urma să determine regimul de la Pretoria — mai degrabă pe cale diplomatică decît prin sancțiuni — să-și modifice politica rasială.

JAPONIA

Manifestare consacrată 
Anului International 

5 

al Tineretului
TOKIO 25 (Agerpres). — In 

cadrul manifestărilor consacra
te Anului Internațional al Ti
neretului — A.I.T. — la Tokio 
s-a desfășurat o adunare a ti
neretului și studenților din Ja
ponia și din alte țări — rela
tează agenția China Nouă.

In cuvintul rostit in fața ce
lor peste 1 000 de participanți 
la miting, prințul moștenitor 
Akihito a exprimat speranța că 
manifestările prilejuite de A.I.T. 
vor contribui-- la promovarea 
schimburilor pe diverse planuri 
intre tineretul din Japonia și 
celelalte țări.

David J. Exley, directorul 
Centrului de informații al 
O.N.U. din Tokio, a subliniat că 
A.I.T., desfășurat sub deviza 
„Participare — Dezvoltare — Pace", va conduce la îmbună
tățirea statutului tinerilor și va 
stimula contribuția lor la cauza 
dezvoltării.

Vizita președintelui 
R.P. Chineze în S.U.A.WASHINGTON 25 (Agerpres). — Progresul relațiilor de prietenie chino-americane este in interesul ambelor popoare, ca și al păcii mondiale, a declarat Li Xiannian, președintele R.P. Chineze, la Washington, unde se află într-o vizită de stat. El a relevat că- atît timp cit ambele părți aderă cu strictețe la principiile stabilite in comunicatele chino-americane, in raporturile bilaterale poate fi realizat un progres susținut și stabil.Dezvoltarea cooperării chino-americane nu trebuie redusă la domeniul economic — a spus, potrivit agenției China Nouă, președintele R.P. Chineze, adăugind că bunele relații politice constituie o condiție indispensabilă pentru dezvoltarea cooperării economice, în timp ce relațiile economice puternice și substanțiale vor promova raporturile politice.Referindu-șe la situația internațională, președintele R.P. Chineze a subliniat că menținerea păcii și dezvoltarea economică au devenit sarcina comună cea mai presantă a tuturor popoarelor. El a declarat că guvernul chinez promovează cu fermitate o politică externă independentă de pace.
ULAN bator.

In pregătirea celui 
deal XlX-lea Congres 

al P.P.R.M.
O cuvintare a lui 

Jambin BatmunhULAN BATOR 25 (Agerpres). — Luind cuvintul in cadrul unei consfătuiri organizate la Ulan Bator, Jambin Batmunh. secretar general al C.C. al P.P.R M„ președintele Prezidiului Marelui Hural Popular al R.P. Mongole, a subliniat că sarcina principală a comuniștilor in actuala perioadă este de a pregăti în cele mai bune condiții Congresul al XlX-lea al partidului și de a îndeplini sarcinile celui de-al VII-lea plan cincinal. îmbunătățirea controlului in toate domeniile reprezintă o condiție principală a îndeplinirii programului economico-social al partidului, a subliniat vorbitorul, a- rătînd că acesta este îndreptat în primul rind spre creșterea nivelului disciplinei de stat și de muncă, a spiritului de răspundere al fiecărui cetățean.
HARARE

Sesiunea parlamentului 
ziinbabweanHARARE 25 (Agerpres). — La Harare au început lucrările primei sesiuni a Parlamentului Republicii Zimbabwe, format după recentele alegeri generale in cadrul cărora Uniunea Națională Africană din Zimbabwe — Z.A.N.U., condusă de premierul Robert Mugabe, a obținut majoritatea absolută, cucerind 63 din cele 100 de locuri ale forului legislativ.Luînd cuvintul în deschiderea sesiunii, președintele Republicii Zimbabwe, Canaan Banana, a chemat întreaga națiune să contribuie la realizarea noilor obiective care stau în fața țării, de schimbare a condițiilor social-economice, de accelerare a dezvoltării forțelor de producție, de îmbunătățire pe toate planurile a vieții maselor largi.

ZIUA INSURECȚIEI NAȚIONALE A POPORULUI ZIUA NAȚIONALĂ A LIBERIEI

CUBANEZ

Tovarășului FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cuba, 

Președintele Consiliului de Stat și al Guvernului Republicii Cuba

HAVANAA XXXlI-a aniversare a asaltului asupra cazărmii Moncada — Ziua insurecției naționale cubaneze — ne oferă plăcutul prilej ca, in numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și al Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român și al nostru personal, să vă adresăm dumneavoastră și, prin dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist din Cuba. Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Cuba, poporului cubanez cele mai călduroase felicitări și un cordial salut prietenesc.Actul revoluționar de la 26 iulie 1953 a constituit începutul unei cotituri profunde in istoria poporului cubanez. în perioada care a trecut de la victoria revoluției au fost obținute, sub conducerea Partidului Comunist din Cuba, realizări remarcabile în toate domeniile — politic, economic și social. La aniversarea acestui important eveniment, în anul - celui de-al III-lea Congres ai Partidului Comunist din Cuba, vă dorim noi și tot mai mari succese în edificarea socialismului in patria dumneavoastră.Sintem încredințați că relațiile de prietenie și de colaborare multilaterală româno-cubaneze se vor lărgi și intensifica tot mai mult, spre binele poporului român și poporului cubanez, în interesul cauzei socialismului, progresului, destinderii și colaborării internaționale.Primiți, tovarășe Fidel Castro, salutările noastre tovărășești și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate poporului cubanez,
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DASCALESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

TELEGRAMECu prilejul celei de-a 32-a aniversări a Zilei insurecției naționale cubaneze, Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, a adresat o telegramă de felicitare președintelui Adunării Naționale a Puterii Populare a Republicii Cuba, Flavio Bravo Pardo,Cu aceeași ocazie, ministrul afa

cerilor externe, Ștefan Andrei, a trimis o telegramă-de felicitare ministrului relațiilor externe al Cubei, Isidoro Malmierca Peoli.Alte instituții centrale și organizații de masă și obștești din țara noastră au trimis, de asemenea, telegrame de felicitare instituțiilor și organizațiilor similare din Cuba.

Excelenței Sale
DR. SAMUEL KANYON DOE

Șeful statului Liberia
și Președintele Adunării Naționale Interimare a Republicii LiberiaMONROVIACu prilejul celei de-a 138-a aniversări a proclamării independenței de stat a Republicii Liberia, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul liberian prieten.Exprim convingerea că legăturile de prietenie și colaborare dintre țările noastre Se vor dezvolta tot mai mult, spre binele popoarelor român și liberian, al cauzei păcii, securității și înțelegerii in lume.

Se împlinesc în aceste zile 133 de ani de la proclamarea independenței de stat a Liberiei — prima republică de pe continentul african.Situată pe coasta de vest a Africii, într-o zonă de larg trafic maritim. Liberia are o suprafață de 111 369 kmp și o populație de 1 710 000 locuitori, care se ocupă îți principal cu agricultura. Se cultivă orez, manioc, cafea, cacao și mai ales arborele de cauciuc. în ultimele decenii, ca urmare a descoperirii unor mari zăcăminte de minereu de fier, estimate la peste un miliard, de tone, au intervenit o serie de schimbări adinei în structura economiei naționale. Fierul și cauciucul au ajuns să contribuie cu aproape 50 la sută la venitul național și să furnizeze peste 80 la sută din veniturile obținute din exporturi. Liberia realizează 40 la sută din producția de minereu de fier a continentului.în dorința de a accelera dezvoltarea economică a țării, autoritățile de la Monrovia au elaborat în ultima vreme o serie de programe care au în vedere valorificarea judicioasă a resurselor naturale. De curînd, în orașul Gban- ga a intrat în producție prima fa-

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

brică, proprietate de stat, pentru prelucrarea cauciucului, acest fapt avind o semnificație deosebită; deoarece decenii la rind întreaga producție de cauciuc era prelucrată de companiile străine. De asemenea. s-au luat măsuri pentru revi- talizarea și modernizarea unor exploatări miniere, extinderea căilor de comunicații și dezvoltarea a- griculturii prin crearea de ferme- model in fiecare regiune a țării.Poporul român, in cadrul politicii sale generale de prietenie și colaborare cu popoarele statelor Africii, urmărește cu interes și simpatie eforturile depuse de poporul liberian pentru valorificarea în folosul propriu a resurselor naționale, pentru consolidarea independentei. între Republica Socialistă România și Republica Liberia s-au statornicit relații de prietenie și cooperare, in spiritul principiilor coexistenței pașnice, pe baza cărora schimburile economice au cunoscut un curs ascendent. Extinderea în continuare a raporturilor întemeiate pe respect mutual și avantaj reciproc corespunde pe deplin intereselor ambelor țari și popoare, progresului lor economico-social, cauzei înțelegerii și cooperării internaționale.
Pe drumul deschisMoncada, 26 iulie 1953. Un nume și o dată care au intrat pențru totdeauna în istoria Cubei. Se împlinesc astăzi 32 de ani de la acea zi memorabilă pentru poporul cubanez, cînd un grup de tineri revoluționari, în frunte cu Fidel Castro, pornea Ja asaltul cazarmei Moncada, simbol al regimului dictatorial din acea vreme. Atacul a- supra Moncadei este considerat, pe bună dreptate, actul de naștere al revoluției cubaneze, victorioasă șase ani mai tirziu, la 1 ianuarie 1959, cind detașamentele armatei revoluționare au intrat în Havana, înlăturind regimul antipopular al generalului Batista.Cei care vizitează astăzi Moncada intilnesc pe frontispiciul fostei fortărețe inscripția : „Cazarmă transformată în școală". Inscripție simbolică. Nu numai fiindcă ceea ce altădată întruchipa reazemul unui regim de asuprire a devenit un lăcaș.de cultură, dar mai ales pentru că inscripția poartă în sine sensurile unor prefaceri istorice la scară națională : transformarea Cubei dintr-o feudă dominată de monopoluri străine, în care masele muncitoare erau lipsite de drepturi esențiale, în. republica de astăzi, constructoare a socialismului, cu o economie dinamică și o cultură devenită bun al întregului popor.înlăturarea stăpinirii monopoliste străine, naționalizarea principalelor mijloace de producție, aplicarea reformei agrare și cooperativizarea agriculturii au fost urmate de o amplă activitate constructivă, care a schimbat din temelii țara prietenă din Caraibe, mârcind, în același timp, apariția primului stat socialist pe meridianele A- mericii.Evocarea asaltului asupra Moncadei declanșat cu 32 de ani în urmă oferă prilejul de a releva marile succese repurtate de poporul cubanez, sub conducerea partidului său comunist, in opera de t'ăurire a noii societăți, in lupta pentru apărarea cuceririlor revoluționare in fața amenințărilor imperialiste, pentru propășirea multilaterală a țării.Roadele eforturilor desfășurate de poporul ctjbanez se văd astăzi în ritmul construcțiilor industriale, in profilul modern al noilor cartiere de locuințe din Havana și din celelalte orașe, in sistematizarea localităților rurale, în sporirea randamentului agriculturii și zootehniei. Anii socialismului au fost deopotrivă ani de dezvoltare intensă a învățămîntului, științei și culturii, de creștere a nivelului de trai material și cultural al populației.Poporul cubanez întîmpină sărbătoarea de astăzi angajat intr-o amplă întrecere socialistă in cinstea celui de-al III-lea Congres al Partidului Comunist din Cuba. Așa cum informează presa cubaneză, in fabrici și uzine, pe șantiere sau pe terenurile agricole, oamenii muncii obțin noi și semnificative succese în îndeplinirea sarcinilor de plan.Au apus timpurile cind economia cubaneză depindea aproape exclusiv de trei articole de export : zahărul, tutunul și romul. Deși a- ceste produse tradiționale înseamnă

de asaltul Moncadeifoarte mult și astăzi — în primul rind .zahărul — industrializarea socialistă a adăugat noi elemente de referință pentru economia țării, care produce în același timp nichel și ciment, mașini pentru recoltarea trestiei de zahăr, autobuze, vagoane, cazane pentru aburi, televizoare și ordinatoare. Au apărut sectoare industriale cu pondere însemnată, cum sînt chimia și petrochimia, siderurgia și construcțiile de mașini, industria de echipamente radio și altele.Un sector prioritar al economiei este cel energetic, spre care sînt canalizate mijloace financiare de anvergură, care au determinat un spor substanțial al producției de energie. In această privință este relevantă construirea unor noi centrale termo și hidroelectrice, valorificarea unor zăcăminte de țiței.Ample proiecte se află în curs de. realizare și în agricultură, unde avansează lucrările hidrotehnice menite să asigure irigarea unor întinse suprafețe de teren, ca și acțiunile în vederea ameliorării soiurilor de plante cultivate și a mecanizării muncilor agricole, în “ special in ce privește trestia de zahăr. Sînt numai citeva din numeroasele realizări semnificative sie Cubei socialiste.Poporul român, care și-a manifestat de la început solidaritatea militantă cu lupta poporului cubanez pentru eliberare națională și socială, urmărește cu interes și simpatie eforturile pe care le depun oamenii muncii cubanezi, se bucură sincer de marile succese obținute de aceștia în construirea socialismului. Spre satisfacția reciprocă, între România și Cuba, între popoarele noastre s-au statornicit și se dezvoltă legături de prietenie și colaborare în diferite domenii — politic, economic, științific, cultural. La ultima sesiune a Comisiei mixte interguvernamen- tale româno-cubaneze, desfășurată la București, au fost stabilite noi măsuri și acțiuni concrete pentru promovarea in continuare a colaborării economice și tehnico-științifi- ce în domenii de interes comun, precum și pentru creșterea continuă a schimburilor de mărfuri.Cursul ascendent al relațiilor de prietenie și colaborare româno- cubaneze iși are temelia trainică în comunitatea de orînduire, de ideologie și de țeluri, în preocupările comune privind dezvoltarea economiei și asigurarea creșterii continue a nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii.Factorul hotărîtor al evoluției favorabile a legăturilor româno- cubaneze îl constituie relațiile dintre forțele politice care conduc cele două țări — Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Cuba — și. în acest cadru, in- tilnirile de la București și Havana dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Fidel Castro, sub al căror impuls colaborarea româno-cubaneză s-a. extins și diversificat, in interesul reciproc, al cauzei generale a socialismului și păcii.
V. OROS

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII MALDIVELOR
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Domnului MAUM00N ABDUL GAY00M
Președintele Republicii Maldivelor MALECu prilejul Zilei naționale a Republicii Maldivelor — aniversarea a 20 de ani de la cucerirea independenței de stat — vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului țării dumneavoastră ii urez noi progrese și prosperitate.

Republica Maldivelor, care-și sărbătorește astăzi ziua > națională, este: un stat insular situat in Ocea" nul Indian, la 600 km sud de Sri Lanka. Ea are o suprafață de 298 kmp și o populație de circa 140 000 locuitori, care se ocupă, in majoritate, cu pescuitul. Exportul thon-ului uscat, denumit pe piața interiiațională „pește de Maldive", aduce țării circa 90 la sută din veniturile sale în devize. Agricultura este slab dezvoltată, din cele aproape 2 000 de insule de corali ale arhipelagului, numai 200 fiind locuite. Se cultivă porumb, mei, sorg și manioc.în cei 20 de ani care au trecut de la proclamarea independentei și in special in perioada de după abolirea sultanatului și instaurarea republicii (11 noiembrie 1968), poporul tînărului stat a depus eforturi susținute pentru lichidarea înapoierii economice lăsate de co
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LA GENEVA a avut loc joi o nouă ședință plenară a Conferinței de dezarmare, organism unic de negocieri multilaterale al O.N.U. în problemele dezarmării. După cum relatează agenția T.A.S.S., au luat cuvintul reprezentanții Bangladesh, Braziliei, Bulgariei. R. D. Germane. Cubei, Canadei, U.R.S.S. și ai altor țări.REUNIUNE O.P.E.C. După patru zile de dezbateri aprinse, la Geneva au luat sfirșit lucrările celei de-a 74-a Conferințe ministeriale a O.P.E.C. — informează a- genția France Presse, Conferința a

luat unele hotărîri în privința preturilor internaționale la unele calități de petrol brut. Examinarea revizuirii cotelor de producție la petrol a fost aminată pentru o conferință ministerială .extraordinară care ar urma să se desfășoare in toamna acestui an.LA LONDRA s-au încheiat lucrările primei reuniuni a Grupului mixt de legătură chino-britanic, care a examinat statutul Hong Kong-ului — relatează agenția China Nouă. După cum precizează agenția citată, au fost examinate în principal normele de procedură

după care se va desfășura activitatea acestui grup. Următoarea reuniune a fost stabilită pentru perioada 26—29 noiembrie a.c., la Beijing.CINCI ARTIȘTI PLASTICI SUD- COREENI AU FOST JUDECAȚI de un tribunal de urgență sub acuzația că prin lucrările .lor au jucat un rol agitatoric impotriva regimului — transmite agenția Reuter. Tribunalul a ordonat și confiscarea lucrărilor prezentate în cadrul unei expoziții la Seul. Lucrările incriminate se refereau în principal la viața muncitorilor industriali, între titluri figurînd : „Grevă la compania Daewoo", „Muncitori a- restați"... în legătură cu această acțiune a poliției regimului sud-co- reean, un grup de 95 de oameni de artă sud-coreeni au dat publicității o declarație de protest
POPULAȚIA R.P. GERMANIA 

era de 61 049 000 locuitori la 31 de

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

lonialiști și valorificarea resurselor naturale in folosul propriu. O atenție'deosebită este acordată industriei peștelui. După realizarea în 1983 a unui prim proiect în acest domeniu, în prezent se amenajează pe insula Felimaru un important complex de prelucrare a peștelui, care va dispune, printre altele, de o modernă fabrică de conserve și de mari instalații frigorifice. Programele de dezvoltare prevăd. de asemenea, sporirea suprafețelor agricole, lărgirea rețelei turistice. intensificarea comerțului și valorificarea rezervelor de țiței recent identificate.în 1979, între România și Maldive s-au stabilit relații diplomatice, menite să ducă la o mai bună cunoaștere și apropiere, la dezvoltarea colaborării reciproc avantajoase, să contribuie la cauza generală a păcii, înțelegerii și progresului in lume.

Lucrările Adunării Populare a R. P. AngolaLUANDA 25 (Agerpres). — La Luanda s-au deschis lucrările sesiunii Adunării Populare a Republicii Populare Angola. Pe agenda sesiunii figurează probleme ale situației politice și ale îndeplinirii planurilor de reconstrucție națională, relatează agenția T.A.S.S.Luind cuvintul, președintele Ango- lei, Jose Eduardo dos Santos, a con-

damnat regimul rasist sud-african pentru amestecul in treburile interne ale Angoiei și acțiunile agresive îndreptate, spre destabilizarea situației din țară. El a arătat că nici un fel de uneltiri din afară nu vor putea opri Înaintarea țării pe calea progresului și a edificării bazelor socialismului în Angola.
ORIENTULCAIRO 25 (Agerpres). — Problema palestiniană este punctul central al conflictului din Orientul Mijlociu, a declarat ministrul de externe egiptean, Esmat Meguid, care a subliniat drepturile palestinienilor la autodeterminare și la crearea unui stat propriu. Ministrul egiptean a reafirmat poziția țării sale in cursul primirii delegației Comitetului internațional asupra drepturilor inalienabile ale poporului palestinian, a- flată într-o vizită la Cairo.în cursul convorbirilor au fost a- nalizate ultimele evoluții în situația din Orientul Mijlociu și în probîe-

MIJLOCIUma palestiniană, informează Qatar News Agency.RABAT 25 (Agerpres). — La Rabat au avut loc convorbiri între regele Hassan al II-lea al Marocului și Chedli Klibi, secretarul general al Ligii Arabe, care efectuează o vizită în capitala marocană,Au fost examinate ultimele evoluții, din lumea arabă și subiecte privind preconizata reuniune! arabă la nivel înalt consacrată problemei palestiniene, propusă de Maroc, a anunțat postul de radio Rabat,1 citat de agenția M.E.N.
cembrie 1984, în scădere cu 0,4 la 
sută in raport cu aceeași perioadă 
a anului 1983, s-a anunțat oficial 
la Bonn.

„PETROBRAS" A ANUNȚAT 
DESCOPERIREA UNUI MARE ZA- 
CĂM1NT DE ȚIȚEI IN PLATOUL 
CONTINENTAL AL BRAZILIEI, 
relatează agenția T.A.S.S. Potrivit 
experților, cantitatea de țiței din 
acest zăcămînt este echivalentă cu 
cea a resurselor petroliere deja 
prospectate in țară. Petrolul a fost 
descoperit la adîncimea de 2 700 de 
metri. Zăcământul va permite re
ducerea considerabilă a importului 
de petrol al țării.NIVEL RECORD AL INFLAȚIEI ÎN NOUA ZEELANDA. în trimestrul al doilea al anului în curs, în Noua Zeelandă s-a înregistrat cea mai înaltă rată a inflației din ultimii 38 de ani — relatează agenția China Nouă, citind

datele publicate de Departamentul de statistică de la Wellington. Se precizează că in iunie prețurile au crescut cu 5,1 la sută, ridicind rata medie anuală a inflației la nivelul de 16.6 la sută — cel mai înalt din ultimul trimestru al anului 1947.MASURI DE AUSTERITATE ÎN MEXIC. în contextul luptei impotriva crizei și în vederea revi- talizării economiei naționale, guvernul mexican a anunțat noi măsuri de austeritate — informează agențiile Reuter și U.P.I. între acestea se numără devalorizarea monedei naționale — peso-ul — cu 20 la sută, reducerea cheltuielilor publice cu 10 la sută, înghețarea salariilor pentru oficialități și diminuarea cu 15 a numărului posturilor guvernamentale. Totodată, programul economic prevede eliminarea importului a 3 555 de produse și promovarea exporturilor.
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