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Omagiu[ suprem adus marelin erou a[ patriei, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu

ER OISMUL MUNCII POPOR UL UI
„Este bine cunoscut că ci trebuit să depunem o muncă uriașă, să 

facem multe sacrificii și să desfășurăm o activitate multilaterală pentru 
unirea întregului partid și popor în realizarea programelor și a planu
rilor , de dezvoltare. Nimic nu am avut pe gratis! Nimic nu a venit din 
cer! Totul este rodul muncii poporului nostru, al politicii partidului 
nostru comunist".

Tovarășul- Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, vineri, 26 iulie, în stațiunea Neptun. pe Giorgio La Malfa, secretar general adjunct al Partidului Republican Italian, președintele Comisiei de politică externă a parlamentului italian, care, la invitația C.C. al P.C.R., efectuează o vizită in țara noastră.Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-a fost inminat, cu acest prilej, un mesaj de prietenie și i-au fost transmise un cordial salut și urări de noi succese în activitatea pe ca£e o desfășoară în fruntea partidului și statului român din partea secretarului general al Partidului Republican Italian, Giovanni Spadolini, a Direcțiunii P. R. Italian.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a adresat, in numele său și al . conducerii partidului nostru, un salut. călduros și cele mai bune urări secretarului general al Partidului Republican Italian, celorlalți ' membri din conducerea partidului.în timpul întrevederii s-a efectuat o informare reciprocă cu privire la activitatea și preocupările celor două partide, precum și un schimb de păreri referitor la unele probleme ale vieții internaționale.în acest context, a fost evidențiată evoluția bunelor relații de prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Republican Italian, care, in spiritul stimei și respectului reciproc, cunosc o continuă dezvoltare. Totodată, a fost exprimată dorința de a se acționa pen

tru intensificarea legăturilor dintre cele două partide, precum și a raporturilor româno-italiene pe plan politic, economic, tehnico-științific, cultural și în alte sfere de activitate, in interesul celor două popoare, al cauzei păcii și înțelegerii intre națiuni.Abordîndu-se unele aspecte ale vieții internaționale, s-a apreciat că problema fundamentală a epocii noastre o constituie oprirea cursei înarmărilor, trecerea la dezarmare, în primul rind la dezarmarea nucleară, asigurarea păcii în Europa și în întreaga lume. Ținînd seama de , evoluția tratativelor sovieto- americane de la Geneva, a fost subliniată răspunderea ce revine țărilor europene, tuturor statelor lumii pentru a determina .realizarea unui acord care să pună capăt înarmărilor nucleare, militarizării Cosmosului. S-a evidențiat, totodată, necesitatea opririi amplasării de noi rachete și arme nucleare în Europa, stabilirii de măsuri concrete pentru eliminarea acestora de pe continentul european.în cursul întrevederii s-a relevat însemnătatea aplicării consecvente in practică a prevederilor Actului final de la Helsinki, precum și necesitatea unor acțiuni unite ale țărilor europene, indiferent de mărime, orinduire socială sau apartenență la alianțe militare, care să determine, reluarea și consolidarea politicii de destindere, pace și largă colaborare, în acest sens, s-a arătat că se impune ca țările europene să acționeze cu toată hotărîrea pentru a se ajunge la rezultate cit mai bune la Conferința pentru dezarmare de la

Geneva, la Conferința pentru măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare de la Stockholm, la negocierile de la Viena privind reducerea armamentelor și efectivelor militare în centrul Europei, care, deși au un caracter limitat, pot aduce o contribuție de seamă la cauza dezarmării și păcii.A fost reliefată necesitatea eliminării forței și amenințării cu forța din viața internațională, rezolvării tuturor stărilor coni'lictuale dintre state numai pe cale pașnică, prin tratative, a reglementării pe cale politică a problemelor complexe din diferite regiuni ale lumii. De asemenea, a fost relevată importanța soluționării globale a problemelor subdezvoltării, inclusiv a datoriilor externe ale țărilor în curs de dezvoltare, realizării unei noi ordini economice internaționale.în cadrul întrevederii, s-a subliniat că, în actualele împrejurări, întărirea colaborării tuturor partidelor, a forțelor democratice, progresiste, antiimperialiste, a popoarelor de pretutindeni constituie un factor de importanță hotărîtoare pentru oprirea cursului periculos al evenimentelor, pentru asigurarea păcii, pentru făurirea unei lumi mai bune și mal drepte pe planeta noastră.La primire, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, a participat tovarășul Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C, al P.C.R.Au luat parte Giorgio Medri, membru al Direcțiunii Partidului Republican Italian, și Luigi Campagna, membru al Consiliului Național al Partidului Republican Italian.

de istorie, o zi pentru isto-O zi rie.Sint cuvinte ce ilustrează cel mai bine însemnătatea zilei de 24 iulie 1985, zi în care la București, în marea sală a Palatului Republicii, martoră a atîtor momente fundamentale ale noii istorii a patriei, s-au desfășurat lucrările plenarei Comitetului Central și activului central de partid, dedicate împlinirii a două decenii de la Congresul a! IX-lea și alegerii tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general al partidului.Evocind impresionantele înfăptuiri din acești 20 de ani glorioși ai țării, cei mai rodnici din întreaga sa existență, participanții la plenară au subliniat rolul hotărîtor al tovarășului Nicolae Ceaușescu in elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, in definirea genialei strategii a măreței opere deedificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. Omagiul adus, cu acest prilej, tovarășului Nicolae Ceaușescu, de către Comitetul Central al Partidului Comunist Român, Consiliul d.e Stat și Guvernul Republicii Socialiste România, de către ..participanții la ,plenară poartă încărcătura celor mai profunde sentimente de pre- " țuire si 'reciinoștință ale-îftțregu-. . iui partid, ale. întregului popur față de eroul'’ revoluționar-și- pa- triot ce a deschis orizonturi noi, de progres și civilizație socialistă, in istoria multimilenară a României.De la înalta tribună a plenarei, într-o amplă, magistrală cuvintare, secretarul general al partidului a făcut o analiză riguroasă, profund științifică a marilor momente ale istoriei noastre naționale, cuprinse într-un proces unic, legic și dialectic, proces în cadrul căruia s-a dezvoltat și s-a afirmat poporul

NICOLAE CEAUȘESCUromân. Ca punct culminant al acestui proces, ce a marcat, de la o etapă la alta, importante creșteri, se înscrie perioada parcursă de la actul istoric de demnitate națională de la 23 August 1944 și pînă în prezent, în cadrul căreia cel de-al IX-lea Congres al partidului a deschis o nouă epocă în dezvoltarea social-economică a țării.Tabloul impresionant al mărețelor realizări din acești 20 de ani arată lumii întregi ce ‘ poate înfăptui, într-o perioadă scurtă, o națiune liberă. în cele două decenii de după Congresul al IX-lea s-a desfășurat, sub conducerea partidului, a secretarului său general, o uriașă activitate politică, organizatorică și economico-socială care a conferit noi dimensiuni timpului istoric, a schimbat din temelii însăși geografia patriei. Re- ferindu-se la marile lucrări de construcții, la modernele dusțriale și agricole ce s-au ridicat ce privește forța constructivă a cla-îri acești ani, la orașele și satele sei muncitoare,'tele.lucrări de irigații,'la realizarea iCaținlului Dunăre—Murga Neagră, '. ce ’ va rămîne peste milenii mărturie a acestor ani de uriașe prefaceri revoluționare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că oricine le privește „poate să constate ce forță creatoare are un popor Care a scuturat pentru totdeauna asuprirea și inegalitatea, a devenit stăpin pe bogățiile naționale, pe destinele sale și își făurește în mod conștient propriul său viitor".Ideea revoluționară de progres social, concept abordat de tovarășul

unități in- parțid și, in

Nicolae Ceaușescu într-o largă viziune dialectică și istorică, intr-un autentic spirit științific, străbate ea un fir roșu toate programele elaborate de partid, pentru prezent și pentru viitor, in toată această perioadă inaugurată de marele Congres al comuniștilor români, de acum două decenii. Deosebit ele semnificativ este faptul că tezele și orientările tovar ă ș ului Nicolae Ceaușescu privitoare la asigurarea progresului economic și social al tării sînt în strînsă corelație cu înalta capacitate politică și organizatorică a Partidului Comunist Român, devenit centrul vital al întregii noastre societăți, cu adevărata putere de muncă a întregului popor român.Așa cum subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu,. s-au manifestat înainte de cel de-al IX-lea Congres, in țară, îndoieli in ceeaîn acești ani, la orașele și satele sei muncitoare, a ' țărănimii și' patriei, înnoite din temelii, la vas- intelectualității din țara noastră..? A fost-acreditată teza-, anțjhțițio- nal&.j -potrivit căreia,,., fiu. evi». necesar să acordăm prea-, mare atenție științei românești, ci să jie mulțumim să importăm tehnologii. De la tribuna Congresului al IX-lea, în acel moment cardinal al istoriei Nicolae < porului nostru rată de a se cunoaște mai bine pe sine, de a-și evalua în spirit realist puterea de muncă, de construcție, capacitatea de creație. începea, atunci, un drum nou de muncă și

i românilor, tovarășul Ceaușescu a adresat po- chemarea înflăcă-

creație. Un drum care avea să străbată multe căi necunoscute, cu multe obstacole și multe greutăți. Pe acest, drum cutezător, tovarășul Nicolae Ceaușescu avea să fie urmat de milioane și milioane de oameni, de întregul partid, ele întregul popor.Cerințele au fost tot mai numeroase, tot mai mari. .Se impunea să fie valorificat mai bine timpul de muncă al națiunii. Să se asigure sincronizarea optimă a tuturor proceselor productive, să fie valorificate cu randament maxim resursele materiale și umane. Să se intensifice activitatea de creație științifică, de perfecționare a pregătirii profesionale a tuturor oamenilor muncii. Astfel de obiective s-au dovedit a fi prioritare într-o perioadă în care omul secolului nostru — aflat sub directa înrîurire a unei noi revoluții științifice și tehnologice — transformă gîndirea într-o forță de ’ progres. Astfel de obiective au însuflețit munca întregului popor, activitatea din uzine, de pe ogoare, de pe șantiere,, din unitățile de cercetare științifica, din țiile de învățămint și După 20 de ani, bilanțul marilor înfăptuiri ale poporului obținute sub înțeleaptă conducere ’ a partidului, constituie suprema dovadă a 'unui timp trăit ferii 1 și , .■■'eficient; Dacă’producția industria-’ ’ ,'lă a"'crg!tciit” cte! șase ori, ihg ' cda 'agricolă de două ori și jumătate, , dacă azi, față de anul 1965, venitul național este de patru ori mai mare, iar fondurile fixe de șase ori mai mari, dacă întreaga noastră avuție națională șește, în prezent, patru mii liarde de lei, toate acestea daruri primite de poporul ci roade ale unei munci _____...Așa cum, pe bună dreptate, arată

institu- cultură.nostru

depă- de mi- nu sînt nostru, uriașe.

STRĂLUCITE CONTRIBUȚII LA ÎMBOGĂȚIREA CONCEPȚIEI

REVOLUȚIONARE A CLASEI MUNCITOARE

PROPRIETA TEA SOCIALISTA,
temelia pe care țara a înaintat și înaintează

neabătut spre progres și prosperitate
rostită la recenta plenară activului central al partidu-în magistrala cuvintare a Comitetului Central și a lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia făptui că Congresul al IX-lea ai partidului constituie un eveniment istoric de mare însemnătate în evoluția României pe drumul socialismului, evoluție datorată deschiderilor spre înnoiri pe care le-o determinat în toate domeniile vieții economico-sociale, dimensiunilor noi, calitativ superioare, pe care le-a conferitgîndirii so- cial-politice românești.intre aspectele esențiale ale construcției noastre socialiste pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a supus, în anii de după Congresul al IX-lea, unei analize critice, exigente, profund științifice se înscrie și vasta problematică a creării, dezvoltării, consolidării și per- , fecționării proprietății socialiste - temelia noilor relații de producție, factorul determinant al progresului social-economic al țării noastre. Din această perspec-

tivă, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia in cuvin- tarea amintită că „înfăptuirea hotăririlor Congresului 
al Xlll-lea, a Programului partidului, crearea condi
țiilor pentru afirmarea principiilor comuniste în toate 
domeniile de activitate impun ca o necesitate obiec
tivă perfecționarea și dezvoltarea continuă a proprie
tății socialiste".Elementele definitorii ale acestui concept esențial al gîndirii tovarășului Nicolae Ceaușescu, exigențele majore pe care le impune în etapa actuală dezvoltarea proprietății socialiste au fost înfățișate în dez- 'baterea organizată în municipiul Buzău, la care au participat tovarășii Nicolae Spânu, secretar cu probleme economice al comitetului județean de partid, 
loan Blag, directorul întreprinderii metalurgice, Gheor- 
ghe Moldoveanu, contabilul-șef al întreprinderii de prelucrare mase plastice, și Dumitru Andronescu, președintele cooperativei agricole de producție din comuna Florica.

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
- ÎNALTA CINSTIRE A PATRIEI

MESAJE-ANGAJAMENT
din partea organizațiilor județene de partid Dîmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, 
Harghita, Hunedoara, Ialomița, lași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, 
Prahova, Satu Mare, Sălaj ; Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, Con
siliului Culturii și Educației/Socialiste, Ministerului Educației și învățămîntului și 
Academiei Republicii Socialiste România, Frontului Democrației și Unității Socia
liste, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului de Interne, Statului Majorai 

Gărzilor Patriotice, Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare
ÎN PAGINILE 2—3—4

LA ORDINEA ZILEI ÎN UNITĂȚI INDUSTRIALE

Producția fizică - realizată integral I
Am putea spune că unul din semnele distinctive ale acestui iulie 

două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului, îl constituie' faptele 
’•-••’’■■•■.................... ‘ socialiste': în toate domeniile și sectprinsul țării, bilanțul tot mai 

■ toarete'de activitate. ■
bogat înscris în cronica întrecerii

(iniversar, cînd s-au împlinit 
de muncă de pe întreg cu

. Aa i ■ în perioada care «<>(recut de <lin multe unități miniere au extras cantități .de cărbune: 181500 tone la începutul anului, oamenii muncii peste, prevederile de. plan importante la întreprinderea minieră Voivozi, 90.100 tone la Combinatul minier I’loieșli, 30 800 tone la întreprinderea minieră Horezu.© Deosebit de valoroase se dovedesc măsurile luate de muncitorii și specialiștii de Ia întreprinderea de geamuri din Tîrnăveni pentru atragerea în circuitul productiv a unor cantități tot mai mari de materiale refolosibile. Printre altele, au fost create depozite speciale, instalații de. măcinare, s-au realizat prin autodotare diferite alte utilaje necesare introducerii in fabricație a materialelor refolosibile.• Cele două colective de muncă din cadrul întreprinderii „Electro- centrale" Deva — adică de la termocentralele Mintia și Deva — au produs suplimentar în perioada care a trecut de la începutul anului o producție de peste 280 milioane kWh energie electrică, obținută in principal pe bază de cărbuno.(Continuare în pag. a IlI-a)

Aintensificate la maximum!Lucrările agricole de varăȘantierul naval din Brăila. La cheiul de armare, montorii finalizează o nouă navăFoto : E. Dichiseana

** i • ■ III

0 concepție izvorîtă din 
generalizarea teoretica a 

experienței propriiN. Spânu : Complexa operă științifică a tovarășului Nicolae Ceaușescu conține o amplă investigare — atit sub raport teoretic, cit și practic- aplicativ — a problemelor cardinale ale naturii proprietății socialiste asupra mijloacelor de producție, ale unității și interacțiunii dialectice a formelor acestei proprietăți, ale rolului lor în dezvoltarea economico- socială a țării, în ridicarea nivelu’ui de trai material și spiritual al poporului, ale necesității obiective a creșterii și dezvoltării proprietății socialiste in actualul stadiu de dezvoltare economico-socială. Concepția cu privire la proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție — așa cum s-a constituit în anii de după Congresul al IX-lea — se întemeiază pe adevărurile fundamentale dezvăluite de clasicii economiei politice marxiste, adevăruri confirmate de practica istorico-economică, pe cuceririle ulterioare ale gîndirii marxiste, interpretate în mod critic cu ajutorul metodei dialectice. în același

este elementul partidului nos-timp — și acesta esențial — gîndirea tru, a tovarășului Nicolae Ceaușescu despre proprietatea socialistă, ca de altfel întreaga concepție economică despre edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, s-a constituit prin investigarea profundă a condițiilor concrete din țara noastră, prin interpretarea dialectică și generalizarea teoretică a experienței proprii, acumulată în procesul dezvoltării noii orînduiri, ca și prin cercetarea și. cunoașterea experienței și practicii socialismului internațional. Terenul pe'care această concepție se verifică și se îmbogățește necontenit îl reprezintă economia noastră națională în plin proces de dezvoltare și modernizare.I. Blag : Suportul dezvoltării proprietății socialiste l-a constituit și îl constituie orientarea fermă a partidului in direcția industrializării socialiste. Baza tehnico-materială, care formează principala parte a obiectului proprietății socialiste, s-a dezvoltat și modernizat deosebit de puternic în ultimii 20 de ani. Nu putem vorbi de destinul proprietății socialiste în România fără a sublinia că, după Congresul al IX-lea al partidului, alocarea unei părți însemnate

din venitul național pentru acumulare a constituit, în această perioadă, punctul de plecare pe care s-a bazat întregul proces de dezvoltare a forțelor de producție în țara noastră, de făurire a unei economii naționale armonios dezvoltate. Edificatoare in acest sens este sublinierea pe care o făcea tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a Comitetului Central și. a activului central al partidului: ..Numai in ultimii 20 tic ani fondurile fixe au crescut de circa fi ori, ajungind la 2 860 de miliarde lei. iar avuția națională generală la 4 000 miliarde lei".N. Spânu : Viața dovedește că politica științifică și de largă deschidere istorică pe care partidul nostru a promovat-o cu realism și luciditate, sub înrîurirea gîndirii tovarășului Nicolae Ceaușescu, a fost într-adevăr justă, că a corespuns intereselor fundamentale ale poporului nostru, îri- trucit pe această cale au fost create resursele necesare ridicării continue a nivelului de trai material și spiritual al tuturor oamenilor muncii. Fără acest efort sistematic de dezvoltare și modernizare a proprietății socialiste în ansamblul țării ar fl
(Continuare în pag. a V-a)

® Pînă în seara zilei de 25 iulie, ficată, cele mai bune rezultate obți- 
griul a fost strîns de pe 1 811 699 hec- nîndu-se în județele Dolj, Brăila, Călă 
tare, reprezentînd 78 la sută din su 
prafața cultivată

rași, Ialomița, Dîmbovița, Olt, precum 
și Sectorul agricol Ilfov

® Județele Olt, Dolj, Teleorman, 
Giurgiu, Argeș, Vîlcea, Vrancea, Me
hedinți, Brăila, Buzău, Arad, Dîmbo
vița, Tulcea, Caraș-Severin și Sectorul 
agricol Ilfov au încheiat recoltarea 
griului

® Trebuie acționat energic în ve
derea întreținerii și irigării culturilor 
duble și succesive

© în legumicultură să fie bine co 
relate recoltarea, transportul și livra 
rea produselor

® Este necesar să fie intensificată 
livrarea griului la fondul de stat

® Culturile duble au fost însămîn- 
țate pe 61 la sută din suprafața plani- 

IN PAGINA A V-A : relatări din

® Pentru sporirea producției zoo
tehnice, să fie strînse și depozitate 
cantitățile de furaje în sortimentele 
planificate

județele Ialomița, Prahova, Timiș și Gorj

“f<3e/:evijieirti.a^ăr;tc>ate,'aceste exemple ? In primul rînd, ele demonstrează că atunci și icolo unde se acționează cu fermitate pentru organizarea temeinică a producției și a muncii, pentru folosirea cu indici superiori a utilajelor și instalațiilor din dotare, pentru buna aprovizionare cu materii prime și materiale, dar și pentru reducerea consumurilor specifice, planul la producția fizică nu numai că se îndeplinește ritmic și integral, dar este chiar și substanțial depășit.După cum se știe, toate întreprinderile miniere din bazinul carbonifer al Gorjului, de pildă, dispun de o dotare tehnică asemănătoare, de mare randament. Și totuși, rezultatele obținute diferă de la o unitate la alta. De ce ? Sigur, condițiile de zăcămînt nu sînt aceleași în tot perimetrul bazinului carbonifer. Dar tocmai de aceea este necesar Isă se ia măsuri pentru adaptarea tehnologiilor la condițiile specifice de lucru. Faptul că minerii de la cariera Lupoaia au extras suplimentar în lunile iunie și iulie circa 30 000 tone de lignit nu se explică atît prin condițiile mai bune de zăcămînt, ci prin măsurile luate pentru îmbunătățirea organizării muncii și folosirea cu indici superiori a utilajelor din dotare. Recent, cu prilejul vizitei' de lucru făcute în unități economice din județul Gorj, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU sublinia : „Am vizitat și trei cariere. Despre organizarea lor am, in general, impresii bune. Dar vreau să spun deschis că cea mai bună impresie o am despre cariera Lupoaia, atît ca organizare, cit și în ce privește felul în care se desfășoară activitatea pentru îndeplinirea planului".— Această apreciere a fost primită cu profundă bucurie de întregul nostru colectiv, care a înțeles în același timp că trebuie să acționeze în continuare cu și mai multă energie, cu întreaga lui pricepere pentru perfecționarea activității, ne spune ■ ing. Ion Sbîrnaure, directorul tehnic ai întreprinderii miniere Lupoaia. De altfel, urmînd indicațiile date de secretarul general al partidului jvrem ca anul 1985 să marcheze pentru noi o etapă calitativ nouă în creșterea randamentului fiecărui utilaj din dotare,. in organizarea producției și a muncii, in cadrul programului de modernizare aprobat de conducerea partidului, vom iniția noi acțiuni pentru perfecționarea tehnologiilor de lucru și a circuitelor de benzi transportoare din perimetrul carierelor Lupoaia și Roșiuța. Vom acționa mai ferm pentru eliminarea funcționării „în gol“ ■ și reducerea timpului de manevră a utilajelor, astfel îneît fiecare excavator cu rotor să func- ționeze „in plin" cel puțin 15 ore pe zi. înfăptuind acest deziderat, care constituie angajamentul nostru muncitoresc, vom produce zilnic 18 000— 20 000 tone cărbune, ceea ce ne va permite să realizăm integral și să depășim sarcinile ce' ne revin din programul de creștere a producției de cărbune pe anul 1985.întrecerea socialistă care se desfășoară in aceste zile pentru îndeplinirea și depășirea'sarcinilor de plan în general și la producția fizică în special trebuie să aibă prin urmare în vedere perfecționarea activității în ansamblul ei, atît din punct de vedere organizatoric, al metodelor și stilului de conducere, cit și al tehnologiilor aplicate. îndeplinirea pianului la producția fizică nu poate fi urmărită separat de problemele care vizează nivelul consumurilor materiale și de energie, al productivității muncii, al eficienței economica. (Ion Teodor).
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D//j întreaga țară, vibrante mesaje prin care comuniștii, toți oamenii muncii își exprimă profunda mindrie pentru grandioasele 
împliniri ale „Epocii Ceaușescu", aleasa prețuire față de strălucita activitate revoluționară a secretarului general al partidului, 

angajamentul de a acționa hotărit pentru înfăptuirea Programului partidului *

Mesajul-angajament al organizației 
județene de partid Dîmbovița

.9"

Mult iubite și stimate tovarășe Nicoiae Ceaușescu,împlinirea a două decenii de la istoricul Congres al IX-lea al Partidului Comunist Român, deschizător de eră nouă, pe care cu îndreptățită mindrie patriotică întregul popor o numește „Epoca Nicoiae Ceaușescu", oferă comuniștilor, tuturor locuitorilor județului Dîmbovița plăcutul prilej de a vă adresa, mult stimate tovarășe secretai' general, cel mai înflăcărat omagiu și urarea: sănătate, fericire și putere de muncă".lui, de cind dumneavoastră, mult iubite și stimate _______Nicoiae Ceaușescu, conduceți partidul și țara, România a cunoscut cel mai profund proces revoluționar, bogat în mărețe înfăptuiri in toate domeniile vieții economice, social-politice și spirituale ale societății noastre, care au ridicat-o pe noi trepte de progres și civilizație, i-au dat o nouă demnitate și un prestigiu internațional fără precedent în istoria sa multimilenară.In acest amplu proces de mari prefaceri revoluționare, de făurire a unei puternice și moderne economii naționale, județul Dîmbovița, prin grija și prodigioasa activitate pe care o consacrați fără odihnă intereselor supreme ale patriei, a cunoscut o puternică înflorire, prin ritmuri de dezvoltare nemaiîntîlnite în această străbună vatră de țară, producția industrială înregistrînd o creștere de peste 10 ori, iar cea agricolă de peste 3 ori, toate orașele și satele dîmbovițene avînd astăzi înfățișarea unor așezări moderne și prospere.Beneficiind de, concepția originală, profund științifică, elaborată de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, privind _ dezvoltarea rațională a tuturor zonelor țării, județului Dîmbovița i-au fost alocate în aceste două decenii de glorie și mărețe realizări peste 65 miliarde lei pentru investiții, dezvoltîri- du-se necontenit baza tehnico-materială a economiei, care dispune in prezent de fonduri fixe în valoare de peste 36 miliarde lei, pe baza cărora se va obține în acest an o producție industrială de 33 miliarde lei.Personalitate istorică în care se regăsesc genial întruchipate cele mai alese însușiri ale poporului nostru, atributele definitorii ale națiunii române, ctitor strălucit al României moderne, dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicoiae Ceaușescu, faceți parte din strălucita galerie de eroi care au afirmat România în istoria lumii și în viața politică internațională, ați dat o nouă dimensiune vocației de pace a poporului român, ca un înflăcărat militant pentru cauza destinderii, înțelegerii și colaborării in interesul reciproc al popoarelor.Urmind luminosul dumneavoastră exemplu de viață și activitate revoluționară, indicațiile și orientările de o excepțională valoare teoretică și practică, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Dîmbovița se angajează să depășească sarcinile de plan la producția-marfă industrială prin creșterea productivității muncii cu 1 la sută, obținind, pe această bază, importante cantități de produse peste plan.Mîndri de faptul că partidul și poporul nostru au în fruntea lor o remarcabilă personalitate a vieții politice mondiale, un mare ginditor și revoluționar de profesie, care și-a dedicat întreaga viață împlinirii idealurilor de progres și prosperitate ale națiunii, ne angajăm încă o dată, mult iubite și stimate tovarășe Nicoiae Ceaușescu,_ să vă urmăm cu devotament și credință în tot ceea ce gîndiți și întreprindeți pentru progresul patriei, să facem totul pentru înfăptuirea neabătută a hoțărîrilor istorice ale Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român, spre binele și fericirea scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România,
COMITETUL JUDEȚEAN DÎMBOVIȚA 

AL P.C.R,

Mesajul-angajament al organizației 
județene de partid Dolj

„Multă în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidu- tovarășe

ope drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și al înaintării spre comunism. Transformată intr-un uriaș șantier al muncii și creației avîntate, România pășește astăzi mîndră în rîndul statelor lumii, oferind imaginea unei țări puternice, libere și frumoase cum nu a 1'ost niciodată, a unei țări care și-a demonstrat, în modul cel mai viguros și original, vocația progresului, vocația păcii.Este meritul dumneavoastră, iubite și stimate tovarășe Nicoiae Ceaușescu, de a fi ridicat prestigiul patriei noastre la cote fără precedent în întreaga sa istorie multimilenară, intrînd, astfel, în rindul celor mai ilustre personalități ale lumii contemporane, fiind cunoscut și apreciat pretutindeni ca om politic și conducător vizionar, cercetător lucid, cu mare forță de prospecție a tendințelor și fenomenelor vieții sociale la scară planetară, strălucit teoretician al relațiilor internaționale, autor al unei concepții globale, profund științifice, privitoare Ia soluționarea marilor probleme ale umanității.De aici, din cetatea de foc a oțelului gălățean, unde cu două decenii în urmă s-au pus bazele metalurgiei românești la puterea, dimensiunile și complexitatea ei de astăzi, grandioasă realizare înscrisă în rîndul obiectivelor emblematice înfăptuite sub însemnele gîndirii geniale și acțiunii dumneavoastră revoluționare, ne angajăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, să facem totul pentru a ne ridica la cotele inalte ale exigențelor pe care ni le impun exemplul dumneavoastră luminos și epoca revoluționară pe care o trăim. Prin muncă avîntată vom realiza in acest cincinal un volum de investiții de aproape 40 miliarde lei, vom depăși planul la .producția industrială cu peste 19 miliarde. Vom îndeplini in devans contractele la export, asigurind toate condițiile realizării planului pe primul an al cincinalului viitor.Nouă, locuitori ai Galațiului, străveche localitate transformata într-o înfloritoare citadelă industrială la intîlnirea cu marele Da- nubius, locuitori ai unui mereu mai atrăgător și ospitalier meleag românesc, aidoma tuturor celor ce-și împlinesc năzuințele pe pămîntul străbun al patriei, ne este in fire, în asemenea _ clipe istorice, să urăm, din adîncul inimilor, celui mai drag, celui mai prețuit fiu între fiii neamului, dumneavoastră, iubite și^stimate tovarășe Nicoiae Ceaușescu, mulți ani, multă sănătate, multă putere de muncă, o viață fericită întru prosperitatea, bunăstarea și fericirea poporului, pentru a conduce națiunea noastră spre noi culmi de civilizație și progres,'spre gloria eternă a României.
COMITETUL JUDEȚEAN GALAȚI 

AL P.C.R.

județene de partid Giurgiu
Mult iubite și stimate tovarășe Nicoiae Ceaușescu,Prin hotărîrile de excepțională însemnătate pe care le-a adoptat care au propulsat România pe traiectoria celor mai grandioasesi care au propulsat România pe traiectoria celor mai grandioase înfăptuiri, Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român va rămine pentru totdeauna înscris cu litere de aur în istoria noastră națională. Exprimind voința unanimă a partidului și poporului, marele forum al comuniștilor români v-a ales pe dumneavoastră, exponent strălucit al intereselor și aspirațiilor întregii națiuni, in funcția cea mai inaltă de conducere în partid, cu adînca convingere că acest act politic fundamental reprezintă garanția supremă a ridicării țării pe treptele cele mai înalte de progres și civilizație.în cei 20 de ani care au trecut de la Congresul al IX-lea poporul român a înscris în Cartea de aur a istoriei sale o pagină de glorie fără egal de-a lungul întregii sale existențe multimilenare. Cu Ișgițimă mîndrie patriotică și pioasă Recunoștință,.. anj. spris pe frontispiciul acestei perioade numele dumneavoastră, nume de erou între eroii neamului, pentru că Epoca Ceaușescu întruchipează tot ce au înfăptuit mai măreț, mai înălțător și mai durabil, sub con- du<ter-ea'dumneavoastră, ■ 'mhlt iubitei;'și' Rimate ' tovarășe Nicăafe' CeatiIșescS, fiii acebnîi‘ străV&chi țfăitirtlt? Mftmneșcî * ’Activitatea dumneavoastră pătrunsă de o nemărginită dragoste

în evoluția economico-socială a țării, a tuturor meleagurilor românești.Comuniștii gorjeni, toți cei ce trăiesc și muncesc pe străvechile noastre plaiuri, întinerite în ultimele două decenii, vă aduc, mult iubite și stimate tovarășe Nicoiae Ceaușescu, cele mai vii mulțumiri, întreaga gratitudine pentru chipul de azi al județului, pentru viața liberă și demnă pe care o trăiesc. Punînd în aplicare orientările dumneavoastră vizionare și realiste privind valorificarea resurselor naturale și umane din zonă, îndeosebi marile rezerve de cărbune și țiței, Gorjul a cunoscut în această epocă eroică o autentică renaștere.Hotărîrea noastră nestrămutată de a realiza exemplar Programul partidului, sarcinile ce ne revin din documentele Congresului al XIII-lea izvorăște din înalta cinste de a avea în fruntea țării și a gloriosului nostru partid pe cel mai strălucit dintre conducătorii neamului, pe genialul strateg revoluționar, pe eminentul om politic, militantul neobosit pentru pace, înțelegere și colaborare internațională, ctitorul și arhitectul noii Românii, pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicoiae Ceaușescu.Incredințîndu-vă că pentru noi, cei ce trăim și muncim ' în Gorj, nu va exista nimic mai presus decît voința nestrămutată de a urma neabătut ilustrul dumneavoastră exemplu de viață și luptă revoluționară, vă rugăm să primiți, la acest înălțător moment - jubiliar, prinosul dragostei și recunoștinței noastre, o dată cu cea mai scumpă urare :Să ne trăiți Intru mulți ani luminoși și fericiți !
COMITETUL JUDEȚEAN GORJ 

AL P.C.R.

Mesajul-angajament al organizației 
județene de partid Harghita

rile dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general — activitatea de cercetare științifică, la a cărei dezvoltare o contribuție de excepțională importanță a adus-o tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om de știință, personalitate științifică de renume mondial.Cu legitimă mîndrie vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general Nicoiae Ceaușescu, că și pentru județul Hunedoara cele două decenii de muncă și efort în cele mai însemnate dezvoltări din anul 1965 județul realiza o producție lei, în prezent Hunedoara contribuie patriei cu o producție industrială de cultura hunedoreană a cunoscut, în creștere de peste 2,5 ori, producțiile
constructiv s-au concretizat întreaga sa istorie. Dacă in industrială de 17,1 miliarde la prosperitatea generală a peste 50 miliarde lei. Agri- același interval de timp, o ___ T____ ____ ,_______ ___  ..  vegetale și animaliere fiind duble sau triple față de anul 1965. însemnate prefaceri s-au produs în nivelul de viață al minerilor, siderurgiștilor, energeticie- nilor, constructorilor, tuturor oamenilor muncii hunedoreni, care beneficiază în prezent de retribuții nete lunare de aproape 3 ori mai mari ca în anul 1965. Iar dacă adăugăm la acestea cele aproape 80 000 apartamente construite în această perioadă, cind cele 12 orașe ale județului au cunoscut o dezvoltare urbanistică fără precedent, cind satele noastre au îmbrăcat podoabele noilor construcții, ne facem o imagine grăitoare a saltului uriaș, multilateral al județului Hunedoara ‘ ~în numele comuniștilor, al dețul Hunedoara, permiteți-ne vârășe Nicoiae Ceaușescu, cele fericiți, de- sănătate și deplină partidul, patria, întreaga națiune pe culmile” luminoase ale socialismului și comunismului.

în „Epoca Ceaușescu".tuturor oamenilor muncii din ju- să vă adresăm, mult stimate to- mai calde urări de ani multi și putere de muncă spre a conduce
COMITETUL JUDEȚEAN HUNEDOARA 

AL P.C.R.

Mesajul-angajament al organizației

Mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general Nicoiae CeaușescuLa atest ceas de măreață sărbătoare prilejuit de aniversarea a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului, piatră de hotar m destinele socialiste ale națiunii române, ca semn de înaltă simțire și adincă prețuire a activității neobosite, plină de dăruire și pasiune revoluționară, pe care o desfășurați în fruntea partidului și a țării, noi, comuniștii, oamenii muncii, toți locuitorii Doljului, alături de întregul popor, vă adresăm, cu aleasă stimă și respect profund, un fierbinte omagiu, pornit din adîncul inimilor noastre, pentru contribuția dumneavoastră hotăritoare la înălțarea patriei pe trepte superioare de progres și civilizație, la împlinirile, fără egal în întreaga istorie a țării, obținute de poporul nostru în cele două decenii intrate în conștiința națiunii sub denumirea de „Epoca Ceaușescu".Ca fiul cel mai iubit și prețuit al neamului românesc, vă adresăm urările noastre sincere de sănătate deplină, multă fericire, putere de muhcă și energie pentru a ne conduce la noi izbinzi, menite să asigure continua înflorire și propășire a României socialiste, afirmarea în întreaga lume a nobilelor idealuri de pace, libertate și independență.Deschizător de noi orizonturi și înnoiri fundamentale, Congresul al IX-lea se înscrie ca moment decisiv în ampla și stărui- toarea activitate desfășurată sub impulsul gîndirii și acțiunii revoluționare, promovată cu consecvență de dumneavoastră, cars a condus la îmbunătățirea radicală a. activității în toate sectoarele și compartimentele vieții economice, politice și sociale.în toate aceste prefaceri esențiale, rolul determinant, hotărîtor l-au avut gîndirea vie, novatoare, înțelepciunea și acțiunea practică, dinamică, neobosită a dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicoiae Ceaușescu, care au condus Ia îmbogățirea tezaurului științei revoluționare, printr-o oneră durabilă, pătrunsă de spirit realist-științific și profund umanist, de înaltă responsabilitate pentru destinele națiunii noastre și ale întregii umanități, operă ce vă caracterizează ca erou național și personalitate proeminentă a lumii contemporane.Rod al concepției și strategiei dezvoltării’ economico-sociale a întregii țări, marile prefaceri petrecute în ultimele două decenii în vatra de lumină și cultură a Doljului poartă adine amprenta geniului dumneavoastră creator, a preocupării constante acordate ridicării tuturor zonelor țării la o viață nouă, înfloritoare.Beneficiind de un important volum de investiții, Doljul realizează în acest an o producție-marfă de peste 10 ori mai mare decît în 1965, în toate localitățile județului mărturiile durabile ale bunăstării, culturii și civilizației fiind prezente la fiecare pas, în dimensiuni nebănuite cu 20 de ani în urmă, pentru .care vă exprirhăm, și în acest moment aniversar, cele mai calde mulțumiri și gratitudinea noastră deplină.La glorioasa aniversare a celor două decenii de epocale împliniri, organizația județeană de partid Dolj se angajează cu întreaga' răspundere să acționeze cu fermitate pentru unirea eforturilor tu- tufor celor ce muncesc, în vederea recuperării în timpul cel mai scurt a restanțelor și realizării integrale a sarcinilor ce ne revin din planul pe acest an.Corespunzător programelor existente, acționăm în direcția ridicării nivelului tehnic-calitativ al' produselor, reducerii substanțiale a cheltuielilor de producție și creșterii mai accentuate a productivității muncii.Animați de cea mai profundă stimă, de dragoste nețărmurită și fierbinte devotament, vă exprimăm, la ceas de măreață sărbătoare și glorios jubileu, cu dragoste și bucurie, urarea strămoșească': Să ne trăiți ani fericiți, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicoiae Ceaușescu, alături de mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, de toți cei dragi, pentru împlinirea aspirațiilor noastre de mai bine și pace, pentru continua înflorire a României socialiste și gloria întregului popor român!

COMITETUL JUDEȚEAN DOLJ
AL P.C.R.

ducere Nicd®de țară și popor, tezele, ideile și orientările de inestimabilă valoare teoretică și practică pe care le-ați elaborat ca eminent strateg revoluționar și patriot înflăcărat au dobîndit o nouă și strălucită confirmare prin hotărîrea solemnă a celui mai înalt forum al științei românești de a vă alege membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România. împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, distins om politic, savant de reputație internațională, ați asigurat un puternic avînt științei, culturii și învățămîntului, avînd o .contribuție determinantă. la înnoirea și dinamizarea gîndirii și practicii revoluționare, la îmbogățirea tezaurului socialismului științific.înscriindu-vă numele pentru totdeauna în istoria noastră națională prin opera grandioasă de construcție a României de azi, al cărei prestigiu pe glob se situează, prin dumneavoastră, la cele mai înalte cote, v-ați afirmat deopotrivă ca personalitate de primă mărime a vieții politice internaționale, ca luptător dîrz pentru pace și dezarmare, pentru libertate și independență, pentru înțelegere și prietenie intre toate popoarele. Constituie pentru noi, fiii acestui popor, un titlu de înaltă mîndrie patriotică aprecierea de care vă bucurați pe toate meridianele ca erou al păcii, ca promotor neobosit al edificării unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.Ca pretutindeni în țară, ample transformări înnoitoare au avut loc și în județul Giurgiu, tînără unitate teritorial-administrativă creată din inițiativa dumneavoastră, din grija statornică pe care o purtați acestor străvechi meleaguri românești. Dacă județul nostru se mindrește astăzi cu o industrie în clin proces de afirmare, cu o agricultură socialistă ce își pune tot mai mult în valoare puternica și moderna bază materială de care dispune, cu alte numeroase realizări de prestigiu, acest fapt îl datorăm politicii înțelepte a partidului, al cărei strălucit arhitect și neobosit promotor sînteți dumneavoastră. Pentru tot ceea ce ați făcut și faceți in ridicarea județului Giurgiu pe trepte tot mai înalte de progres și civilizație, vă sîntem profund recunoscători.Vom acționa cu întreaga răspundere, așa cum ne cereți dumneavoastră, pentru a pregăti temeinic planul pe 1986, în industrie și agricultură, in celelalte sectoare, astfel îneît încă din primul an al cincinalului viitor să ne realizăm exemplar sarcinile ce ne revin din Directivele Congresului al XIII-lea al partidului.în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor județului Giurgiu, vă exprimăm din adîncul inimilor urarea de viață lungă, de multă sănătate și putere de muncă pentru ca, în fruntea partidului și a țării, să călăuziți poporul român mai departe, cu aceeași înțelepciune, vigoare, cutezanță și dinamism revoluționar, pe drumul făuririi comunismului pe pămîntul patriei străbune, al înfloririi continue a României socialiste.Să ne trăiți mulți ani spre gloria țării și măreția poporului, iubite tovarășe secretar general Nicoiae Ceaușescu;

Mult stimate și iubite tovarășe Nicoiae Ceaușescu,în această zi înălțătoare, cînd se împlinesc două decenii de cînd vă aflați în fruntea partidului, permiteți-ne să vă adresăm, în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor, fără deosebire de naționalitate, din județul Harghita, cel mai fierbinte omagiu dumneavoastră, marele patriot și revoluționar, făuritorul și promotorul prestigios al întregii politici interne și externe a partidului și statului nostru, omul care a știut să confere întregului proces de construire a noii orînduiri sociale pe pămîntul patriei dimensiunile unei opere de grandioasă renaștere națională și semnificațiile unei transformări istorice radicale. Această epocă, denumită în semn de înaltă cinstire față de conducătorul partidului și statului, prin cuvintele firesc și indestructibil aliate, „Epoca Nicoiae Ceaușescu", a dat României o înfățișare nouă, modernă, Ia care nici cei mai optimiști înaintași n-ar fi visat, în care țara noastră s-a înscris ferm pe coordonatele civilizației socialiste și comuniste.Personalitatea puternică, gîndirea cutezătoare, de profundă originalitate, izvorîtă' din înțelegerea adincă a .esenței materialismului dialectic și istoric, marea dumneavoastră experiență politică și organizatorică, dobîndită în cele peste cinci decenii de muncă titanică, și-au pus puternic amprenta asupra programului politic și de dezvoltare economico-socială adoptat de Congresul al IX-lea al partidului, de numele și activitatea dumneavoastră fiind legate toate marile izbinzi și prefaceri înnoitoare în dezvoltarea economico-socială a patriei.Unanima recunoaștere de care se bucură în lume astăzi politica externă a României este consecința firească a inițiativelor și propunerilor de amplă rezonanță ale țării noastre, a acțiunii hotărî- te, a politicii de pace, independență și colaborare rodnică între națiuni, promovată cu strălucire și clarviziune într-un spirit de profund umanism și înaltă responsabilitate de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicoiae Ceaușescu, personalitate proeminentă a''vieții ■ internaționale, „erou al’ păcii", cum v-ați impus în conștiința omenirii.Noi, cei care in deplină unitate și strînsă frăție trăim și muncim pe aceste meleaguri, vă purtăm adincă recunoștință și vă adresăm, și cu această ocazie, fierbinți mulțumiri pentru grija deosebită și permanentă pe care o acordați zi de zi dezvoltării și prosperității întregii țări — dovadă elocventă a justeței și înțelepciunii politicii partidului, a asigurării condițiilor necesare manifestării in fapt a deplinei egalități a tuturor cetățenilor patriei. fără deosebire de naționalitate — izvorul trăiniciei unității și frăției dintre toți fiii României socialiste.Ca urmare a politicii consecvente de dezvoltare economico- socială armonioasă a tuturor zonelor și localităților patriei, volumului mare de investiții ce s-a alocat pentru dezvoltarea județului, precum și datorită muncii unite pline de dăruire a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, marcînd pe harta județului noi și moderne unități economice și social-culturale. s-a asigurat ca producția industrială în această epocă să crească într-o dinamică de 6,8 ori, cea agricolă de 3,1 ori, iar prin construirea. a peste 47 mii de apartamente și locuințe, a obiectivelor social-culturale, imaginea localităților hargliitene a căpătat oîntr-o
drepte pe planeta noastră, 'ormări înnoitoare au

COMITETUL JUDEȚEAN GIURGIU
5 AL R.C.R. ’#•

Mesajul-angajament al organizației
județene de partid Gorj

Mesajul-angajament al organizației

Mult stimate și iubite tovarășe Nicoiae Ceaușescu,în aceste momente sărbătorești, inimile noastre, ale comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii din județul Galați sînt înnobilate de bucuria sinceră de a vă mulțumi încă o dată, într-o deplină armonie de cuget și simțire cu întregul popor, pentru înfățișarea mo- ^dernă, prosperă pe care ați conferit-o patriei noastre, înscrisă ferm

Mult iubite și stimate tovarășe Nicoiae Ceaușescu,în aceste momente înălțătoare, de profundă vibrație patriotică, revoluționară, cînd întregul nostru popor sărbătorește împlinirea a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului, vă rugăm să primiți, in numele comuniștilor, al tuturor celor ce trăiesc și muncesc in Gorj, cele mai alese sentimente de dragoste și prețuire, de înaltă cinstire și admirație pentru pilduitoarea dumneavoastră activitate teoretică și practică, pusă în slujba înfloririi multilaterale a patriei, a cauzei nobile a progresului, socialismului și păcii în lume.Asemenea tuturor fiilor și fiicelor țării, omagiem cu nemărginită bucurie și profundă recunoștință memorabilul eveniment de acum două decenii care, exprimind dorința fierbinte și voința unanimă a comuniștilor, a întregii națiuni, a hotărit alegerea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicoiae Ceaușescu, în cea mai înaltă funcție • de conducere în partid.De-a lungul întregii perioade inaugurate de gloriosul forum al anului 1965, dumneavoastră ați oferit poporului român, întregii umanități luminosul model al patriotului înflăcărat ce a făcut din dezvoltarea țării țelul suprem al vieții sale revoluționare, al conducătorului-erou care și-a pus pecetea strălucitei sale personalități pe toate marile transformări ale acestor 20 de ani. Prin spiritul dinamic, novator imprimat în toate sectoarele vieții materiale și spirituale, ați deschis orizontul celei mai fertile epoci din istoria pămintului românesc, pe care cu nețărmurită mîndrie o numim „Epoca Nicoiae Ceaușescu".Descătușînd energiile tumultuoase ale maselor, deschizînd larg calea participării democratice a tuturor cetățenilor la făurirea noii societăți, la construirea socialismului cu poporul și pentru popor, cel de-al IX-lea forum comunist s-a înscris în istoria patriei ca un moment de referință, ca o adevărată piatră de hotar

lor social-culturale, imaginea localităților hargliitene a înfățișare de civilizație socialistă.Comuniștii, toți oamenii muncii din județul nostru, împreună cu întregul nostru popor cinstesc aniversarea a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului cu noi și remarcabile fapte de muncă în întrecerea socialistă concretizate în realizarea și depășirea lună de lună a sarcinilor de plan la producția-marfă industrială, aceasta fiind superioară cu peste 356 milioane lei față de aceeași perioadă a anului trecut.Avem cu toții convingerea că cel mai profund omagiu pe care vi-1 putem aduce în aceste momente cu strălucire de primă dimensiune în constelația sărbătorilor neamului românesc este hotărîrea de a ne ridica prin faptele noastre la înaltele cote de exigență promovate de dumneavoastră, în toate domeniile de activitate, precum și fermitatea de a răspunde prin muncă însufleți- toarelor îndemnuri de a ne consacra toate forțele pentru realizarea tuturor sarcinilor ce- ne revin din mărețele hotărîri ale Congresului al XIII-lea al partidului.înconjurîndu-vă cu căldura inimilor noastre, vă dorim dumneavoastră, scumpe și iubite tovarășe secretar general, ~ și stimatei tovarășe Elena Ceaușescu ani îndelungați de viață,. deplină sănătate și putere de muncă, pentru ca în fruntea partidului și statului să ne conduceți pe drumul luminos al destinului nostru comunist.
COMITETUL JUDEȚEAN HARGHITA 

AL P.C.R.
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Mult stimate și iubite
'tovarășe secretar general Nicoiae Ceaușescuîn aceste momente solemne, de imensă bucurie și mîndrie patriotică, organizația de partid, toți cei ce trăiesc și muncesc pe meleagurile județului Hunedoara, alături de întregul partid și popor, vă aduc, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, cel mai fierbinte omagiu la jubileul a două decenii de la Congresul al IX-lea, care v-a ales în înalta funcție de secretar general al -Partidului Comunist Român.în cele două decenii, sub înalta dumneavoastră conducere, partidul nostru a desfășurat o laborioasă activitate teoretică, prospectivă, distinsă printr-un autentic spirit științific creator, gindire novatoare, cutezătoare, pentru fundamentarea orientărilor și obiectivelor cardinale ale fiecărei etape revoluționare, o imensă muncă practică de organizare și conducere a societății, de valorificare tot mai eficientă a potențialului științific, tehnic și uman de care dispune poporul nostru, in scopul dezvoltării economico-sociale multilaterale a patriei socialiste., Comuniștii, toți oamenii muncii din județul nostru dau cea mai înaltă apreciere contribuției dumneavoastră de inestimabilă valoare la înnoirea și dinamizarea gîndirii și practicii revolution nare, la îmbogățirea cu noi idei, teze și concepte a tezaurului socialismului științific, a patrimoniului cunoașterii și creației istorice a epocii noastre, la elucidarea conținutului vieții internaționale contemporane, precum și a căilor de soluționare a marilor probleme cu care se confruntă omenirea în prezent.Gîndirea dumneavoastră activă, de o neasemuită forță pătrunzătoare, activitatea practică, revoluționară au propulsat întregul : efort național pe coordonate superioare, care au determinat obținerea celor mai mărețe realizări din întregul proces constructiv r în țara noastră, înmănuncheate fericit în ceea ce întregul nostru popor denumește cu deplină mindrie patriotică „Epoca Nicoiae Ceaușescu".în toată această perioadă de mari și profunde transformări înnoitoare, la loc de frunte s-a situat — din inițiativa și orientă-

Mult iubite și stimate tovarășe Nicoiae Ceaușescu,Cu nețărmurită dragoste, aleasă stimă și înaltă prețuire, comuniștii, toți cei ce trăiesc și muncesc în județul Ialomița iși unesc glasul cu țara, cu întregul nostru popor, pentru a omagia luminosul jubileu al celor două decenii de la istoricul Congres al IX-lea, care, împlinind voința unanimă a întregii națiuni, v-a ales în fruntea partidului pe dumneavoastră, cel mai iubit și demn fiu al poporului, comunistul de omenie, revoluționar și patriot înflăcărat, erou între eroii neamului, pentru a ne conduce destinele pe., drumul celei mai drepte și umane orînduiri — socialismul și comunismul — pe pămîntul României.Această epocă eroică, de mărețe împliniri revoluționare, pe care toți fiii țării o numesc cu legitimă mîndrie patriotică „Epoca Ceaușescu", evidențiază, cu forța de neclintit a faptelor', gîndirea cutezătoare, profund științifică. înalta dumneavoastră capacitate de sintetizare a noilor fenomene din societate, noile teze și orientări de profundă originalitate, care îmbogățesc tezaurul gîndirii și practicii revoluționare, găsindu-și reflectarea în Programul partidului nostru. în concepția cu privire la creșterea rolului conducător al partidului în etapa actuală, continua perfecționare a activității statului, în dezvoltarea democrației muncitorești- revoluționare.Acum, cind se împlinesc două decenii de istorie nouă, gindu- rile noastre de profund respect și înaltă prețuire se îndreaptă spre tovarășa academician doctor inginer 'Elena2 "CeaUșescu, militant de frunte al partidului și statului nostru; savant de renume mondial,' care, alături de dumneavoastră, - aduce o contribuție de mare însemnătate la" elaborarea -și înfăptuirea politicii interne și externe a ■ țării, la .dezvt>ltarBaiiștîiilțeî',;"îhVățăftiih'tliltii, artei și 2 culturii.In acești ani de trainice împliniri socialiste, cei mai rodnici din întreaga noastră existență milenară, județul Ialomița, asemenea întregii țări, beneficiind din plin de roadele politicii științifice a partidului nostru, de. grija și atenția dumneavoastră deosebită. a cunoscut transformări de o mare amploare și profunzime în toate domeniile vieții economice si sociale. Realizăm in prezent o producție industrială de peste 11 ori mai mare decît în 1965. un loc important ocupîndu-I produsele de înaltă tehni - citate, competitive pe piața externă. Vă raportăm, tovarășe secretar general, că producția obținută în primul semestru al acestui an este cu 14 la sută mai mare decît cea realizată în aceeași perioadă a anului trecut. 36 unități se prezintă la această dată cu o producție suplimentară de peste 400 milioane lei.în agricultură am încheiat campania de recoltat cereale pă- ioase, iar în următoarele zile vom încheia și semănatul culturilor duble Pe baza indicațiilor dumneavoastră ne ocupăm cu toată răspunderea de culturile prăsitoare, care se prezintă, bine, dîn- du-ne garanția îndeplinirii planului pe județ la aceste culturi, iar în zootehnie acționăm cu întreaga răspundere pentru onorarea sarcinilor ce ne revin.însuflețiți de supremul exemplu ce ni-1 oferă viața și activitatea dumneavoastră, ne angajăm solemn să acționăm cu responsabilitate comunistă și fermitate revoluționară pentru înfăptuirea neabătută a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, a istoricelor obiective stabilite de. Congresul al XIII-lea al partidului, sporindu-ne și mai mult contribuția la ridicarea patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație.Vă rugăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicoiae Ceaușescu, să primiți, la acest moment aniversar din viața partidului și poporului, urările noastre fierbinți de multă sănătate și viață îndelungată, dului și a și măreția nia.
multă putere de muncă și creație în fruntea parti- țării, pentru a ne călăuzi spre noi izbinzi, spre slava scumpei noastre patrii — Republica Socialistă Româ-
COMITETUL JUDEȚEAN IALOMIȚA 

AL P.C.R.

județene de partid Iași
Mult iubite și stimate tovarășe Nicoiae Ceaușescu,Aniversarea a două decenii de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român oferă comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din județul Iași minunatul prilej de a aduce o aleasă cinstire și un înălțător omagiu personalității dumneavoastră de genial conducător de partid și de țară, strălucit gînditor revoluționar și umanist, cel mai autorizat purtător al aspirațiilor de pace și progres ale poporului român, făurarul patriei noastre moderne, aflat de mai bine de o jumătate de veac în însuși miezul incandescent al revoluției.Purtînd pecetea gîndirii dumneavoastră cutezătoare, hotărîrile Congresului al IX-lea al partidului au descătușat energiile creatoare ale poporului și au luminat drumul spre noi culmi de progres și civilizație socialistă, deschizînd o nouă epocă în istoria patriei, epoca mărețelor prefaceri revoluționare, a unor ample și glorioase izbinzi, pe care, cu îndreptățită mîndrie și aleasă recunoștință față de ctitorul ei, o numim „Epoca Ceaușescu".Patria a dobîndit imaginea- unui grandios tablou al edificiilor devenirii socialiste, ce întruchipează, în întreaga lor măreție, devotamentul, patosul, cutezanța și romantismul revoluționar cu care vă consacrați întreaga viață fericirii și prosperității poporului, înaintării neabătute a României pe calea comunismului.Animați de asemenea simțăminte, vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicola.e Ceaușescu. că, in perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, ca urmare a politicii de înălțare a poporului român și a fiecărei zone a țării spre culmile civilizației socialiste și comuniste ctitorite de dumneavoastră, a sprijinului neprecupețit pe care ni-1 acordați. Iașiul a devenit unul din puternicele centre industriale, muncitorești, culturale și științifice ale țării.Numeroasele vizite de lucru pe care le-ați făcut la Iași, dialogurile pe care le-ați purtat direct cu oamenii muncii, făuritori ai bunurilor materiale și spirituale, elocventă ilustrare a unui stil de muncă dinamic, a democrației noastre socialiste, la a cărei promovare ați adus și aduceți o contribuție inestimabilă, s-au dovedit hotăritoare pentru ridicarea la cote tot mai înalte de civilizație și progres a acestor străvechi meleaguri românești luminate de flacăra eternă a unei pilduitoare istorii.Expresie a recunoștinței nețărmurite pe care v-o purtăm, noi, oamenii muncii din județul Iași, am realizat, în primele șase

(Continuare în pag. a IV-a)
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Mesajul-angajament al Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnologie, 

Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, Ministerului Educației 
și Invățămintului și Academiei 

Republicii Socialiste România 
Mult stimate ți iubite tovarășe Nicolae Ceausescu, împreună cu Întregul popor, oamenii de știință, artă, cultură și din învățămînt aduc astăzi înaltă cinstire împlinirii a 20 de ani de la istoricul Congres al IX-lea, moment hotăritor pentru destinul României moderne, în care, alegîndu-vă conducător. Partidul Comunist Român și întreaga națiune au ales calea eroică, revoluționară, a făuririi, prin forțe proprii și în temeiul propriei voințe, a societății. socialiste multilateral dezvoltate — etapă luminoasă a înfăptuirii idealurilor comunismului în scumpa noastră patrie. Cu bucurie și mîndrie patriotică, la această. măreață ' aniversare, îndreptăm spre dumneavoastră cele mai alese gînduri de fierbinte prețuire și recunoștință, pentru tot ceea ce ați făcut de-a lungul celor peste 50 de ani de neobosită activitate revoluționară, încununați de aceste două glorioase decenii, în folosul demnității și bunăstării poporului, al independenței. și suveranității țării, al păcii și colaborării internaționale într-o lume mai bună și mai dreaptă.Cei ce muncim pe tărîmul științei, artei, culturii și învăță- mîntului ținem să vă aducem un fierbinte omagiu pentru luminata și multilaterala dumneavoastră operă teoretică și practică — izvor hotăritor și strălucită . reflectare a tuturor transformărilor revoluționare pe care le-a cunoscut viața economică, politică și social-culturâlă a patriei.Cu deplin temei, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, între meritele dumneavoastră excepționale ținem să aducem cea' mai înaltă apreciere calității de creator, pentru prima oară în istoria țării, al unei înțelepte și cutezătoare strategii pe termen lung a științei și tehnologiei, devenită parte integrantă a Programului Partidului Comunist Român. în virtutea acestei strategii, cuprinzător exprimată în programele-directivă aprobate de Congresul al XII-lea, cercetarea realizează astăzi o secțiune importantă. a Planului național unic de dezvoltare economico-so- cială, aduce o contribuție de seamă la promovarea cuceririlor revoluției tehnico-științifice în toate sectoarele muncii și vieții națiunii. Peste 200 de mii de specialiști de înaltă calificare transpun în viață ideea fundamentală a concepției dumneavoastră revoluționare asupra rolului științei în dezvoltarea țării — integrarea cercetării științifice și învățămîritului cu producția.Cu începere de la Congresul al IX-lea s-a înscris, și în domeniul învățămîntuliti, un nou și cel mâi important capitol din istoria^ școlii românești. învățămintul preșcolar a devenit prima treaptă efectivă a sistemului educațional ; a fost generalizat învățămintul obligatoriu de 10 ani, frecventat astăzi de toți copiii țării ; s-a dezvoltat puternic învățămintul liceal și superior, cu precădere cel tehnic și agronomic ; au fost restructurate profund conținutul și desfășurarea procesului in.structiv-educa.tiv.Orientarea literaturii, a tuturor artelor, a activităților culturale spre abordarea problemelor centrale ale actualității socialiste, succesele dobîndite în această direcție decurg din însuși cursul general statornicit de Congresul al IX-lea în politica partidului nostru de dezvoltare multilaterală a personalității umane, de sporire continuă a rolului creației spirituale în educarea patriotică și revoluționară a oamenilor muncii.Prin Programul de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și introducere a progresului tehnic în cincinalul 1986—1990 și în perioada, de perspectivă, elaborat sub îndrumarea dumneavoastră nemijlocită și aprobat de cel de-al XlII-lea Congres al partidului, ați orientat întreaga cercetare națională spre crearea resurselor' pentru o creștere economică de tip calitativ și intensiv — nîrghie de cea rnai - niarc . importanță a trecerii României in rindul-țărilor dezvoltate din.punct.de. vedere.. economic. Vă .raportăm; mult stimate tovarășej secretar, general, că, în prezent, întreaga capacitate de fifiț-nelșpșejștunțificjtiiși:-telmologieă a țării eSte<m®bitîzrrtă în vederea îndeplinirii exemplare a planului pe anul în. curs, a încheierii cincinalului cu cele mai bune rezultate, pentru abordarea în deplină ordine și cu maximă eficiență a importantelor sarcini ce ne stau. în față în cincinalul viitor. Ne angajăm să facem totul spre a pune cele mai avansate cuceriri ale noii revoluții tehnico-științifice în folosul realizării mărețelor obiective ale etapei următoare — etapă hotăritoâre pentru desăvîrșirea transpunerii în viață a. țelurilor Programului partidului nostru.Cercetarea î.și va spori contribuția la dezvoltarea in continuare a bazei de materii prime, materiale și energie, asigurarea permanentă cu energie a tuturor sectoarelor activității economice, accelerarea și creșterea eficienței programului de recuperare și recondiționare a materialelor, îndeplinirea programului de sporire mai accentuată a productivității muncii, îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ ai produselor, perfecționarea activității de normare a consumurilor,: adincirea și creșterea eficienței activității de tipizare și standardizare.Pentru creșterea, contribuției științei naționale la realizarea cincinalului 1986—1990 și in perioada de perspectivă, ne angajăm ca activitatea din domeniile matematicii, fizicii, chimiei, biologiei, științelor tehnice de bază să îmbine mai strîns cercetarea fundamentală cu cea aplicativă, orientînd întregul efort de cunoaștere în știință pe direcțiile efective de acțiune stabilite în Directivele Congresului al XlII-lea al partidului.Școala românească se angajează să-și sporească contribuția la măreața operă de construcție economică și socială a anilor ce vin, pregătind noi și noi generații de specialiști de înaltă calificare. La rindul ei, puternic mobilizată de Programul ideologic al partidului, creația literar-artistică va rodi noi și valoroase opere inspirate nemijlocit de munca, viața și năzuințele celor ce muncesc.■ Prin monumentala dumneavoastră operă științifică, prin întreaga activitate pe care o desfășurați neobosit-pe tărîmul și in folosul științei, al artelor, culturii și invățămintului. constituiți pentru noi toți, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, modelul însuși al savantului patriot și umanist în România, socialistă. Alegîndu-vă. cu fierbinte încredere și dragoste. în calitate de membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România. întreaga intelectualitate a tării a adus un înflăcărat omagiu marilor dumneavoastră merite de gînditor revoluționar.Ați realizat, mult stimate și iubite tovarășe secretar general al partidului și președinte al Republicii, această grandioasă mișcare de renaștere națională, deschidere spre Iunie și spre cele mai luminoase perspective ale istoriei, aflîndu-vă mereu între noi, oameni ai muncii fizice sau intelectuale deopotrivă. împreună cu tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, distins om politic,. eminent om de știință, îndrumător al cercetării, învățământului și culturii, ne cunoașteți în cel mai înalt grad împlinirile și resursele și, cu nețărmurită încredere, cu generozitate, ne sînteți suprem sprijin și conducător.Vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că dorința cea mai fierbinte pe care o nutrim, în aceste ’înălțătoare momente aniversare, este aceea de a vă avea permanent în frunte în anii de creație și construcție ce ne așteaptă, spre desăvir- șirea operei istorice pe care, dînd strălucită expresie năzuințelor poporului, ați conceput-o, ați înscris-o în Programul' partidului și o transpuneți neabătut în viață — făurirea României socialiste, înaintarea spre comunism a. scumpei noastre patrii, în pace. . bună înțelegere și colaborare cu toate țările lumii.

24 IULIE 1985. La încheierea lucrărilor Plenarei Comitetului Central și a activului centrai de partid, 
populația Capitalei, în deplin consens cu simțămintele întregului popor, aduce un vibrant omagiu 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru modul strălucit în care a condus și conduce destinele 

patriei spre viitorul ei comunistDin toată inima, cu toată dragostea, vă urăm, iubit conducător, multă sănătate, putere de muncă, noi și neasemuite împliniri in strălucita dumneavoastră activitate revoluționară consacrată binelui poporului, gloriei nepieritoare a României !
CONSILIUL NATIONAL PENTRU STIINTÂ 

Șl TEHNOLOGIE 
CONSILIUL CULTURII 

Șl EDUCAȚIEI SOCIALISTE 
MINISTERUL EDUCAȚIE! 

Șl INVĂȚĂMINTULUI 
ACADEMIA 

REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Mesajul-angajament al Frontului 
Democrației- și Unității Socialiste

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Consiliul Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, cu prilejul aniversării a două decenii de la istoricul Congres al IX-lea al Partidului Comunist Român, vă roagă să primiți omagiul de profundă dragoste, de înaltă prețuire și de fierbinte recunoștință al tuturor forțelor sociale și politice aic țării, al întregului popor român !Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, care v-a încredințat, dumneavoastră funcția de supremă răspundere în partid, a constituit un eveniment politic crucial pentru destinele <sociăliSpitțl).ii. și comunismului în patrja noastrăcălăuzit: de. dum- nfjepypa’șțra, cp > .-înțelepciune. .și. cutezanță ^revoluționară,,:i teu,dra- ,7gr>ște.„cțe. țară,,-,partidul nostru....șicsu-ridieat da-un <-nivoî<?£ăeă>rpre- cedent capacitatea de a conduce' in mod științific procesul complex al edificării noii orînduiri sociale, împreună cu poporul și pentru popor.Patriot înflăcărat și revoluționar de talie internațională, gînditor profund și om de acțiune cu o viziune de largă .perspectivă asupra istoriei, dumneavoastră ați promovat o concepție nouă, ■superioară, modernă și eficientă,. liberă de orice dogme și adine ancorată în realitatea românească privind strategia, căile și metodele de făurire a socialismului și comunismului pe pămîntul românesc. In lumina acestei concepții și în strinsă concordanță cu voința suverană a maselor populare, partidul a găsit în fiecare etapă obiectivele și metodele de acțiune cele mai adecvate nevoilor și posibilităților țării, intereselor și aspirațiilor clasei muncitoare, țărănimii și intelectualității, întrunind în jurul lor consensul deplin, voința unanimă și unitatea de simțire și de faptă ale poporului.Suflet din sufletul neamului nostru, dumneavoastră ați creat un sistem politic nou și original, care are la bază autoconducerea muncitorească în industrie și agricultură, în știință, învățămînt și cultură, se întemeiază pe participarea directă a celor ce muncesc la decizia economică și social-politică și funcționează- în virtutea respectului riguros al legii in stat. In cadrul acestui sistem, partidul nostru — centrul vital, inima fierbinte și yonștiința de sine a întregii societăți românești de astăzi — promovează o largă și permanentă consultare cu oamenii muncii, dezvoltă continuu formele de conlucrare cu producătorii valorilor materiale și spirituale, își împletește tot mai organic existența cu existența întregului popor.Vă revine dumneavoastră meritul nepieritor de a fi gîndit și elaborat cadrul politico-organizatoric al democrației noastre muncitorești revoluționare, autentice și depline, cadrul dialogului permanent al partidului cu masele ; în acest cadru, geniul creator străbun, zestrea de inventivitate și hărnicie a românilor, vocația noastră constructivă se îmbină cu rigoarea științifică, cu realismul .și cutezanța revoluționară proprii gîndirii comuniste, crista- lizîndu-se în marile programe de transformare a naturii, a societății și a omului care conturează imaginea plină de dinamism a epocii pe care, cu aleasă simțire, o numim cu numele dumneavoastră. ctitorul ei inspirat și clarvăzător, „Epoca Ceaușescu".‘Prezența dumneavoastră în fruntea partidului și a tării, concepția nouă și de largă deschidere democratică pe care ați promovat-o în toate domeniile construcției revoluționare au descătușat uriașele energii creatoare ale națiunii ; prin aceasta, Programul de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare spr<f - comunism a patriei a dobindit dimensiunile unei opere de adevărată renaștere națională și semnificațiile unei transformări istorice radicale, în centrul căreia se află omul, afirmarea multilaterală a personalității umane,' fericirea întregului popor.Sub conducerea dumneavoastră, cea mai proeminentă personalitate politică din cite s-au ivit prin vremi din sînul neamului nostru, epopeea revoluționară a românilor a fost și este scrisă prin voința tuturor fiilor României. Pentru partidul nostru, pentru țară, pentru întreaga națiune constituie o șansă extraordinară faptul de a vă avea pe dumneavoastră în frunte în această epocă frămîntată, căci nimic durabil în istoria unei națiuni nu se poate realiza dacă nu corespunde vrerii, idealului de viață, valorilor care structurează conștiința națională.

Pentru meritele dumneavoastră extraordinare in istoria patriei, pentru demnitatea și libertatea de care ne bucurăm, pentru viitorul minunat la care aspirăm, vă urăm din adîncul inimilor multă sănătate și putere de muncă, spre a conduce in continuare partidul și statul nostru, spre a asigura înaintarea neabătută a României către culmile progresului și ale civilizației socialiste, „către comunism în zbor", intr-o lume mai bună și mai dreaptă, fără arme și fără războaie 1în acest moment de mare sărbătoare, cînd aniversăm două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului, cu deplina convingere că România nu ar fi obținut strălucitele realizări de azi și nu s-ar fi bucurat de înaltul prestigiu in lumea contemporană fără personalitatea dumneavoastră de excepție, fără înălțimea gîndirii ce vă este proprie, fără acțiunea dinamică și mobilizatoare ce vă caracterizează, toți oamenii muncii de la orașe și sate, fără deosebire de naționalitate, intr-un singur gînd și o singură voință, întregul popor român, văzind în dumneavoastră simbolul vrerii sale istorice, se angajează să vă urmeze cu devotament și credință in’ tot ceea ce întreprindeți spre binele patriei !în numele tuturor forțelor sociale și politice ale țării, vă asigurăm. mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom face totul în vederea transpunerii in viață a hotărîrilor de importanță istorică ale Congresului al XlII-lea al Partidului Comunist Român, pentru înfăptuirea marilor programe de dezvoltare econpmico-socială a României în cel de-al VlII-lea cincinal și în perspectivă pînă în anul 2000.Să ne trăiți intru mulți ani 1
CONSILIUL NATIONAL AL FRONTULUI 
DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE 

Mesajul-angajainent al Ministerului

Mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,La aniversarea a douăzeci de ani de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, cînd, prin voința unanimă, a comuniștilor, a . tuturor celor ce muncesc, ați fost învestit în funcția supremă de conducere în partid, armata țării, personalul Ministerului de Interne, gărzile patriotice, într-o deplină comuniune de gîndire și simțire cu întregul popor, vă aduc din adîncul inimii un vibrant omagiu și vă încredințează de nemărginita lor stimă, recunoștință și devotament.Retrospectiva celor două decenii, intrată în conștiința națională drept „Epoca Nicolae Ceaușescu", confirmă în mod strălucit că tot ceea ce am înfăptuit înălțător și durabil este indisolubil legat de numele și activitatea prodigioasă pe care dumneavoastră, cel mai .de seamă fiu al poporului român, ați desfășurat-o, de cutezanța și clarviziunea cu care ați condus și conduceți destinele patriei, de înaltul exemplu de patriotism revoluționar pe care îl oferiți pentru triumful idealurilor nobile ale țării, pentru cauza socialismului și păcii în lume.Tezele, ideile, orientările și indicațiile cuprinse în vasta dumneavoastră operă au dat viață, în perioada inaugurată de istoricul Congres al IX-lea, unor îndrăznețe și mobilizatoare programe ce au determinat uriașe schimbări înnoitoare în viața economică, politică, socihlă și culturală-a țării și au dus la întărirea rolului partidului de conducător politic și centru vital al societății, a statului democrației muncitorești-revoluționare, a unității de monolit a națiunii, a independenței și suveranității României.Slujind cu abnegație interesele vitale ale poporului român, v-ați afirmat, totodată, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca militant proeminent pentru libertatea și independența popoarelor, pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte, a securității și păcii. Marile dumneavoastră inițiative și acțiuni internaționale, întîlnirile pe care împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu le-ați avut cu numeroși șefi de state și guverne au făcut ca România să-și dobîndească un prestigiu fără precedent în rindul statelor de pe toate continentele.în înaltul post încredințat de partid acum douăzeci de ani, veghind neslăbit la munca, securitatea și pacea poporului român, îmbinați cu profundă înțelepciune preocuparea statornică pentru progresul patriei cu grija permanentă pentru apărarea ei. Datorită dumneavoastră, problemele apărării țării au fost soluționate intr-o concepție nouă, revoluționară, prin elaborarea doctrinei militare naționale, prin crearea sistemului de apărare, adevărată oaste mare a țării, care unește laolaltă forța armatei, a unităților Ministerului de Interne, gărzilor patriotice, detașamentelor de pregătire militară a tineretului și celorlalte formațiuni populare, conferindu-i capacitatea de a respinge orice agresiune, de a apăra cu fermitate și dîrzenie libertatea, independența, suveranitatea și integritatea patriei. Ca urmare a multilateralei dumneavoastră activități teoretice și practice, dispunem astăzi de. o concepție originală, profund științifică cu privire la înfăptuirea 

legalității socialiste și la activitatea organelor de ordine internă.Onorindu-și cu demnitate și răspundere patriotică misiunile, militarii armatei noastre, ai unităților Ministerului de Interne, luptătorii din gărzile patriotice iși reînnoiesc legămintul solemn de a munci cu dăruire exemplară pentru înfăptuirea neabătută a Programului Partidului Comunist Român, a politicii interne și externe a partidului, a obiectivelor stabilite de Congresul al XlII-lea de a fi pavăză de nădejde a valorilor fundamentale ale socialismului, vieții noastre libere și fericite.Aplicînd riguros în întregul proces instructiv-educativ cerințele documentelor de partid, ale. doctrinei militare naționale, ale directivelor și ordinelor dumneavoastră, armata, unitățile Ministerului de Interne, luptătorii din gărzile patriotice vor acționa fără preget pentru realizarea unei calități noi, superioare, în toate domeniile de activitate, pentru ridicarea permanentă a nivelului lor de pregătire de luptă și politică, întărirea ordinii și disciplinei militare ferme, creșterea capacității combative a unităților, pentru transformarea fiecărei’ localități și Întreprinderi economice intr-o puternică cetate de muncă, luptă și apărare.Armata română, călindu-se ca braț înarmat al poporului, va participa tot mai activ al viața economică, socială, politică, științifică, culturală a țării : personalul Ministerului de Interne este ferm hotărit ca, în strînsă conlucrare cu masele populare, să apere cu vigilență securitatea statului, avuția națională, ordinea și liniștea, publică, legalitatea socialistă, să prevină orice încălcare a prevederilor normelor de conviețuire socială ; luptătorii din gărzile patriotice, unități, revoluționare înarmate ale oamenilor muncii de la orașe și sate, concomitent cu îndeplinirea sarcinilor de producție, își . Vor intensifica pe toate planurile ■ eforturile pentru întărirea neîncetată a capacității de luptă și acțiune.Urmînd înaltul dumneavoastră exemplu de dăruire patriotică și cutezanță revoluționară, vă încredințăm, tovarășe comandant suprem, că ostașii armatei, efectivele Ministerului de Interne, luptătorii din gărzile patriotice, devotați trup și suflet patriei, poporului și partidului, iși reînnoiesc jurămîntul de a face totul pentru a fi gata oricînd ca, împreună cu întreaga națiune, să îndeplinească pînă la sacrificiul suprem orice misiune în numele apărării vetrei străbune, a cuceririlor revoluționare, a integrității teritoriale, independenței și suveranității scumpei noastre patrii.In momentul emoționant al sărbătoririi a douăzeci de ani de cînd dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai de seamă erou între eroii neamului, vă aflați la cîrma destinelor naționale, vă rugăm respectuos să primiți cele mai calde felicitări și urări de viață îndelungată, de multă putere de muncă pentru a conduce mai departe, cu aceeași înțelepciune, fermitate și pasiune revoluționară, poporul român pe calea luminoasă a făuririi socialismului și comunismului, spre gloria și măreția scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România, liberă, independentă și demnă în rindul țărilor lumii. Să trăiți 1
MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE 

MINISTERUL DE INTERNE 
STATUL MAJOR 

AL GĂRZILOR PATRIOTICE

Mesajul-angajament al Comitetului 
pentru Problemele 

Consiliilor Populare
Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Cu sentimente de profundă stimă și înaltă mîndrie patriotică, noi, comuniștii, toți oamenii muncii din Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare și din sistemul organelor locale ale puterii și administrației de stat, ne alăturăm vibrantului glas al partidului și țării, exprimîndu-ne imensa bucurie și aleasa recunoștință pentru marile realizări din ultimele două decenii, perioadă ce poartă, în conștiința poporului și în memoria istoriei, gloriosul dumneavoastră nume — „Epoca Nicolae Ceaușescu".Alegerea dumneavoastră în funcția supremă de partid, la Congresul al IX-lea, a constituit un eveniment de covîrșitoare însemnătate politică, deschizător ■ de iuriașe transformări revoluționare în devenirea socialistă și comunistă a patriei noastre, în înflorirea si propășirea continuă a României, în creșterea prestigiului său in lume. Toț ce s-a realizat măreț în aceaștță perioadă în tară noaste." tot Ce s<Ș ^ali^țzjj, jțțijtj?. tigriisetaiiil de gîndi-ilrea șț acțiunea dumneavoastră profund științfCîcă"' da spiritul re-t voluționar, mereu înnoitor ce vă caracterizează, de. consecvența si fermitatea cu care sînt aplicate în practică hotărîrile stabilite în congresele partidului, în celelalte înalte forumuri ale democrației noastre socialiste.Transformări fundamentale, de concepție și structură, au avut loc în acești ani. și în ceea ce privește rolul, sarcinile și funcțiile statului, sistemul organelor centrale și al organelor locale, perfecționarea organizării și funcționării democratice a acestora, participarea maselor la conducerea treburilor obștești.De inestimabilă valoare teoretică și practică sint conceptele și tezele dumneavoastră privind instituționali zarea forumurilor democrației muncitorești-revoluționare, cadru larg de atragere a maselor la dezbaterea problemelor țării, la buna conducere și gospodărire a treburilor obștești și a localităților, la înfăptuirea hotă- rîrilor și măsurilor de dezvoltare economico-socială.Sint, toate acestea, strălucite dovezi ale geniului dumneavoastră creator, ale marilor calități de om politic și înflăcărat revoluționar, de strateg vizionar al definirii tuturor laturilor esențiale privind făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism.Omagiind uriașele realizări din epoca ce vă poartă numele, vă omagiem pe dumneavoastră, ctitor de țară nouă, făuritor de prezent și viitor luminos, promotor de elanuri și energii revoluționare,Omagiem, cu profund respect, cu alese sentimente, de stimă și considerație, prodigioasa activitate desfășurată , de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de renume mondial, nobila sa muncă, plină de abnegație, pusă în , slujba propășirii patriei și ridicării științei românești pe noi culmi.Cu acest prilej sărbătoresc, vă asigurăm încă o ’dată, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de întregul nostru devotament, de întreaga noastră dăruire în munca pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin din hotărîrile Congresului al XlII-lea al partidului, din planul pe acest [an și pe întregul cincinal. xNe angajăm să nu precupețim nici un efort pentru a întîmpina cu realizări cit mai importante cel de-al III-lea Congres al consiliilor populare și conferințele județene ale deputaților consiliilor populare municipale, orășenești și comunale, să acționăm, în continuare, cu combativitate și spirit revoluționar, pentru îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă, pentru dinamizarea tuturor acțiunilor întreprinse, pentru respectarea riguroasă a legilor, pentru perfecționarea întregii activități a organelor locale ale puterii și administrației de stat.Vă rugăm să ne permiteți, mult iubite și stimate [tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă adresăm, din adîncul inimilor, cele mai fierbinți urări de viață lungă, sănătate și fericire, mulți ani luminoși în fruntea partidului și a țării, pentru a conduce, cu aceeași energie. înțelepciune și exemplară dăruire revoluționară, destinele patriei noastre socialiste, înălțarea ei pe noi culmi de civilizație și progres.

COMITETUL PENTRU PROBLEMELE 
CONSILIILOR POPULARE

(Ample manifestări consacrate aniversării a a ile ani de la Congresul al IX-lea Eroismul muncii poporuluiConstructorii de nave din Galați au luat parte la simpozionul omagial „Președintele Nicolae Ceaușescu — arhitectul României socialiste, personalitate marcantă a vieții politice internaționale".Dind glas celor mai alese gînduri și sentimente de dragoste, stimă și respect față de conducătorul partidului și statului nostru, patriot și revoluționar înflăcărat, promotor vizionar al ideilor umaniste de pace, solidaritate, prietenie și colaborare cu toate popoarele lumii, lucrările simpozionului au sintetizat, totodată, dorința fierbinte și angajamentul ferm al constructorilor gălățeni de a-și intensifica eforturile pentru realizarea exemplară a mobilizatoarelor sarcini ce le revin din istoricele documente ale Congresului al XlII-lea al partidului.în cinstea aniversării a două de

cenii de la Congresul al IX-lea al P.C.R., la întreprinderea mecanică de utilaje din Medgidia a fost organizată o decadă a producțiilor record, soldată cu importante depășiri ale sarcinilor de plan la producția fizică, cu prioritate la cea destinată exportului. Astfel, constructorii de mașini de aici au obținut, în această perioadă, o producție suplimentară în valoare de 1,2 milioane lei, în condițiile reducerii consumurilor specifice de materii prime și materiale, de combustibil și energie electrică. Au fost livrate peste sarcinile de plan 5 grape cu discuri destinate exportului, 10 remorci autobasculante, 7 prese de balotat paie, precum și piese de schimb.La Filiala Cluj a Academiei Republicii Socialiste România a fost urmărită cu deosebit interes expunerea cu tema „Situația inter

națională și orientările fundamentale ale politicii externe a partidului și statului nostru", care a subliniat strălucitele acțiuni . și demersuri ale tovarășului Nicolae Ceaușescu în vederea instaurării unui climat trainic de pace în lume, înlăturării pericolului de război, folosirii marilor cuceriri ale științei și geniului uman numai în scopul progresului și bunăstării tuturor națiunilor.în sala „Victoria" din Iași a fost deschisă expoziția de artă plastică ' intitulată „20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului", manifestare omagială organizată de filiala ieșeană a Uniunii artiștilor plastici. Cele aproape 100 de lucrări de pictură, sculptură, grafică și artă decorativă expuse ilus- , trează preocupările plasticienilor ieșeni de a realiza creații artistice cu înalte valențe educative și pa

triotice. Ele oferă o imagine cuprinzătoare asupra grandioaselor prefaceri revoluționare survenite în țara noastră în ultimele două decenii, în perioada cea mai- înfloritoare din istoria patriei, de cind în fruntea partidului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu.în fața unui numeros public din sectorul 3, la „Titan-Club“ din Capitală a avut loc expunerea „Concepția umanist-revoluționară a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, despre rolul culturii și artei în țara noastră". Aceleiași teme, ilustrînd vasta operă științifică și social-politică, activitatea revoluționară ale secretarului general al partidului, i-au fost consacrate și expunerile, simpozioanele și dezbaterile ce au avut Ioc la întreprinderile „23 August", „Republica", rea", „Tricodava", și „Policolor". „Semănătoa- „Electronica" (Agerpres)

(Urmare din pag. I) tovarășul Nicolae Ceaușescu. „prin munca, și activitatea noastră am demonstrat că socialismul este singura orînduire care asigură omenirii, fiecărei națiuni libertatea, progresul, bunăstarea și independența".Vorbind de la tribuna plenarei Comitetului Central și activului central de partid, dedicate celei de-a XX-a aniversări a Congresului al IX-lea, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a referit pe larg la rolul muncii de calitate superioară ca factor activ de schimbare, de înnoire'; ca factor revoluționar în măsură să prefigureze o realitate economică, și socială nouă, să confere noi valori societății, să contribuia la făurirea unui mod înaintat de existentă individuală și colectivă. Mobilizatoarea cuvintare a secretarului general al partidului este străbătută în întregime de fiorul revo

luționar al voinței de înnoire, de perfecționare a societății, de ideea- forță a rolului muncii creatoare în dezvoltarea economică și socială a țării în prezent și în viitor. Nu numai din acele pasaje, numeroase de altfel, referitoare la rolul muncii în asigurarea progresului patriei, ci și din toate celelalte capitole ale acestui deosebit document programatic se desprinde adevărul că munca, viața, societatea nu pot fi încorsetate într-o imagine statică, limitate la ceea ce gîndim la un moment dat, la ceea ce există la un moment dat. Atit din litera, cit și din spiritul cuvintării tovarășului Nicolae Ceaușescu se reliefează cerința fundamentală ca a- ceste valori să fie mereu cuprinse într-o imagine dinamică, integrate activ în mișcarea de înnoire a întregii societăți.Investițiile de energie umană de care poporul nostru nu a făcut e- conomie în acești 20 de ani rodnici 

se cer a fi, acum, la începutul unei noi etape, tot mai mult și tot mai bine corelate cu investițiile de efort creator, de gîndire cutezătoare.Mărețele împliniri din anii de glorie de după Congresul al IX- lea, de cînd în fruntea partidului și a țării se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, încrederea în- tr-un viitor luminos, viitorul comunist al României, se întemeiază pe unitatea de monolit a întregului nostru popor in jurul partidului, al secretarului său general, pe convingerea fermă că munca unită a tuturor cetățenilor patriei este cea mai de preț avuție națională, baza tuturor prefacerilor,, revoluționare din societatea noastră, factor hotăritor al progresului ei neîncetat. Este omagiul suprem pe care, prin eroismul muncii, poporul îl aduce marelui Erou al patriei noastre socialiste.
Adrian VAS1LESCU

din.punct.de
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[Urmare din pag. a Ii-a)luni ale acestui an, principalele prevederi ale planului în industrie, agricultură, construcții, transporturi și telecomunicații, fiind hotărîți să nu precupețim nici un efort pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor pe acest an și pe intregul cincinal, precum și temeinica fundamentare a indicatorilor pe 1986.La împlinirea a 20 de ani de la istoricul Congres al IX-lea al partidului, reinnoim legămîntul solemn de a vă urma neabătut, de a acționa, în deplină unitate cu toți comuniștii și întregul popor, ștrîns uniți in jurul partidului, al dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru traducerea in viată a Programului partidului, a hotărîrilor Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român.Angajindu-ne solemn să depunem întreaga capacitate de acțiune și putere de creație pentru a da viață crezului politic pentru care militați, vă asigurăm că vom munci mai bine, mai mult și mai rodnic pentru a amplifica contribuția județului Iași la măreția acestei epoci, la înflorirea scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.
COMITETUL JUDEȚEAN IAȘI 

AL P.C.R.

Mesajul-angajament al organizației 
județene de partid Maramureș 
Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, împlinirea a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, care a intrat in istoria noastră ca momentul de început al unei etape noi, revoluționare în procesul edificării celei mai drepte orinduiri sociale in patria noastră, prilejuiește comuniștilor, tuturor celor ce trăiesc și muncesc pe mereu întineritele meleaguri maramureșene exprimarea celor mai fierbinți sentimente de mindrie patriotică, generate de minunatele înfăptuiri socialiste pe care poporul român, sub conducerea partidului, le-a încrustat in această perioadă pe chipul patriei.In același timp, împlinirea a 20 de ani de cînd comuniștii români, in fapt intregul nostru popor v-au încredințat spre înțeleaptă cirmuire destinele partidului, și prin aceasta ale întregii națiuni, constituie un minunat prilej de a da glas aleselor noastre sentimente de recunoștință și dragoste, de înaltă prețuire, de fierbinte mulțumire pentru tot ce ați făcut și faceți spre înălțarea și strălucirea patriei noastre socialiste, spre bunăstarea și fericirea bravului nostru popor, pentru întărirea independenței și suveranității României socialiste, pentru continua ei afirmare pe arena mondială. Chipul nou. luminos al României socialiste poartă adine incrustată viguroasa dumneavoastră semnătură de gind șl faptă revoluționară. Din el răzbat cu putere cutezanța comunistă, înțelepciunea. spiritul dinamic, revoluționar, inegalabila capacitate de a pătrunde in esența fenomenelor societății noastre, dea găsi soluțiile optime ale înaintării accelerate a patriei pe calea socialismului și comunismului — atribute ce caracterizează plenar activitatea dumneavoastră. Fiecare om al Maramureșului poartă adine înrădăcinat in conștiință adevărul că dacă această vatră, odinioară a înapoierii, sărăciei și ignoranței, a devenit azi o vatră de viguroasă afirmare, o datorăm dumneavoastră. Vă simțim mereu aproape gîndul, inima, umărul, ajutîndu-ne să înscriem tot mai ferm pasul Maramureșului în. cadența întregii țări, în mersul său'triumfal spre comunism. Prețioasele dumneavoastră orientări, date cu ocazia vizitelor de lucru pe care, împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, le-ați efectuat în județul nostru au fost și sînt pentru noi programe concrete de muncă și de luptă revoluționară pentru înfăptuirea politicii partidului.Vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că noi, maramureșenii, vom acționa neabătut, cu toate forțele minților și brațelor noastre, pentru îndeplinirea întocmai a hotărîrilor Congresului al X-III-lea al partidului, a Programului P.C.R. de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Să ne trăiți mulți ani, în deplină sănătate și putere de muncă, spre continua înflorire a patriei, spre fericirea eroicului nostru popor, spre continua înălțare a României socialiste libere, independente și suverane.
COMITETUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ 

AL, P.C.R.

Mesajui-angajament al organizației 
județene de partid Mehedinți 
Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, împlinirea a două decenii de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Româiț — eveniment de referință, cu semnificații istorice, început de epocă nouă in activitatea partidului, a întregii noastre națiuni socialiste — este și pentru noi, cei care trăim și muncim pe străvechea și infloritoarea vatră a Mehedințiu- Iui — colț de țară ce vibrează intens la mărețele prefaceri ale prezentului și scrutează cu încredere viitorul luminos, comunist — un fericit prilej de a da expresie, din adincul inimilor, celor mai alese și sincere sentimente de stimă, dragoste, respect și nemărginită recunoștință ce le nutrim fată de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — eminent și cutezător conducător, patriot și revoluționar înflăcărat, militant neobosit pentru triumful idealurilor socialismului și comunismului, ale păcii, prieteniei și colaborării între toate națiunile, pentru făurirea pe planeta noastră a unei lumi mai bune și mai drepte, a fericirii, armoniei și prosperității.Prețuind excepționalele dumneavoastră calități, înaltul patriotism, pasiunea revoluționară și energia clocotitoare, spiritul vizionar și cutezător, fierbintea dragoste pentru om, principialitatea și hotărîrea ce vă caracterizează, cu două decenii in .urmă, comuniștii români, dînd glas voinței unanime a întregului popor, v-au încredințat istorica misiune de ctitor al noii istorii a României — garanție sigură a ridicării patriei șt națiunii noastre pe trepte tot mai înalte de progres și civilizație.La fel ca toți fiii pămîntului românesc, noi, mehedințenii, sintem mîndri de faptul că dumneavoastră — cel mai iubit fiu al harnicului și talentatului nostru popor, strălucită personificare a zestrei de înțelepciune și demnitate, de cutezanță și încredere in viitor a acestuia — v-ați contopit, din fragedă tinerețe, ca nimeni altul, cu năzuințele și aspirațiile lui, dăruindu-vă întreaga viață și activitate nobilelor idealuri de libertate națională șl socială, luptei dîrze, eroice pentru triumful cauzei comuniștilor pe strămoșeasca glie românească.Asemenea întregului popor, comuniștii, toți locuitorii Mehedin- țiului știu că tot ceea ce am dobîndit in acești ani luminoși, ‘de cind în fruntea partidului vă aflați dumneavoastră — o patrie puternică și independentă, cu o economie modernă, dinamică și tot mai competitivă, cu o cultură înfloritoare, cu un imens prestigiu internațional și o contribuție remarcabilă la soluționarea problemelor vitale ale lumii contemporane, o viață demnă și prosperă, un climat optim de muncă și creație, de afirmare plenară a personalității umane — poartă amprenta distinctă a personalității dumneavoastră de excepție, a uriașei energii, înțelepciunii și clarvi- ziunii cu care conduceți întreaga națiune in vasta operă de edificare a societății socialiste și comuniste.Acum, cînd țara, partidul și poporul fac bilanțul izbinZilor remarcabile, fără precedent, dobîndite în aceste două decenii de istorie nouă, revoluționară a patriei, de puternic avint creator in construcția socialistă, aducindu-vă in semn de profundă recunoștință un fierbinte omagiu, noi, fiii Mehedințiului, vă raportăm, mult iubite și stimate conducător, că prin muncă fără preget și permanentă dăruire am reușit să înfăptuim mobilizatoarele sarcini și obiective ce ne-au revenit, că ara transpus in fapte, în mod exemplar, prețioasele îndemnuri și indicații pe care ni le-ați dat cu prilejul vizitelor de lucru în acest minunat colț de țară ce s-a înscris, an de an, prin noi și trainice împliniri pe coordonatele unei impetuoase dezvoltări economico-sociale.Mindri de mărețele înfăptuiri ale acestei etape de avint creator impresionant, pe care istoria o va așeza la loc de cinste, cu litere de aur, sub numele simbol „Epoca Nicolae Ceaușescu" — încrezători in luminoasele perspective ale viitorului, acum, cind parcurgem ultimul an al cincinalului calității și eficienței, comuniștii, toți cel care trăim și muncim în Mehedinți ne aflăm angajați cu toate energiile, cu întreaga putere de muncă în efortul pentru recuperarea restanțelor și realizarea integrală a sarcinilor de plan pe 1985, urmînd să obținem in cel de-al doilea semestru o producție in valoare de peste 7,8 miliarde lei, atenție deosebită acor- dind, în toate unitățile, la fiecare loc de muncă, îndeplinirii, Ia un inalt nivel calitativ, sarcinilor la producția fizică și, îndeosebi, a celei destinate exportului.Unindu-ne inimile în suprem legămînt de dragoste, respect și credință neabătută față de partid, față de dumneavoastră, vă rugăm sa primiți, mult iubite conducător, urarea noastră fierbinte de ani mulți șl cit mai rodnici, înconjurat de considerația și devotamentul întregii noastre națiuni, pentru ca patria să-și îmbogățească și să-și consolideze continuu izbînzile socialismului și comunismului, izbinzi pe care istoria le va insuma drept ctitoria cea mai de seamă a Partidului Comunist Român, a bărbatului

viteaz și clarvăzător din fruntea sa, care sînteți dumneavoastră, mult iubite, și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.Să ne trăiți ani mulți, în deplină sănătate, iubite și stimate conducător, pentru măreția și gloria patriei, a poporului român 1
COMITETUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI 

AL P.C.R.

terial și spiritual al tuturor oamenilor muncii, al întregului po- ’ por. țelul suprem al politicii partidului și statului nostru.îngăduiți-ne să vă adresăm, încă o dată din adincul inimilor. cele mai respectuoase și sincere urări de alături de cei dragi, spre binele și fericirea popor. sănătate, fericire, gloriosului nostru

județene de partid Mureș
Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,In acest moment sărbătoresc, cînd partidul, țara, intregul nostru popor aniversează cu recunoștință și neasemuit entuziasm împlinirea a 20 de ani de la istoricul Congres al IX-lea, care v-a ales în funcția supremă a gloriosului nostru Partid Comunist Român, într-un glas cu întreaga națiune română, comuniștii, toți oamenii muncii mureșeni vă adresează, din adîncul inimilor, cuvinte de aleasă cinstire și dragoste, de înaltă prețuire și profunde mulțumiri, o dată cu urarea fierbinte de multă sănătate, ani mulți și fericiți în fruntea partidului nostru spre binele și fericirea noastră, a tuturor.Cele două decenii care au trecut de Ia Congresul al IX-lea al partidului, moment decisiv al întregului proces de edificare a socialismului și comunismului în România, s-au înscris în conștiința noastră ca o perioadă cu profunde și multiple semnificații, pe care, într-un glas cu țara, o numim, în semn de înaltă cinstire și cu justificată mîndrie patriotică, „Epoca Nicolae Ceaușescu".In perioada care a urmat Congresului al IX-lea, poporul român, sub conducerea gloriosului său partid comunist, a străbătut un drum încununat de eroice împliniri, a înfăptuit o vastă operă de prefaceri radicale a întregii societăți, asigurînd dezvoltarea și modernizarea industriei socialiste, amplul proces de modernizare a agriculturii, afirmarea tot mai puternică a științei, învățămintului, artei și culturii, ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al tuturor oamenilor muncii, realizarea unei noi calități a muncii și vieții întregului popor.Toate aceste mărețe realizări și împliniri Ie-a cunoscut și le cunoaște și județul Mureș — cuprins în amplul proces revoluționar de edificare socialistă a patriei. Sintem mîndri și profund recunoscători partidului și statului, dumneavoastră personal, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea, ca urmare a puternicei dezvoltări a. forțelor de producție, a creșterii valorii fondurilor fixe cu 443 la sută, producția-marfă industrială a sporit cu 466 la sută, cea globală agricolă cu 181 la sută, iar retribuția medie netă a personalului muncitor a crescut cu peste 271 la sută. în aceeași perioadă, din fondurile statului s-au construit 56 700 de apartamente, iar volumul desfacerilor de mărfuri prin comerțul socialist a sporit cu peste 300 la sută, numărul paturilor de asistență medicală a crescut cu aproape 163 la sută. Aceasta demonstrează cu tărie impetuoasa dezvoltare economico-socială a județului Mureș, exprimă grija dumneavoastră permanentă, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, de a asigura o dezvoltare armonioasă a tuturor zonelor țării.Asemenea tuturor fiilor patriei noastre socialiste, și noi, comuniștii, ceilalți oameni ai muncii din județ, toți cetățenii, fără deosebire de naționalitate, ne exprimăm din inimă întreaga gratitudine pentru ajutorul și îndrumarea permanentă, pentru grija părintească pe care ați acordat-o județului nostru și ne reafirmăm, cu acest solemn și înălțător prilej, adeziunea totală la politica științifică a partidului și statului nostru, al cărei strateg sînteți dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu.în aceste sărbătorești momente aniversare, ne angajăm în fața dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe^ Nicolae Ceaușescu, ca în amplul proces de traducere în viață a mărețelor obiective și sarcini stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului să nu precupețim nici un efort, să urmăm neabătut pilda înălțătoare de abnegație și devotament față de cauza socialismului și păcii pe care ne-o oferiți prin fiecare dintre inițiativele, faptele și acțiunile dumneavoastră.îngăduiți-ne, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președinte al Republicii Socialiste România, ca, la această măreață sărbătoare de inimă și conștiință a partidului, țării și poporului român, să vă adresăm. .din adîncul inimilor noastre urarea fierbinte de a trăi ani multi,' în deplina sănătate~și putere de muncă, alături de mult- Stimata tovarășa Elena Ceaușescu,, militant de seamă al partidului. și statului nos- tiă,> savant de renume mondial, .țp.trtj; gloj;ia.7^l^rea gocigHstări comunistă a patriei, spre măreția și înflorirea continua a României socialiste. ,Să ne trăiți, la mulți ani, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu 1
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Mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Cu intensă emoție aniversăm două decenii de la Congresul al IX-lea, care a confirmat voința poporului de a alege in suprema funcție de conducere a partidului pe cel mai destoinic, mai iubit și mai stimat fiu al său, eminentul om politic și de stat care a deschis în istorie o nouă epocă, cea mai bogată în împliniri, intrată în conștiința tuturor, pentru totdeauna, drept „Epoca Nicolae Ceaușescu". Folosind acest prilej, comuniștii, toți locuitorii păminturilor de vibrantă istorie românească ale județului Olt vă aduc, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, fierbintele lor omagiu de inimă, înaltă recunoștință și cele mai vii mulțumiri pentru eroismul, cutezanța revoluționară, umanismul, geniala capacitate de muncă și creație cu care conduceți destinele partidului și poporului spre treptele de vîrf ale demnității, libertății și bunăstării.Cu aceleași sentimente de profundă recunoștință și inestimabilă prețuire, adresăm mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu cele mai calde mulțumiri pentru abnegația și înalta responsabilitate revoluționară cu care acționează ca militant de frunte al vieții politice, economice, și sociale a patriei, pentru ca știința să devină tot mai mult o forță a devenirii noastre socialiste.O dată cu țara, și județul Olt a îmbrăcat, în acești 20 de ani, haina nouă a marilor realizări. în această perioadă, valoarea producției industriale a județului a crescut de 18 ori, iar producția agricolă de peste 3 ori.De numele dumneavoastră sînt strîns legate toate împlinirile noastre. Prezența dumneavoastră permanentă în mijlocul oamenilor, de la prima șarjă a aluminiului românesc din iunie 1965 pînă la cel mai nou obiectiv intrat în funcțiune — întreprinderea de fibre sintetice Corabia — ne-a îmbărbătat inimile și ne-a mobilizat forțele pentru a înfăptui hotărîrile de partid, prețioasele indicații, sarcini și orientări formulate de dumneavoastră cu prilejul vizitelor efectuate în 'județul Olt și în alte zone ale țării.De la dumneavoastră am învățat că trebuie să adoptăm un stil de muncă dinamic, să mutăm centrul activității noastre cit mai aproape de preocupările fiecărei organizații de partid. Astăzi, la ceas de mare sărbătoare, vă raportăm cu mîndrie revoluționară că sarcinile ce ne revin în cincinalul 1981—1985 vor fi depășite cu 2,5 miliarde lei.Cu toate greutățile cu care, ne-am confruntat în primele luni ale acestui an, în 1985 vom realiza peste plan 6 000 tone de aluminiu, 500 tone electrozi siderurgici, 1 500 tone produse din aluminiu, 200 km cabluri nearmate, 5 000 tone oțel, mașini și utilaje agricole în valoare de 40 milioane lei, confecții în valoare de peste 30 milioane lei, 100 mii bucăți tricotaje, și altele, iar pînă la 1 decembrie vom onora toate sarcinile la export.Oamenii muncii de la sate fac adevărate acte de eroism acțio- nînd zi și noapte pentru combaterea secetei, realizarea ogoarelor de vară, întreținerea culturilor de toamnă, strînsul legumelor și fructelor. Recoltînd cerealele păioase .într-un timp record, pierderile au fost mult diminuate, ceea ce a făcut ca la orz producția medie să fie de 4 625 kg la hectar. Pentru a spori volumul producției la export au 1’ost găsite noi resurse in agricultură, la cartofi timpurii am exportat o cantitate dublă față de prevederi, iar la tomate, gogoșari și fructe avem condiții și vom face totul să livrăm la export cantități importante peste plan.Vă dorim, mult iubite tovarășe secretar general, ani multi, eroici, plini de istorie nouă, pentru ca lumina pe care ați adus-o țării în acești 20 de ani să vă lumineze încă- pe atît și mult mai mult viața, gîndurile și ideile dumneavoastră, să mîngîie tot mai sus înălțimile Carpaților, dragostea de patrie și faptele să vă dea tăria și durata de istorie a ei.
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județene de partid Neamț
Mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,în aceste momente înălțătoare, prilejuite de aniversarea a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român și a două decenii de la alegerea dumneavoastră în funcția de secretar general al partidului, evenimente înscrise cu litere de aur în istoria patriei, gîndurile noastre, ale comuniștilor, ale tuturor locuitorilor județului Neamț, pline de firească emoție și profundă recunoștință, se îndreaptă către dumneavoastră, erou între eroii neamului, patriot si revoluționar înflăcărat, marele conducător al partidului și statului, ginditor de uriașă cuprindere, rigoare și profunzime, care întruchipează cele mai înalte virtuți ale geniului creator al poporului român, militant de frunte al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, neobosit luptător pentru triumful idealurilor nobile ale păcii, progresului, înțelegerii și colaborării în lume, de a cărui monumentală operă științifică, teoretică și practică sînt in mod hotăritor. legate uriașele realizări dobîndite în această perioadă, intrată definitiv în conștiința tuturor drept „Epoca Ceaușescu".Sub conducerea dumneavoastră clarvăzătoare și înțeleaptă s^au asigurat dezvoltarea și modernizarea industriei socialiste, se înfăptuiește noua revoluție în agricultură, partidul nostru și-a afirmat cu tărie rolul de forță politică conducătoare a societății, devenind centrul vital al întregii națiuni. S-a perfecționat activitatea statului. a fost creat un cadru democratic larg, de mare originalitate, care permite participarea tuturor fiilor patriei la conducerea societății, au fost promovate principiile umanismului socialist, ale eticii și'echității socialiste, s-a acționat și se acționează pentru făurirea omului nou, cu o înaltă conștiință politică, patriotică și revoluționară, au înflorit știința, învățămîntul, arta și cultura, a sporit continuu nivelul de trai material și spiritual al oamenilor muncii, a crescut necontenit prestigiul României în lume ca urmare a prodigioasei activități pe care o desfășurați în fruntea partidului și statului, a inițiativelor și propunerilor pline de înțelepciune și realism pentru instaurarea unui climat de securitate și colaborare între toate statele, pentru, apărarea dreptului suprem al omenirii la pace, la viață.Adresîndu-vă; cu profundă emoție, adincă prețuire și nețărmurită admirație, un vibrant și respectuos omagiu pentru remarcabila și hotărîtoarea contribuție adusă la realizările l'ără precedent obținute de poporul român în această strălucită perioadă de glorie, vă mulțumim cu toată căldura inimilor noastre pentru ajutorul direct și permanent acordat dezvoltării economice și sociale a județului Neamț, care, asemenea tuturor zonelor țării, a cunoscut adevărata renaștere și înflorire multilaterală în ultimele două decenii.Cu aleasă stimă și deosebit respect mulțumim, de asemenea, tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu pentru munca neobosită pe care o desfășoară în conducerea partidului și statului, în domeniile științei, învățămîntului, artei și culturii, pentru generozitatea cu care ne ajută în eforturile noastre consacrata înfăptuirii, pe aceste meleaguri, a politicii înțelepte a partidului.Vă asigurăm și cu acest prilej,' mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa cu toată fermitatea și răspunderea comunistă, revoluționară, în spiritul prețioaselor dumneavoastră indicații, și orientări, pentru realizarea integrală a planului pe 1985, pentru temeinica pregătire a producției anului 1986, pentru înfăptuirea exemplară a istoricelor hotărîri adoptate de Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român.Mîndri de a munci și trăi în acești ani eroici, plini de minunate realizări în toate sferele vieții materiale și spirituale, pe care întreaga noastră națiune le asociază cu activitatea neobosită și clarviziunea politică a dumneavoastră, neînfricat militant revoluționar, înflăcărat patriot marele om politic al lumii contemporane pe care țara îl' poartă permanent în inimile sale, vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, urmîndu-vă ilustrul și pilduitorul exemplu, vom face totul pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XIII-lea, a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Aniversind împlinirea a două decenii de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, de cînd istoria nouă a țării și-a ales conducătorul pe măsura marii sale vocații, dorim să vă adresăm dumneavoastră, tovarășei Elena Ceaușescu cele mai sincere urări de viață îndelungată, deplină sănătate și putere de muncă, spre binele țării și al întregului popor, pentru gloria și măreția partidului, a scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.

COMITETUL JUDEȚEAN NEAMȚ 
AL P.C.R.

județene de partid Satu Mare
Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,La gloriosul jubileu a două decenii de la Congresul al IX-lea Partidului Comunist Român, eveniment epocal, care a inaugurat in istoria României perioada celor mai mari prefaceri din întreaga sa existență, descătușînd tumultuos energiile creatoare ale națiunii, vă rugăm să primiți sentimentele de înaltă stimă și de vie recunoștință ale comuniștilor și tuturor locuitorilor județului Satu Mare, profundul omagiu față de dumneavoastră, eminent ■ revoluționar, făuritorul și promotorul de geniu al politicii interne și externe a partidului și statului nostru, conducătorul înțelept al împlinirii năzuințelor de mai bine, de fericire, libertate și pace ale poporului.Alegerea dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. în fruntea partidului și a țării a constituit un act al supremei voințe naționale, de însemnătate fundamentală pentru destinele construcției socialiste, care, sub impulsul gindirii științifice și acțiunii magistrale pe care le promovați zi de zi, a marcat ample deschideri înnoitoare in practica edificării noii orinduiri in patria noastră, făurind o epocă de adinei prefaceri structurale in dezvoltarea și modernizarea economiei românești prin repartizarea armonioasă a forțelor de producție în toate zonele țării, fapt ce a propulsat nivelul de civilizație materială și spirituală a poporului.Dorim să evidențierii și cu acest prilej că, sub conducerea dumneavoastră clarvăzătoare și înțeleaptă, partidul nostru s-a transformat intr-o uriașă forță catalizatoare a spiritului și efortului creator al maselor, afirmindu-și mereu mai puternic rolul de centru vital al națiunii, integrîndu-se tot mai organic, activ și dinamic in întreaga societate.Grație marilor și minunatelor cuceriri, meritelor ilustrei dumneavoastră personalități de militant comunist, care întrunește 'cele mai alese virtuți ale acestui neam de oameni harnici și curajoși, acum, la măreața sărbătoare a celor două decenii de aur care au trecut de la alegerea dumneavoastră in funcția supremă de conducere a partidului, toți fiii județului nostru, fără deosebire de naționalitate, trăim cu intensă vibrație patriotică, asemenea întregii națiuni, înălțătorul adevăr că ați dat o aură de glorie nepieritoare responsabilității cu care v-au investit partidul și poporul, dumneavoastră fiind strălucitul ctitor al României moderne, pe al cărei chip luminos și falnic va dăinui de-a pururi cea mai seînteietoare salbă de împliniri, spre gloria eternă a celui mai dens timp al istoriei noastre milenare — „Epoca Nicolae Ceaușescu".Pentru oamenii muncii din județul Satu Mare, această însorită sărbătoare constituie încă un prilej de recunoștință fierbinte și de aleasă mulțumire pentru tot ce ați făcut și faceți pentru prosperitatea necontenită a acestor meleaguri.Noi, toți fiii acestei străbune vetre a țării, datorăm dezvoltarea fără precedent ă județului din ultimele două decenii politicii partidului și statului. In această perioadă,' producția industrială a sporit de 8,1 ori, cea agricolă de 2,4 ori, toate marile prefaceri fiind rodul inițiativelor și sprijinului dumneavoastră direct, mult stimate tovarășe secretar general al partidului și președinte al Republicii, ale mult stimatei tovarășe academician doctor inginer Elena Ceaușescu, omul politic și savantul de excepție care, alături de dumneavoastră, desfășoară o activitate neobosită pentru a pune cuceririle științei și tehnicii contemporane la temelia trăinicie! a tot ce clădim în România.Profund recunoscători acestui timp măreț, pentru fericirea de a fi contemporani cu eroul glorios al națiunii române, cu eroul păcii, mondiale, comuniștii, toți. oamenii muncii, din județul Satu Mare, fără deosebire de naționalitate, într-o indestructibilă unitate de voință, cuget și simțire, ca .semn al hotărirji noastre ferme de a ne strînge și mai puternic rmdurije in jurul,, dumnea- vbașWă, facem legămînt solemn și ne. angajăm „plenar, să nu “ pfdâupețîiri riftlt un eforf păîftî’u a-spori prim munca,..și,,creație tezaurul de strălucire al scumpei noastre patrii, de a înfăptui exemplar istoricele hotărîri ale celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român.Cu toată ardoarea inimilor, în acest moment sărbătoresc, locuitorii județului nostru, români, maghiari și germani, care trăiesc și muncesc in deplină frățietate, vă roagă să primiți, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, urările cele mai fierbinți de viață îndelungată și de sănătate deplină, spre a putea adăuga ani mulți și rodnici glorioasei epoci ce se identifică cu numele și viața dumneavoastră eroică și spre a vă bucura, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, alături de întregul popor, de roadele și izbînzile societății socialiste de astăzi, și comuniste de miine. de triumful deplin al idealurilor de pace, colaborare și înțelegere intre toate popoarele lumii.

Mesajiil-angajament al organizației 
județene : de partid Prahova

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Sînt. în viața unei națiuni, momente care, prin adinca lor semnificație, rămîn încrustate definitiv cu litere de aur în propria istorie. Un asemenea moment sărbătoresc trăiește, astăzi, bravul popor român,, prilejuit de aniversarea, cu nespusă bucurie și puternică mîndrie patriotică, a două decenii de glorioasă istorie nouă a patriei, deschisă de Congresul al IX-lea al partidului, care, prin voința unanimă a întregului partid și popor, v-a ales în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. cel mai iubit fiu al națiunii române, luptător neobosit pentru întărirea continuă a independentei și suveranității patriei, pentru binele și fericirea României, militant de frunte al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, personalitate de primă mărime a vieții politice1 contemporane, eroul păcii mondiale.Dînd glas dorinței fierbinți a comuniștilor, a tuturor celor ce trăiesc și muncesc pe străbunele meleaguri ale Prahovei; comitetul județean de partid vă adresează, cu alese sentimente de ^dragoste și profundă recunoștință, un vibrant omagiu, însoțit de Jele mai calde urări de sănătate, viață îndelungată pentru a ne conduce cu aceeași clarviziune și cutezanță revoluționară pe noi trepte de progres și civilizație socialistă și comunistă.Ctitoriile prahovene ale „Epocii Ceaușescu" se disting cu nobile semnificații și vor rămîne să vorbească, în vreme, generațiilor care vor urma despre anii cei mai rodnici din istoria noastră, evidențiind cu putere gîndul, sfatul, sufletul și fapta cu care dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ne-ați însuflețit în numeroasele vizite efectuate in județul nostru, împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, orientările, sarcinile și îndemnurile formulate cu aceste prilejuri mo- bilizîndu-ne permanent, constituind călăuza sigură spre noi izbinzi, spre afirmarea cu putere a unei noi calități, superioare, in întreaga activitate economico-socială.Aducindu-vă, astăzi, omagiul nostru fierbinte, comuniștii, toți oamenii muncii prahoveni își reamintesc și cinstesc, așa cum au știut întotdeauna să cinstească pe glorioșii bărbați ai neamului, dîrzenia revoluționară, curajul și neinfricarea cu care ați acționat. încă din anii tinereții, in condițiile extrem de grele ale ilegalității, dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. pentru apărarea intereselor fundamentale ale poporului român, pentru libertate și un viitor luminos, bucu- rindu-vă de înaltă apreciere pentru rolul determinant în elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, pentru strălucitele calități de militant și conducător comunist, care ați adus și aduceți o contribuție remarcabilă,• hotărîtoare, de inestimabilă valoare, la înfăptuirea edificiului socialist și comunist al României, la creșterea prestigiului țării noastre pe arena internațională.Asemenea întregului nostru partid și popor, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Prahova dau o înaltă apreciere contribuției dumneavoastră fundamentale la dezvoltarea creatoare a materialismului dialectic și istoric, a socialismului științific, elabo- rînd noi teze și idei de o inestimabilă valoare teoretică și practică privind creșterea continuă a rolului partidului comunist în noua etapă, superioară, de dezvoltare a societății socialiste românești, a statului democrației muncitorești, revoluționare.Anul jubiliar 1985 —• al douăzecilea din cei mai rodnici ai multimilenarei noastre istorii ,— este puternic marcat de angajarea hotărită a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județul Prahova, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor acestui an și întregului cincinal și pregătirea temeinică a condițiilor trecerii la înfăptuirea mărețelor obiective stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului.în spiritul indicațiilor dumneavoastră, mult stimate si iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. cu privire la rolul activității organizatorice, al muncii politice pentru înfăptuirea planurilor de dezvoltare economico-socială, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Prahova se angajează ferm, acum, la această mare săr- ___________ _____ _______bătoare a partidului și statului nostru, ca, utilizind la maximum țfonală v-au consacrat pentru totdeauna drept personalitate puternicul potențial productiv de care dispun, să realizeze în anul 1986 o producție-marfă industrială în valoare de 95 miliarde lei, punînd un accent deosebit pe creșterea producției de cărbune, energie electrică, îndeosebi prin valorificarea mai bună a potențialului hidroenergetic al județului, prin folosirea de noi surse de energie, pe extracția de țiței și gaz metan. Volumul de peste 8 miliarde lei ce va fi alocat județului nostru în anul 1986 tru realizarea unor noi lucrări treprinderilor prin care să se _ tegrare și specializare a pioducției. în agricultură vom acționa pentru extinderea suprafețelor cultivate intensiv și superintensiv, ridicarea producțiilor prin folosirea unor tehnologii avansate, a unor soiuri de înaltă productivitate, perfecționarea pregătirii profesionale, întărirea ordinii și disciplinei.Alăturîndu-ne eforturile celor ale întregului popor și înfăptuind cu consecventă aceste direcții prioritare ale activității noastre, vom contribui la ridicarea continuă a nivelului de trai ma-
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pentru programul de investiții al va fi orientat cu precădeye pen- de modernizare și reutilare a in- asigure o mai bună profilare, in-

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,în aceste înălțătoare și solemne momente, cînd întregul nostru popor, într-o deplină unitate de cuget și simțire, aniversează ’ 20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului, comuniștii, toți locuitorii județului Sălaj, fără deosebire de naționalitate, își îndreaptă gindurile cu’recunoștință spre dumneavoastră, ctitorul României socialiste moderne, transmițîndu-vă omagiul lor fierbinte, cele mai alese sentimente de dragoste și stimă deosebite, de profundă prețuire, cinstire și admirație pentru devotamentul nemărginit, răspunderea și consecventa revoluționară de care ați dat dovadă în conducerea destinelor partidului și patriei in cele două decenii de la istoricul forum al comuniștilor români din iulie 1965.Perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român care, prin voința națională unanimă, v-a investit in suprema funcție de conducere in partid, s-a înscris și va rămîne în conștiința poporului nostru, deplin justificat, ca „Epoca Nicolae Ceaușescu", epoca împlinirii celor mai cutezătoare idealuri, a aspirațiilor supreme ale națiunii noastre, a afirmării României in lumea contemporană.Cele două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului au însemnat și pentru județul Sălaj ani de adevărată lumină și prosperitate, de împliniri calitative fără precedent. Vor rămine înscrise pentru 'totdeauna în memoria timpului, in conștiința și inimile generațiilor prezente și viitoare vizitele întreprinse de dumneavoastră. mult stimate și iubite tovarășă secretar general, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. pe străvechile meleaguri românești ale Sălajului, vatră de civilizație multimilenară, ridicată la cotele înalte ale socialismului in anii glorioși ce au trecut de ■ la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român. Producția această perioadă, ori, au case noi.industrială a județului nostru a crescut, in peste 24 ori, producția agricolă de două struite peste 20 de mii de apartamente și obiective social-culturale.Anii care au trecut de la Congresul al
defost eonii umeroaseIX-lea al partidului au scos în evidență cu strălucire adevărul că, preocupat zilnic de propășirea și înălțarea patriei socialiste, ați acționat cu înaltă răspundere și consecvență exemplară pentru o lume a securității, destinderii și păcii. Sintem mindri să știm, așa cum recunoaște întreaga lume care vă rostește numele cu admirație și respect, că acțiunile pe care le-ați întreprins pe plan internațional pentru slujirea cauzei păcii, prieteniei și colaborării intre toate popoarele, faptele care au sporit prestigiul României ca factor activ al luptei pentru dezarmare, securitate și destindere interna- decea mai largă notorietate și autoritate pe plan mondial.Pentru noi, ca și pentru intregul popor, viața și activitatea dumneavoastră puse, de peste 50 de ani, in slujba partidului, a patriei, a cauzei progresului social și păcii constituie un exemplu suprem. Urmîndu-vă pilduitoarea dumneavoastră viată și activitate. mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ne angajăm să acționăm cu fermitate și răspundere revoluționară pentru înfăptuirea sarcinilor ce ne revin din hotărîrile istorice ale Congresului al XIII-lea al partidului.Acum, la aniversarea a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului, a epocii de aur din istoria patriei, din adincul inimilor noastre vă dorim, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, sănătate, putere de muncă, noi și remarcabile împliniri în fruntea partidului și statului nostru spre binele și fericirea poporului, spre gloria României socialiste și afirmarea ei demnă în rîndul tuturor națiunilor lumii.
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înfăptuirea neabătută a luminosului program

de dezvoltare economico-socială a tăriiOMAGIU ȘI LEGĂMÎNT Al ÎNTREGULUI POPOR
In miezul fierbinte de vară, țara întreagă - cu oamenii ei harnici, inimoși, devotați, cu înfăptuirile ei semețe, trainice, fundamentale - sărbătorește împlinirea a 20 de ani de epocă nouă și strălucită istorie românească ce poartă numele marelui ei ctitor, „Epoca Nicolae Ceaușescu". Sub aceeași cupolă a Sălii Palatului Republicii Socialiste România, în aceeași zi în care cu două decenii în urmă comuniștii români au ales la cîrma destinului național „om nou pentru vremuri noi", cu aceeași admirabilă unanimitate de gînd și simțire, partidul și țara au adus înaltul lor omagiu marelui Erou al națiunii, cel dintîi dintre vrednicii ei muncitori.Continuăm, și în ancheta de față, gindurile și sentimentele exprimate de oameni ai muncii, adeziunea lor unanimă la magistrala cuvintare a tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara Comitetului Central și activului central de partid.

Mindrie pentru marile 
realizări, inaltă 
răspundere față 

de prezent și viitorPe marea platformă siderurgică a Galațiului lucrează 50 000 de oameni ai muncii, alcătuind unul din cele mai puternice detașamente muncitorești ale României. O adevărată citadelă a spiritului revoluționar in acțiune, a faptelor și ideilor generoase. Aici. lingă cuptoarele încinse de la Oțelăria nr. 1, cuvintele rostite din adîncul inimii de oțela- rul Costel Grecu au vibrația trăirilor, a sentimentelor profunde:— E datoria noastră de onoare, de inimă și conștiință să omagiem, în aceste momente înălțătoare, rolul de excepțională însemnătate al iubitului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu. în înfăptuirea uriașelor transformări revoluționare din ultimele două decenii. Datorită activității sale neobosite. conducerii sale clarvăzătoare, putem fi astăzi mîndri că România se află în rîndul națiunilor avansate în ce privește dezvoltarea orin-duirii sociale, a forțelor de producție, a științei și culturii. Aici, la Galați, noi plămădim jumătate din producția de oțel a întregii țări. întreaga istorie a combinatului nostru e strîns legată de activitatea secretarului general al partidului, care a elaborat strategia dezvoltării moderne a României bazată pe o producție de oțel menită să contribuie la asigurarea independenței economice, care ne-a vizitat de nenumărate ori. orientîndu-ne la fața locului activitatea.— V-am ruga să. ne relatați un fapt deosebit din decursul acestor întâlniri...— Desigur, faptele sînt multe, dar în aceste zile încărcate de emoție' aș vrea să vă vorbesc de o trăire sufletească. Eu și tovarășii mei de muncă nu putem uita niciodată cu cită nestăvilită, omenească bucurie participă împreună cu noi secretarul general ’ al partidului la darea in funcțiune a importantelor obiective. din cadrul .combinatului. E bucuria unui mare om muncitor, a unui ctitor, a unui întemeietor. A- ceastă/bucurie a împlinirilor este însoțita întotdeauna de înalta răspundere pentru tot ce avem de făcut spre a asigura mersul înainte al patriei. îngemănarea bilanțului realizărilor cu efortul pe care ni-1 cere prezentul și cu răspunderea pentru viitor caracterizează și cu- vîntarea rostită la Plenara Comitetului Central și a activului central de partid — adevărat program de muncă și de luptă, pe care sîntem
PROPRIETATEA SOCIALISTĂ

(Urmare din pag. I)fost imposibilă creșterea în ultimii 20 ]de ani a producției industriale a județului nostru de peste 14 ori. Dacă in 1965 județul Buzău dispunea de numai 10 unități industriale, multe din ele cu un profil de producție relativ simplu, în prezent deține 44 mari întreprinderi. Oamenii muncii buzoieni au în stăpînirea lor în prezent o avere în fonduri fixe totalizînd peste 46 miliarde lei, o avere uriașă, care incumbă o răspundere uriașă. Tocmai pe seama intensului efort de investiții făcut de societate s-a ajuns ca, în unul dintre județele altădată rămase în urmă, să se atingă in prezent o producție industrială pe locuitor de circa 79 mii de lei, nivel apropiat de limita stabilită de Congresul al XIII-lea pentru anul 1990. La anumite produse, cum sint cordul metalic, electrozii de sudură, ferodourile, aparate de cale, plase sudate, Buzăul ocupă primul loc pe țară.Gh. Moldovcanu : Preocuparea colectivelor de oameni ai muncii pentru gospodărirea cu maximă eficiență economică și socială a părții din avuția națională încredințată de societate, subliniază secretarul general al partidului, trebuie să se materializeze în acțiuni ferme, în direcția modernizării aparatului de producție, a tehnicilor și tehnologiilor de fabricație, perfecționării organizării producției și a muncii, ridicării calificării profesional-știin- țil'ice și a responsabilității in muncă la nivelul exigențelor pe care le impune noua etapă de dezvoltare a țării. Este aceasta însăși modalitatea de valorificare superioară a eforturilor depuse pentru crearea proprietății socialiste. Proprietatea socialistă nu-i o noțiune abstractă, ci un element vital al existenței noastre de fiecare zi.D. Andronachc : Desigur, remarca are valabilitate generală, dar pentru noi, cei din agricultură, parcă mai pregnant decît in alte domenii, atitudinea față de proprietatea socialistă se relevă cu putere prin atitudinea față de muncă. Relația avuție colectivă — bunăstare individuală operează tranșant în cooperativa noastră. Nu poți fi un cooperator cu bunăstare dacă treburile cooperativei nu merg cum trebuie. Acest lucru la noi s-a înțeles bine. O dovedește participarea masivă, an de an. a cooperatorilor la lucrările agricole. Prin munca celor 766 de cooperatori, averea cooperativei a sporit in ultimii 20 de ani de 5 ori.
Un proces în continuă 

perfecționareN. Spânu: înnoirea socialistă, sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu in 

hotărîți să-l îndeplinim cu toate l’orțele noastre. Faptele puse în slujba patriei sînt cel mai de seamă omagiu adus omului pentru care rațiunea de a fi a însemnat și înseamnă întotdeauna slujirea țării și a poporului.Lingă șarjele de oțel ale Galațiu- lui cuvintele acestea au incandescența recunoștinței fierbinți, a dragostei, a devotamentului.
La temelia țării
— munca harnică 

a oamenilor ogoarelorPe malul drept al Mureșului, în inima Cîmpiei Aradului, la Pecica îl întîlnim pe cooperatorul Constantin Damian, secretarul organizației de partid a C.A.P. „Ogorul", unitate distinsă anul trecut de două ori cu inaltul titlu de Erou al Muncii Socialiste.— E o performanță greu de egalat, tovarășe Damian...— Eu cred că și in agricultură performanțele trebuie nu numai egalate, ci și întrecute. Aceasta este una dintre cerințele noii revoluții agrare, în plină desfășurare în țara noastră, este îndemnul primit din partea iubitului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care a vizitat în repetate rînduri unitatea noastră, sfătuindu-se cu noi și stabilind strategiile puternicei dezvoltări a producției agricole de la noi și din întreaga Românie. Urmînd acest înalt îndemn, și în acest an cooperativa noastră dobîndește recolte mari. La orz am depășit planul cu peste 1 000 kg la hectar, livrînd suplimentar statului 400 de tone. Am încheiat recoltatul griului, obtinînd o producție de peste 8 500 kg la hectar pe întreaga suprafață. Pe baza stadiului bun de vegetație al tuturor celorlalte culturi contăm pe producții medii la hectar de peste 60 tone la sfecla de zahăr. 25 tone porumb știuleți. peste 2 500 kg la fasole și 3 000 kg la soia. Zootehnia ține și ea pasul cu culturile din .cîmp. Vom obține în acest an peste 5 000 litri lapte de Ia fiecare vacă.— Toate acestea sînt realizări deosebite...— Pe care le vom întări și dezvolta prin munca noastră tot mai eficientă, mai bine organizată. în excepționala cuvintare rostită acum două zile Ia plenară, tovarășul Nicolae Ceaușescu reafirma cu tărie că în toate domeniile trebuie să acționăm în spirit revoluționar, că nu s-a încheiat și nu se va încheia niciodată procesul dezvoltării economico-sociale. Aceasta este 

recenta cuvintare, trebuie realizată nu deschizind drumul revenirii la proprietatea particular-capitalistă, ci perfecționînd și întărind continuu proprietatea socialistă de stat și cooperatistă. Tovarășul Nicolae Ceaușescu concepe dezvoltarea și perfecționarea proprietății socialiste într-un cadru concret istoric adecvat, in viziune multi- factorială. Aftfel, paraler. cu dezvoltarea cantitativă și calitativă a obiectului proprietății socialiste de stat și cooperatiste, cu repartizarea armonioasă a mijloacelor de producție pe întreg teritoriul țării, se asigură și perfecționarea relațiilor de proprietate care apar în cadrul autoconducerii muncitorești și auto- gestiunii economico-financiare între unitățile de stat și cele cooperatiste, între acestea și stat — în calitate de reprezentant al întregului popor, precum și între unitățile economice și oamenii muncii. Un asemenea model de dezvoltare și perfecționare a obiectului proprietății comune a oamenilor muncii și a relațiilor de proprietate socialistă constituie expresia democratismului economic socialist în care își are izvorul mersul ascendent al economiei naționale.I. Blag : Adeseori tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia că condiția de proprietar a fiecărui om al muncii în socialism, deși' obiectivă, va fi incompletă dacă lipsește conștiința ei, dacă subiectul nu trăiește și nu se comportă în raporturile cu ceilalți ca proprietar activ. Tocmai din această perspectivă au fost adoptate la plenara din iunie 1982 o seamă de măsuri, care să asigure afirmarea mai puternică a principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii economico-financiare, între care se remarcă participarea cu părți sociale a oamenilor muncii la constituirea fondului de dezvoltare economică. Pe această cale s-a realizat ridicarea pe p treaptă superioară a calității oamenilor muncii de proprietari ăi întregii avuții naționale. Deși rămas posesor „individual" al sumei avansate, omul muncii devine mai conștient că aceasta' formează un tot unitar cu partea de contribuție a tovarășilor săi de muncă și cu acea parte ce reprezintă proprietatea comună. Este aceasta ilustrarea concretă a faptului că proprietatea întregului popor încetează de a mai fi un raport între omul muncii și stat, în calitate de administrator cu drept de monopol al fondurilor sociale ; ea devine o relație între oamenii muncii înșiși. Faptul că ideea a prins deja se vede din modul activ, energic în care intervin mulți din oamenii muncii dih întreprinderea noastră cînd constată 

o viziune științifică, mobilizatoare, care ne îndeamnă mereu la fapte mari în folosul nostru și al întregii Românii. La temelia țării stau și recoltele noastre tot mai bogate.Cei din Pecica Sînt cunoscuți ca oameni care-și țin întotdeauna cu- vîntul dat. De aceea, rostite aici, în Cimpia Aradului, cuvintele sună ca un angajament care, fără îndoială, va fi îndeplinit.
Cu poporul, 

pentru poporMaistrul Ion Cristea lucrează de 40 de ani la aceeași fabrică buzo- iană. De fapt, aceeași fabrică e un fel de a spune, deoarece e cu neputință să regăsești ceva din mica, modesta unitate de odinioară în marea, moderna întreprindere constructoare de utilaj tehnologic de astăzi.— S-au schimbat și dotarea și profilul activității noastre, ne spune maistrul. Acum realizăm echipamente de mare complexitate. Coloane, reactoare și cuptoare pentru rafinării, mașini pentru măcinat minereuri, căi cu role, compensatori lenticulari și multe alte produse, dintre care un.ele fabricate pentru prima oară în țară. Nivelul atins de întreprinderea noastră este- demonstrat de faptul că participăm cu echipamente la realizarea programului nuclear și că în acest an ponderea produselor noi depășește 70 la sută. Ei bine, toate acestea le datorăm politicii fundamentate de Congresul al IX-lea al partidului, de tovarășul Nicolae Ceaușescu privind dezvoltarea și modernizarea industriei românești, ridicarea economică și socială a tuturor zonelor țării.— Deci și a Buzăului...— Da, Buzăul. mult rămas în urmă odinioară, a devenit un puternic, modern centru al industriei românești. Eu cunosc foarte bine această dezvoltare, care s-a petrecut sub ochii mei, la fel ca și celelalte mari înfăptuiri din domeniul organizării și conducerii democratice a societății. Ca membru al consiliului oamenilor muncii din întreprinderea noastră și al Consiliului National al Oamenilor Muncii particip nemijlocit. în numele celor pe care-i reprezint, la procesul de luare a deciziilor, atît pe plan local, cit și la nivelul întregii țări. Practic, în cadrul sistemului democrației noastre muncitorești-revoluționare. nu există problemă mai importantă pe plan intern sau extern care să nu ,fie ..dezbătută de masele largi populare. Democrația noastră este reală, eficientă. După Congresul al IXrlea aț- partidului ea Tace parte dinj#ia|a»aaastră. caraitețiieiază so-,, cietatea românească. Iată, eu, simplu om al muncii, am avut de atî- tea ori fericitul prilej de a-1 întîlni pe iubitul nostru secretar general al partidului în forurile reprezentative. la mari adunări populare, cit și aici, la locul meu de muncă, în atelierul de SDV-uri, unde tovarășul Nicolae Ceaușescu a stat de vorbă cu noi, muncitorii, despre munca și viața noastră. Așadar, chiar și din experiența mea de viată, deci a unui singur om,- se poate desluși limpede ce inseamnă socia

cazuri de abdicare de la normele de bună gospodărire, cit și din preocuparea pe care o arată pentru creșterea eficienței producției. De pildă, fără să o impună cineva din afară, un grup de specialiști ai unității noastre a realizat prin autodotare instalații deosebit de complexe pentru testarea noilor produse, ceea ce vorbește de la sine despre modul superior în care aceștia și-au evaluat locul în cadrul colectivului întreprinderii.Gh. Moldoveanu : Viziunea complexă asupra eficienței economice în general și a dezvoltării intensive în special, pe care a promovat-o secretarul general al partidului, a lărgit mult orizontul de proprietari comuni, cooperanți, al oamenilor muncii. în primii ani ai construcției socialiste, esențială pentru -calitatea lor de proprietari era lupta pentru apărarea proprietății socialiste, pentru refacerea și modernizarea mijloacelor de producție preluate de la burghezie. Astăzi, cîmpul de bătaie îl constituie întronarea în conștiința fiecărui om al muncii a necesității valorificării superioare a z elementelor constitutive ale proprietății socialiste,. ceea ce impune eforturi sporite în direcția utilizării cu indici superiori a mașinilor, utilajelor și instalațiilor, a materiilor prime, energiei și combustibililor sau în ce privește recuperarea, recondiționa- rea și refolosirea materialelor de orice fel. Aceasta constituie însăși esența trecerii cu toată hotărîrea la dezvoltarea intensivă a economiei — cerință formulată imperios de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară. Deci conceptul de proprietari socialiști, uniți are, în viziunea tovarășului Nicolae Ceaușescu, un caracter dinamic.
Susținută activitate 

politico-educativă 
pentru formarea 
conștiinței noiN. Spânu : Chiar în condițiile socialismului, conștiința rămîne eterogenă într-o anumită măsură. Membrii societății nu au in egală măsură conștiința rolului lor activ în dezvoltarea proprietății, a faptului că pentru a beneficia de pe urma muncii lor în condiții optime trebuie să colaboreze la scara întregii societăți, că fiecare este ceea ce este nu numai datorită lui, ci și celorlalți, tuturor. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că conștiința nu este un fenomen care ar urma să progreseze 

lismul și democrația. Iar această experiență trebuie înmulțită de mii și milioane de ori.
In libertate și egalitate, 

strins uniți toți fiii 
patriei socialisteInginerul agronom Bagoly Tiberiu, președintele C.A.P. Brateș, din județul Covasna, are o amintire scumpă, care reverberează puternic în aceste zile evocatoare ale unei fe- - ricite epoci de istorie:— în anii 1966—1970, deci imediat după Congresul al IX-lea al partidului, eu eram student la Cluj- Napoca. Laolaltă cu întregul popor, noi, tinerii, am fost entuziasmați de viziunea nouă, proaspătă, științifică adusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu în conducerea partidului și a țării. Țin minte că pe atunci eu făceam parte din renumitul ansamblu „Mărțișorul" al studenților clujeni. Cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu a vizitat centrul universitar, ansamblul nostru a prezentat un spectacol la care mi-am dat și eu concursul, interpretînd cu emoție cîteva cîntece ale plaiurilor mele. După spectacol, secretarul general al partidului a venit în mijlocul nostru, ne-a felicitat. Va rămîne pentru totdeauna de neuitat clipa unică a vieții mele în care, apropiindu-se de mine, care mă a- flam în rînd cu ceilalți în costumul meu popular secuiesc, iubitul nostru conducător m-a sărutat pe a- mîndoi obrajii și mi-a spus: „îți mulțumesc, tinere". A fost un gest omenesc, în aparență simplu, dar care marca de fapt o epocă nouă. Cea a deplinei egalități în drepturi a oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate.- A- ceasta este o politică fundamentală, ilustrată de-a lungul anilor prin numeroase fapte și realizări.— Evocați-ne cîteva din ele.—. In primul și în primul rînd dezvoltarea puternică, armonioasă a tuturor zonelor țării, care creează temeiul real al asigurării egalității. Iată, județul meu, Covasna, s-a bucurat de un sprijin susținut, de mari investiții. Astfel, dacă la începutul lui 1984 volumul investițiilor din întreaga economie a României a fost de 4,2 ori mai mare decît în 1965, în Covasna fondurile de investiții au sporit în aceeași perioadă de 12 ori. Așa se face că în anii Epocii Nicolae Ceaușescu în județul nostru au fost create 43 001) noi locuri de muncă. De aici pornește asigurarea drepturilor egale, proces amplu, revoluționar ce cuprinde nenumărate alte aspecte. . i:r- ■ cepîndț cu , participarea activă la ’-eonduderea’- sooiefâții și ajungînd la accesul larg la știință, la învă- țămînt, la cultură. Trebuie să afirmăm cu mindrie. cu mîna pe inimă, că România se află printre puținele țări din lume în care s-a asigurat în mod real deplina egalitate în drepturi a tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate. în libertate și egalitate, toți sîntem fiii unei singure patrii.Anchetă realizată de 

Gheorcjhe ATANASIU și corespondenții „Scînteii"
de la sine, în virtutea dezvoltării societății socialiste. Așa cum se acționează conștient pentru făurirea bazei materiale, tot Ja fel trebuie acționat și cînd este vo^ba de edificarea noii conștiințe.Cu îndreptățire, tovarășul Nicolae Ceaușescu atrăgea atenția asupra faptului că există o anumită rămî- nere în urmă a activității teoretico- ideologice și politico-educative față de forțele de producție, de unde concluzia firească privind intensificarea eforturilor în această direcție.D. Andronache : Mai mult, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia la recenta plenară necesitatea asigurării unei continuități în munca politico-educativă. Practica dovedește că, cel puțin în cazul nostru, eficiența acțiunilor educative depinde de gradul de implicare în realitatea înconjurătoare. Țăranul este un om practic prin excelentă. El ține să aibă reprezentări exacte despre un fenomen sau altul. Știind asta, cel puțin în ce mă privește, procedez cam așa : cînd o echipă a lucrat slab, îi dovedesc cu calcule cît a pierdut cooperativa și prin asta cît au pierdut și cei în cauză ; cînd s-a lucrat bine, dar se putea obține și mai mult, fac pledoaria cît ar fi obținut fiecare în plus. Sînt convins că numai o activitate politico-educativă strîns ancorată în realitățile vieții poate avea finalitatea dorită.Dezbaterea a pus în evidență cîteva concluzii : întîi de toate s-a ilustrat procesul de creștere continuă, accelerată a proprietății socialiste, cu deosebire după Congresul al IX-lea al partidului, datorită e- forturilor susținute de investiții, pe baza ratei înalte de acumulare practicate în acești ani. Semnificativă este, de asemenea, dăruirea cu care oamenii muncii de la orașe și sate acționează pentru dezvoltarea și perfecționarea proprietății socialiste. în spiritul concepției revoluționare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pusă puternic în lumină și în magistrala expunere la Plenara Comitetului Central și a activului central de partid consacrată împlinirii a două decenii de la lucrările Congresului al IX-lea și alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în suprema funcție de secretar general al partidului.

Ioan ERHAN 
Stelian CHIPER corespondentul „Scînteii"

Cronica zileiîn perioada 19—26 iulie, o delegație a Partidului Baas Arab Socialist din Siria, condusă de Ghassan Abou Tok, președintele Comisiei de Control și Revizie a P.B.A.S., a făcut o vizită in țara noastră, la invitația C.C. al P.C.R. In timpul vizitei, delegația P.B.A.S. a avut convorbiri la Comitetul județean Ialomița al P.C.R, Comitetul municipal Constanța al P.C.R. și a vizitat unele obiective economice și sociale din municipiul București și județele Ialomița și Constanța.Delegația Partidului Baas Arab Socialist din Siria s-a întîlnit cu tovarășii Miu Dobrescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Colegiului Central de Partid, și Vasile Vîlcu, președintele Comisiei Centrale de Revizie. în cadrul convorbirilor au fost abordate probleme legate de dezvoltarea în continuare a relațiilor dintre cele două țări și partide.
★Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Peru, ambasadorul acestei țări la București, Jaime Castro Men- divil, a oferit, vineri, o recepție.Au participat Ilie Văduva, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, loan Folea, ministrul geologiei, reprezentanți ai conducerii unor ministere și instituții centrale, oameni de cultură și artă, ziariști.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați in țara noastră, alți membri ai corpului diplomatic.
★Vineri, nava-școală iugoslavă „Ga- Ieb“, care a efectuat o vizită în portul Constanta, a părăsit apele teritoriale românești.Pe timpul cît s-au aflat în țara noastră, membrii echipajului au vizitat monumente istorice și obiective cultural-turistice din municipiul Constanța și de pe litoralul Mării Negre. (Agerpre-'l

t V
13,00 Telex
13,05 La sfîrșit de săptămînă (color).

Din sumar : © Invitație pe Valea 
Izei. Cîntece și dansuri populare 
0 Gala desenului animat 0 Cîn- 
tecele patriei — moment poetic 
0 Atlas muzical © Univers ro
mânesc 1965—1985. Fapte ale de
venirii. Noi legende în Delta Du
nării — reportaj 0 Melodia săp- 
tămînii în primă audiție

14,15 Imagini și ritmuri cubaneze (co
lor)

14.45 Săptămînă politică (color) 
15,00 închiderea programului 
19,00 Telejurnal
19,20 Teleenciclopedia
19.45 în lumina reflectoarelor (color).

Emisiune de varietăți
20,30 Film artistic (color). ,.O casă co

lonială". Premieră pe țară. Pro
ducție a Televiziunii cubaneze

21.45 Telejurnal
21,55 Romanțe și melodii îndrăgite (co

lor)

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 27 iulie, ora 20 — 30 iulie, 
ora 20. în țară : Vremea va fi căl
duroasă, îndeosebi în sudul țării. Cerul 
va. fi variabil, cu înseninări persis
tente în primele nopți în regiunile su
dice. Izolat, vor cădea ploi. îndeoșebi 
în zpnele de deal și de munte.. Vî'ntul 
va suflă slab pîriă la moderat. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse1 vintre 
10 și 20 grade, iar cele maxime între 
26 și 34 grade, local mai ridicate în 
sud. în București ; Vreme călduroasă, 
cu cerul variabil. Vînt în general slab. 
Temperaturile minime vor oscila între 
15 și 18 grade, iar cele maxime între 
31 și 34 grade.

INFORMAȚII SPORTIVETIR. In prima zi a campionatelor balcanice de tir, competiție ce se desfășoară în aceste zile în orașul iugoslav Zenica, sportivii români au obținut patru victorii. In proba masculină de pistol liber a terminat învingător Sorin Babii (568 puncte), iar pe echipe titlul a revenit formației României (1 687 puncte). Proba feminină de pușcă standard (60 f.c.) a fost cîștigată de Roxana Lă- mășanu (598 puncte — nou record balcanic), echipa României situîn- du-se pe primul loc cu 1 771 puncte.TENIS. în zilele de 2, 3 și 4 august, arena „Progresul" din Capitală va găzdui meciul de tenis dintre echipele României și Egiptului, conțină ca semifinală a grupei A din zona europeană a „Cupei Davis". Echipa română va fi -alcătuită din Ilie Năstase, Florin Segărceanu, Adrian Marcu și Andrei Dîrzu (căpitan nejucător Ștefan Georgescu), iar cea a Egiptului din Tarek Shawki Mustapha, Ahmed El Me- helmy.- Hanny Nasser, Amr Tewfik (căpitan nejucător Ismail El Shafei). In aceeași perioadă se desfășoară și celelalte semifinale ale zonei europene : Monaco — Danemarca ; Austria — Israel și Marea Britanie — Elveția.
Administrația de Stat 

Loto-Pronosport 
informează :NUMERELE EXTRASELA TRAGEREA LOTODIN 26 IULIE 1985Extragerea I : 82 7687 27 4 44 5 16 64Extragerea a Il-a :62 63 36 17 14 24 35 53 47Fond total de cîștiguri : 810 856 lei,din care 32 896 Iei report la categoria I.

cinema
© Cei mai frumoși 20 de ani — Epoca 
Nicolae Ceaușescu: STUDIO (59 53 15)
— 17,30; 19.30, BUZEȘTI (50 43 58) — 
16,15: 18,30, TIMPURI NOI (15 6110)
— 17,45; 20
0 Pas în doi : LUMINA (14 74 16) — 
9; 11: 13,15; 15.30; 17.45; 20
0 Declarație de dragoste : STUDIO 
(59 53 15) — 9,30; 11.30; 13.30; 15.30, 
VOLGA (79 71 26) — 9: 11 : 13; 15; 
17; 19, AURORA (35 04 66) — 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20. Ia grădină — 21 
0 Ciuleandra : BUZEȘTI (50 43 58)
— 14
0 Alo, aterizează străbunica : VII
TORUL (10 67 40) — 15; 17; 19
© Masca de argint : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11.15; 13.30; 15.45; 18; 
20. MUNCA (21 50 97) — 15; 17; 19 
©‘Mireasma ploilor tîrzii — 15. Fata 
care vinde flori — 17,15; 19,30 :
POPULAR (35 15 17)
© Buletin de București : FLACARA 
(20 33 40) — 15; 17: 19
0 Doctorițele: SCALA (11 03 72) — 
9; 11,15; 13.30: 15.45; 18: 20.15
© O lumină Ia etajul X : TIMPURI 
NOI (156110) — 9: 11; 13.15; 15.30
@ Paloș contra paloș : GRIVITA 
(17 08 58) — 9: 11.15: 13.30; 15.45; 18; 
20. GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18; 20

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaMulțumesc în mod sincer Excelenței Voastre pentru mesajul cordial de . felicitări și cele mai bune urări pe care cu amabilitate l-ați adresat, mie și poporului Republicii Malawi, cu prilejul celei de-a 21-a aniversări a independenței.Cu aceleași calde sentimente,

H. KAMUZU BANDA
- Președintele Republicii Malawi

ADUNARE FESTIVĂ
cu prilejul Zilei insurecției naționale cubanezeLa întreprinderea de tricotaje „Zimbrul" din Suceava a avut loc, vineri, o adunare festivă organizată cu prilejul aniversării Zilei insurecției naționale cubaneze.Despre semnificația evenimentului a vorbit Maria Purțuc. vicepreședinte, ai Consiliului municipal Suceava al F.D.U.S., care a relevat lupta eroică a poporului cubanez pentru cucerirea libertății și independenței, încununată de victoria revoluției și apariția primului stat socialist pe continentul latino-american. A fost evidențiat cursul ascendent al relațiilor de prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist . Român și Partidul Comunist din Cuba, dintre cele două țări și popoare, relații ce se dezvoltă pe baza înțelegerilor convenite cu prilejul întîlnirilor și convorbirilor la cel mai înalt nivel.

IHMIIIE MIM Ol UflBfl
. iHimmii m maximum i

în județele Ialomița, Prahova și Timiș s-a încheiat 
recoltarea grîuluiOamenii muncii de pe ogoarele județelor Ialomița și Prahova raportează că au încheiat recoltarea grîului de pe întreaga suprafață cultivată.în telegramele adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, de comitetele județene de partid, se arată că în prezent mecanizatorii, țăranii cooperatori, specialiștii, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, acționează cu toate forțele de care dispun pentru încheierea grabnică a insă- mînțării culturilor duble, efectuarea lucrărilor de întreținere la culturile prăsitoare, in livezi și vii, de recoltare a furajelor.Lucrătorii ogoarelor din aceste județe se angajează să facă totul pentru obținerea unor producții

GORJ: Se acționează pentru folosirea 
combinelor la întreagă capacitateVirf de campanie în unitățile agricole din județul Gorj. Timpul prielnic din ultima vreme a permis ca în toate zonele să se treacă cu forțe sporite la seceriș, să se acționeze hotărît pentru punerea cît mai grabnică la adăpost a roadelor cîmpului din acest an. Să derulăm cîteva secvențe de lucru surprinse în aceste zile.Ne aflăm pe ogoarele cooperativei agricole din comuna Turburea. Aici, o formație de zece combine lucra cu spor din zorii zilei pentru strîn- gerea fără pierderi a recoltei de grîu. Așa cum am constatat, de la începutul campaniei, combinele funcționează bine. Aceasta se explică prin faptul că întreținerea utilajelor se realizează la timp și numai în cîmp, manifestindu-se toată grija pentru a se asigura în acest fel lucrul în flux continuu. Singura problemă care a creat unele greutăți, ne-a precizat tovarășul Iulian Lecu, primarul comunei, a fost insuficiența mijloacelor de transport. Dar organizatorii locali au luat la timp măsuri. Soluția aleasă : depozitarea temporară a recoltei pe pista betonată din curtea unității în scopul aducerii grîului la umiditatea admisă în baza de recepție. în acest fel, viteza de lucru a combinelor nu a fost afectată. în același mod responsabil se acționează și în cooperativele agricole de producție din Brănești, Aninoasa și Plopșoru. „Din cele 3 378 hectare cultivate cu grîu — ne-a informat președintele consiliului agroindustrial Brănești, Cornel Călina, am recoltat pînă în prezent producția de pe 3 100 hectare. Faptul că am încheiat în perioada optimă recoltarea orzului ne-a permis să verificăm și să punem Ia punct întreaga bază tehnică, să ne încadrăm in ritmul de lucru la strinsul grîului în mai puțin de zece zile. în această acțiune am fost ajutați și de mecanizatorii din consiliul agroindustrial Bengești, unde griul se coace mai tîrziu".Deși în cursul zilei, în unele zone au căzut ploi scurte, am putut nota aspecte similare de muncă și in alte unități ale județului. Pe te

0 Timpul dorințelor : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17; 19
© Joe Limonadă : BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9.30; 11.30; 13.30; 15.30; 
17.30; 19.30. EXCELSIOR (65 49 45) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20. FLAMU
RA (85 77 12) — 9; 11; 13; 15; 17; 19 
0 Toată lumea rîde, cîntă și dan
sează — 9; 11; 13, Semion Dejnev
— 15; 17; 19: DACIA (50 35 94)
0 Așa bunic, așa nepot : UNION 
(13 49 04) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
LIRA (31 71 71) — 15.30: 17.30: 19.30 
0 A treia lovitură pentru motan : 
PROGRESUL (23 94 10) — 15: 17: 19 
© Program de desene animate — 9; 
11; 13. Sîmbăta vrăjitoarelor — 15. 
Tatăl meu pe termen scurt — 17; 19; 
DOINA (16 35 38)
0 Cursa infernală: PATRIA (11 86 25)
— 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18: 20. FA
VORIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 15;
17.15; 19.30. MELODIA (11 13 49) — 9; 
11.15; 13.30; 15.45; 18; 20
0 Marea cursă : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 12; 15.30: 18.30
0 Premiul: CAPITOL (16 29 17) —
— 9: 11.15; 13.30; 15.45: 18: 20,15
0 Iubirea are multe fețe : FESTI
VAL — 9; 12; 16: 19
0 Superman: FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 12; 16; 19, GIULEȘTI (17 55 46)
— 9; 12: 16; 19. TOMIS (21 49 46) — 
9; 12; 15,30; 19
0 Piedone în Egipt : DRUMUL SĂ
RII (3128 13) — 15; 17; 19
0 Atenție la Pană de vultur î FE

In cuvîntul său, Juan Cardenas, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Republicii Cuba la București, a subliniat semnificația actului istoric de la 26 iulie 1953, cînd a avut loc asaltul asupra cazărmii Moncada, moment ce a declanșat insurecția națională cubaneză. El a prezentat, totodată, succesele înregistrate de poporul cubanez, sub conducerea Partidului Comunist din Cuba, în opera de edificare a societății socialiste. Referindu-se Ia relațiile româho-cu- baneze, vorbitorul a relevat importanța deosebită a întîlnirilor și convorbirilor la cel mai înalt nivel în dezvoltarea pe multiple planuri a legăturilor de prietenie și colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre. (Agerpres)

agricole superioare, pentru înfăptuirea exemplară a obiectivelor noii revoluții agrare, a sarcinilor cuprinse în documentele adoptate de Congresul al XIII-lea al partidului, sporindu-și eforturile pjentru creșterea eficienței întregii activități economico-sociale. (Agerpres)
★Oamenii muncii de pe ogoarele județului Timiș au încheiat recoltarea grîului de pe întreaga suprafață cultivată de peste 165 000 hectare. In prezent. întreaga suflare a satelor timișene este puternic mobilizată la eliberarea terenurilor de paie. încheierea insămințării culturilor duble și succesive, recoltarea legumelor, punerea la adăpost a furajelor, executarea arăturilor de vară și a altor lucrări menite să asigure și în anul viitor producții agricole ridicate. (Cezar Ioana, corespondentul ..Scînteii").

renurile cooperativei agricole din comuna Hurezan, mecanizatorii din formația constituită din cinci combine, supravegheați de inginerul-șef, Jeanina Călinoiu. lucrînd cu intermitențe pînă la lăsarea întunericului, au recoltat totuși suprafața prevăzută în grafice. De altfel, datorită respectării stricte a tehnologiei de recoltare, în săptămînă în curs fiecare combină a înregistrat o viteză medie de șapte hectare pe zi. De menționat că soiul „Libelula" cultivat aici a fost deosebit de productiv în acest an, obținîndu-se, pe unele sole, producții de peste 4 000 kg grîu la hectar. La Busuioci, pe malul Amaradiei. la ferma nr. 2 a I.A.S. Tirgu Cărbunești, i-am găsit la lucru pe combinerii Gheorghe Bărăgan și Ștefan Petrache. Combinele înaintau fără oprire în lanul de grîu, iar autocamioanele transportau operativ recolta la bazele de recepție.Ca rezultat al muncii susținute, pînă vineri seara, griul a fost strîns de pe 89 la sută din totalul suprafeței cultivate. O seamă de unități, între care cele de la Bîlteni, Cătune, Stejari, Cîlnic, Fărcășești ș.a., au încheiat această lucrare. Trebuie spus însă că, în unele zile, pe ansamblul județului nu s-a atins viteza zilnică planificată, menținîndu-se diferențe mari de la un consiliu agroindustrial la altul. Privitor la acest aspect, ne-am adresat directorului direcției agricole județene, ing. Ion Radu, care ne-a precizat : „In unele cooperative agricole au existat neajunsuri în folosirea Ia capacitate a utilajelor, fapt ce a dus la neres- pectarea vitezelor de lucru planificate. întrucît o parte din unități1 au încheiat recoltarea, vom continua cu mișcarea combinelor către unitățile din nordul județului, care au început mai tîrziu sau spre cele'rămase în urmă. Pe măsura restrîn- gerii ariei recoltării vom dirija forțe suplimentare la eliberarea terenului, la arături și însămînțarea culturilor duble, în scopul de a ne încadra în termenul prevăzut".
Dumitru PRUNAcorespondentul „Scînteii"

RENTARI (80 49 85) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19. COSMOS (27 54 95) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19. ARTA (213186) — 9; 
11; 13; 15; 17: 19. la grădină — 21 
0 Căpitanul răzbunării : CULTU
RAL (83 50 13) — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 
18; 20,15
0 Cîinele electronic : PACEA
(71 30 85) — 15: 17: 19, FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13: 15.30: 17,45; 20 
© Jandarmul și extratereștrii : MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 15: 17; 19

teatre
0 Teatrul de operetă (14 80 11, la 
Teatrul de vară Herăstrău) : Silvia 
— 20
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(sala Grădina Icoanei. 11 95 44) : Cîn- 
tec despre mine însumi — 19
0 Teatrul Giulești (sala Majestic.
14 72 34) : Nu, eu nu regret nimic 
— 18
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ 
(Grădina Boema. 15 56 78) : Boema, 
bucuria mea — 19.30: (Grădina Că
răbuș) : Mondo Melody — 19,30
0 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Se caută o stea — 18,30
© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Aventurile lui Plum-Plum 
— 11
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Sprijin activ, consecvent cauzei 
drepte a reunificării Coreei

i PHENIAN 26 (Agerpres). — în 
i cadrul manifestărilor consacrate 
i peste hotare împlinirii a 20 de 

ani de la Congresul al IX-lea al 
) Partidului Comunist Român, sub 
i auspiciile Muzeului revoluției co- 
’ reene și Comitetului pentru relații 
l culturale cu străinătatea, la Pala- 
. -/-417 Dzvhzvim/7om din C(l-

a fost 
dedicată 
alocuțiu- <' tul Culturii Poporului

1 pitala R.P.D. Coreene
i inaugurată o
1 istoricului ,,,
\ nile rostite cu acest prilej au fost 
î de poporul
’ a trecut de
l al P.C.R.

Pa.rtir.fa

*

*

> expoziție
istoricului eveniment. în

reliefate semnificația evenimentu
lui și mărețele succese dobîndite 

l român in perioada care 
de la Congresul al IX-lea

Participanta la vernisaj au vizio
nat cu deosebit interes și expozi
ția de carte prezentind opere ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, precum și 
lucrări dedicate activității și per
sonalității conducătorului partidu
lui și statului român editate in nu
meroase țări ale lumii.

LISABONA 26 (Agerpres). — La 
sediul Partidului Mișcarea Demo
cratică Portugheză — M.D.P. — din 

i Lisabona, a fost organizată o ma- 
1 nifestare dedicată României, în ca

drul căreia a fost prezentată o ex
poziție documentară de fotografii 
cuprinzînd imagini și date ce ilus
trează succesele remarcabile obți
nute j de poporul român in dezvol
tarea socială, economică și cultu
ral-științifică a țării. ■

A fost expusă, la loc de cinste, o 
bogată colecție cu lucrări din gin- 
direa economică, socială și politică 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu,

l—

Continuă acțiunile de protest împotriva
represiunilor din R.S.A.JOHANNESBURG 26 (Agerpres). — De la instaurarea, duminică, a stării de urgență în Republica Sud- Africană și pînă în prezent, datorită violenței politice interne, 14 persoane au fost ucise și alte 792 arestate — transmite agenția de presă sud-africană S.P.A., citată de' agenția E.F.E. Se apreciază că cele mai multe victime au fost înregistrate la Daveyton, la 40 km est de Johannesburg, unde poliția a desfășurat un amplu aparat represiv împotrivă demonstranților de ț culoare, care condamnau politica de discriminare rasială promovată de regim.-• CAIRO. — Tntr-o declarație a Ministerului de Exterhe ăl Egiptului se arată, că această.țară condamnă cu putere escaladarea actelor represive împotriva populației. africane din R.S.A. și cere ridicarea imediată și necondiționată a stării de urgență.

al P.C.R.
secretar general al Partidului Co- i 
mUnist Român, președintele Re- * 
publicii Socialiste România, apăru-\ 
te in țară și in străinătate. !

• WASHINGTON. — în comunicatul final adoptat de Conferința Uniunii Democratice Internaționale, ale cărei lucrări s-au desfășurat la Washington, cu participarea liderilor sau reprezentanților partidelor conservatoare și de orientare conservatoare din 30 de țări, este condamnată politica de apartheid a regimului rasist minoritar sud-african —

în cadrul manifestării au fost ) 
evidențiate amplele prefaceri din i 
toate domeniile vieții economice și ' 
social-politice in perioada inaugu- l 
rată de cel de-al IX-lea Congres 1 
al P.C.R., generate de spiritul nova- 1 
tor, științific, revoluționar, promo- 1 
vat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, ' 
și contribuția hotăritoare a sec re- \ 
tarului general al P.C.R. la funda- i 
mentarea și traducerea in viață a 1 
politicii interne și internaționale a 
partidului și statului nostru.

în încheiere a fost prezen
tat filmul documentar „România, 
Ceaușescu, Pace !“.

STOCKHOLM 26 (Agerpres). — 
Orașul suedez Linkoping a găz
duit o manifestare culturală româ
nească organizată sub auspiciile 
Asociației de prietenie Suedia- 
România. Au fost prezentate spec
tacole folclorice de către ansam
blul „Poarta Vrancei" din comuna 
Vidra, laureat al Festivalului „Cin- 
tarea României", aflat în turneu 
în Suedia.

SAN JOSE 26 (Agerpres). — In 
cadrul unei săptămâni a culturii 
românești, in curs , de desfășurare 
la San Jose, poștul de radio costa- 
rican „Universidad" a difuzat co
mentarii și reportaje despre viața 
culturală și științifică românească, 
precum și creații muzicale ale 
unor compozitori din tara noastră

în același context, televiziunea 
din Costa Rică a inclus în progra
mele sale prezentarea unor filme 
documentare românești.

A

transmit agențiile A.P. și U.P.I. în document se cere autorităților R.S.A. să acționeze in direcția unor reforme majore care să garanteze participarea egală a sud-africanilor la viața politică internă.• ROMA. — Italia a cerut organizarea de urgență a unei reuniuni a Comitetului pentru probleme politice al C.E.E. pentru a examina situația din Africa de Sud, transmite agenția ANSA, citind surse ale M.A.E. italian.® OSLO. — Președintele Comitetului de politică externă al Stor- tingului (parlamentul) norvegian, Jâkob Aano, a cerut Norvegiei, să Urmeze exemplul Danemarcei, care a hotărît închiderea consulatului său general din Africa de Sud.• BONN. — Hans-Jochen Vogel, vicepreședinte al Partidului Social- Democrat din R.F. Germania, liderul fracțiunii parlamentare P.S.D. în Bundestag, a cerut guvernului- de la Bonn să recheme ambasadorul vest- german de la Pretoria, transmite a- genția U.P.I. Guvernul de la Bonn ar putea interzice, firmelor vest-ger- mane să facă noi investiții în R.S.A., a relevat purtătorul de cuvînt al M.A.E. vest-german, citat de agenția France Presse.

DELHI: Reuniunea ministerială a „Grupului celor 77"

ROMÂNIA SE PRONUNȚA PENTRU RESTRUCTURAREA PE BAZE»
ECHITABILE A RELAȚIILOR ECONOMICE INTERNATIONALE9 •

DELHI 26 (Agerpres). — în capitala Indiei au continuat lucrările 
reuniunii ministeriale a „Grupului celor 77“ consacrate examinării uniii 
sistem global de preferințe comerciale intre țările in curs de dezvoltare 
și evoluțiilor recente din comerțul internațional. 'Luînd cuvîntul în cadrul dezbaterilor, șeful delegației țării noastre a subliniat importanța pe care o acordă România dezvoltării cooperării economice cu celelalte țări în curs de dezvoltare, preocuparea ei constantă pentru întărirea solidarității și unității acestor țări în lupta pentru lichidarea subdezvoltării și restructurarea pe baze echitabile a relațiilor economice internaționale. A fost reafirmată propunerea țării noastre privind organizarea unei conferințe la nivel înalt a țărilor în curs de dezvoltare, care să convină măsuri pentru intensificarea cooperării economice reciproce, precum și o strategie comună de negociere cu țările dezvoltate, în vederea instaurării unei noi ordini economice internaționale.Vorbitorul a relevat necesitatea finalizării cit mai curînd și cu rezultate substanțiale a negocierii sistemului global de preferințe comerciale, care să contribuie la crește

Pentru întărirea destinderii, păcii și colaborării în Europa
Declarațiile ministrului de externe al FinlandeiHELSINKI 26 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe al Finlandei. Paavo Văyrynen, și-a exprimat speranța că apropiata întîlnire jubiliară de la Helsinki a delegațiilor țărilor participante la Conferința pentru Securitate și Cooperare în Europa va contribui la realizarea unor progrese în procesul de dezarmare și îmbunătățire a situației in

DE PRESA

CONVORBIRI LA BELGRAD.Președintele Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, Radovan Vlaikovici, l-a primit pe Tariq Aziz, viceprim-ministru, ministrul irakian al aface-' rilor externe. Cu acest prilej, relatează agenția Taniug, s-a subliniat necesitatea intensificării activității mișcării de nealiniere in căutarea soluțiilor- problemelor internaționale. Convorbirea s-a referit, de asemenea, Ia războiul dintre Iran și Irak, subliniindu-se necesitatea unor noi eforturi in vederea încetării acestui conflict, în concordanță cu drepturile legitime ale celor două țări și în spiritul politicii de nealiniere.
ZBORUL STA^lEt ORBITALE 

„SALIUT-7". Cosmonauții Vladimir 
Djahibekov și Vladimir Savinih îȘi 
continuă activitatea la bordul sta
ției științifice orbitale „Saliut-7“ — 
anunță Centrul de dirijare a zbo
rului. În ultimele zile, o mare par
te de timp a fost consacrată unor 
activități științifice. Zborul se des
fășoară normal.CONGRES. Cel de-al 12-lea Congres mondial de drept și-a încheiat vineri lucrările în Berlinul occi

rea și diversificarea comerțului intre ■țările în curs de dezvoltare. El a arătat că, în vederea creării unor condiții favorabile pentru această negociere, ar fi necesar ca, în perioada pină la intrarea în vigoare a sistemului global de preferințe comerciale, țările participante să depună toate eforturile pentru a facilita schimburile comerciale reciproce. Se impun, de asemenea, măsuri pentru stăvilirea protecționismului, liberalizarea comerțului internațional, eliminarea condiționărilor economice și politice în relațiile dintre state și aplicarea unui tratament mai favorabil țărilor în curs de dezvoltare, de • natură să le asigure un acces sporit la piețele țărilor dezvoltate, în același timp, este necesară adoptarea de măsuri, concrete pentru ușurarea poverii datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare, ca și pentru facilitarea accesului acestor țări la tehnologiile moderne.

ternaționale, inițiat cu zece ani în urmă în capitala Finlandei.într-un interviu acordat ziarului „Soumen Kvalehti", Văyrynen a a- rătat : Prin intermediul întîlnirilor și discuțiilor directe pot fi lichidat? ideile preconcepute, învățăm să ne cunoaștem mai bine unii pe alții și să ne înțelegem reciproc, acționăm în direcția întăririi păcii și colaborării.

dental printr-un apel la pace și dezarmare mondială, informează a- genția France Presse.„GRUPUL DE LA CONTADO- 
RA“ a remis secretarului general 
al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, 
un comunicat in care se sublinia
ză voința de a continua procesul 
de negocieri în favoarea păcii și 
cooperării în America Latină — 
transmite agenția Prensa Latina. 
Documentul este rezultatul recen
tei reuniuni a miniștrilor relațiilor 
externe din'țărite membre (Colum
bia, Mexic,. Panama și Venezuela).DEFICIT. Din cauza fluctuațiilor ,1a. care, a fost supusă în ultima perioadă lira sterlină pe. piețele valutare și a persistenței l'enomer nelor dci criză, balanța comercială a Marii Britanii s-a încheiat iii luna iunie cu un deficit de 243 milioane lire, față de surplusul de 224 milioane înregistrat.. în luna mai.S.U.A. ȘI ARMELE CHIMICE. O comisie mixtă a Senatului și Camerei Reprezentanților ale Congresului S.U.A. au aprobat un proiect legislativ în baza căruia Statele Unite urmează să-și reia 

• Redeschiderea principalei 
căi de acces între cele două 
părți ale Beirutului • Decla
rațiile președintelui Comite

tului Executiv al O.E.P.BEIRUT 26 (Agerpres). — La Beirut se înregistra, vineri, o situație de calm in zona liniei de demarcație dintre sectoarele de est și de vest ale capitalei libaneze, informează agenția United Press International.în aceeași .zi, poliția paramilitară libaneză a redeschis principala cale de acces intre cele două părți ale' orașului, „Pasajul Muzeului", închisă de peste două șăptămini ca urmare a ciocnirilor dintre milițiile creștine și musulmane.CAIRO 26 (Agerpres). — ..Nu sîntem împotriva rezoluției 242 a Consiliului de Securitate al O.N.U., însă nu acceptăm calificarea noastră drept refugiați" — a declarat președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea. Palestinei, Yasser Arafat, într-un interviu acordat ziarului egiptean „Al Ahram".Pe de altă parte, Arafat s-a pronunțat — potrivit agenției F.A.N.A. — pentru refacerea solidarității popoarelor arabe. Acest obiectiv — a spus el — se poate realiza prin revenirea Egiptului în rîndurile arabe, încetarea conflictului Irak-Iran, reglementarea crizei libaneze ■ și solidaritatea între statele arabe din nordul Africii.TEL AVIV 26 (Agerpres). — Israelul va construi in cursul acestui an incă 15 noi așezări în teritoriile arabe ocupate, a declarat David Levi, viceprim-ministru și ministrul israelian al construcțiilor de locuințe. El a menționat că asemenea așezări vor mai fi construite și în viitor, indiferent de dificultățile e- conomice prin care trece țara.
producția de arme chimice. — relatează ziarul. . „The New York i Times". Această decizie pune capăt I unui moratoriu . aprobat de Con- 1 greșul american in baza căruia , S.U.A. au decis. șă nu producă agenți chimici de luptă în ultimii | 16 ani, precizează agenția Associated Press. Decizia a stîrnit nu- | meroase critici în Congres, în opt- | nia publică americană si în străinătate. I

POPULAȚIA U.R.S.S. Direcția • 
centrală de statistică a U.R.S.S. a 
anunțat că, la 1 iulie 1985, popu
lația U.R.S.S. număra 277 400 000 
locuitori, relatează agenția T.A.S.S.ÎMPOTRIVA violenței in SPORT. Miniștrii sporturilor din cele 21 de țări membre ale Con- .siliului Europei occidentale, întruniți în sesiune la Strasbourg, au Iadoptat o serie de măsuri susceptibile să prevină violența în sport, Iinformează . agenția U.P.I. Printre |altele, sț-a hotărit întărirea■: secii- ,,rității Ihț timpul manifestărilor tsportive; separarea suporterilor e- Ichipelor, interzicerea vînzării de Ialcool in incinta arenelor de sport, operarea unor schimbări în con- Istrucția stadioanelor, efectuarea |unui control sever asupra vînzării biletelor, ca și pentru descoperirea eventuală, la spectatori, a unor arme de foc și a altor obiecte periculoase. Măsurile respective jvor deveni. efective după ce vor fi discutate, luna viitoare, cu Ireprezentanți ai U.E.F.A.

Forțele progresiste și democratice din numeroase țări ale lumii au marcat intre 25 iunie — 27 iulie „Luna de solidaritate cu lupta poporului coreean", prilej de evocare a eroismului de care a dat dovadă acest popor în respingerea intervenției imperialiste, pentru apărarea cuceririlor revoluționare, a independenței și suveranității iraționale a R.P.D. Coreene și, totodată, de reafirmare a sprijinului acordat cauzei drepte a poporului coreean de reunificare pașnică, democratică și independentă a țării.încheierea, la 27 iulie 1953, a armistițiului de la Panmunjon a arătat, o dată în plus, că nu există forță în stare să înfrîngă un popor hotărît să-și apere, cu prețul oricăror jertfe, independența și libertatea.In perioada care a trecut de atunci, oamenii muncii din R.P.D. Coreeană, angajați cu toate forțele în uriașa operă de refacere a țării, au obținut, sub conducerea Partidului Muncii, în frunte cu tovarășul Kim Ir Sen, mari realizări in creșterea forțelor de producție, în dezvoltarea științei și culturii, în ridicarea nivelului de trai. In prezent poporul coreean desfășoară o intensă activitate pentru realizarea obiectivelor planului septenal, care, potrivit hotărîri- lor .Congresului al VI-lea al P.M.C., va marca o nouă și importantă treaptă în înaintarea țării pe calea progresului și bunăstării. Prin realizările obținute, prin politica sa de unitate, independență și pace, Republica Populară Democrată Coreeană și-a cîștigat un binemeritat prestigiu internațional.Paralel cu construcția socialistă, Partidul Muncii din Coreea, Guvernul R.P.D. Coreene au depus și depun eforturi perseverente in vederea soluționării problemei reunificării pașnice a țării, corespunzător năzuințelor supreme ale întregului popor coreean. în vederea înfăptuirii acestui deziderat, considerat pe bună dreptate ca sarcina revoluționară cea mai importantă și mai stringentă care • stă în fața națiunii coreene, președintele Kim Ir Sen a prezentat un amplu și constructiv'program .'de acțiune prevăzînd crearea Republicii Confederale Democrate Koryo, cu menținerea actualelor sisteme sociale din Nord și din Sud, condusă de un guvern unificat, în care cele două părți să fie reprezentate pe baze egale. Pe aceeași linie a preocupărilor și din dorința de a obține rezultate concrete în această direcție, Guvernul R.P.D. Coreene a prezentat anul trecut o nouă inițiativă. și anume privind organizarea de tratative tripartite între R.P.D. Coreeană, Statele Unite ale Ameri- cii și Coreea de Sud. Această propunere, ca și cele precedente, s-a bucurat și se bucură de un amplu sprijin din partea poporului coreean din Nord și din Sud, ca și din partea opiniei publice democratice de pretutindeni, a popoarelor și guvernelor a numeroase state ale globului. Desfășurarea nu demult, ,1a la Pâiiinunjon, a celei de-a treia runde de convorbiri economice, în cursul căreia s-a căzut de acord asupra înființării unui comitet mixt de cooperare economică, intîlnirile dintre reprezentanții Societăților de Cruce Roșie din R.P.D. Coreeană și Coreea de Sud, organizarea de convorbiri parlamentare între Nord și Sud, în stopul slăbirii tensiunii și creării de condiții propice reunificării, propunerea discutării unei declarații comune de neagresiune — se înscriu ca inițiative de 

La încheierea „Lunii 
de solidaritate cu lupta 

poporului coreean"

amplu ecou, ilustrînd politica constructivă promovată de R.P.D. Coreeană. corespunzător intereselor și năzuințelor întregii națiuni coreene.România, poporul român și-au manifestat in mod constant solidaritatea cu cauza dreaptă a poporului coreean atît în anii grei ai războiului, cit și în întreaga perioadă ulterioa? ră, au sprijinit, și sprijină ferm demersul conducerii de partid și de stat a R.P.D. Coreene pentru unificarea pașnică și democratică a Coreei. „România — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu — a sprijinit și sprijină în mod hotărît politica justă și constructivă promovată de Partidul Muncii din Coreea, inițiativele și propunerile Republicii Populare Democrate Coreene menite să ducă la împlinirea aspirațiilor naționale pe deplin legitime ale întregii națiuni coreene, de unificare independentă și pașnică a patriei, fără nici un amestec din afară". Această poziție consecventă și-a găsit multiple expresii, inclusiv la O.N.U. și în alte foruri internaționale, în bogata activitate desfășurată pe plan extern de tara noastră.Solidaritatea militantă a Partidului Comunist Român, a României socialiste cu cauza dreaptă a poporului coreean a fost puternic reafirmată in cadrul convorbirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Kim Ir Sen, cu prilejul vizitei delegației de partid și de stat a R.P.D. Coreene care a avut loc anul trecut în țara noastră. In cadrul acțiunilor și manifestărilor reprezentanților diferitelor categorii ale opiniei publice din țara noastră desfășurate în cursul „Lunii de solidaritate cu lupta poporului coreean" a fost reafirmat cu putere sprijinul consecvent acordat de poporul nostru cauzei drepte a reunificării Coreei. In același timp, numeroase organizații de masă și obștești din țara noastră au adresat organizațiilor similare din R.P.D. Coreeană telegrame și mesaje de solidaritate cu lupta poporului coreean pentru reunificarea independentă și pașnică a patriei sale.Spre satisfacția reciprocă, relațiile de prietenie și colaborare româno- coreene cunosc o linie- mereu ascendentă, beneficiind de cadrul propice pe care-I constituie Tratatul de prietenie și colaborare și Declarația comună, semnate la nivelul cel mai înalt. Cunosc o extindere și diversificare continuă colaborarea economică, precum și în domeniul științei și culturii, schimbul de experiență pe linie de partid și de stat în diverse sectoare ale construcției socialiste.Desfășurarea „Lunii de solidaritate cu lupta poporului coreean" constituie pentru poporul român prilejul reafirmării sentimentelor de .caldă prietenie șl Solidaritate militantă cu cauza dreaptă a acestuia. Nutrind convingerea că relațiile da colaborare Tornâiio-coreenc vor cunoaște o continuă dezvoltare. în folosul reciproc, al cauzei socialismului și păcii, poporul român urează din inimă poporului prieten din „Țara dimineților liniștite" noi succese în construirea socialismului, precum și împlinirea năzuinței sale fierbinți de a trăi într-o țară re- unificată, liberă, democratică si prosperă.
V. OROS

10 ani de la 
semnarea actului final 

de la Helsinki

„Aniversarea a 10 ani de la Conferința de la Helsinki, 
care a reprezentat un moment important în lupta pentru 
destindere, pentru colaborare și pace, trebuie să deter
mine intensificarea luptei popoarelor pentru realizarea în 
viață a documentelor adoptate la Helsinki, a luptei lor 
unite pentru securitate, colaborare și pace pe continentul 
nostru și în întreaga lume!“

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din cuvîntarea rostită la Plenara Comitetului Central și a activului central de 
partid consacrată aniversării a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al P.C.R.)Desfășurarea primei Conferințe pentru securitate și cooperare în Europa, încheiată prin semnarea, la 1 august 1975, de către șefii de state sau guverne ai celor 35 de state participante, a Actului final de la Helsinki, a fost pe bună dreptate apreciată ca un eveniment de însemnătate deosebită în viața politică a continentului, de natură să deschidă o eră nouă în istoria acestuia și pe \ plan general-mondial.

Cheia de boltă a secu
rității europene. Esenta acestui eveniment consta în faptul că însăși noțiunea de securitate era concepută într-un sens nou, respectiv înteme- indu-se nu pe acumularea de arme și armamente, ci pe un sistem superior de raporturi politice interstatale. Datorită eforturilor susținute depuse de marea majoritate a țărilor participante, în documentele conferinței a fost cu claritate afirmată concepția că o securitate reală și trainică poate fi realizată numai prin așezarea relațiilor dintre state pe baze noi, democratice, numai asigurîn- du-i-se fiecărei națiuni condițiile de a se dezvolta liber și suveran, la adăpost de orice act de forță, imixtiune sau presiuni, pentru a putea conlucra rodnic cu celelalte națiuni, în interesul propriu și al progresului general.Această idee și-a găsit materializarea în Declarația cu privire la principiile noilor relații interstatale în Europa, parte componentă a Ac

tului final, care a cristalizat binecu-. noscutul „decalog de principii", considerat drept o veritabilă cheie de boltă a securității europene — de fapt a securității internaționale, dat fiind caracterul universal-valabil al principiilor consemnate.România socialistă, care, așa cum se știe, s-a afirmat ca un factor activ și constructiv în toate etapele conferinței, a adus o contribuție larg recunoscută și apreciată la elaborarea și cristalizarea „Actului final", inclusiv a Declarației de principii. Pentru poporul român a constituit și constituie un motiv de profundă și îndreptățită satisfacție faptul că în declarație se regăsesc toate acele principii și norme de bază pe care președintele României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, le-a promovat cu tenacitate și le promovează cu fermitate în întreaga politică externă a României socialiste. Sînt principii consacrate în toate documentele internaționale care poartă semnătura, în. numele României socialiste, a președintelui Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în tratatele, declarațiile solemne și comunicatele comune semnate cu marea majoritate a statelor europene, cu state de pe ațte continente, principii susținute de țara noastră de la tribuna tuturor forurilor internaționale și pentru a căror deplină afirmare partidul și statul nostru au militat și militează cu neslăbită perseverență.'Să recapitulăm — pentru că este necesar să fie permanent în atenție — cele 10 principii consacrate în Ac

tul final : egalitatea suverană, respectarea drepturilor inerente suveranității : nerecurgerea la forță și la amenințarea cu forța ; inviolabilitatea frontierelor ; integritatea teritorială a statelor : reglementarea pașnică a diferendelor ; neamestecul în treburile interne : respectarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, inclusiv a libertății de gin- dire, conștiință, religie, sau convingere ; egalitatea in drepturi a popoarelor și dreptul popoarelor de a dispune de ele insele : cooperarea între state ; îndeplinirea cu buna credință a obligațiilor asumate conform dreptului internațional. Prin evidențierea lor distinctă, descifrată și amănunțită a fost îmbogățit și dezvoltat ansamblul de principii fundamentale înscris în Carta O.N.U., înregistrîndu-se un pas înainte în definirea normelor menite să asigure desfășurarea unor legături de conviețuire și conlucrare rodnică între toate statele și popoarele, fără deosebire' de orînduire socială, mărime, potențial economic sau militar.Caracteristica acestor principii rezidă în faptul că, pe de o parte, asigură condiții favorabile pentru manifestarea capacității creatoare și dezvoltarea fiecărui popor, așa cum o dorește — și, în același timp, asigură consolidarea păcii, statornicirea pe ansamblul continentului a unui climat general de încredere și securitate. Este, desigur, important de subliniat faptul că cele zece principii au iun caracter unitar ; nici unul nu poate fi izolat de celelalte 

sau aplicat fragmentar și cu atît mai mult nu poate fi opus celorlalte. Tocmai de aceea Actul final înscrie cerința esențială ca ele să fie înfăptuite in mod egal, fără rezerve, și în strînsă conexiune intre ele.
De la declarații de prin

cipii la transpunerea in 
viață. Fară îndoială, faptul că în Actul final- s-a reușit o definire clară și precisă a principiilor menite să guverneze relațiile intereuropene a avut și are o importanță ce nu poate fi subapreciată. Viața, desfășurarea evenimentelor au arătat însă, după cum evidenția tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea rostită chiar la tribuna Conferinței de la Helsinki, că simpla enunțare a acestor principii nu este suficientă, că esențial pentru realizarea securității este transpunerea lor integrală în viață. Or, din păcate, nu toate statele care și-au pus iscălitura pe Actul final au înțeles să și respecte neabătut aceste principii.Realitatea este că accentuarea gravă a încordării intervenite în viața internațională este strîns legată atît de amplificarea fără precedent a cursei înarmărilor, de acumularea paroxistică de arme nucleare, cît și jde corolarul acestei politici, respectiv de intensificarea practicilor de dominație și amestec în treburile interne ale altor state, de negarea practică a principiilor egalității și suveranității, ale respectului mutual. Nu puține au fost, de pildă, cazurile cînd s-a negat unor state dreptul suveran de a decide în propriile probleme, cînd s-a recurs la presiuni pentru a le forța să adopte anumite decizii. — este elocvent exemplul impunerii amplasării rachetelor într-un șir de state occidentale în pofida voinței clare a popoarelor respective. Pe aceeași linie s-au înscris „avertismentele" adresate unor guverne vest-europene cu scopul de a „preveni" o participare a partidelor comuniste la guvern — ca și reînvierea nefastei politici de sancțiuni economice și em- bargou la adresa unor state socialiste. Multă neîncredere și stări de animozitate au generat acele încercări de a se deforma și denatura sensul unor prevederi ale Actului final, ca în cazul drepturilor omu
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lui, atribuindu-li-se înțelesuri false, in sensul „libertății" de subminare a orinduirii de stat sau incitării la acte antisociale, ignorîndu-se în schimb, in mod flagrant, problemele reale și aspectele esențiale ca dreptul la pace și viață, dreptul la muncă, dreptul la educație. la cultură, fără de care orice libertate nu ar fi de conceput.Pornind tocmai de la faptul că securitatea europeană depinde în ultimă instanță de modul in care toate țările vor respecta în relațiile dintre ele „decalogul de principii" stabilit la Helsinki, România, împreună cu marea majoritate a statelor participante la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa, a depus eforturi susținute in cadrul reuniunii de la Madrid pentru ca în documentul final al acesteia .să fie reafirmat angajamentul celor 35 de state de a aplica în mod ferm în relațiile dintre ele, ca și în relațiile cu alte state, principiile independenței, egalității și respectului reciproc, al neamestecului în treburile interne, al renunțării la forță și la amenințarea cu forța, de a dezvolta și lărgi cooperarea pe continent.
Securitatea și cooperarea 

— un binom inseparabil. Conferinței de la Helsinki îi revine meritul de a fi pus în lumină relația dintre securitate și cooperare economică, asociate de atunci într-un concept unitar. De altfel, practica a demonstrat și demonstrează că un proces real de edificare a securității pe continent presupune în mod ineluctabil dezvoltarea colaborării economice, lărgirea schimburilor comerciale, conjugarea eforturilor pentru progresul economic și social al tuturor națiunilor ; efectiv, cooperarea economică reprezintă o temelie materială a păcii și securității. Nu întîmplător peste 40 din cele 120 de pagini ale Actului final de la Helsinki sînt consacrate problemelor colaborării dintre statele participante în domeniul economic, științific, tehnic, al mediului înconjurător — aceste probleme deținînd un loc însemnat și în cadrul documentului final al reuniunii general-europene de la Madrid.Este o realitate faptul că în măsura în care și-au găsit transpunere în viață prevederile Actului final, 

intereuropene pe continent
ale celorlalte reuniuni general-europene, inclusiv ale unor întilniri de experți, s-au intensificat schimburile de mărfuri, acțiMpile de cooperare pe plan industrial și teh- nico-științific, s-a trecut la conturarea unor proiecte la scară continentală in domenii ca energia, transporturile, protejarea mediului înconjurător și altele — toate acestea in- scriindu-se ca parte componentă a cursului spre destindere. Dar și in acest domeniu nu s-a acționat efectiv pentru înlăturarea unui șir de piedici și bariere artificiale care afectează relațiile economice — in timpul din urmă înregistrîndu-se noi asemenea măsuri obstrucționiste — ceea ce nu poate decît să c.ori- travină cerințelor depășirii fenomenelor de criză economică, ale întăririi încrederii și înțelegerii, ale reluării cursului spre destindere.Convinsă fiind de importanța pe care o are extinderea continuă a colaborării economice și tehnico-ști- ințifice cu celelalte state de pe continent pentru propria sa dezvoltare, ca și pentru edificarea securității pe continent, România socialistă a depus și depune eforturi susținute pentru intensificarea raporturilor de colaborare cu celelalte state ale continentului și pe aceste planuri.Fără îndoială, obiectivul edificării unei Europe a securității și cooperării reprezintă un țel măreț, de o importanță deosebită, pentru toate popoarele continentului, cît și pentru întreaga omenire. Iată de ce, concomitent cu intensificarea eforturilor îndreptate spre oprirea cursei înarmărilor, în primul rind a celor nucleare, și trecerea la dezarmare, se impune ca toate popoarele să acționeze pentru asigurarea strictei respectări a principiilor de relații interstatale convenite în Actul final de la Helsinki, pentru dezvoltarea colaborării pe multiple planuri dintre țările continentului. în ce o privește, România, așa cum a subliniat în repetate rînduri tovarășul Nicolae Ceaușescu, este hotărîtă să militeze și în viitor cu toate forțele pentru a asigura transpunerea în viață a prevederilor Actului final de la Helsinki, pentru edificarea unei Europe unite, a păcii și înțelegerii, cu respectarea orînduirii din fiecare țară.

Radu BOGDAN

După prima rundă de 
contacte preliminare între 

Nordul și Sudul Coreei 
Un comentariu din ziarul 

„Nodon Sinmun”PHENIAN 26 (Agerpres). — Co- mentind rezultatele primei runde de contacte preliminare in vederea organizării de convorbiri parlamentare intre Nordul și Sudul Coreei, ziarul „Nodon Sinmun" subliniază importanța prioritară a discutării unei declarații comune de neagresiune, propusă de R.P.D. Coreeană. In actuala situație extrem de încordată, problema neagresiunii este importantă și urgentă pentru destinele națiunii — scrie ziarul — adăugind că este greu de înțeles de ce se opune partea sud- coreeană publicării unei declarații comune in acest sens, deși pretinde că dorește pacea și reunificarea.SEUL 26 (Agerpres). — Un tribunal al regimului sud-coreean a condamnat la închisoare, pe diferite termene, mai mulți militanți pentru democrație, Printre cei condamnați [se află Kim Djeung Hyeuk, președintele Comitetului sud-coreean de luikă pentru apărarea suveranității naționale, și studentul Pak Kyeung Ai, care au luat parte împreună cu alți 800 de muncitori și studenți la o demonstrație în favoarea realizării unui regim democrat, pentru o Coree unită.
Noul guvern elenATENA 26 (Agerpres). — Noul guvern elen condus de premierul Andreas Papandreu a depus vineri ju- rămintul în fața președintelui acestei țări, Christos Sartzetakis. In urma unei remanieri guvernamentale, fostul ministru de externe, Ioannis Haralambopouios, a devenit vicepremier, postul său anterior fiind preluat de Karolos Papoulias. De a- semenea, fostul ministru al agriculturii, Kostas Simitis, a fost numit ministru al economiei, iar Ioanis Pottakis a preluat portofoliul de ministru al agriculturii. Primul ministru Andreas Papandreu deține și portofoliul apărării. In noua structură a guvernului, au fost desființate un număr de 11 portofolii guvernamentale și a fost creat un post de ministru pentru problemele Mării Egee.
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