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Puternică expresie a unității popnruiui 
in jurul partldulii, al secretarului său generai, 

tumul Uae Ceausescu, insufletitoare chemare 
la înflorirea si dezvoltarea multilaterală a patriei

împlinirea a două decenii de la Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist Român — mo
ment deschizător de nouă epocă, în care Româ
nia a fost propulsată pe traiectoria celor mai 
mărețe înfăptuiri din întreaga sa istorie — a 
prilejuit poporului nostru sentimente de înaltă 
și deplină satisfacție, izvorite din conștiința că 
este făuritorul direct — sub înțeleaptă condu
cere a partidului, a încercatului și înțeleptului 
său conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu — al 
celor mai grandioase realizări pe care le-au 
cunoscut vreodată meleagurile noastre strămo
șești. Totodată, la această măreață aniversare 
s-a reînnoit hotărirea fermă a întregului popor 
de a munci și de aici înainte, cu nețărmurit 
devotament, pentru a lăsa generațiilor viitoare 
o țară înfloritoare, puternică, liberă: și suverană.

Participarea comuniștilor, a tuturor oameni
lor muncii "din patria noastră la manifestările 
dedicate celei de-a 20-a aniversări a Congresu
lui al IX-lea a prilejuit, de asemenea, reafir
marea puternică a convingerii ferme că, în 
frunte cu un partid puternic, cu un mare și 
strălucit conducător, făurindu-și din genialele 
idei și orientări ale secretarului general al parti
dului, președintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, program măreț al faptelor 
de: muncă și gindire creatoare, poporul nostru 
are capacitatea și forța de a asigura continua 
ridicare a României pe trepte tot mai înalte de 
progres, de civilizație socialistă. S-a reliefat, 
încă o dată,. ideea fundamentală că unitatea 
întregului popor in jurul partidului, al secreta
rului său general constituie chezășia progresului 
multilateral al patriei, a independenței sale, a 
edificării societății socialiste multilateral dez
voltate in România.

Momentele sărbătorești prilejuite de împli

nirea a două decenii de la Congresul al IX-lea 
au cunoscut o emoționantă și memorabilă în
cununare prin plenara Comitetului Central și 
a activului central de partid, ale cărei lucrări 
s-au desfășurat in marea Sală a Palatului Re
publicii. Caldele omagii aduse, în acest. cadru 
sărbătoresc, tovarășului Nicolae Ceaușescu, de 
către participanții la plenară, au dat vibrantă 
expresie cugetului și simțirii întregului popor,. 
prețuirii și recunoștinței față de fiul său cel mai 
iubit, patriotul înflăcărat ce și-a contopit viața, 
și idealurile cu viața și idealurile națiunii ro
mâne, eminentul revoluționar in a cărui pro
eminentă personalitate sînt întruchipate mari 
virtuți, eroul ce și-a închinat întreaga energie, 
neobosita activitate fericirii celor ce muncesc, 
binelui și prosperității patriei.

De Ia i nalta tribună a plenarei, . tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a rostit o magistrală cuvin- 
tare, care evocă tumultuoasa noastră istorie 
națională, marile momente de glorie străbună, 
cadrul dens și fertil în care anii de după cel 
de-al IX-lea Congres al partidului se integrează 
drept perioada cea mai rodnică a existenței mi
lenare a patriei noastre, pe care întregul popor 
o numește, pe drept cuvint, „Epoca Ceaușescu". 
Ne-a trezit in inimi și in conștiințe puternice 
sentimente de mîndrie patriotică faptul că, in 
numai 20 de ani, România, a arătat ce uriașă 
forță creatoare poate să afirme un popor care 
a devenit stăpin pe propriul său destin.

Am străbătut in perioada deschisă de Con
gresul al IX-lea al partidului un drum de mari 
eforturi și de mari izbînzi. Viitorul pe câre.-I 
prefigurează documentele Congresului, al XIII- 
lea cere eforturi, putere de muncă și dăruire și 
mai mari — pe toate planurile vieții economico- 
sociale. Secretarul general al partidului s-a re

ferit pe larg, în magistrala sa cuvîntare, la sar
cinile ce ne revin in viitor, la cerința de a sti
mula intr-o și mai mare măsură spiritul de 
inițiativă, de creativitate, de a valorifica inte
gral resursele materiale și umane ale țării, de 
a asigura dezvoltarea intensivă a, economiei 
naționale, o inaltă eficiență economică. .

în temeiul acestor fundamentale cerințe, ple
nara Comitetului Central și a activului • central 
de partid a adoptat, intr-o însuflețitoare unani
mitate, Apelul adresat comuniștilor, tuturor oa
menilor muncii, întregului popor, cu prilejul 
aniversării a 21) de ani de la Congreșul al 
IX-lea, in vederea îndeplinirii exemplare a 
hotărîrilor Congresului al XIII-lea. a Progra
mului partidului de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

Angajarea fermă a poporului român, in de
plină unitate in jurul partidului, al secretaru
lui său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de 
a înfăptui exemplar hotărârile Congresului al 
XIII-lea este fundamentată pe convingerea că 
România de miine va fi mai puternică, mai 
bogată, că viitorul de aur al patriei, pe care 
l-au visat înaintașii, depinde de munca întregii 
națiuni, de activitatea creatoare desfășurată de 
toii oamenii muncii, stăpini in propria lor țară.

Garanția supremă a îndeplinirii acestui măreț 
viitor o constituie prezența în fruntea 
partidului, în fruntea țării, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tribunul revoluționar al cărui 
nume va rămîne pentru totdeauna înscris intre 
marii eroi ai patriei noastre, la ale cărui în
flăcărate chemări, partidul, poporul răspund 
unanim și ferm, cu hotărirea de a ridica pe 
trepte tot mai inalte de progres și civilizație 
România socialistă.

Dragi prieteni tineri,
îmi este deosebit de plăcut să adresez un călduros 

salut prietenesc și cele mai bune urări tuturor partici- 
panților la cel de-al XH-lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților.

Apreciez , că Festivalul constituie un minunat. prilej: 
de mai bună cunoaștere, de contacte și întilniri care 
să contribuie la. întărirea . prieteniei și colaborării 
dintre tinerii de pretutindeni in lupta pentru, reali
zarea aspirațiilor lor firești, de a-și, făuri un viitor 
pașnic și fericit, de a trăi ,într-o lume a păcii și. ipțe- 
legerii intre națiuni.. El are loc într-rd perioadă cind, 
in viața internațională, s-au acumulat numeroase pro
bleme grave și complexe, cînd intensificarea,' fără 
precedent, a cursei înarmărilor, îndeosebi a celor nu
cleare, a sporit și sporește necontenit primejdia Unui 
război, mondial termonuclear, ce ar duce la distruge
rea întregii omeniri, a înseși condițiilor existenței 
vieții pe Pămînt.

Pornind de la aceste evoluții deosebit de pericu
loase ale vieții, internaționale, România, apreciază că 
problema fundamentală a epocii noastre. o constituie 
oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, 
în primul rind Ta dezarmare nucleară — asigurarea 
păcii și vieții tuturor popoarelor lumii.

Este o realitate că, in toate războaiele, tineretul a 
dat cele mai mari jertfe, că. aceasta i-au afectat, in- cel 
mai inalt grad, condițiile de existență, de muncă, de 
educație. Iată de ce — pe deasupra oricăror deosebiri 
de concepții și orientări politice, filozofice și religioase 
— tineretul din întreaga lume este profund interesat- 
să-și unească forțele, să conlucreze cit mai sțrinș, 
pentru ca, împreună cu popoarele țărilor lor,, cu .for
țele progresiste, realiste de pretutindeni, să-și aducă 
întreaga contribuție la lupta pentru dezarmare și 
pace, pentru apărarea dreptului fundamental al na
țiunilor, al oamenilor la viață, la existență liberă și 
demnă.

în condițiile cind în lume s-au acumulat uriașe 
arsenale de arme nucleare care ar putea distruge de 
citeva ori întreaga planetă, nimic nu poate justifica 
desfășurarea pe mai departe a cursei Înarmărilor 1 
Trebuie făcut totul pentru dezarmare și pace, pentru 
oprirea amplasării de noi arme nucleare in Europa și 
pentru retragerea celor existente, pentru incetarea 
înarmărilor atit pe Pămînt, cit și în Cosmos ! Pămin- 
tul și Cosmosul trebuie să rămînă libere de orice 
arme nucleare și de distrugere în masă ! Să facem ca 
cerul — sub care vă întîlniți, cîntați și dansați in 
aceste zile ale Festivalului — cerul întregii lumi să 
rămină mereu senin, pentru ca stelele să poată lu
mina, așa cum au făcut-o întotdeauna, și pentru ca 
tinerii, indrăgostiții, toate generațiile să le poată ad

mira în liniște și pace, să se bucure de frumusețea 
și strălucirea lor.

Tineretul României socialiste participă la acest Fes
tival cu dorință de a întări continuu solidaritatea și 
colaborarea cu tineretul tuturor țărilor in lupta pen
tru înlăturarea primejdiei nucleare — și este ferm 
hotărît să facă totul pentru ca Festivalul să se trans
forme într-o puternică manifestare a voinței tinerei 
generații de pace, de dezarmare, de securitate și în
credere, de prietenie și colaborare rodnică intre toate 
națiunile lumii.

Considerăm, totodată, că este în interesul profund, al 
tineretului să-și facă măi puternic auzit cuvîntul in 
toate marile probleme ce confruntă epoca noastră — 
rezolvarea pe cale politică a conflictelor dintre state, 
lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini 
economice mondiale, respectarea dreptului fiecărui 
popor de a-și hotărî în mod liber și independent 
destinele, fără nici un amestec din afară. în mod deo
sebit, tineretul trebuie să-și unească forțele și să 
militeze cu'- toată fermitatea pentru soluționarea pro
blemelor privind asigurarea drepturilor fundamentale 
ale tinerelor generații la muncă, la învățătură și 

* educație, la sănătate și cultură, participarea la orga
nizarea și conducerea societății, înlăturarea oricăror 
discriminări sociale și rasiale care mai împiedică pe 
tinerii din unele țări să se afirme plenar in viața 
social-politică.

Este pentru mine un motiv de satisfacție să pot 
afirma, și cu acest prilej, că tineretul României socia
liste participă activ și responsabil, împreună cu în
tregul nostru popor,, la înfăptuirea fermă în viață a 
planurilor de dezvoltare economică și socială a țării, 
la edificarea orînduirii noi, socialiste pe pămintul 
patriei; în -același timp, tînăra generație din Româ
nia contribuie. neabătut la lupta generală a forțelor 
înaintate de pretutindeni, dezvoltind in permanență 
legăturile sale de prietenie și solidaritate cu tineretul 
revoluționar, progresist din alte țări, cu toți tinerii 
care militează . pentru o societate mai bună, mai 
dreaptă, pentru înfăptuirea idealurilor de pace, in
dependență și libertate, de înțelegere și colaborare 
între națiuni.

îmi exprim speranța, dragi prieteni tineri, că ac
tualul Festival Mondial al Tineretului și Studenților 
— ca și celelalte manifestări care au loc în cadrul 
Anului Internațional al Tineretului — se va înscrie 
ca o importantă contribuție la promovarea prieteniei 
și cooperării intre tinerii de pretutindeni, la întărirea 
solidarității dintre organizațiile de tineret și studenți 
din întreaga lume, în lupta pentru pace și dezar
mare, împotriva războiului, pentru făurirea unui viitor 
pașnic și prosper.

Cu aceste gînduri, urez succes deplin în buna 
desfășurare a Festivalului.

NICOLAE CEAUȘESCU

APELUL
Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a activului 
central de partid adresat comuniștilor, tuturor oamenilor muncii, întregului 
nostru popor, cu prilejul aniversării a 20 de ani de la Congresul al IX-lea, 
în vederea îndeplinirii exemplare a hotărîrilor Congresului al XHHea, 
a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral 

dezvoltate și înaintare a României spre comunism
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Faptele muncii pentru progresul 

necontenit al tării
Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la plenara Comitetului Cen

tral și a activului central de partid, consacrată împlinirii a 20 de ani de la 
istoricul Congres al IX-lea, care a sintetizat drumul profundelor înnoiri și 
marilor realizări din această epocă glorioasă a dezvoltării economico-so- 
ciale a țării și a chemat întregul popor la angajare fermă, revoluționară 
pentru înfăptuirea obiectivelor Congresului al XIII-lea al P.C.R., spre înăl
țarea României, în demnitate și independență, pe noi culmi de civilizație 
și progres, a avut o puternică rezonanță în inimile comuniștilor, ale tuturor 
oamenilor muncii, tn ancheta de față redăm, în continuare, gîndurile și 
sentimentele exprimate de oameni ai muncii în aceste momente înălță
toare, care ilustrează mîndria patriotică pentru grandioasele împliniri din
„Epoca Ceaușescu" și hotărirea 
partidului.

Patrie înfloritoare, 
demnă și liberă

Printre participanții la plenara 
Comitetului Central și a activului 
central de partid s-a aflat și tova
rășul inginer Grigore Vîrtej, direc
tor general al Centralei industriale 
de produse anorganice Rîmnicu Vîl- 
cea, care, împărtășindu-ne impre
siile, ne spune: „Am avut marea 
bucurie de a asculta direct străluci
ta cuvîntare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Am încercat o 
profundă satisfacție și emoție. M-au 
impresionat capacitatea excepționa
lă de analiză și clarviziunea știin
țifică, fermitatea, consecvența și 
spiritul revoluționar ale secretarului 
general al partidului în abordarea 
tuturor laturilor vieții noastre poli
tice, economice și sociale, trăsături 
ce și-au pus puternic amprenta asu
pra dezvoltării României socialiste".

— Și cu ce gînduri ați plecat aca
să ?

lor,fermă de a înfăptui neabătut politica

9
tehnic și calitativ al produselor si
milare de pe plan .mondial..

Cooperativa agricolă de producție 
din comuna Grindu, județul Ialomi
ța; reprezintă — prin recoltele spo
rite de la an la an — o unitate de 
prestigiu de pe întinsul Bărăganu
lui. Președintele cooperativei, tova
rășul Anghel Mircea Dan, Erou al 
Muncii Socialiste, s-a numărat, de 
asemenea, printre cei prezent! in 
Sala Palatului Republicii, unde to
varășului Nicolae Ceaușescu i s-a 
adus vibrantul omagiu al partidu
lui, al țării pentru grija statornică

Gînduri de mîndrie patriotică pentru marile îm
pliniri socialiste, de angajare fermă pentru în
făptuirea orientărilor cuprinse în cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la plenara Comi
tetului Central și a activului central de partid

— Cu hotărirea fermă de a 
munci cu și mai multă abnegație, cu 
patos revoluționar, astfel incit co
lectivele unităților centralei să-și 
îndeplinească exemplar planul pe 
acest an. Mai concret, vom aplica 
cu consecvență cerința formulată de 
conducătorul partidului de a accen
tua laturile intensive, calitative ale 
producției. în cincinalul viitor, la 
Combinatul chimic Rîmnicu Vîlcea, 
de exemplu, prin promovarea a 20 
de tehnologii noi, diversificarea pro
ducției și asimilarea a 26 produse. 
noi, 96 la sută din sortimentele ce le 
vom realiza se vor situa la nivelul

ce o poartă dezvoltării și înfloririi 
patriei, fericirii și prosperității po
porului român. Ne mărturisește cu 
emoție: „Acum 20 de ani mă aflam 
în aceeași sală unde tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost ales în 
funcția supremă a partidului. Fun
damentarea componentelor esențiale 
ale întregii politici agrare a parti
dului nostru, începută atunci, a con
stituit și constituie, așa cum relie
fează și cuvîntarea la plenară, una 
dini preocupările majore ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu, care, prin 
vasta sa operă teoretică și practi
că, a înrîurit decisiv toate procesele

de dezvoltare și modernizare a a- 
griculturii noastre socialiste, contu- 
rîndu-i noi perspective. . orientînd-o 
spre ample deschideri de viitor".

— Cum se reflectă aceste orien
tări esențiale in rezultatele coopera
tivei dumneavoastră?

— Recoltele la culturile cerealiere1 
sint acum de trei, și chiar patru ori 
mai mari, iar în sectorul zootehnic 
obținem producții despre care nici 
nu îndrăzneam să visăm. Dacă la 
grîu unitatea noastră s-a apropiat în 
acest an de 6 000 kg la hectar, la ce
lelalte culturi vrem să depășim pro
priile recolte record. Bunăoară, la 
porumb sîntem hotărîți să obținem 
peste un vagon de boabe la hectar, 
la floarea-soarelui și soia peste 3 000, 
kg la hectar, iar la sfecla de zahăr 
peste 45 000 kg la hectar. Totodată, 
nu precupețim nici un efort ca va
loarea produselor realizate în secto
rul zootehnic să reprezinte peste 50 
Ia sută din veniturile totale ale co
operativei. în fond, producțiile vege
tale și animale mereu sporite con
stituie esența noii revoluții agrare 
care se desfășoară în țara noastră.

Modernizare, eficiență 
prin afirmarea puternică 

a noii revoluții 
tehnico-științifice

Una din ideile-forță ale cuvîntării 
tovarășului Nicolae Ceaușescu o 
constituie necesitatea de a se ac-
(Continuare în pag. a V-a)
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DECENII DE-MPLINIRE
Și iată, se adună în veșnicia noastră — 
eternizînd o țară — o Epocă de aur 
și de-mpliniri mărețe, o Epocă in care 
e omu-n România supremul ei tezaur.

in anii de-mplinire, ce-s douăzeci la număr, 
spre era comunistă noi am urcat în zbor. 
Cînd spunem Ceaușescu, numim această Eră 
și denumim iubirea unui întreg popor.

El este cel ce știe a înnoi o țară. 
El este cel ce știe a ctitori un vis.
Cu El în frunte, astăzi, tot urcă România 
pe drumul de lumină pe care l-a deschis

Congresul IX — piatră de inceput a Erei 
ce-n glorie stă inscrisă-n istorii și va fi. 
Cînd spunem Ceaușescu, numim chiar veșnicia 
acestui neam ce-n lume oricînd va străluci.

Suprema chezășie a devenirii noastre 
sub steaua comunistă a fost și fi-va El.
Cînd spunem Ceaușescu, numim eternitatea 
acestui zbor spre-nalturi sub românesc drapel.

Frumos se-adună versul în pagină, cinstindu-I 
pe-acel ce ne e ctitor de Eră și de zbor.
Cînd spunem Ceaușescu, noi spunem România, 
și toți cinstim, din inimi, acest etern popor.

Dan ROTARU
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ADUNĂRILE GENERALE 

ALE OAMENILOR MUNCII 
- cadru optim de afirmare a democrației 

muncitorești, revoluționare
9 ' 9

în aceste .zile- de puternică anga
jare in muncă și intensă activitate 
creatoare a întregului popor pentru 
înfăptuirea obiectivelor dezvoltării 
economico-sociale a țării pe acest an, 
în întreprinderile industriale, de 
construcții, transporturi și telecomu
nicații, in institutele de cercetare ști
ințifică și proiectare, în unitățile din. 
alte sectoare ale economiei naționale, 
se desfășoară adunările genera
le ale oamenilor muncii — or
gane supreme .de conducere ale pro-: 
prietarilor, producătorilor și benefi
ciarilor, ale democrației, noastre 
muncitorești,' revoluționare.

Instituționalizate in anii de 
după Congresul al IX-lea al 
P.C.R., din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, adunările generale 
ale oamenilor muncii constituie o vie 
și convingătoare expresie a profun
dului democratism al societății noas
tre socialiste, care asigură din plin 
condițiile pentru ca oamenii muncii 
să participe larg la conducerea tutu
ror sectoarelor de activitate, să 
dezbată și să hotărască direct asu
pra tuturor problemelor majore pri
vind dezvoltarea economico-socială a 
țării, înfăptuirea neabătută a progra
melor stabilite de partid pentru pro
gresul multilateral al patriei so
cialiste.

Dobindește o semnificație deose
bită faptul că actualele adunări ge
nerale ale oamenilor muncii au loc 
în perioada imediat următoare ani
versării a două decenii de la Con
gresul al IX-lea al partidului — eve

niment de însemnătate excepțională 
în viata partidului și a întregului 
popor — care a inaugurat epoca cea 
mai bogată în împliniri din întreaga 
istorie a patriei. Toate marile trans
formări și realizări în dezvoltarea

In centrul dezba
terilor : adoptarea 
de măsuri eficiente 
pentru îndeplinirea 
planului pe 1985 și 
pregătirea produc
ției anului viitor

economico-socială a țării din aceas
tă perioadă glorioasă, pe care cu le
gitimă mîndrie patriotică națiu
nea noastră o numește „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", sînt indisolubil 
legate de gîndirea novatoare, cuteză
toare și strălucita activitate revolu
ționară desfășurată de secretarul-ge
neral al partidului, cel mai iubit fiu 
al poporului român.

Cu deosebire se cuvine subliniat că 
actualele adunări generale se des
fășoară la numai citeva săptămini de 
la plenara comună a Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii și Consi
liului Suprem al Dezvoltării Econo

mice și Sociale, în cadrul căreia, ana-' 
lizind cu exigență, comunistă stadiul: 
îndeplinirii prevederilor planului pe: 
acest an, secretarul general al parti
dului'a jalonat un amplu program de 
acțiune pentru realizarea lor exem
plară și buna pregătire a planului: 
pe anul 1986 — primul an al viito-, 
rului cincinal. Evidențiind încă o 
dată însemnătatea îndeplinirii aces
tor sarcini, în magistrala cuvîntare 
rostită la plenara Comitetului 
Central al partidului și a ac
tivului central de partid, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat nece
sitatea de a se acționa cu toată con
secvența și răspunderea pentru în
cheierea cu rezultate cit mai bune a 
actualului cincinal, spre a se crea 
astfel o bază trainică pentru în
făptuirea neabătută a hotărîrilor a- 
doptate de Congresul al XIII-lea al 
partidului.

De bună seamă, sint proaspete în 
conștiința fiecărui om al muncii idei
le și direcțiile de acțiune — de mare 
valoare teoretică și practică — cu
prinse în cuvîntările rostite de tova-. 
rășul Nicolae Ceaușescu la forumul 
democrației muncitorești, revoluțio
nare și la recenta plenară a Comi
tetului Central al partidului și a ac
tivului central de partid, îndemnurile 
sale pline de patos revoluționar și 
profund patriotism adresate clasei 
muncitoare, tuturor oamenilor mun
cii, de a-și spori eforturile și a ac
ționa cu fermitate pentru realizarea 
tuturor prevederilor planului pe acest
(Continuare în pag. a IV-a)
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DIN INIMILE TĂRII, ÎNALTĂ PREȚUIRE
Șl RECUNOȘTINȚĂ MARELUI FIU AL TĂRII
Mesajul-angajament al organizației 

județene de partid Sibiu
Mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,

în deplină unitate de cuget și simțire cu întregul nostru partid 
și popor, animați de cele mai alese sentimente de stimă și prețuire, 
comuniștii, toți cei ce trăim și muncim înfrățiți pe meleagurile jude
țului Sibiu vă adresăm, cu fierbinte dragoste și recunoștință, oma
giul nostru vibrant Ia împlinirea a două decenii de la Congresul al 
IX-lea al partidului, însuflețiți de suprema satisfacție de a trăi și 
munci în perioada cea mai prodigioasă și mai bogată în realizări 
din existența multimilenară a României.

Acest glorios jubileu, încărcat de un fierbinte patriotism, își 
are izvorul în sufletul unui popor conștient că de 20 de ani, în 
rodnica și minunata epocă incrustată adine în istoria neamului 
drept „Epoca Nicolae Ceaușescu", ctitorește, sub conducerea parti
dului, un măreț edificiu economic și social, fiind deopotrivă .martori 
și participanți activi la înfăptuirea unor prefaceri înnoitoare, fără 
egal în cronica devenirii multilaterale a scumpei noastre patrii.

Proeminentă personalitate a lumii contemporane și strălucit om 
politic și de stat al zilelor noastre, dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați conferit in aceste două 
decenii României socialiste, politicii sale externe un prestigiu fără 
precedent. Toți fiii patriei, întreaga lume progresistă dau o înaltă 
apreciere activității nobile, neabătute, inițiativelor și eforturilor de 
larg răsunet internațional pe care le consacrați făuririi unei lumi 
mai bune și mai drepte, fără arme și fără războaie, unei lumi a 
păcii și înțelegerii între toate națiunile.

Mîndri de marile. realizări ale prezentului, conștienți de răspun
derile în fața viitorului, în aceste inălțătoare momente sărbătorești, 
comuniștii, toți oamenii muncii din județul Sibiu, fără deosebire 
de naționalitate, dau glas profundei recunoștințe și mulțumirilor 
fierbinți pentru grija și sprijinul deosebite pe care dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, le-ați acordat 
înfloririi multilaterale a acestei străvechi vetre românești de cul
tură și civilizație,' pentru orientările și indicațiile inestimabile pe 
care ni le-ați dat cu prilejul vizitelor dumneavoastră de lucru în 
județ. ,

In anii de intens efort creator ai „Epocii Ceaușescu", județul 
Sibiu, la fel ca întreaga țară, a cunoscut o puternică și multilate
rală înflorire. Printr-un amplu proces de dezvoltare și modernizare, 
valoarea fondurilor fixe a sporit în acest timp de 4,4 ori, produc- 
ția-marfă — de,5,5 ori, iar exportul — de peste 10 ori.

Pe temelia acestor trainice înfăptuiri, ne angajăm solemn, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să acționăm cu ener
gii sporite, în spiritul unei înalte răspunderi comuniste, revoluțio
nare, pentru înfăptuirea istoricelor hotărîri adoptate de cel de-al 
XIII-lea Congres al partidului, pentru creșterea contribuției jude
țului Sibiu Ia dezvoltarea multilaterală a țării.

Din adîncul inimilor, vă rugăm să ne îngăduiți, în această lumi
noasă zi aniversară, să vă adresăm urarea pe care toți fiii și fiicele 
meleagurilor sibiene o rostesc cu aleasă simțire : „Să ne trăiți 
întru mulți ani", mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
în înaltă cinstire și cu nesecată forță creatoare, spre binele și pros
peritatea întregului popor, spre înălțarea scumpei noastre patrii pe 
cele mai înalte culmi ale civilizației comuniste.

COMITETUL JUDEȚEAN SIBIU 
AL P.C.R.

Mesajul-angajament al organizației 
județene de partid Suceava

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
în această luminoasă sărbătoare a întregului partid și popor, 

gindurile noastre cele mai curate șl sentimentele cele mai fierbinți 
se îndreaptă către dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, conducătorul dîrz și înțelept al partidului și al 
țării, om politic de excepție care v-ați dedicat întreaga viață, ener
gia și cutezanța revoluționară operei de. dezvoltare, multilaterală a 
României socialiste în cele două decenii de aur care au trecut de 
la istoricul Congres al IX-lea al partidului, perioadă pe care atit 
de drept, frumos și cu mîndrie comuniștii, toți fiii țării o denu
mesc „Epoca Ceaușescu".

împreună cu întregul partid și popor, oamenii muncii din jude
țul Suceava dau o înaltă apreciere rolului hotăritor pe care l-ați 
avut și îl aveți în elaborarea și înfăptuirea celor mai grandioase 
obiective ale construcției socialiste pe pămîntul scumpei noastre 
patrii, contribuției dumneavoastră de excepțională valoare la 
fundamentarea științifică, realistă și creatoare a politicii partidului, 
la îmbogățirea tezaurului gîndirii și practicii revoluționare, la 
lupta pentru salvgardarea dreptului omenirii la viață, pentru de
zarmare și pace.

în tabloul dinamic și bogat al celor două decenii de zidire 
nouă, al cărei ctitor sînteți dumneavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, meleagurile sucevene au cunoscut 
transformări de excepțională însemnătate in toate domeniile și 
sferele de activitate. Producția industrială a județului a crescut de 
la 3,7 miliarde lei în 1965 Ia peste 21 miliarde lei în acest an, 
iar agricultura, transporturile, comerțul, știința și cultura au înre
gistrat mutații cantitative și calitative fără precedent în istoria 
acestei frumoase părți de țară.

Vă raportăm în această zi de aleasă sărbătoare, mult stimate și 
iubite conducător, că oamenii muncii suceveni, mobilizați de 
îndemnurile dumneavoastră profund patriotice adresate întregii 
națiuni, înscriu în bilanțul muncitoresc dedicat aniversării celor 20 
de ani de la Congresul al IX-lea al partidului realizarea și depășirea, 
la producția fizică, a planului pe primul semestru la 32 de produse, 
depășirea valorii producției-marfă industriale pe luna iunie: cu 
peste 7 milioane Iei, onorarea tuturor comenzilor la export, econo
misirea a importante cantități de materii prime, materiale, com
bustibil și energie.

Avînd în față strălucitul dumneavoastră exemplu de pasiune șl 
dăruire revoluționară cu care slujiți interesele națiunii noastre 
socialiste, ne angajăm, mult' stimate tovarășe secretar general, să 
ne mobilizăm eforturile, întreaga energie și pricepere în direcția 
înfăptuirii mărețelor obiective ale Congresului al XIII-lea al Parti
dului Comunist Român.

Prin măsurile politico-organizatorice și tehnico-economice ce se 
vor întreprinde în toate sectoarele de activitate, vom asigura rea
lizarea, cu un avans de 20 de zile, a planului cincinal 1981—1985 
și crearea condițiilor optime în vederea realizării integrale a pla
nului pe 1986.

La această aniversare scumpă inimilor noastre, vă dorim, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, multă sănătate, tine
rețe veșnică, aceeași putere de muncă in fruntea partidului și 
statului, pentru desăvîrșirea măreței opere istorice pe care o 
înfăptuiți cu atîta strălucire împreună cu poporul și pentru 
poporul care v-a ales să-i conduceți destinele, spre binele și feri
cirea întregii națiuni.

Să ne trăiți cît țara și poporul, iubite conducător !

COMITETUL JUDEȚEAN SUCEAVA 
AL P.C.R.

Mesajul-angajament al organizației 
județene de partid Teleorman

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
La împlinirea a două decenii de la istoricul Congres al IX-lea 

al partidului — moment de adîncă semnificație în viața patriei și 
a poporului român pe calea edificării noii orînduiri — comuniștii, 
toți oamenii muncii din județul Teleorman vă exprimă, prin fapte 
de muncă, cele mai călduroase sentimente de recunoștință și grati
tudine pentru tot ceea ce ați făcut și faceți spre binele și prospe
ritatea României, pentru viitorul ei luminos.

întregul proces revoluționar inaugurat de Congresul al IX-lea 
al partidului, toate mărețele prefaceri înnoitoare din viața patriei 
și a poporului nostru sînt indisolubil legate de proeminenta dum
neavoastră personalitate, mult stimate și iubite tovarășe secretar 
general, care întruchipați cele mai înalte virtuți de eminent con
ducător de partid și de stat, cutezanță revoluționară, fierbinte 

patriotism, gîndire profund creatoare în investigarea, cu mare pu
tere de sinteză, a evoluției societății românești, a vieții și fenome
nelor complexe ale lumii contemporane, în fundamentarea strate
giei și tacțicii partidului de edificare a noii orinduiri,. pentru 
triumful nobilelor idealuri ale socialismului și păcii.

Perioada deschisă acum douăzeci de ani, caracterizată prin cele 
mai mari înfăptuiri în istoria țării și intrată pentru totdeauna in 
conștiința poporului ca „Epoca Ceaușescu", se înscrie și în de
venirea socialistă a județului Teleorman — străvechi pămint de 
simțire și trăire românească — cu realizări fără precedent in toate 
domeniile de activitate.

Beneficiind de investiții de aproape 45 miliarde lei, după 1965 
s-au creat toate marile obiective industriale, s-au pus bazele unei 
agriculturi moderne, intensive și de înalt randament, s-au asigurat 
condițiile pentru valorificarea deplină a posibilităților materiale și 
umane existente în județ.

Acestea sînt temeiuri ale dragostei fierbinți, ale stimei și prețuirii 
pe care teleormănenii o au față de partid, față de dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului român, 
erou între eroi, care vă dedicați de peste 50 de ani munca și 
viața „pentru împlinirea idealurilor de libertate națională și dreptate 
socială, pentru ridicarea patriei noastre pe noi trepte de progres, și 
civilizație.

Aducîndu-vă cel mai adînc omagiu la această aniversare, ne 
angajăm în mod comunist, cu dăruire și pasiune revoluționară, să 
realizăm pînă la sfirșitul acestui an — ultimul an din actualul cin
cinal— o producție-marfă industrială de peste 17 miliarde lei. La 
rîndul lor, lucrătorii ogoarelor teleormănene vă asigură că vot 
efectua toate lucrările campaniilor agricole ale acestui an la timp 
și de calitate superioară, încredințîndu-vă că vor obține acum și in 
viitor producții tot mai mari la hectar.

La această mare sărbătoare, împreună cu țâra, vă adresăm 
dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
conducătorul înțelept, marele erou ^1 păcii și înțelegerii între 
popoare, cele mai calde și vibrante urări de sănătate, ani mulți, 

în deplină putere de muncă, în fruntea partidului și statului, spre 
binele și. înaintarea națiunii noastre spre culmile de aur ale comu
nismului.

COMITETUL JUDEȚEAN TELEORMAN 
AL P.C.R.

Mesajul-angajament al organizației 
județene de partid Timiș

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Cu cea mai profundă emoție, cu toată vibrația conștiințelor șl 

Inimilor noastre, acum, în aceste momente solemne, cînd sărbă
torim împlinirea a două decenii de la Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român — act politic fundamental pentru 
noul destin al patriei socialiste, care, prin voința arzătoare a 
tuturor fiilor acestui pămint, v-a încredințat dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, conducerea supremă 
a societății — sîntem fericiți ca, în numele comuniștilor, al tutu
ror locuitorilor județului Timiș, să vă aducem cel mai înălțător 
și respectuos omagiu, expresia cea mai puternică a sentimente
lor de aleasă dragoste și admirație, de nețărmurită prețuire și 
recunoștință față de titanica activitate și geniala dumneavoastră 
operă puse in slujba împlinirii idealurilor de progres și bună
stare, de libertate și demnitate ale poporului, victoriei socialis
mului, triumfului păcii, colaborării și prieteniei între toate sta
tele lumii.

Strălucit patriot și eminent revoluționar, dăruit, încă din fra
gedă tinerețe, cauzei partidului comunist, clasei noastre munci
toare, vizionar și conducător politic întrunind, ca nimeni altul, 
calitățile celor mai bravi bărbați ai plaiurilor românești, rele
văm, cu adînc respect și gratitudine, adevărul că, incepînd cu 
anii grei ai luptei revoluționare din ilegalitate, ați pus decisiv 
pecetea personalității dumneavoastră asupra momentelor cru
ciale ale istoriei contemporane a României.

Prin uriașa dumneavoastră capacitate de analiză, sinteză și 
prefigurare a tendințelor dezvoltai ii în complexitatea fenomene
lor istorice și politice contemporane, cunoscînd perfect particula
ritățile specifice ale evoluției istorice*și economico-sociale a țării 
noastre, ați imprimat partidului nostru comunist, în ultimele două 
decenii, o strategie de mare originalitate și realism științific, ați 
elaborat idei și teze de excepțională valoare teoretică și prac
tică, de inovare social-politică și economică, îmbogățind tezaurul 
învățăturii materialist-dialectice despre lume și viață.

Rostind Ceaușescu, rostind România, în oricare punct de pe 
glob se exprimă, de fapt, stima și considerația pentru autorul 
și promotorul unui nou cod politic, juridic și moral, de organi
zare democratică a raporturilor interstatale, pentru cel care a 
definit în chip magistral conceptul noii ordini economice interna
ționale, militant fără seamăn pentru dezarmare, și în primul 
rînd pentru dezarmare nucleară, pentru salvgardarea păcii, a 
vieții înseși pe Pămint.

Fiind contemporanii acestei glorioase epoci, vă rugăm să ne 
permiteți, mult stimate tovarășe secretar general, să dăm glas 
mindriei de a avea un conducător cu o asemenea strălucită per
sonalitate în lumea de astăzi.

Folosim acest minunat prilej spre a adresa respectuosul nos
tru omagiu și tovarășei academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, eminent militant patriotic și revoluționar, distins om 
de știință, pentru contribuția de mare însemnătate la înfăptuirea 
politicii partidului și statului nostru, la dezvoltarea științei, învă- 
țămîntului și culturii românești, la promovarea cuceririlor revo
luției tehnico-științifice în folosul progresului edonomico-social, al 
păcii și colaborării internaționale.

în această atmosferă de vibrant entuziasm, de ample rezo
nanțe politice, ferm hotăriți să Înfăptuim, cu înalt devotament 

patriotic și exigență revoluționară,. mărețele obiective stabilite de 
Congresul ar XIII-lea, organizația județeană de partid se anga
jează ca. în industrie, p.înă la sfirșitul anului, să realizeze supli
mentar o producție-marfă în valoare de peste 500 milioane lei. 
In agricultură — să realizăm toți indicatorii de plan pe acest an 
și să livrăm la fondul de stat cantități suplimentare de produse, 
concomitent cu onorarea integrală a sarcinilor la export.

Să ne trăiți'intru mulți ani, în deplină sănătate, fericire șl 
neostenită putere de muncă, să fiți pe mai departe călăuza și 
lumina izbînzilor noastre viitoare, pentru propășirea națiunii și 
gloria partidului, pentru slava eternă a pămîntului românesc, 
pentru triumful păcii și prieteniei in lumea întreagă.

COMITETUL JUDEȚEAN TIMIȘ 
AL P.C.R.

Mesajul-angajament al organizației 
județene de partid Tulcea

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
în aceste momente înălțătoare, de puternică însuflețire, cînd 

Întregul nostru popor sărbătorește, cu entuziasm și totală satis
facție, împlinirea a două decenii de la istoricul Congres al IX-lea 
al partidului, comuniștii, toți locuitorii județului Tulcea, într-o 
deplină unitate de voință, vă adresează, mult stimate și iubite 
tovarășe • Nicolae Ceaușescu, un profund omagiu, cele mai respec
tuoase mulțumiri, întreaga lor recunoștință pentru tot ce ați

făcut șl faceți spre binele și fericirea patriei, pentru ridicarea 
țării spre noi culmi de progres și civilizație.

Cele două decenii de epocale realizări care s-au scurs de la 
Congresul al IX-lea al partidului, ce vor rămine de-a pururi 

'j incrustate îh istoria României ca „Epoca Ceaușescu", au impri
mat un suflu înnoitor în toate domeniile vieții social-politice și 
au conferit noi dimensiuni dezvoltării economico-sociale a patriei. 
Aceste grandioase realizări sînt indisolubil legate de marea 
dumneavoastră personalitate, erou intre eroii neamului, genial 
conducător de partid și de stat, ctitor al României modern 
militant de frunte al mișcării comuniste și muncitorești inter
naționale.

Este o mîndrie pentru noi să ne exprimăm, și cu acest prilej, 
cele .mai alese sentimente de bucurie și satisfacție, de mulțumire 
pentru tot ce ați. făcut și . faceți ca acest județ de la porțile 
Deltei Dunării să arate cum nici n-au visat predecesorii noștri.

Raportăm că am asigurat realizarea și punerea în funcțiune 
a obiectivelor indicate de dumneavoastră cu prilejul vizitelor de 
lucru pe care le-ați efectuat în județul nostru, la Combinatul 
metalurgic, întreprinderea de construcții navale și utilaj tehno
logic, ' întreprinderea de alumină, a Programului de valorificare 
și exploatare a resurselor naturale din Delta Dunării.

De asemenea, am îndeplinit și depășit planul la export în 
acest an, a cărui valoare este de aproape două ori mai mare 
decit cea realizată în aceeași perioadă a anului trecut.

Ne angajăm solemn să acționăm cu toată hotărîrea, cu spirit 
revoluționar pentru realizarea integrală a planului de stat în 
acest an, să punem in funcțiune toate obiectivele de investiții 
planificate și să pregătim în cele mai bune condiții planul -pen
tru viitorul: an și cincinalul 1986—1990.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că nu vom precupeți nici un efort, că vom acționa cu simț de 
înaltă răspundere comunistă pentru îndeplinirea exemplară a 
istoricelor hotărirl ale Congresului al XIII-lea al’ Partidului 
Comunist Român, în vederea ridicării scumpei noastre patrii pe 
noi trepte de dezvoltare materială și spirituală.

COMITETUL JUDEȚEAN TULCEA 
AL P.C.R.

Mesajul-angajament al organizației 
județene de partid Vaslui

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Aniversarea a două decenii de la istoricul Congres al IX-lea 

al gloriosului nostru partid comunist ne oferă minunatul prilej ca, 
în numele comuniștilor, al tuturor celor ce trăiesc și muncesc pe 
aceste înfloritoare meleaguri, să vă adresăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai ■ călduroase felicitări și să 
vă exprimăm alesele noastre sentimente de stimă și prețuire pen
tru magistrala contribuție pe care o aduceți la ctitorirea celei mai 
drepte orinduiri pe pămîntul patriei străbune, la înălțarea tot mai 
demnă a României socialiste în rîndul națiunilor lumii.

De asemenea, aducem omagiul nostru de aleasă prețuire mult 
stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, savant de renume mondial, 
dîrz luptător pentru împlinirea aspirațiilor de pace și progres ale 
României socialiste.

Ilustru organizator și conducător al marilor transformări revo
luționare din istoria contemporană a țării, întruchipînd cele mai 
alese virtuți ale poporului român, v-ați afirmat, mult iubite 
tovarășe secretar general, ca dîrz luptător și patriot înflăcărat 
pentru împlinirea aspirațiilor de libertate națională și socială, a 
nobilelor idealuri de independență și suveranitate ale poporului 
român.

Cu profundă emoție relevăm că perioada deschisă de Congre
sul al IX-lea, de cînd dumneavoastră, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, fiul cel mai iubit al națiunii române, 
conduceți cu strălucire destinele libere ale patriei, se înscrie ca 
cea mai fertilă epocă in istoria noastră multimilenară, în care și 
străvechile meleaguri ale Vasluiului au cunoscut adinei prefaceri 
revoluționare, afirmindu-se tot mai activ in măreața operă de 
făurire a visului nostru de aur — comunismul.

Profund atașați politicii interne și externe a partidului, îngă- 
duiți-ne, stimate tovarășe secretar general, și. cu acest prilej, să 
vă raportăm că oamenii muncii din județul Vaslui, acționind în 
spiritul documentelor Congresului al XIII-lea al P.C.R., al orien
tărilor și sarcinilor stabilite de dumneavoastră, au depus eforturi 
susținute pentru înfăptuirea obiectivelor ce le revin din planul 
național unic pe anul 1985.

Mobilizați puternic de orientările dumneavoastră, vom realiza 
In totalitate contractele la export și vom reduce consumurile 
normate la, metal, la combustibil convențional și energie electrică. 
Vom asigura punerea în funcțiune a tuturor obiectivelor de inves
tiții planificate în acest an și vom depăși prevederile planului la 
construcția de apartamente.

Insușindu-ne întru totul orientările șl sarcinile date de dum
neavoastră, ne angajăm să le transpunem1 neabătut în viață pen
tru pregătirea temeinică a planului pe anul 1986, bază sigură. in 
îndeplinirea cincinalului viitor, aducindu-ne astfel contribuția la 
realizarea exemplară a hotărîrilor Congresului al XIII-lea al 
partidului.

La această glorioasă aniversare, vă dorim, din adîncul inimilor 
noastre, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, multă 
sănătate, viață îndelungată și multă putere de-muncă, spre binele 
și fericirea întregului nostru popor.

COMITETUL JUDEȚEAN VASLUI 
AL P.C.R.

Mesajul-angajament al organizației 
județene de partid Vîlcea

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
în aceste momente de înaltă mîndrie patriotică și aleasă sărbă

toare a inimilor și conștiințelor noastre, cind întregul popor 
omagiază împlinirea a două decenii de la Congresul al IX-lea al 
partidului, moment crucial în milenara noastră istorie, comu
niștii, toți oamenii muncii din județul Vîlcea, asemenea întregii 
națiuni, își îndreaptă cele mai înălțătoare sentimente de gratitu
dine și fierbinte dragoste spre dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, cel mai de seamă fiu al neamului româ
nesc, patriot înflăcărat, personalitate proeminentă a lumii con
temporane, artizan al păcii, colaborării și înțelegerii între toate 
popoarele lumii.

Anii de mari prefaceri revoluționare, de adevărată renaștere în 
toate planurile vieții noastre materiale și spirituale ce au trecut 
de la Congresul al IX-lea reprezintă cea mai deplină confirmare 
a justeței opțiunii comuniștilor români, care, în acel prag de istorie 
nouă, v-au învestit în funcția supremă de-partid pe dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, hotărire de profundă 
înțelepciune izvorîtă din conștiința întregului popor, din dorința 
arzătoare de a avea în frunte, la cîrma destinului național, pe omul 
de cea mai aleasă omenie, pe revoluționarul cel mai încercat, 
purtător al marilor virtuți ale neamului românesc : cinstea, 
dreptatea, hărnicia, lupta neînfricată pentru independență și 
suveranitate națională, pentru propășirea patriei.

De numele dumneavoastră, înscris cu litere de aur pe frontis
piciul acestui timp eroic ce cu . îndreptățită mîndrie patriotică il 
numim „Epocă Ceaușescu",' dd gindirea genială'și neobosita activitate 
pe care o desfășurați sint indisolubil legate uriașele prefaceri 
revoluționare'petrecute în patria'noastră, ’prestigiul de care Româ
nia se bucură astăzi pe toate meridianele planetei, ca țară iubi
toare de pace, înțelegere și conlucrare cu toate popoarele lumii, 
în folosul dezvoltării și înfloririi civilizației umane.

Asemenea tuturor zonelor țării, județul Vîlcea, bucurîndu-se 
din plin de binefacerile „Epocii Ceaușescu", a cunoscut și cunoaște 
în acești ani înnoiri de mare anvergură, care au marcat profund 
întreaga activitate economico-socială, viața însăși a oamenilor, 
înscriindu-se puternic pe coordonatele industrializării, dispunind 
de o agricultură modernă, intensivă, de condiții tot mai bune 
pentru înflorirea științei și culturii, pentru ridicarea bunăstării 
tuturor celor ce trăiesc și muncesc pe aceste meleaguri.

Mulțumindu-vă din adîncul inimilor noastre pentru tot ce ați 
făcut și faceți spre binele și fericirea poporului, vă încredințăm 
în aceste momente solemne, mult iubite și stimate tovarășe secretar 
general, că oamenii muncii din județul Vîlcea, în frunte cu comu
niștii. asemenea întregii națiuni, vor acționa fără preget, sub 
semnul înaltelor comandamente ale acestei epoci de mari împliniri 
socialiste, pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce ne revin 
din istoricele hotărîri ale celui de-al XIII-lea Congres al parti
dului, nou și măreț pisc în ascensiunea patriei spre comunism.

Pe deplin conștienți că prezența dumneavoastră în fruntea 
partidului șl a țării reprezintă cea mai. sigură chezășie a izbin- 
zilor viitoare pe calea progresului și civilizației, vă rugăm să 
primiți, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele 

'mai călduroase urări de sănătate și fericire, ani îndelungați de 
viață și multă putere de muncă întru împlinirea nobilelor aspi
rații și idealuri ale poporului, spre gloria eternă a neamului 
românesc.

COMITETUL JUDEȚEAN VÎLCEA 
AL P.C.R.

Mesajul-angajament al organizației 
județene de partid Vrancea

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
împlinirea a două decenii de la marele act istoric al alegerii 

dumneavoastră, la Congresul al IX-lea, ca secretar general al 
Partidului Comunist Român ne oferă minunatul prilej de a 
exprima respectuoasele și profundele sentimente care ne animă 
față de dumneavoastră, cel mai iubit fiu al națiunii noastre so
cialiste, de a vă adresa din adîncul inimilor cele mai calde și 
sincere felicitări, urările de deplină sănătate și viață îndelungată, 
pentru a conduce cu strălucire partidul, poporul și țara, opera 
măreață de edificare a noii orînduiri pe pămîntul scump al patriei.

Cea mai fecundă și bogată perioadă în' realizări din 
multimilenara noastră istorie, inaugurată de Congresul al 
IX-lea, intrată în conștiința poporului sub denumirea „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", reprezintă o mărturie durabilă a geniului 
creator al poporului nostru, a înaltului său patriotism dovedite 
în înfăptuirea mărețelor obiective pe care partidul, ilustrul său 
conducător le-au fundamentat și împlinit în modernizarea și per
fecționarea întregii vieți economice, politice și ■ sociale, în înflo
rirea științei și culturii, în creșterea bunăstării materiale și spi
rituale a tuturor fiilor și fiicelor patriei,

în acești ani, Vrancea a devenit un județ înfloritor, cu o In
dustrie modernă și eficientă, care a crescut de aproape 10 ori 
in perioada 1965—1985, cu o agricultură în plină modernizare, a 
cărei producție este cu peste 80 la sută mai mare decit in urmă 
cu două decenii, cu o zestre edilitar-gospodărească Îmbogățită de 
cele peste 36 000 de apartamente construite în orașele și comu
nele județului.

Vă raportăm că, acționind sub conducerea organelor și orga
nizațiilor de partid, oamenii muncii din județul Vrancea au reali
zat și depășit principalii indicatori de plan pe primul semestru al 
anului, asigurind condiții pentru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor pe 1985. Pe baza acestei activități ne angajăm, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca în anul jubileului Congresului al 
IX-lea să realizăm planul producției-marfă industriale aferent 
cincinalului 1981—1985 înainte de termen, obținînd suplimentar un 
important volum de producție, să încheiem in devans programul 
de investiții, înregistrind in același timp însemnate economii de 
energie electrică, combustibil convențional și metal.

Vă rugăm să primiți, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
o dată cu expresia recunoștinței și stimei ce vi le purtăm, asigu
rările că vom face totul pentru triumful socialismului și comu
nismului, pentru înălțarea patriei pe noi trepte de progres și civi
lizație, pentru gloria eternă și fericirea poporului român.

COMITETUL JUDEȚEAN VRANCEA 
AL P.C.R.
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A

multilateral comunism
Plenara Comitetului Central al Partidului 

Comunist Român, întrunită in ziua de .24 
iulie 1985. a aniversat, intr-un cadru so
lemn, împlinirea a .20 de ani de la Congre
sul al IX-lea și de la« alegerea, prin voința 
uhariimă a comuniștilor, a întregului nos
tru pdpor, a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în funcția supremă de secretar general al 
partidului. în același timp, in lumină te
zelor și orientărilor, de 6 excepțională în
semnătate teoretică și practică, jalonate de 
istoricul forum din iulie 1965 și pornind 
de la înfăptuirile, fără precedent, obținute 
de poporul român in această perioadă — 
cea mai glorioasă a existenței sale multi
milenare — „Epoca Nicolae Ceaușescu11 — 
plenara a dezbătut, într-o atmosferă de 
puternică angajare patriotică, revoluționară, 
sarcinile ce revin organelor și organizați
ilor de partid, comuniștilor, tuturor oame
nilor muncii pentru îndeplinirea exemplară 
a hotăririlor Congresului al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român, a mărețului 
Program de edificare a societății 'socialiste 
multilateral dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism.

I
Plenara dă o înaltă apreciere magistra

lei cuvîntări rostite, la încheierea lucrări
lor, de secretarul general al partidului, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, care, prin 
analiza științifică, materialist-dialectică și 
istorică a procesului revoluționar unic de 
formare, dezvoltare și afirmare liberă și 
independentă a poporului român, prin pro
funzimea aprecierilor și concluziilor desprin
se din examinarea temeinică, in spiritul 
unei inalte exigențe revoluționare, a dru
mului parcurs in cei douăzeci de ani care 
au trecut de Ia Congresul al IX-lea al 
partidului, prin orientările de largă per
spectivă desprinse din cunoașterea apro
fundată și studierea multilaterală a reali
tăților prezentului și a cerințelor și legită
ților obiective ale dezvoltării societății ro
mânești in noua etapă, constituie un do
cument de excepțională însemnătate pentru 
întreaga activitate a partidului și statului 
nostru, de înfăptuire a hotăririlor Congre
sului al XIII-lea, de ridicare la un nivel 
superior a măreței opere istorice de con
strucție socialistă din România. Cuvintarea 
reprezintă, totodată, o nouă și remarcabilă 
contribuție la îmbogățirea tezaurului gin- 
dirii și practicii revoluționare, un înalt 
exemplu de aplicare creatoare a adevăru
rilor generale ale socialismului științific la 
realitățile concrete ale patriei noastre.

Plenara își însușește pe deplin ideile, 
concluziile și orientările cuprinse in 
cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și hotărăște ca aceasta să stea la baza 
activității organelor și organizațiilor de 
partid, a comuniștilor, a activului de 
partid, in unirea și desfășurarea largă a 
muncii și eforturilor întregului popor pen
tru realizarea neabătută a obiectivelor și 
sarcinilor stabilite la Congresul al XIII-lea, 
a Programului partidului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.

Lucrările plenarei au pus, incă o dată, 
în evidență însemnătatea istorică a Con
gresului al IX-lea, rolul său ‘fundamental 
în dezvoltarea și dinamizarea întregii opere 
de construcție socialistă din patria noastră. 
Congresul a elaborat o concepție științi
fică, armonioasă asupra principalelor do
menii ale edificării noii societăți, a jalonat 
cu clarviziune științifică direcțiile de dez
voltare politică, social-economică a țării și 
căile de acțiune pentru realizarea lor, care 
au imprimat un suflu înnoitor, un puternic 
dinamism întregii opere de construcție 
socialistă.

Hotărîrile și orientările adoptate în urmă 
cu 20 de ani, drumul glorios, de istorice în
făptuiri, parcurs în perioada care a trecut 
de atunci, poartă pecetea inconfundabilă a 
personalității și acțiunii politice revoluțio
nare a .tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel 
mai iubit fiu al națiunii noastre, strălucit 
militant comunist și patriot înflăcărat, 
conducător cu o gindire dialectică profun
dă și cuprinzătoare, care a făcut din în
florirea continuă a patriei, a bunăstării și 
fericirii poporului țelul întregii sale vieți 
și activități de peste cinci decenii în miș
carea revoluționară, în rîndurile partidu
lui comunist. Promotor neobosit al unui 
mod original și cutezător de gindire șî ini
țiativă revoluționară, al concepției științi
fice. novatoare privind căile de înfăptuire 
a revoluției și construcției socialiste, de 
edificare a societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămintul patriei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și-a înscris pentru tot
deauna numele alături de marii eroi ai 
neamului, ca strălucit ctitor de țâră nouă, 
socialistă.

Dacă astăzi vorbim, cu legitimă mîndrie, 
• despre minunatele înfăptuiri din perioada 
1965—1985. despre epoca celor mai bogate 
realizări din întreaga' istorie a țării, aceas
ta se datorează tocmai vastei, neobositei și 
exemplarei activități desfășurate de tova
rășul Nicolae .Ceaușescu, stilului său de 
muncă dinamic, energiei. clocotitoare, fer
mității și clarviziunii revoluționare cu care 
conduce uriașa și complexa operă de edi
ficare a societății socialiste _ multilateral 
dezvoltate pe pămintul României; întregul 
nostru popor și partid știu că marile îm
pliniri ale. acestor gni, certitudinile pre
zentului socialist, ale viitorului nostru co
munist sînt indisolubil legate de numele și 
activitatea celui ce a ctitorit această eroi
că epocă, pe care poporul o numește cu o 

. aleasă satisfacție și profundă recunoștință 
„Epoca Nicolae Ceaușescu".

Strălucitele înfăptuiri din anii care au 
urmat Congresului al IX-lea au confirmat 
și confirmă pe deplin realismul și viabili
tatea orientărilor stabilite de partid, a li- . 
niei politice generale promovate în toate 
etapele construcției socialiste. Documente
le adoptate la congresele și conferințele 
naționale care au avut loc după anul 1965, 
Programul partidului de edificare a socia
lismului și comunismului în România 
poartă în mod nemijlocit, determinant am
prenta gî.ndirii și acțiunii revoluționare a 
secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, bazate pe investigarea 
științifică a realităților concrete din patria 
noastră, pe prospectarea atentă și cutezătoa
re a viitorului, pe aplicarea creatoare a 
adevărurilor generale, a socialismului ști
ințific la condițiile specifice ale României, 
corespunzător cerințelor și posibilităților 
concrete ale fiecărei etape de desfășurare 
a procesului revoluționar.

Plenara Comitetului Central al partidu; 
lui constată cu satisfacție că linia fermă 
a industrializării țării, promovată cu con
secvență de la Congresul al IX-lea, opțiu
nea fundamentată de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru o înaltă rată de acumulare au asi
gurat făurirea unei industrii puternice, 
echilibrate și dinamice, in ansamblul că
reia o creștere prioritară au cunoscut ra
murile de vîrf, purtătoare ale progresului 
tehnic, capabile să asigure valorificarea 
superioară a bogățiilor țării, a energiilor 
creatoare ale întregului popor,. Constituie o 

<______________________ __ ____________

sursă generatoare. de mîndrie ’ patriotică 
faptul că în anul- XX al • ‘ „Epocii 
Nipola'e Ceaușescu" industria românească 

., realizează o producție de p.este ‘ o sută-de 
ori mai mare decit in primul an al liber
tății patriei —- 1945. . . ‘

Plenara dă "o înaltă apreciere’ orientării 
imprimate agriculturii de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în anii • de după Con
gresul' ai IX-lea,- în direcția unei’ dezvol
tări > intensive, moderne,‘pe baze socialiste, 
a sporirii considerabile a producției vege
tale și animale în vederea asigurării; în 
condiții cît mai bune, 'a cerințelor de con
sum. ale populației, a necesarului de ma
terii'’- prime pentru ' economia națională și 
pentru export. '

Plenara a subliniat însemnătatea deosebi
tă a organizării administrativ-teritoriale a 
țării, care a dat un nou curs procesului de 
amplasare armonioasă a-forțelor de ■ pro
ducție, a racordat la ritmurile dinamice ale 
economiei naționale toate zonele țării; asi- 
gurind astfel ’ ridicarea ' la o- viață înflori
toare a tuturor localităților și județelor, 
creșterea gradului general de bunăstare și 
civilizație al intregului popor.

Plenara apreciază că, prin grija șî pre
ocuparea deosebită pe care partidul, perso
nal tovarășul Nicolae Ceaușescu; o ma
nifestă pentru așezarea fermă a științei la 
baza dezvoltării forțelor de producție, a 
conducerii și organizării întregii vieți so
ciale, România dispune —■ pentru prima 
oară în istoria sa — de o politică de stat 
programatică în domeniul cercetării știin
țifice, dezvoltării tehnologice și 'introduce
rii progresului tehnic. Cercetarea științifi
că, strîns legată de producție, de cerințele 
concrete ale dezvoltării economieo-sociale 
a țării,’ aduce, sub conducerea de inaltă 
competență a tovarășei Elena Ceaușescu, 
o contribuție de mare importanță’ la moder
nizarea forțelor de producție, la valorifica
rea superioară a resurselor naționale, la 
promovarea largă în producție a cuceriri
lor revoluției fehnico'-știintifice moderne.

Continua înflorire a învățămîntului, a 
culturii socialiste, așezarea trainică a struc
turilor școlii de toate gradele în deplină 
concordanță cu cerințele economiei națio
nale, legarea tot mai strînsă a învătămîn
tului cu cercetarea, cu producția au de
terminat ridicarea nivelului de cultură al 
maselor populare, lărgirea orizontului lor 
de cunoaștere și de gindire. Anii de după 
Congresul al IX-lea al partidului sînt, în 
egală măsură, anii desfășurării unei largi 
activități ideologice și politico-educative, 
de făurire a omului nou, cu o' conștiință 
înaintată, revoluționară și demn construc
tor conștient al socialismului.

Plenara a pus în lumină adevărul că 
strălucitele înfăptuiri în dezvoltarea eco-, 
nomică a țării, în întărirea proprietății so
cialiste și.,creșterea avuției p.ațjonale .șițșu 
găsit expresie 'în ridicarea coiitiruiă*’»'ni
velului de trai material și spiritual ml în
tregului. popor —r— scopul suprem al politi
cii partidului și statului nostru — în afir
marea cu țot mai multă vigoare a valori
lor civilizației socialiste, în promovarea 
fermă a principiilor și normelor eticii și 
echității socialiste.

Plenara Comitetului Central a dat o 
înălță apreciere orientărilor constante.. ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu îndreptate 
în’direcția perfecționării continue a orga- 

. nizării și conducerii societății socialiste, 
evidențiind că, în anii care au trecut de la 
Congresul al IX-lea, în România a fost 
creat și dezvoltat uh sistem original, unic 
în felul său, al democrației muncițorești- 
revoluționare, care asigură participarea 
directă a oamenilor muncii — în . calitatea 
lor de proprietari, producători și benefi
ciari — la conducerea tuturor sectoarelor 
vieții economice și sociale, a societății, 
•asigurîndu-se astfel înfăptuirea în practi
că a principiului de bază al socialismului 
— subliniat nu o dată de secretarul general 
al partidului — privind conducerea țării 
prin popor și pentru popor.

A crescut și s-a perfecționat rolul sta
tului în desfășurarea întregii opere de con
strucție socialistă pe baza aplicării dina
mice a principiului centralismului demo
cratic, în vederea asigurării conducerii 
unitare a întregii vieți economieo-sociale.

Plenara a subliniat cu tărie că toate mă
rețele realizări dobindite in această 
glorioasă epocă, înălțarea României ■ pe 
culmi tot mai inalte de progres și civiliza
ție sini rodul nimicii entuziaste a întregu
lui _ popor, a unității sale de ncclin- 

partidului. a celui mai iu- 
al națiunii noastre, tovarășul

lui 
tit în jurul 
bit fiu C _ ,....................... ,
Nicolae Ceaușescu, fiind indisolubil legate 
de modul exemplar în care Partidul Comu
nist Român își exercită rolul său de forță 
politică conducătoare, de capacitatea sa de 
a gindi prezentul și viitorul patriei, de a 
călăuzi în mod ferm procesul revoluționar 
al dezvoltării multilaterale a țării și per
fecționării noii orinduiri.

în spiritul unității dialectice dintre poli
tica internă și externă, a partidului nos
tru, plenara Comitetului Central apreciază 
că anii ce au urmat, după Congresul al 
IX-lea au marcat o perioadă de .largă des
chidere internațională,.în care România s-a 
afirmat tot mai activ și mai dinamic în 
viața politică mondiala, bucurîndu-se, pen
tru inițiativele șji acțiunile sale de pace și 
colaborare, de un înalt prestigiu în rîndul 
tuturor națiunilor lumii. Profunda angaja
re a țării noastre în dezbaterea și soluțio
narea constructivă a celor mai arzătoare 
probleme ale contemporaneității, în crista
lizarea unor soluții corespunzătoare aspi
rațiilor vitale ale națiunii noastre socia
liste, ca și ale întregii umanități, se înte
meiază pe promovarea neabătută, în rela
țiile dintre state, a principiilor egalității, 
respectului independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile in
terne și avantajului recipfoc.

Politica externă ..profund umanistă, a 
României, al cărei strălucit ctitor și 
promotor neobosit este secretarul general 
al partidului, a adus țării noastre un bine
meritat renume și o largă prețuire inter
națională, iar tovarășului Nicolae Ceaușescu 
înalta recunoaștere de Erou al păcii.

II
Marile victorii obținute de poporul 

român, sub conducerea partidului comu
nist, în epoca cea mai rodnică din istoria 
patriei, inaugurată de Congresul al IX-lea, 
asigură o bază trainică, pentru trecerea cu 
succes la realizarea mărețelor obiective 
stabilite de Congresul al XIII-lea, pentru 
dezvoltarea economico-spcială a României 
în cincinalul 1986—1990 și, în perspectivă, 
pină în anul 2000, pentru înfăptuirea nea
bătută a Programului partidului de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre comu
nism. . •

Avem în față un minunat program de 
muncă și de luptă, de dezvoltare econo- 
mico-socială a țării în perioada următoare. 
Dispunem de tot ceea ce este necesar 
pentru a realiza în cele mai bune condi
ții acest program’! Acum, hotâritoare este 

unirea tuturor eforturilor,: buna organiza^ 
re a ’ muncii și a prodiicției, .mobilizarea 
largă a energiilor și capacității creatoare 
a întregului popor.

Chezășia înfăptuirii istoricelor hotărîri 
adoptate de Congresul al XIII-lea o re
prezintă creșterea continuă a rolului con
ducător al partidului in întreaga societate, 
întărirea permanentă a legăturilor sale cu 
masele.

PLENARA CHEAMĂ ORGANELE 
SI ORGANIZAȚIILE DE PARTID, 
Activul de partid, pe toti 
COMUNIȘTII SĂ-ȘI SPOREASCĂ 
ROLUL CONDUCĂTOR, AFIR- 
MÎNDU-SE, ÎN TOATE ÎMPREJU
RĂRILE, CA PROMOTORI Al SPI
RITULUI REVOLUȚIONAR, ACTIO- 
NlND CU CEA MAI ÎNALTĂ RĂS
PUNDERE PENTRU UNIREA OA
MENILOR MUNCII ÎN ÎNDEPLINI
REA EXEMPLARĂ A OBIECTIVE
LOR Șl SARCINILOR CE LE 
REVIN DIN PROGRAMUL GENE
RAL DE DEZVOLTARE ECONO- 
MICO-SOCIALĂ A ȚĂRII, PENTRU 
PROMOVAREA FERMĂ A NOU
LUI ÎN TOATE SECTOARELE DE 
ACTIVITATE, PENTRU PERFECȚIO
NAREA CONTINUĂ A METODE
LOR Șl STILULUI DE MUNCĂ, 
PRIN INTEGRAREA SI IMPLICA
REA TOT MAI PROFUNDĂ ÎN 
MUNCA SI VIAȚA FIECĂRUI CO
LECTIV.

ÎNDATORIREA CEA MAI ÎNALTĂ 
A FIECĂRUI COMUNIST, A FIE
CĂRUI OM AL MUNCII, A TUTU
ROR CETĂȚENILOR PATRIEI ESTE 
DE A CONTRIBUI ACTIV LA ÎN
DEPLINIREA INTEGRALĂ A PRO
GRAMELOR DE DEZVOLTARE 
ECONOMICO-SOCIALÂ, LA DEZ
VOLTAREA Șl MODERNIZAREA 
ECONOMIEI NAȚIONALE, A TU
TUROR DOMENIILOR DE ACTIVI
TATE, CONDIȚIE ESENȚIALĂ PEN
TRU CREȘTEREA BUNĂSTĂRII 
POPORULUI, PENTRU RIDICAREA 
PATRIEI PE NOI TREPTE DE PRO
GRES Șî-CIVILIZAȚIE.

Prevederile Congresului al XIII-lea 
acordă o importanță depsebită dezvoltării 
industriei, a bazei de materii prime și ■ 
energetice a țării, modernizării continue a 
forțelor de producție prin promovarea 
susținută a celor mai noi cuceriri ale revo
luției tehnico-științifice contemporane, 
extinderea mecanizării, automatizării, ro
botizării și cibernetizării producției, a pro
ceselor de muncă. în spiritul- hotăririlor 
Congresului, al indicațiilor și. orientărilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în viitorul 
cincinal se prevede — ca un obiectiv de 
cea mai mare importanță — accentuarea 
caracterului intensiv al economiei, trecerea 
mai hotărită de la producția extensivă la 
cea intensivă, de mare productivitate și 
eficiență, ridicarea calității și sporirea 
competitivității produselor românești pe 
piața mondială.

PLENARA ADRESEAZĂ CON
SILIILOR OAMENILOR MUNCII 
DIN INDUSTRIE, TRANSPORTURI, 
CONSTRUCȚII, CLASEI MUNCI
TOARE Șl TUTUROR OAMENILOR 
MUNCII CHEMAREA DE A AC
ȚIONA CU ABNEGAȚIE Șl ÎNALT 
SPIRIT REVOLUȚIONAR PENTRU 
ÎNFĂPTUIREA ÎN'CELE MAI BUNE 
CONDIȚII A PLANURILOR DE 
PRODUCȚIE, PENTRU A ASIGURA 
RIDICAREA NIVELULUI TEHNIC 
SI CALITATIV AL PRODUSELOR, 
VALORIFICAREA SUPERIOARĂ A 
RESURSELOR MATERIALE, CREȘ
TEREA NECONTENITĂ A PRO
DUCTIVITĂȚII MUNCII, REDUCE
REA CONSUMURILOR DE MA
TERII PRIME, ENERGIE Șl MATE
RIALE, RIDICAREA CONTINUĂ A 
CALITĂȚII PRODUSELOR, ASTFEL 
ÎNCÎT, LA SFÎRȘITUL CINCINALU
LUI VIITOR, MAREA. MAJORITATE 
A PRODUSELOR INDUSTRIEI 
ROMÂNEȘTI SĂ FIE REALIZATE LA 
CEL MAI ÎNALT NIVEL MONDIAL, 
IAR O PARTE DIN ELE SĂ DOBÎN- 
DEASCÂ ÎNTÎIETATE ÎN LUME.

Plenara relevă că, în viziunea nouă, 
deschisă de Congresul al IX-lea al parti
dului, privind ridicarea rolului agriculturii 
în dezvoltarea economico-socială a țării, 
documentele Congresului al XIII-lea sta
bilesc. ca obiectiv fundamental realizarea 
noii revoluții agrare, care presupune, așa 
cum arăta secretarul general al partidului, 
transformarea generală a felului de muncă, 
de viață și de gindire al țărănimii noastre 
cooperatiste, realizarea unei producții agri
cole mari, care să satisfacă din plin nece
sitățile de consum ale întregului popor, 
precum și alte cerințe ale dezvoltării eco
nomiei naționale.

PLENARA CHEAMĂ ORGANELE 
SI ORGANIZAȚIILE DE PARTID 
DIN AGRICULTURĂ, ȚĂRĂNIMEA 
COOPERATISTĂ, PE LUCRĂTORII, 
MECANIZATORII SI SPECIALIȘTII 
DIN TOATE UNITĂȚILE AGRICOLE 
DE STAT Șl COOPERATISTE, PE 
TOȚI OAMENII MUNCII DE LA 
SATE SA ACȚIONEZE CU CEA 
MAI MARE HOTĂRÎRE PENTRU 
ÎNFĂPTUIREA MOBILIZATOARE
LOR PROGRAME DE CREȘTERE A 
PRODUCȚIILOR VEGETALE Șl 

ANIMALE, PENTRU EXECUTAREA 
EXEMPLARĂ A FIECĂREI LUCRĂRI 
AGRICOLE, BUNA ÎNTREȚINERE 
A.CULTURILOR $1 STRÎNGEREA 
LA TIMP SI IN BUNE CONDIȚII A 
RECOLTEI, PENTRU DESFĂȘURA
REA CU SUCCES A NOII RE
VOLUȚII AGRARE, CARE TRE
BUIE SĂ-SI GĂSEASCĂ EXPRE
SIE CONCRETĂ ÎN OBȚINEREA 
UNOR PRODUCȚII SPORITE LA 
HECTAR, LA TOATE CULTURILE SI 
ÎN TOATE JUDEȚELE TĂRII, ÎN RI
DICAREA LA UN NIVEL TOT MAI 
ÎNALT A AGRICULTURII ROMÂ
NEȘTI.

Dînd o înaltă apreciere concepției nova
toare a tovarășului Nicolae Ceaușescu cu 
privire la rolul și funcțiile științei în fău
rirea și dezvoltarea construcției socialiste 
în patria noastră, plenara a relevat impor
tanța hotăririlor celui de-al XIII-lea Con
gres al partidului, care stabilesc obiective 
clare și precise pentru creșterea contribu
ției cercetării științifice la dezvoltarea și 
modernizarea producției și la valorificarea 
cu eficientă sporită a bogățiilor naturale, 
la afirmarea mai hotărită a unei calități 
superioare în toate domeniile.

PLENARA ADRESEAZĂ ORGA
NELOR SI ORGANIZAȚIILOR DE 
PARTID DIN DOMENIUL ȘTIIN
ȚEI SI CERCETĂRII, COMUNIȘTI
LOR; TUTUROR OAMENILOR DE 
STIINTĂ, CERCETĂTORILOR, ÎN
TREGULUI FRONT ȘTIINȚIFIC 
CHEMAREA DE A ACȚIONA CU 
FERMITATE SI CONSECVENȚĂ 
PENTRU DEZVOLTAREA SI INTEN
SIFICAREA CERCETĂRII ORIGI
NALE, PENTRU AFIRMAREA TOT 
MAI PUTERNICĂ A POTENȚIALU
LUI DE CREATIVITATE ROMÂ
NEASCĂ, PENTRU LEGAREA TOT 
MAI STRÎNSĂ DE PRODUCȚIE SI 
CREȘTEREA APORTULUI STIINTEI 
LA REALIZAREA OBIECTIVELOR 
VIITORULUI CINCINAL, ALE 
FĂURIRII NOII ORÎNDUIRI SO
CIALISTE PE PĂMINTUL SCUMPEI 

.... NOASTRE PATRII. ESTE O ÎNALTĂ 
ÎNDATORIRE DE ONOARE A TU
TUROR OAMENILOR MUNCII 
CARE ÎSI DESFĂȘOARĂ ACTIVI
TATEA PE TĂRÎMUL CERCETĂRII 
ȘTIINȚIFICE DE A FACE TOTUL 
PENTRU A ASIGURA REALIZAREA 
SI INTRODUCEREA ÎN PRODUC
ȚIE A NOI TIPURI DE MAȘINI, 
UTILAJE, APARATE SI INSTALAȚII 
DE ÎNALTĂ PRODUCTIVITATE, 
PENTRU A CONTRIBUI LA PRO
DUCEREA DE NOI MATERIALE 
CU PROPRIETĂȚI TEHNICO- 
FUNCTIONALE ÎMBUNĂTĂȚITE, 
PENTRU ELABORAREA DE TEH
NOLOGII PERFECȚIONATE PEN
TRU REDUCEREA CONSUMURI
LOR DE MATERII PRIME Șl ENER
GIE, PENTRU VALORIFICAREA 
MATERIALELOR REFOLOSIBILE, 
PENTRU RIDICAREA CONTINUĂ 
A CALITĂȚII PRODUSELOR RO
MÂNEȘTI !'

Plenara evidențiază însemnătatea deose
bită a școlii ca principal factor de cultură 
și civilizație, subliniind că, prin obiecti
vele sale. Congresul al XIII-lea deschide 
învățămîntului românesc perspective dintre 
cele mai luminoase pe linia integrării, in 
continuare, a acestuia cu producția, a or
ganizării procesului instructiv-educativ în 
strînsă concordanță cu cerințele economiei 
naționale, ale pregătirii de cadre temeinic 
calificate pentru toate domeniile construc
ției socialiste din patria noastră.

TOATE

PLENARA CHEAMĂ ORGANE
LE SI ORGANIZAȚIILE DE PARTID 
DIN DOMENIUL ÎNVĂȚĂMÎN- 
TULUI, PE COMUNIȘTII DIN 
SCOLI, DIN INSTITUTELE DE IN- 
VĂTĂMÎNT SUPERIOR,
CADRELE DIDACTICE, ÎNVĂȚĂ
TORII, PROFESORII SI EDUCA
TORII SĂ ACȚIONEZE CU ÎNAL
TĂ DĂRUIRE Șl PASIUNE REVO
LUȚIONARĂ PENTRU CA, PE 
BĂNCILE ȘCOLILOR DE TOATE 
GRADELE, SĂ SE FORMEZE, PEN
TRU MUNCĂ Șl VIATĂ, UN TINE
RET SĂNĂTOS, HARNIC, ÎNSETAT 
DE CULTURĂ SI ȘTIINȚĂ, CADRE 
BINE PREGĂTITE'- BUNI SPE
CIALIST!, BUNI REVOLUȚIONARI 
- PENTRU TOATE DOMENIILE 
VIEȚII ECONOMICO-SOCIALE 
DIN PATRIA NOASTRĂ.

Plenara a pus în lumină rolul culturii 
noastre socialiste in formarea omului nou, 
în afirmarea valorilor naționale. în acest 
spirit au fost reliefate direcțiile de acțiune 
stabilite de Congresul al XIII-lea al parti
dului, in vederea perfecționării activității 
cultural-educative, astfel încît aceasta să 
contribuie într-o mai mare măsură la mo
delarea omului nou al epocii socialiste și 
comuniste, la educarea lui în spiritul pa
triotismului și solidarității internaționale, la 
dezvoltarea și afirmarea umanismului re
voluționar.

PLENARA ADRESEAZĂ CHE
MAREA ORGANELOR Șl ORGA
NIZAȚIILOR DE PARTID DIN DO
MENIUL MUNCII POLITICO-EDU
CATIVE, AL CULTURII Șl ARTEI,

\

ȘlTUTUROR COMUNIȘTILOR 
LUCRĂTORILOR DIN ACESTE 
SECTOARE DE ACTIVITATE, TU
TUROR CREATORILOR DE VA
LORI CULTURALE SĂ ACȚIONEZE 
NEÎNCETAT PENTRU ÎMBOGĂ
ȚIREA CONTINUĂ A VALOROSU
LUI PATRIMONIU AL CULTURII 
NOASTRE SOCIALISTE, PENTRU 
DESFĂȘURAREA UNEI INTENSE 
MUNCI POLITICE Șl EDUCATIVE 
CONSACRATE LĂRGIRII ORI
ZONTULUI CULTURAL AL OAME
NILOR MUNCII, EDUCĂRII Șl 
FORMĂRII LOR SĂNĂTOASE ÎN 
SPIRITUL CELOR MAI BUNE TRA
DIȚII PROGRESISTE ALE CULTU
RII ROMÂNEȘTI, AL DRAGOSTEI 
NEȚĂRMURITE FATĂ DE PARTID, 
ȚARĂ Șl POPOR, AL HOTĂRÎRII 
DE A FACE TOTUL PENTRU ÎN
FLORIREA MATERIALĂ Șl SPIRI
TUALĂ A PATRIEI SOCIALISTE, 
PENTRU RIDICAREA El PE CULMI 
TOT MAI ÎNALTE DE CIVILIZAȚIE 
Șl PROGRES.

Plenara a subliniat valoarea deosebită a 
tezelor referitoare la promovarea și valo
rificarea largă a capacității de creație a 
tineretului in revoluția și construcția so
cialistă, la educarea și formarea tinerei 
generații în spiritul muncii, al patrio
tismului socialist, al atașamentului 
profund pentru cauza progresului și pros
perității patriei. în toate marile înfăptuiri 
ale acestor 20 de ani și in tot ceea ce s-a 
realizat în țara noastră se află organic 
încorporată și munca tineretului, contribu
ția sa de mare importanță la progresul și 
înflorirea întregii țări. Congresul al 
XIII-lea al partidului a deschis noi și lu
minoase perspective de afirmare multila
terală a tineretului în toate domeniile de 
activitate.

PLENARA ADRESEAZĂ ORGA
NIZAȚIEI REVOLUȚIONARE A TI
NERETULUI, TUTUROR TINERI
LOR PATRIEI CHEMAREA DE A 
MUNCI SI ÎNVĂȚA, ÎN SPIRIT RE
VOLUȚIONAR, ASÂ CUM CERE 
SECRETARUL GENERAL AL 
PARTIDULUI, TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUSESCU, PRIETEN 
APROPIAT SI ' ÎNDRUMĂTOR 
DRAG AL TINERETULUI. TINERI I 
MUNCIȚI SI ÎNVĂTATI, ÎNVĂTATI 
SI MUNCIȚI, AFIRMATI-VĂ CA 
NEOBOSITI SI PASIONAȚI PRO
MOTORI Âl NOULUI, CERCETAT! 
CU DĂRUIRE TAINELE NATURII, 
DOVEDITI-VĂ DEMNI CONTI
NUATORI Al ÎNAINTAȘILOR, Al 
LUMINOASELOR ÎNFĂPTUIRI ALE 
PREZENTULUI, ACȚIONAȚI CU 
ENERGIE, COMPETENTĂ Șl ELAN 
REVOLUȚIONAR PENTRU' A ÎM
BOGĂȚI AVUȚIA NAȚIONALĂ CU 
NOI VALORI MATERIALE SI SPI
RITUALE, PENTRU A VĂ ADUCE 
ÎNTREAGA VOASTRĂ CONTRIBU
ȚIE LA PROGRESUL NEÎNCETAT 
AL PATRIEI !

Evidențiind preocuparea larg manifestată 
în ultimele două decenii pentru creșterea 
rolului femeii în toate domeniile de acti
vitate, plenara apreciază că noile și im
portantele măsuri stabilite de Congresul al 
XIII-lea, obiectivele dezvoltării economico- 
sociale a patriei asigură femeilor largi po
sibilități de afirmare în viața economico- 
socială, de creștere a contribuției lor Ia

Comuniști, oameni ai muncii

de la orașe și sate!

Marile prefaceri înnoitoare realizate în 
viața țării în cele două decenii de la Con
gresul al IX-lea și- de cînd, în fruntea sa, 
a fost ales, prin voința unanimă a comu
niștilor, a întregii națiuni. strălucitul 
militant revoluționar și înțeleptul condu
cător de țară, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
confirmă, cu puterea de netăgăduit a 
faptelor, justețea drumului pe care ne-am 
angajat în construcția socialismului pe 
pămintul patriei. Sub conducerea partidu
lui, vom merge și în viitor, cu toată 
hotărîrea, pe acest drum de mărețe victorii 
și împliniri socialiste ! Unitatea indestruc- 

LA ÎMPLINIREA A DOUĂ DECENII DE LA CONGRESUL AL IX-LEA 
Șl DE LA ALEGEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN ÎNALTA 
FUNCȚIE DE SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI, SUPREMUL LEGÂMÎNT 
AL TUTUROR COMUNIȘTILOR, AL ÎNTREGULUI PARTID Șl POPOR ESTE 
DE A ÎNTĂRI NECONTENIT ACEASTĂ UNITATE, DE A URMA NEABĂTUT 
PILDUITORUL EXEMPLU DE ÎNFLĂCĂRAT PATRIOT Șl REVOLUȚIONAR AL 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, ACȚIONÎND CU TOATE FORȚELE 
Șl CAPACITĂȚILE CREATOARE PENTRU ÎNFĂPTUIREA EXEMPLARĂ A ÎN
TREGII POLITICI INTERNE Șl EXTERNE A PARTIDULUI Șl STATULUI NOS
TRU, ÎNSCRIIND, ÎN ANII CE VIN, NOI Șl STRĂLUCITE IZBINZI ÎN CRONICA 
EROICEI EPOPEI A CONSTRUCȚIEI SOCIALISTE ȘI COMUNISTE ÎN 
ROMÂNIA.

SUB CONDUCEREA ÎNCERCATĂ A GLORIOSULUI NOSTRU 
PARTID COMUNIST, A SECRETARULUI SĂU GENERAL, TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU, SĂ MUNCIM CU NEȚĂRMURIT DEVOTAMENT, CU 
ABNEGAȚIE PATRIOTICĂ, SĂ FACEM TOTUL PENTRU A ASIGURA PRO
GRESUL MULTILATERAL AL PATRIEI SOCIALISTE, PENTRU CA ROMÂNIA 
SOCIALISTĂ SĂ SE AFIRME TOT MAI PUTERNIC CA O ȚARĂ ÎNFLORI
TOARE, INDEPENDENTĂ Șl SUVERANĂ, LIBERĂ Șl DEMNĂ INTRE 
NAȚIUNILE LUMII I

înfăptuirea programelor de dezvoltare mul
tilaterală a țării, de înflorire a națiunii 
noastre socialiste.

PLENARA CHEAMĂ COMITE
TELE DE FEMEI, TOATE FEMEILE 
TĂRII SĂ ADUCĂ O CONTRIBU
ȚIE TOT MAI MARE LA ÎNFĂP
TUIREA EXEMPLARĂ A OBIECTI
VELOR DE RIDICARE ECONOMI
CĂ Șl SOCIALĂ A PATRIEI SO
CIALISTE. FEMEI ALE ROMÂNIEI 
SOCIALISTE ! MUNCIȚI CU 
ABNEGAȚIE, CU PASIUNE Șl 
SPIRIT DE INIȚIATIVĂ, VALORIFI- 
CÎND PLENĂR MINUNATELE 
VOASTRE CALITĂȚI, SPIRITUL 
GOSPODĂRESC CE VĂ CARAC
TERIZEAZĂ, IN MUNCA Șl 
LUPTA PENTRU DEZVOLTAREA 
PRODUCȚIEI Șl A AVUȚIEI NA
ȚIONALE,' PENTRU ÎNFLORIREA 
TUTUROR LOCALITĂȚILOR PA
TRIEI, ANGAJÎNDU-VÂ ACTIV ÎN 
DEZBATEREA Șl SOLUȚIO
NAREA CELOR MÂI IMPORTANTE 
PROBLEME ALE VIEȚII NOASTRE 
ECONOMICO-SOCIALE ! SITUA- 
ȚI-VĂ, PERMANENT, PRIN FAP
TELE VOASTRE DE MUNCĂ, LA 
ÎNĂLȚIMEA MARILOR RĂSPUN
DERI PE CARE LE AVEȚI ÎN SO
CIETATEA NOASTRĂ, A ÎNCREDE
RII Șl PREȚUIRII PE CARE VI LE 
ACORDĂ 'ÎNTREGUL NOSTRU 
POPOR I

înfăptuirea în bune condiții a mărețe
lor planuri pe care ni le propunem pentru 
dezvoltarea viitoare a țării și ridicarea 
nivelului general de viață și civilizație ai 
întregului popor este nemijlocit legată de 
asigurarea unui climat trainic de pace și 
colaborare pașnică în lume.

IN SPIRITUL 1NFLÂCĂRATELOR 
ÎNDEMNURI LA INTENSIFICAREA 
LUPTEI PENTRU PACE, PENTRU 
DEZARMARE, PENTRU APĂRAREA 
DREPTULUI SUPREM AL TUTU
ROR POPOARELOR, AL OAMENI
LOR LA VIATĂ, LA PACE, LA 
EXISTENTĂ “
PE CARE 
RAL AL 
ȘEDINȚELE 
NICOLAE 
ADRESAT Șl DE ASTĂ DATĂ, DE 
LA TRIBUNA PLENAREI COMITE
TULUI CENTRAL SI A ACTIVULUI 
CENTRAL DE PÂRTID, SĂ MI
LITĂM CU TOATĂ FORȚA SI 
ENERGIA PENTRU A FACE TOT 
MAI PUTERNIC AUZIT ÎN LUME 
GLASUL DE PACE AL POPORU
LUI ROMÂN, HOTĂRÎREA SA DE 
A-SI UNI EFORTURILE Șl A CON
LUCRA STRÎNS CU CELELALTE 
POPOARE, CU FORȚELE IUBI
TOARE DE PACE DE PRETUTIN
DENI PENTRU A ÎNLĂTURA PERI
COLUL UNUI NOU RĂZBOI 
MONDIAL - CARE S-AR TRANS
FORMA, INEVITABIL, ÎNTR-0 CA
TASTROFĂ NUCLEARĂ - PENTRU 
A IMPUNE PACEA, DEZARMA
REA, PENTRU O LUME FĂRĂ 
ARME Șl FĂRĂ RĂZBOAIE.

LIBERĂ SI DEMNĂ, 
SECRETARUL GENE-

PARTIDULUI, PRE- 
TĂRII, TOVARĂȘUL 
CEAUSESCU, LE-A

Socialiste 
Ceaușescu, 

garanția

tibilă a poporului în jurul Partidului 
Comunist Român. al secretarului său 
general, președintele Republicii 
România, tovarășul Nicolae 
reprezintă temelia de granit și 
sigură a realizării neabătute a hotăririlor 
Congresului al XIII-lea, a Programului 
partidului, a tot ceea ce ne-am propus să 
înfăptuim în anii ce vin, spre binele, 
prosperitatea și înălțarea continuă a pa
triei socialiste, al întăririi independenței 
și suveranității naționale, al înaintării vic
torioase a României spre viitorul său de 
aur — comunismul.
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PROMOVAREA TEHNOLOGIILOR MODERNE
condiție hotăritoare a economisirii resurselor energetice
Reamintind incontestabilul adevăr că cea mai bună și cea mai im

portantă sursă de energie este folosirea ei rațională și reducerea consu
murilor, secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
a arătat în cuvîntarea rostită la recentul forum al democrației muncito
rești că o sarcină deosebita in acest sens revine cercetării științifice și 
proiectării pentru a găsi cele mai bune soluții, cele mai adecvate tehno
logii, pentru a realiza proiecte mai puțin costisitoare.

In contextul acestor necesități. se înțelege că elaborarea unor noi

tehnologii în orice domeniu al industriei nu poate fi concepută fără 
luarea în calcul a efectelor sale asupra reducerii consumurilor de energie 
și de combustibil. Important este insa ca noile tehnologii, puse la punct 
prin strădania cercetătorilor din institutele de specialitate, să fie cunos
cute și generalizate cu maximă operativitate pretutindeni unde este po
sibil, astfel ca eficiența lor să fie cit mai mare, lată citeva tehnologii 
care situează în primul plan al efectelor 
getice.

reducerea consumurilor ener-

LUCRĂRILE AGRICOLE DE VARĂ

INTENSIFICATE LA MAXIMUM!
t

HUNEDOARA: Ritmuri susținute la seceriș

FACETI 
SINGURI 
ACESTE 

CALCULE!

valuare critică a tuturor datelor teo
retice și experimentale cunoscute, 
inginerul Romul Chiorean de la 
Centrul de cercetare si proiectare 
din Aiud (specializat in probleme 
tehnologice ale industriei metalurgi
ce) a elaborat un procedeu origi
nal care generalizează tehnologiile 
anterioare de detensionare prin vi-

de piese șî materiale (pe plăci de 
cite 100 kg. pe cilindri de laminor, 
pe lingotiere. pe prăjini de foraj, 
pe mese de mașini-unelte etc.) des
fășurate la întreprinderea metalur
gică din Aiud. „Republica" — din 
București, întreprinderea de utilaj 
greu din Craiova etc. s-au eviden
țiat o serie de avantaje net supe-

VALOAREA 
MICILOR 

ECONOMII

Este cunoscut faptul că în timpul 
fabricării unei piese metalice oare
care se induc, ca urmare a proce
sului tehnologic folosit — turnare, 
forjare, sudare, așchiere etc. — 
tensiuni interne în masa metalului. 
Acestea pot provoca efecte negati
ve dintre cele mai nefavorabile, in
clusiv ruperea piesei la încărcări 
mult inferioare ceîor antecalculate.

Eliminarea acestor tensiuni con
stituie obiectul unor intense și a-' 
sidue studii pe plan mondial. Cea 
mai larg utilizată este. în prezent, 
detensionarea termică, ce presupune 
încălzirea piesei, menținerea la o a- 
numită temperatură și răcirea ei 
controlată. în ultima vreme însă, ca 
o alternativă a detensionării termi
ce. a apărut procedeul de detensio
nare prin vibrații, cu efecte econo
mice net superioare, cum ar fi : o 
energie specifică consumată de 10 000 
de ori mai mică, o productivitate de 
peste 15 ori mai mare, costuri de 
transport neînsemnate — piesa pu
țind fi detensionată în locul cel mai 
convenabil din punct de vedere teh
nologic. Acest procedeu a fost și 
este aplicat și în unele întreprin
deri din țara noastră. Totuși, în po
fida tuturor avantajelor, această 
tehnică nu a fost acceptată și ca 
urmare nici extinsă pe scară largă, 
datorită unor motive obiective : baza 
teoretică a mecanismului de interac
țiune a energiei vibratorii cu struc
tura materialului nu oferă argu
mente convingătoare ; principiul de 
măsură a gradului de detensionare 
preconizat de aparatura de tip cla
sic nu și-a găsit o corespondentă cit 
de cît apropiată cu modelele de ve
rificare și evaluare a stării tensio
nale recunoscute ; stabilirea para
metrilor de vibrare se făcea empi
ric.

Pentru clarificasea elementelor-j- 
necunoscute, șr punerea sub control 
a procedeului de_ detensionare prin__
vibrații, în multe țări. ‘ pfihtfe‘*care 
și România, s-au întreprins studii 
intense. Prin rezultatele obținute se 
pare — așa cum reiese din litera
tura de specialitate consacrată aces
tei probleme — că cercetările ro
mânești sint cu rezultate dintre cele 
mai favorabile. Procedind la o e-

problemă de maxima
ÎNSEMNĂTATE

preocupare de maximă
RĂSPUNDERE

execută cubrații. Noul procedeu se 
echipament specific, pune sub con
trol detensionarea prin vibrații, o- 
perațiunea efectuindu-se într-o ma
nieră care satisface cele mai exi
gente cerințe de calitate.

Procedeul. în noua sa concepție 
este aplicabil. în principal, la ori
ce piesă 
solid cu 
restricții 
greutate, 
mente adecvate si ținînd cont de în
treaga complexitate tehnologică de 
execuție a piesei.

Din experiențele de laborator și de 
producție executate pe unele loturi

fabricată dintr-un material 
structură cristalină, fără 

de formă, dimensiuni sau 
utilizînd. firește, echipa-

ri oare procedeului clasic de deten
sionare (vezi tabelul). De pildă, la 
întreprinderea metalurgică din Aiud 
avîndu-se în vedere rezultatele ob
ținute pînă în prezent, se estimea
ză o reducere a consumului de gaz 
metan de circa 15 000—20 000 mc pe 
zi. ceea ce înseamnă 5 milioane de 
lei pe an reduceri la consumurile de 
energie, fără a se lua în calcul chel
tuielile de regie din sectoarele 
calde, eliberarea de capacități de 
producție, creșterea productivității și 
îmbunătățirea
Este inutil să mai' precizăm că a- 
cest procedeu se impune de ur
gentă aplicat și generalizat.

calității produselor.

Consumurile energetice pe diierite procese de detensionare 
fin kg combustibil convențional)

Tipul de piesă
DETENSIONARE

Termică Vibrații 
(clasic)

Vibrații 
(nou)

Cilindru de laminor 
de 14 tone ’

$ ,~i:i
1 495 0,15 0,06

Lingotieră 5 tone 920 0,09 ’ *’ 0.03 '

Carcasă sudată — 1 tonă 230 0.06 0.012
Prăjină foraj 92 0,06 0.0003
Placă 0,1 tone 29 0.06 0,00006

PRODUSE MAI MULTE, DE CALITATE SUPERIOARA

prin dezvoltarea și modernizarea
bazei tehnice din dotare

întreprinderea mecanică din Tîrgu 
Secuiesc a fost prima unitate care a 
marcat începutul dezvoltării indus
triei constructoare de mașini în ju
dețul Covasna. Momentul a fost 
subliniat, cu deosebită 
ne a perspectivei, de 
Nicolae Ceaușescu în 
rostită la adunarea populară din 15 
iunie 1967 : „în cadrul eforturilor 
pentru industrializare, preocuparea 
permanentă a partidului și guvernu
lui nostru este și aceea ca în orașul 
Tirgu Secuiesc să înceapă construi
rea în acești ani a trei întreprinderi 
în care vor lucra peste 2 000 oa
meni. Cu aceasta se va trece în mod 
intens Ia dezvoltarea industriei și in 
orașul Tirgu Secuiesc. Pe harta 
României va apărea încă un centru al 
industriei noastre socialiste".

Așa a apărut aici, în conformitate 
cu politica partidului nostru de dez
voltare economică echilibrată și re
partizare . judicioasă a forțelor de 
producție pe întreg teritoriul tării, o 
puternică platformă industrială. Pri
ma unitate constructoare de mașini, 
întreprinderea mecanică, a început 
să producă în august 1970. în mod 
inevitabil, începutul a fost modest : 
producția se rezuma doar la pastile 
de piulițe, care erau trimise altor 
întreprinderi pentru recoacere și apoi 
reveneau pentru executarea opera
țiilor de perforare și filetare.

Cum ar putea fi redat mai conclu
dent drumul parcurs de atunci ? Să 
menționăm faptul că anul trecut s-a 
exportat prima linie tehnologică pro
ducătoare- de organe de asamblare? 
Sau să notăm că producția anului 
1971 se realizează acum numai într-o 
zi și jumătate ? Mărturia cea mai 
elocventă o constituie totuși capaci
tatea actuală de creație a colectivu
lui de oameni ai muncii care s-a 
format aici.

— La început — ne spune ingine
rul Jakabos Csaba Istvan, directorul 
întreprinderii — aveam o mulțime 
de mașini și instalații din import, la 
care nu știam cum vom asigura pie
sele de schimb. Chiar și pentru ma
șinile . realizate în țară era foarte 
greu să procurăm piese de schimb, 
marea majoritate a lor fiind utilaje 
nestandardizate, unicate. Dar tot
odată ne trebuiau și o serie de 
lucruri mai simple : rafturi, stative, 
cărucioare ș.a. Acesta a fost începu- ■ 
tul acțiunii de autoutilare la noi. Mai 
tirziu, treptat s-a trecut la reali
zarea utilajelor mai complexe, a 
mașinilor de forjat de mare preel- 
zie. între timp s-a constituit și un 
grup separat de proiectanți pentru 
secția de autoutilare.

Dealtminteri, Ia intrarea în func
țiune a întreprinderii, șuruburile se 
fabricau prin tehnologia de așchie- 
re. O tehnologie neeconomică, circa' 
65 la sută din metal transformîn- 
du-se în șpan. în prezent, această 
tehnologie nu se mai folosește deloc.

clarviziu- 
tovarășul 

cuvîntarea

„După un timp am trecut la aplica
rea tehnologiei de forjare, pe prese 
cu fricțiune, prin care pierderile de 
metal s-au redus la 15 la sută. Pri
mele prese cu fricțiune le-am reali
zat în anul 1977 
rul proiectant 
ducînd pentru 
prese".

în anul 1980 
treia, introducîndu-se în fabricație o 
instalație de încălzire cu inducție. 
După debitarea piesei, aceasta se 
calibrează, se încălzește, se realizează 
capul șurubului la o presă automa
tă, după care— prin extrudare la 
rece — se formează diametrul de 
rulare a filetului. Filetarea se exe
cută pe mașini automate, realizate 
tot prin autoutilare. Prin această 
tehnologie, indicele de utilizare a

ne spune ingine-
Furu Arpad — pro- 
atelierul de forjă 14

s-a trecut Ia etapa a

La întreprinderea 
mecanică 

din Tîrgu Secuiesc

metalului a ajuns la 100 la sută ", 
practic, nu se mai pierde nimic, iar 
'productivitatea este de 10 000 bucăți 
pe 8 ore. La ora actuală, toate șuru
burile cu diametrul între 16 și 24 mi
limetri se realizează cu această teh
nologie.

în acțiunea de promovare a tehno
logiilor moderne, întreprinderea a 
fost sprijinită de specialiștii Insti
tutului de cercetări pentru sectoare 
calde din București, ultima tehnolo
gie aplicată fiind la nivelul tehnic 
atins pe plan mondial. Totuși, chiar 
și această tehnologie trebuie perma
nent îmbunătățită, perfecționată. Iar 
coleOtivuI întreprinderii a înțeles 
acest lucru. Acum se lucrează la in
troducerea generatoarelor statice la 
procesul de incălzire, proiectate de 
filiala din Tîrgu Mureș a Institutului 
de cercetări și proiectări electroteh
nice București. Prin folosirea aces
tor . instalații, consumul de energie 
electrică se reduce cu peste 20 la 
sută. Și așa, ca urmare a progrese
lor înregistrate de la an la an, în
treprinderea a devenit nu numai 
producătoare de șuruburi, ci și de 
întregi linii tehnologice.

— Cunoștințele și experiența acu
mulată, capacitatea de creație a oa
menilor au crescut mereu și astfel am 
putut rezolva de la an la an proble
me tot mai complicate — ne spune 
directorul unității. O singură presă 
are 2—3 mii repere, instalația de în
călzire cam tot atîtea. Deci nu sint 
deloc utilaje simple, iar pentru 
realizarea lor prin autodotare a tre
buit să mobilizăm întregul colectiv.

că. Gheorghe Andreucă. Adam Igna 
și Gheorghe Burleanu. Balotarea pa
ielor și eliberarea terenului le exe
cută mecanizatorul loan Borodi, iar 
în urma lui au intrat cu plugurile 
în brazdă AJasile Andreucă și Emil 
Stanciu. Seara, întreaga formație de 
combine s-a mutat la Nadoș, o solă 
de peste 50 hectare. După secerișul 
orzului, combinele funcționează 
„șnur", fiecare dintre cei șase me
canizatori de la C.AP. Deva stră- 
duindu-se și reușind să realizeze vi
tezele zilnice planificate.

Aflați în cîmp. ca de fiecare dată, 
mereu acolo unde este locul lor, in 
mijlocul oamenilor, coordonind mun
ca și supraveghind calitatea lucră
rilor, inginerul-șef al unității și șeful 
fermei vegetale erau mulțumiți de 
producția obținută de pe suprafața 
recoltată pînă acum. „Este o medie 
bună la hectar — zicea inginerul 
Sergiu Sbuchia — și cum, în ma
joritatea lanurilor, griul a evoluat și 
s-a dezvoltat frumos, estimăm ca și 
în acest an să obținem o recoltă bo
gată".

grabnică, fără nici o pierdere, a se
cerișului.

Cooperativa agricolă de producție 
Deva este una dintre primele uni
tăți unde s-a început recoltarea griu
lui. Urmărind în permanență starea 
de umiditate a lanurilor, inginerul- 
șef al cooperativei, Sergiu Sbuchia, 
și inginera Maria Călușer, șefa fer
mei, au hotărit ea declanșarea se
cerișului să se facă în tarlaua „Tul- 
paști". A intrat imediat în lan o for
mație de șase „Glorii", la volanul că
rora se aflau cei mai buni combi
ners Oameni care, de-a lungul ani
lor, au străbătut cu succes împreu
nă multe campanii de recoltare : Pe
tru Gavrilă, Nicolae Lupuș, Andrei 
loo, Augustin Olaru. loan Nodiș și 
Gavrilă Mititeanu, care in prima zi 
au secerat peste 25 hectare.

Prezenți la fața locului, am pu
tut constata atît temeinica organi
zare a activității in flux continuu 
de la recoltare pînă, la insămînțarea 
culturilor duble, cit și mobilizarea 
exemplară a tuturor celor implicați 
în bătălia griului. Transportul recol
tei la baza de recepție îl efectuea
ză cu cupluri de remorci și autoca
mioane Gheorghe Igna, Viorel Poa-

Secerișul griului a început în mai 
multe zone din județul Hunedoara. 
Practic, combinele au intrat la re
coltare în toate lanurile ajunse la 
maturitate. Acolo unde secerișul n-a 
început incă, specialiștii controlează 
oră de oră stadiul de coacere și gra
dul de umiditate al boabelor, „Glo
riile" fiind pregătite să intre in cimp 
imediat ce vor fi asigurate condi
țiile corespunzătoare. în numeroase 
cooperative agricole, însă, secerișul se 
desfășoară din plin, acționindu-se 
grupat, cu formații complexe de ma
șini și utilaje. O temeinică organi
zare a activității, mobilizarea exem
plară a mecanizatorilor și specialiș- 

• tilor. ritmuri susținute la recoltare 
se înregistrează, din primele zile de 
lucru, in cooperative agricole cum 
sint Brănișca. Deva, Soimuș, Sintan- 
drei. Hațeg, Hărău. Simeria, Ilia și 
altele. Concomitent, se acționează in 
flux continuu 
a terenurilor, 
germinativ și 
lor duble. în 
lia griului atinge cote din ce în ce 
mai înalte, în toate unitățile agrico
le. cuvintul de ordine este respon
sabilitate maximă pentru încheierea

Domeniul sudurii — sector ce im
plică un mare consum de energie 
și materiale — oferă un larg cîmp 
de afirmare unor tehnici și tehno
logii moderne. neconvenționale. O a- 
semenea tehnologie, cu efecte deo
sebite privind consumul de energie 
electrică și creșterea productivității 
muncii a fost realizată la Universi
tatea din Brașov de către șeful de 
lucrări dr. ing. Florin Andreescu. 
Este vorba de construirea după o 
concepție originală (brevetată ca in
venție) a unei instalații de sudură 
care are la bază principiul, cu
noscut de altfel, al înmagazinărîî e- 
nergiei într-o baterie de condensa
toare. Avantajele noului procedeu 
sint superioare tehnicilor actuale de 
sudare a unor piese de gabarit mic, 
operații frecvent întîlnite intr-un șir 
de unități industriale. In primul rînd 
necesită un consum energetic de 10 
pină la 40 de ori mai mic ; permi
te îmbinarea sudată a unor metale 
și aliaje greu sau chiar imposibil de 
sudat prin alte procedee ; producti
vitatea muncii crește între zece pină 
Ia o sută de ori ; nu necesită nici 
un fel de material de adaos etc.

Prima aplicație industrială a nou-. 
Iui procedeu de sudură a fost e-’ 
fectuată la întreprinderea „Lamino
rul" din Brăila, determinînd 
dificare a 
bricare a 
Ie. Aceste 
bloc prin 
consum de energie. Folosind tehni
ca de sudare cu energie înmagazi
nată in condensator se elimină a- 
ceastă operație, coarnele furcii fiind 
acum îmbinate prin sudură cu tea
ca furcii. Consecința : consumul de 
energie s-a redus de 38 de ori.

După cum ne spunea ing. FI. An
dreescu. domeniul de aplicație al su
durii cu energie înmagazinată este 
foarte larg, el puțind fi extins în- 
cepind cu cel mai mic atelier me
canic și pină la marile întreprin
deri industriale. Iată, bunăoară., ce 

. rezultă din calculele de eficiență e- 
conomică privind aplicarea noului 
procedeu de sudură la unele pie
se care în momentul de fată se 
realizează. în unele întreprinderi 
din tară, prin procedeele clasice de 
sudură : la întreprinderea „Rulmen
tul" din Brașov, pentru' coliviile de 
rulmenți s-ar putea înregistra o scă

ri dere a cheltuielilor de producție de 
la 43 600 lei la 657 lei pe an ; la în
treprinderea de scule din Rîșnov, 
prin fixarea plăcuțelor din aliaje 
dure pe suportul cuțitelor de strung 
costul de producție s-ar reduce de la 
31 000 lei la 3 075 lei pe an. De pre
cizat că toate aceste economii sint 
în cea mai mare parte datorate di
minuării: consumului de energie. Este 
un argument hotărîtor pentru ca a- 
ceastă tehnologie să fie aplicată și 
generalizată' peste tot acolo unde ea 
se pretează, universitarii brașoveni 
putînd asigura documentația necesa
ră și asistentă tehnică tuturor ce
lor care 
procedeu

o mo
de fa- 
agrico- 
mono-

însăși tehnologiei 
obișnuitelor furci 
unelte se realizau 
forjare, deci cu un mare

Din grupul de proiectanți amintesc 
pe inginerii Vajna Istvan și Molnar 
Gabor, pe tehnicianul Leva Gabor ; 
din atelierul de prototipuri pe strun
garul Kukacs Imre, lăcătușii Bartok 
Istvan și Rakosi Albert ; iar partea 
electrică a fost realizată de grupul 
condus de maistrul Antohi Toader, 
împreună cu electricienii Szabo An
dras, Tomi 
Laszlo.

Acțiunea de 
totodată, și i 
și dispozitive care să ușureze munca 
oamenilor. Nu de mult a fost pusă 
în funcțiune o linie automatizată de 
împachetare a produselor, care ex
clude aproape total efortul fizic al 
oamenilor muncii, împachetînd zil
nic peste 55 tone de produse. Aceas
tă linie a fost realizată de inginerul 
Breuer Kâroly și tehnicianul proiec
tant Csutak Gyârfâs. De asemenea, 
mașina de șanfrenat piulițe are un 
mare randament și fiind automatiza
tă exclude efortul fizic intr-un punct 
de lucru unde lucrează în majoritate 
femei.

Eficiența măsurilor luate pentru 
extinderea mecanizării și automati
zării ? Să apelăm la un singur indi- 

-cator : în perioada 1981—1984. prin 
introducerea unor noi tehnologii, în
treprinderea a realizat un (spor de 
producție de 47,5 milioane lei, iar 
anul acesta va obține o creștere de 
încă circa 25 milioane lei.

Muncitorii și specialiștii din între
prindere caută însă permanent solu
ții nu numai pentru sporirea produc
ției, ci și pentru realizarea ei cu 
cheltuieli cit mai mici. în ultimii 
Cinci ani, eficiența economică a in
vențiilor aplicate se ridică la circa
21 milioane Ici, iar a inovațiilor la
22 milioane Iei. Concomitent, au fost 
asimilate în fabricație noi produse, 
făcîndu-se astfel față cererilor de 
pe piața externă. Printre produsele 
noi asimilate în fabricație se numă
ră elementele hidraulice tip ERMETO 
și diferite repere pentru autoturis
mele „Oltcit". „Dacia" sau autoca
mioanele „ROMAN".

Datorită acestor rezultate, între
prinderea s-a situat cinci ani la rînd 
pe primul loc in întrecerea socialistă 
dintre unitățile de profil, iar recent 
a fost distinsă, cu „Ordinul Muncii" 
clasa I. „De fapt — ne spune direc
torul unității — prin tot ceea ce în
treprindem urmărim ca să lucrăm 
astăzi mai bine ca ieri, iar miine 
mai bine ca astăzi, pentru ca în fie
care zi să facem un pas nou pe 
drumul dezvoltării". O deviză care 
animă pe toți oamenii muncii din 
întreprindere și care a asigurat 
acestui destoinic colectiv — fără să 
constituie un scop în sine — un loc 
de frunte în întrecerea socialistă.

PALJANOS Măria 
corespondentul „Scînteil”

Constantin, Kovacs

> autodotare a vizat, 
realizarea unor utilaje

la eliberarea de paie 
la pregătirea patului 
însămințarea culturi- 

aceste zile, cînd bătă-

Mircea LEPĂDATU

IALOMIȚA: Buna
în unitățile agricole din județul 

Ialomița, în aceste zile . este o pu-, 
ternică mobilizare de forțe la în
treținerea culturilor duble, pe întrea
ga suprafață planificată de 54 000 
hectare, din care porumbul pentru 
boabe ocupă 23 900 hectare, iar le
gumele de cîmp — 8 810 hectare.

Suprafețele însămînțate după re
coltarea orzului și orzoaicei, a griu
lui din prima parte a campaniei 
seceriș au avut condiții optime 
răsărire și au crescut deosebit 
repede. Dar precipitațiile căzute 
favorizat în bună măsură și creș
terea buruienilor, care trebuie ope
rativ distruse. Demn de remarcat în 
acest an este faptul că între moduT 
în care sint îngrijite culturile duble 
și cele în ogor propriu nu este nici 
o deosebire. Pentru ca prima prașilă 
mecanică și manuală să se desfășoa
re intr-un ritm cît mai intens, spe
cialiștii au identificat suprafețele 
îmburuienate și imediat s-a trecut 
la executarea acestei importante lu
crări, prioritate avînd porumbul, 
legumele, floarea-soarelui și cartofii.

Cooperativa agricolă de producție 
din comuna Miloșești oferă un bun 
exemplu in.ee privește calitatea lu-

de 
de 
de 
au

întretinere a culturilor duble»

crărilor de întreținere a culturilor. 
La ferma nr. 2, condusă de Con
stantin Oancea, cele 30 de hectare cu 
porumb pentru boabe în cultură 
dublă au fost prășite atît mecanic, 
cît și manual, iar sola respectivă se 
prezintă ca la carte. Plantele au 
crescut și s-au dezvoltat 1 viguros, 
dînd garanții sigure pentru o bună 
recoltă. La ferma nr. 4 din aceeași 
unitate, inginera Stela Limbutu, care 
era în mijlocul celor 50 de coo
peratori aflați la prașila manuală, 
urmărea ca între plante, pe rînd, să 
nu rămînă nici o buruiană.

Președintele cooperativei agricole 
din Miloșești, Aureliu Cioc, ne-a 
prezentat în cîmp citeva din „secre
tele" 
rilor 
rea
tura _ ____ ______ ... ... __
torul este executată de aceiași me
canizatori care au semănat, oameni 
foarte7 pricepuți și cu experiență, 
care cunosc bine terenul. Cuți
tele sint în așa fel dispuse încit 
la prașila manuală să rămînă de 
înlăturat doar buruienile de pe rînd. 
Seara, cuțitele .sint schimbate cu

cooperatorilor și mecanizato- 
de aici în ce privește obține- 
uno'r producții mari din cul- 
a doua. „Lucrarea cu cultivă

altele ascuțite, pregătite în atelier. 
Aceasta este prima condiție. Totul 
este însă ca lucrarea să fie executa
tă la timp. Ieri am încheiat prășitul 
întregii suprafețe de porumb in 
cultură dublă, însumind 100 de hec
tare, iar astăzi intrăm cu toate for
țele mecanice și manuale — patru 
cultivatoare și 300 de cooperatori — 
la prașila florii-soarelui și a sfeclei 
de zahăr. Ne străduim ca prin rea
lizarea unor producții superioare Ia 
culturile duble să recuperăm nereali- 
zările provocate de seceta excesivă 
din primăvară la grîu și orz".

în județul Ialomița, din cele 23 900 
hectare de porumb pentru boabe in 
cultură dublă, prima prașilă me
canică s-a realizat pe 70 la sută din 
suprafață, iar cea manuală pe 65 la 
sută. De menționat că prașilele se 
desfășoară sub directa îndrumare a 
șefilor de fermă, care urmăresc, 
o dată cu distrugerea buruienilor, 
păstrarea densităților optime în ve
derea obținerii unor producții cit 
mai mari.

Radu VLAICU

doresc să asimileze noul 
de sudură.

Mihal V1SO1U
corespondentul „Scinteii"i

(Urmare

Adunările generale ale oamenilor muncii
din pag. I)

an și pregătirea temeinică a condi
țiilor pentru trecerea la înfăptuirea 
obiectivelor planului pe anul viitor.

în lumina exigențelor 
cațiilor formulate 
Nicolae Ceaușescu, 
adunările generale 
muncii sint chemați 
înaltă responsabilitate 
că, în spirit revoluționar, activitatea 
din prima jumătate a anului, rezulta
tele obținute în realizarea planului 
și a bugetului de venituri și cheltu
ieli, în îndeplinirea angajamentelor 
asumate în întrecerea socialistă, mo
dul în care se înfăptuiesc propunerile 
oamenilor muncii și prevederile din 
contractele colective de muncă. Tot
odată, forurile democratice ale auto
conducerii muncitorești din unită
țile economice vor adopta, ținînd 
seama de concluziile rezultate din 
plenarele comitetelor de partid cu 
activul, programe concrete de măsuri 
pentru eliminarea lipsurilor semna
late, pentru recuperarea urgentă a 
restanțelor acolo unde acestea există, 
pentru realizarea integrală, la toți 
indicatorii, a planului pe semestrul 
doi și pe întregul an 1985 și pregăti
rea în bune condiții a producției din 
anul viitor, pentru introducerea unui 
riguros spirit de ordine și disciplină 
in înfăptuirea planului. Indiscutabil, 
reușita adunărilor generale ale oa
menilor muncii va fi dată de profun
zimea analizei pe care o fac și, cu 
deosebire, de consistența măsurilor 
propuse pentru soluționarea operati
vă a tuturor problemelor de care de
pinde bunul mers al. activității eco
nomice, de forța mobilizatoare a de
ciziilor ce vor fi adoptate în strînsă 
legătură cu sarcinile de plan ce revin 
fiecărui colectiv.

în întreprinderile industriale,, dez
baterile din adunările generale tre
buie concentrate asupra stabilirii mă
surilor și căilor de acțiune necesare 
pentru îndeplinirea ritmică și inte
grală a planului Ia producția fizică, 
în structura sortimentală prevăzută 
și cu respectarea strictă a termene
lor contractuale. Aceasta constituie în 
prezent o cerință de cea mai mare 
actualitate și importanță economică. 
Ea vizează atit unitățile care au în
cheiat primul semestru cu rezultate 
bune în realizarea producției fizice

și indi- 
de tovarășul 

participanții la 
ale oamenilor 
să analizeze cu 

muncitoreas-

planificate, dar mai ales pe cele care 
au înregistrat rămîneri în urmă în 
această privință. în acest sens, în 
unitățile chemate să asigure dezvol
tarea bazei de materii prime și ener
getice a țării se va acorda o atenție 
deosebită realizării producției de 
cărbune, țiței, gaze naturale, mine
reuri și alte materii prime, precum 
și creșterii mai rapide a producției 
de energie electrică in termocentrale 
pe cărbune, în hidro și microhidro- 
centrale.

Cu prioritate și cu cea mai mare 
răspundere, adunările generale din 
toate unitățile economice trebuie să 
dezbată și să adopte măsuri ferme, 
de ordin tehnic și organizatoric, pen
tru realizarea integrală, Ia un nivel 
calitativ superior și la termenele 
stabilite în contracte, a producției 
destinate exportului. Cu toată clari
tatea trebuie să se înțeleagă de toate 
colectivele de oameni ai muncii că 
îndeplinirea în întregime și în con
diții de înaltă eficiență a planului la 
export constituie, așa cum a sub
liniat în repetate rînduri tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o condiție hotărî
toare pentru desfășurarea corespun
zătoare a activității noastre econo
mice și pentru dezvoltarea generală 
a țării.

Adunările generale ale oamenilor 
muncii din unitățile de construcții- 
montaj au datoria de a supune unui 
exigent examen stadiul realizării 
lucrărilor, de a stabili modalită
țile practice și eficiente de acțiune 
pentru accelerarea 
pe șantiere, pentru 
lor rămînerilor in 
gurarea punerii în 
ror capacităților de producție plani
ficate pe acest an, devansindu-se 
termenele la obiectivele destinate 
dezvoltării bazei energetice și de ma
terii prime a țării. Desigur, în cele
lalte sectoare de activitate — cerce
tare și proiectare, transporturi, co
merț ș.a. — dezbaterile, vor fi axate 
pe problemele majore, specifice, de 
soluționarea cărora depind îndepli
nirea în bune condiții a obiectivelor 
planului pe acest an și buna pregă
tire a planului pe anul viitor.

Pornind de la înțelegerea clară, 
responsabilă a cerinței majore a ac
centuării laturilor intensive, calitati-

ritmului de lucru 
înlăturarea cauze- 
urmă, pentru asi- 
funcțiune a tutu-

ve ale dezvoltării economice în etapa 
actuală, de la exigențele formulate 
în acest sens de secretarul general 
al partidului, adunările generale ale 
oamenilor muncii din toate unitățile 
industriale, de construcții-montaj și 
din celelalte sectoare trebuie să pună 
un accent deosebit pe stabilirea 
unor măsuri cît mai cuprinzătoare 
pentru creșterea continuă, pc toate 
căile, a eficienței și rentabilității în
tregii activități economice. în acest 
context, în cadrul' dezbaterilor este 
absolut necesar să se acorde o mare 
atenție conturării soluțiilor și căilor 
care să asigure ridicarea necontenită 
a nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor, înnoirea și modernizarea 
permanentă a producției, reducerea 
mai substanțială a consumurilor și 
valorificarea superioară a resurselor 
materiale și energetice, creșterea mai 
accentuată a productivității muncii, 
promovarea largă a progresului teh
nic, aplicarea rapidă în producție a 
rezultatelor cercetării științifice, re
cuperarea și utilizarea mai intensă 
a tuturor materialelor refolosibile.

După cum sublinia recent tova
rășul Nicolae Ceaușescu, noul me
canism economic, autoconducerea 
muncitorească și autogestiunea con
stituie un instrument modern de 
gospodărire, de conducere eficientă a 
întregii activități economice, care 
îmbină interesele generale ale so
cietății, ale dezvoltării continue a 
forței economice a țării cu interesele 
fiecărui colectiv de oameni ai mun
cii. Există o strînsă interdependen
ță între aceste interese și, ca atare, 
numai prin gospodărirea cu maximă 
eficiență a mijloacelor tehnice, ma
teriale și financiare încredințate 
de societate spre administrare fie
cărui colectiv de oameni ai muncii — 
realizind producția fizică planificată 
la un nivel tehnic și calitativ supe
rior, cu consumuri materiale și ener
getice cît mai reduse, o productivi
tate a muncii mai înaltă, beneficii cît 
mai mari și o rentabilitate tot mai 
ridicată — se poate asigura creșterea 
continuă a avuției societății, a veni
tului național, a resurselor noi nece
sare atît pentru dezvoltarea econo
mică a țării, cît șî pentru ridicarea 
continuă a nivelului de trai al po
porului.

în fond, în înalta răspundere a

oamenilor muncii din fiecare uni
tate pentru utilizarea cu cea mai 
mare eficiență și dezvoltarea părții 
din avuția națională încredințată 
spre administrare — care constituie 
proprietatea socialistă a întregului 
popor — constă esența-esențelor a- 
plicării ferme a noului mecanism 
economico-financiar, a principiile' 
autoconducerii și autogestiunii mun 
citorești. Tocmai de aceea, în călite 
tea lor de proprietari, producători 
beneficiari, oamenii muncii din fi 
care unitate sint chemați să prezir 
în adunarea generală puncte de ’ 
dere limpezi, să formuleze, intr 
spirit de înaltă responsabilitate p 
tru ridicarea continuă a eficiente 
conomice, propuneri judicioase 
nite să asigure buna gospodări 
părții din avuția națională, din 
prietatea socialistă ce le-a fos, 
credințată de societate spre 
nistrare și dezvoltare. Numai 
buna gospodărire și dezvoltare 
tinuă a bogăției naționale, a pi 
tații socialiste se poate asigur 
greșul necontenit, economic 
cial, al țării.

Adunările generale ale or 
muncii constituie un evenirr 
portant în viața colective 
toate unitățile economice ș 
de aceea, ele trebuie să fie 
pregătite, să aibă un profu 
ter de lucru, să se desfășoa 
spirit critic și autocritic, 
exigență muncitorească. M; 
deri in această privință i 
nelor și organizațiilor de 
mitetelor sindicatelor și 
oamenilor muncii, precun 
lor de conducere din cern 
nistere prezente la adun 
rale, care au datoria să s| 
tiv unitățile în soluționar 
a problemelor de care d 
desfășurare a activității 
Este în interesul fiecăru 
oameni ai muncii, al eco 
tre naționale ca dezba 
ceste foruri ale democr; 
rești, revoluționare să 
programe ample de n i
cizii temeinic fundam j
asigure îndeplinirea j /
indicatorii, a planuli |
pregătirea corespun l
lui pe 1986.
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste România

în numele guvernului columbian, îmi face o deosebită,plăcere să adre
sez . Excelenței Voastre mulțumirile mele pentru mesajul de felicitare și 
prietenie primit cu ocazia marcării celei de-a 175-a aniversări a indepen
denței țării mele.

Vă reînnoiesc, cu toată stima, sentimentele mele de admirație, precum 
și urările mele de bunăstare personală și' vă reînnoiesc invitația ca, împreu
nă, să întărim legăturile de prietenie dintre țările noastre, pe baza prin
cipiului fundamental al vieții popoarelor noastre — pacea.

BELISARIO BETANCOUR
Președintele Columbiei

încheierea sesiunii naționale de referate 
si comunicări ale elevilor

FAPTELE MUNCII 
pentru progresul necontenit al țării

Sîmbâtă, la Iași s-a încheiat cea 
de-a XlV-a sesiune națională de 
referate și comunicări ale elevilor, 
importantă manifestare științifică, 
organizată de către Comitetul Cen
tral al Uniunii Tineretului Comu
nist, împreună cu Ministerul Educa
ției și Invățămîntului, sub semnul 
omagierii a 20. de ani de la Con
gresul al IX-lea al partidului. Ac
tuala ediție a reunit un mare nu
măr de elevi din toate județele tă
rii și din municipiul București, care 
s-au remarcat printr-o susținută ac
tivitate științifică și literară,

■ Lucrările, prezentate în secțiuni de 
specialitate, au pus in evidență mul
tiplele preocupări ale elevilor din 
tara noastră, făcînd dovada pasiu
nii, cutezanței și a talentului, a dis
ponibilităților creatoare ale acestora, 
a hotărîrii de a se pregăti intens 
pentru muncă și viață, pentru for
marea lor ca buni specialiști, con
structori de nădejde ai socialismului.

Cele mai bune lucrări au fost pre
miate.

Intr-o atmosferă de puterni
că vibrație patriotică, participan
ta au adresat tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU o telegra
mă, în care, printre altele, se 
spune : Vă rugăm să primiți, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, expresia cea mai 
vie a sentimentelor noastre de 
nemărginită dragoste, stimă și re

în județul Călărași s-a încheiat 
recoltarea griului

Lucrătorii ogoarelor județului Că
lărași raportează că au Încheiat re
coltarea griului de pe întreaga, supra
față cultivată.

tn telegrama adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, de comitetul județean de

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru intervalul 28 iulie, ora 20 — 31 iulie, 
ora 20. în țară : Vremea va ti căl
duroasă. îndeosebi în sud-estul. tării, 
iar cerul variabil, cu tnnorări mai ac
centuate în vest, nord șl centru. Vor cădea precipitații sub formă de ploaie, 
insolite de descărcări electrice, pe 
alocuri in vestul, centrul și nordul tă

c î ne m a
• Cei mai frumoși 20 de ani — Epoca
Ceaușescu : STUDIO (59 53 15) —
.7,32: 19,30, BUZEȘTI (50 43 58) —
16.1a; 18,30, TIMPURI NOI (15 6110). 
— 1145: 20
• Piș în doi : LUMINA (14 74 16) — 
9; 11’. 13,15: 15,30: 17.45: 20• Dtțiarație de dragoste : STUDIO(59 53 5) — 9,30; 11.30: 13,30: 15.30,
VOLGț (79.7126) — 9: 11; 13: 15; 
17; 19.-AURORA (35 04 66) — 9; 11,15; 13,30: 1,45: 18; 20. la grădină — 21
• Ciulțmdra : BUZEȘTI (50 43 58)_ 14 ,
• Alo, aterizează străbunica : VII
TORUL țio 67 40) — 15; 17: 19
• Mascs de argint : VICTORIA 
(16 28 79) r .9; 11,15; 13,30; 15,45: 18: 
20. MUNCA (21 50 97) — 15: 17; 19
• Mireasma ploilor tîrzii — 15, Fatacare vinde fiori — 17,15; 19,30 :
POPULARț35 15 17)
• Buletin ie București : FLACĂRA (20 33 40) —15; 17; 19
• Doctoriile : SCALA (11 03 72) — 9; 11,15: 13,15,45: 18; 20,15
• O lumină ia etajul X : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9: 11; 13,15; 15,30
• Paloș coitra paloș ; GRIVIȚA 
(17 08 53) — ț 11,15; 13.30: 15,45; 1,8; 
20, GLORIA (7 46 75) — 9; 11,15: 13,30; 1545: 18: 20
® Timpul dcHnțelor : COTROCENI(49 48 48) — 15 17; 19
• Joe Liminadă : BUCUREȘTI
(15 61 54) — 910: 11.30; 13,30: 15,30;

- 17.30: 1930, E5CELSIOR (63 49 45) — 
0: 11.15: 13.30; 15,45: 18: 20, FLAMURA (857712) _ fl; J]; 13; 15; 17; 19
• Toată lume: fide, cîntă și dansează — V; ii. îs, Semion Dejnev
— 15: 17; 9; DACIA (50 35 94)
0 Așa bunc, așa nepot : UNION (13 49 04) — 9; ,j1; 13; 13; . ig,
LIRA (31 71 n _ 15,30; 17,30; 19,30
® A lt'itură pentru motan:PROGRESUL <3 94 10) —.15; 17; 10
• Program de ieșene animate — 9; 
11; 13, bimbăta vrăjitoarelor — 15, Tatăl meu pe teinen SCUrt — 17; 19; DOINA (16 35 38)
• Cursa.infernală PATRIA (11 35 25) 

cunoștință pentru grija de adevărat v 
părinte pe care o purtați asigurării 
tuturor condițiilor de a ne pregăti 
pentru muncă și viață, profundul 
nostru omagiu pentru neobosita și 
strălucita dumneavoastră activitate 
de militant politic, de vizionar și 
conducător revoluționar de excepție.

Gindurile noastre, ale tuturor 
participanților la acest forum știin
țific național, se îndreaptă către 
dumneavoastră, urmîndu-vă exem
plul permament ce ni-1 oferiți prin 
modul strălucit în care v-ați dedicat 
întreaga viață și putere de muncă 
slujirii fără preget a intereselor fun
damentale ale națiunii noastre so-. 
cialiste, viitorului ei comunist.

Ne facem o datorie de conștiință 
de a exprima Întreaga noastră pre
țuire și recunoștință tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, remarcabil om politic și 
savant de .renume mondial, sub a 
cărei competentă îndrumare, învăță- 
mîntui, știința și cultura au cunos
cut o înflorire fără precedent.

Vă încredințăm, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom învăța tot mai mult, ne vom 
înzeci eforturile, vom pune întreaga 
noastră capacitate de creație și pu
tere de muncă in slujba traducerii 
exemplare în viață a istoricelor ho- 
tărîri ale Congresului al XIII-lea al 
partidului.

(Agerpres)

partid, se arată că s-a încheiat, tot
odată, însămințarea cu culturi du
ble de porumb pentru boabe, legu
me și furaje, în prezent acționindu- 
se cu toate forțele in vederea elibe
rării terenurilor și executării în în
tregime a arăturilor de vară, precum 
și a celorlalte lucrări agricole de 
sezon.

rii si cu totul Izolat Îndeosebi în cursul 
după-amiezii, in restul teritoriului. 
Izolat, condiții de grindină. VIntul va 
sufla slab pină la moderat cu intensi
ficări de scurtă durată din sectorul 
sud-vestic. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 12 și 22 grade, Izolat 
mai coborite în depresiunile iritfârhbn- 
tane, iar maximele între 24 și 34 grade, 
mai ridicate in regiunile sud-estice. 
In București : Vreme călduroasă, cu 
cerul variabil. VIntul va sufla slab 
pînă la. moderat. Temperaturile mini
me vor oscila între : 16 șl 19 grade, Iar 
cele maxime între 31 și 34 grade.

— 9: 11,15; 13.30; 13.45; 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
• Marea cursă : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 12; 15,30: 18,30
• Poienile roșii: CAPITOL (16 29 17)
— 9: 11,15; 13,30: 15,45: 18; 20,15
• Iubirea are multe fete : FESTI
VAL — 9: 12; 16: 19
• Superman: FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 12; 1G; 19, GIULEȘTI (17 55 46)
— 9; 12: 16; 19, TOMIS (21 49 46) — 
9; 12; 15,30; 19
• Piedone în Egipt: DRUMUL SĂ
RII (3128 13) — 15; 17; 19
• Atentle Ia Pană de vultur : FE
RENTARI (80 49 85) — 9; 11; 13; 13; 
17; 19, COSMOS (27 54 95) — 9; 11: 
13; 15; 17; 19, ARTA (213106) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19. la, grădină — 21
• Căpitanul răzbunării : CULTU
RAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13.30; 15,43; 
18; 20.15
• Clinele electronic : PACEA
(71 30 85) — 15; 17; 19. FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30: 17,45; 20
• Jandarmul și extraterestrii : MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13: 15; 17; 19

teatre
• Teatrul de operetă (14 80 11, la 
Teatrul de vară Herăstrău) : Parada 
melodiilor — 20
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : 
Cintcc despre mine însumi — 19
0 Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Nu, cu nu regret nimic — 
11: Anonimul Venetian — 19
O Teatrul satlrlc-muzical „C. Tănase" 
(Grădina Boema, 15 56 78) : Boema, 
bucuria mea — 17: 19,30, (Grădina 
Cărăbuș) : Moudo Melody — 19,30
• Teatrul evreiesc de stat (20 30 70) : Cîntati cu mine un cintec — 11; Cum 
se cuceresc femeile — 18,30
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Aventurile lui Plum-Plum
— 11: 17; (la Teatrul de păpuși He
răstrău) : O fetită caută un cîntec
— 18

(Urmare tlin pag. I)

ționa cu toată hotărîrea pentru în
făptuirea, în toate domeniile, a noii 
revoluții tehnico-științifice, care să 
ridice economia și întreaga socie
tate românească ia nivelul celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii 
mondiale. „Este o idee mobilizatoa
re pentru toți cei rare lucrăm în 
industria constructoare de mașini — 
remarcă tovarășul Udo Maurer, 
maistru la întreprinderea mecanică 
Mirșa din județul Sibiu. îndemnul 
secretarului general al partidului de 
a proiecta și realiza mașini și uti
laje cu performanțe superioare, de 
a concepe tehnologii noi, de a des
chide cîmp larg mecanizării, auto
matizării și robotizării producției 
este o impresionantă dovadă a în
crederii în capacitatea clasei noas
tre muncitoare. Pe baza unui pro
gram aprobat de adunarea generală 
a oamenilor muncii din întreprin
dere, expresie concretă a afirmării 
democrației noastre muncitorești, re
voluționare, și care vizează deopo
trivă creșterea mai accentuată a 
productivității muncii și sporirea 
eficienței economice, sîntem pe cale 
de a realiza noi utilaje de mare per
formanță. Am trecut, de asemenea, 
la asimilarea unor noi tehnologii 
moderne, cum sint realizarea sudu
rilor și vopsitoriilor cu roboți indus
triali, debitarea pieselor metalice 
în plasmă, durificarea sculelor, prin 
nitrurare ionică, proiectarea asistată 
de calculator a unor tehnologii și 
SDV-uri etc".

O opinie similară exprimă și tova
rășul inginer Dumitru Ene, directo
rul fabricii de sape de foraj din ca
drul întreprinderii de utilaj petro
lier „1 Mai“ — Ploiești, care preci
zează: „Am beneficiat de îndemnu
rile mobilizatoare ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul 
repetatelor vizite de lucru făcu
te în. întreprinderea noastră. 

, In 1980, îmi amintesc, s-a ințeresat 
de producția sapelor de foraj, un 
sector care, drept vorbind, nu răs

Viața economico-socială 
a localităților patriei

AU ÎNDEPLINIT planul 
pe 7 LUNI

32 de unități economice 
din județul Vaslui

Oamenii muncii din întreprinde
rile industriale ale județului Vaslui 
cinstesc prin noi fapte și remarca- 

, bile realizări aniversarea a două 
decenii de la Congresul al IX-lea 
al partidului? La acest măreț jubi
leu, colectivele a 32 unități econo
mice și întreprinderi industriale — 
cele mai multe ctitorite în „Epoca 
„Ceaușescu" — raportează îndepli
nirea înainte de termen a planului 
la producția-marfă industrială pe 7 
luni din. acest ultim an al cincina
lului. Cele 32 de unități vor obține 
pină la finele lunii o producție 
marfă suplimentară în valoare de 
195 .milioane lei, concretizată inma- 
șini-unelte pentru prelucrarea me
talelor prin așțhiere, servomeCanis- 
me, utilaje pentru explorări geolo
gice, reductoare industriale, produ
se abrazive și de mecanică fină, 
materiale termo și hidroizolatoa- 
re, confecții, tricotaje, încălțăminte 
și altele. (Petru Necula).

Industria județului Luduș
DeSfășurînd larg întrecerea so

cialistă, colectivele de oameni ăi 
muncii din unitățile economice din 
tînăra industrie a orașului Luduș 
raportează îndeplinirea, înainte de 
termen, a planului producției mar
fă pe 7 luni din acest an. Avansul 
de tjmp cîștigat de unitățile ludu- 
șene permite să se realizeze, pînă la 
finele lunii iulie, peste sarcinile de 
plan, piese. de schimb, utilaje chi
mice, anvelope reșapate, produse 
din PVC, fibră de cinepă, zahăr și 
alte produse în valoare de 16 mi
lioane lei. De remarcat că, dacă în 
anul 1965 industria orașului Luduș 
realiza o producție de numai 230 
milioane lei, în 1985 aceasta a cres
cut la 1,1 miliarde lei. (Gheorghe 
Giurgiu).

GALAȚI : Apartamente 
pentru oamenii muncii

Peste 1 000 de apartamente au 
fost date în folosință, în acest an, 
oamenilor muncii din municipiul 
Galați. Realizate de Trustul de an
trepriză generală pentru construc- 
ții-montaj Galați, noile blocuri de 
locuințe întregesc modernele car
tiere ale municipiului. în ultimii 20 
de ani, îh județul. Galați au- fost 
puse la dispoziția oamenilor mun
cii peste 70 000 de apartamente. 
(Dan Plăeșu).

MANGALIA : Mineraliere 
de 65 000 tone

Cinstind cele două decenii care au 
V trecut de la Congresul al IX-lea al
V------------------- -------------------------  

pundea Intru totul cerințelor cantita
tive și calitative ale beneficiarilor. 
Indicația expresă dată atunci a fost 
să ajungem cu acest produs de bază 
la nivelul de virf al tehnicii mon
diale. Și am ajuns. Ca dovadă, pro
ducția de sape de foraj este in acest 
an cu eo la sută mai mare decît in 
1981, din care circa 40 la sută este 
livrată la export și, după cite știm, 
cu ele se forează cu rezultate deo
sebit de bune în terenurile petro
liere din multe țări ale lumii.".

încrederea în tînâra 
generație, încrederea 

în viitorul luminos 
al națiunii

„Să dezvoltăm învățămintul șl să 
ridicăm nivelul de pregătire al tine
retului, aceasta este cerința-chema- 
re adresată cadrelor didactice de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la ple
nara Comitetului Central și a acti
vului central de partid — a ținut să 
sublinieze tovarășa Virginia Ciobanu, 
profesoară la Școala generală nr. 10 
din Pitești. Adică să facem tot ceea 
ce depinde de noi ca tinerii să se 
instruiască cit mai bine in școală, 
în strînsă legătură cu cerințele pro
ducției moderne, să devină oameni 
de nădejde pentru toate sectoarele 
de activitate. In acest sens dispu
nem de o excelentă bază materială, 
de cadre didactice formate, în cea 
mai mare parte, în cele două de
cenii de cînd la conducerea parti
dului și țării se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu".

Bucurindu-se de minunate con
diții de muncă, viață și învățătu
ră, tînăra generație este implica
tă activ în opera de dezvoltare 
multilaterală a patriei. Tovarășul 
Gavril Pavel, secretarul comitetului 
U.T.C. de la Combinatul metalurgic 
Tulcea, își exprimă prinosul recunoș
tinței sale în cuvinte de aleasă pre
țuire pentru prietenul cel mai apro
piat al tinerei generații, tovarășul 

partidului, constructorii de nave de 
mare tonaj din cadrul Fabricii de 
construcții și reparații nave Man
galia au repurtat două succese de 
prestigiu: începerea probelor de 
marș la mineralierul „Basarabi" de 
65 000 tdw, care vă intra in curînd 
în dotarea flotei maritime comer
ciale românești, și finalizarea lu
crărilor la mineralierul „Baraolt", 
tot de 65 000 tdw, care urmează să 
fie lansat la apă în zilele urmă
toare. (George Mihăescu).

BRAȘOV : 1 120 tone de metal 
economisite

Prin promovarea unor soluții și 
tehnologii avansate, cum ar fi ex
trudarea la rece, turnarea de pre
cizie, recuperarea și recondiționa- 
rea unor piese , și subansamble, oa
menii muncii din industria jude
țului Brașov au reușit să. realizeze, 
de la începutul anului, o economie 
de 1 220 tone metal. Printre cei mai 
buni gospodari se numără. oamenii 
muncii de la întreprinderea „Rul
mentul", întreprinderea mecanică, 
întreprinderea de unelte și scule, 
„Hidromecanica", „Electroprecizia’i 
— Săcele și Combinatul de lianți 
Hoghiz. (Nicolae Mocanu).

CLUJ : Economii de materiale 
și energie

în unitățile industriale din ju
dețul Cluj se desfășoară o activi
tate susținută pentru creșterea gra
dului de valorificare a materiilor 
prime, materialelor, combustibilului 
și energiei electrice, pentru redu
cerea consumurilor planificate. Ast
fel, în perioada care a trecut din 
acest an, s-au economisit peste 
prevederi 1 370 tone metal, aproa
pe 14 000 tone combustibil conven
țional, peste 9 900 MWh energie 
electrică. Aceste rezultate au fost 
înregistrate, în primul rind, ca-ur
mare a . aplicării unor noi tehno
logii și metode mai eficiente de 
lucru, precum și a extinderii unor 
valoroase inițiative și acțiuni mun
citorești. (Marin Oprea).

SĂVINEȘTI : O nouă linie 
tehnologică

La Uzina de piese de schimb din 
cadrul Combinatului de fibre sin
tetice Săvinești a fost realizată, în 
premieră pe țară, o linie automată 
de ambalare a medicamentelor, 
formată din cinci agregate, care 
efectuează spălarea și sterilizarea 
flacoanelor, dozarea și etănșarea 
medicamentelor și etichetarea. în
ceperea fabricării la Săvinești a 
acestei linii înlătură importul, în 
condițiile unor performanțe teh- 
nico-t'uncționale superioare și a 
creării de disponibilități competiti
ve pentru exportul acestora. (Con
stantin Blagovici).

Nicolae Ceaușescu. „Este o mîndrie 
pentru noi, generația acestor două 
decenii, să putem afirma că marile 
ctitorii ale României socialiste din 
această perioadă sint indisolubil le
gate de gîndul și fapta secretarului 
general al partidului nostru. Și Com
binatul metalurgic din Tulcea, în 
care lucrez, unitate de pionierat 
pentru economia românească, a fost 
ridicat la indicația sa. Cînd se 
construia prima capacitate de pro
ducție a combinatului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a venit îh mijlo
cul nostru, apoi a revehit aproape 
In fiecare an. Putem spune că tînă- 
rul colectiv de metalurgiști tulceni a 
beneficiat continuu de îndrumările 
conducătorului nostru iubit."

— Ce sensuri majore ați desprins 
din cuvîntarea secretarului general 
al partidului ?

— Prin ideile cuprinse, cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu se 
constituie într-un program de mun
că pentru întregul popor. De aceea 
și noi, tinerii metalurgiști din orașul 
de la porțile Deltei Dunării, răspun- 
zînd încrederii pe care secretarul 
general al partidului o are în tînăra 
generație, ne vom înteți eforturile 
pentru a ridica rezultatele obținute 
pînă acum lă cote mai înalte. Ac
țiunile noastre vor fi canalizate spre 
finalizarea lucrărilor la instalațiile 
de recuperare a resurselor energe
tice și materiale refolosibile, care vor 
asigura.. reintroducerea în circuitul 
productiv a unor resurse în valoare 
de pdste 100 milioane lei pe an". . .

Sint ginduri care exprimă senti
mentele de vibrant omagiu față: de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru 
tot ce .a .făcut și face, pentru înflo
rirea economico-socială a țării, .hotă
rîrea de a continua împlinirile unei 
epoci eroice, de glorie, în vederea 
înaintării neabătute a României pe 
drumul .edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate și. al comu
nismului.

Anchetă realizată de
Constantin VARVARA 
și corespondenții „Scinteii"

' 11,30 Telex
11.35 Lumea copiilor • Telefilmoteca 

de ghiozdan (color). Așchiuță. Episodul 1
12.40 Din cununa cînteeulul românesc 

(color). Muzică populară
13,00 Album duminical (partial color). 

Din sumar : • De la un șlagăr la 
altui. Refrene românești • Pa
gini cinematografice vesăle • A te sprijini de propriul tău pă- 
mînt... Versuri • Tinerețe șl dra
goste. Melodii... melodii • La zi 
In 600 de secunde • Meridianele 
cintecului • Telesport • Din isto
ria filmului mut • Secvența 
telespectatorului

14.45 însemne ale unui timp eroic (co
lor). Vedere de pe pod — Medgidia. Reportaj

15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19,20 Tara mea de azi. Epoca Ceaușescu. 

Brașov, Tn întimplnarea viitoru
lui. Reportai19.35 Clntarea României (color). De 
pe" marea scâiiS" a'tării pe micul ecran. Emisiune realizată în co
laborare cu Consiliul Culturii șl 
Educâtiei Socialiste..și cu Comitetul de-cultură șl educație socia
listă al județului Bihor

20,15 Film artistic. Copiii lui Neveux
21.40 Mondovision (color)21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

LUNI, 28 IULIB
20,00 Telejurnal
20,25 Priorități în economie, !n spiritul 

. orientărilor formulate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu

20.45 Tezaur folcloric (color)
21,05 Roman-foileton (color). „Bach". 

Premieră pe țară. Coproducție a 
televiziunllor din R.D.G. și R.P. 

. Ungară. In distribuție : Ulrich 
Thein, Franziska Troegner, Ange
lika Waller, Andrăs Kozăk. Re
gia: Lothar Bellag. Episodul 621,50 Telejurnal

22,00 închiderea programului

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL. Cea de-a 19-a ediție a 

competiției de fotbal „Cupa muni
cipiului București" s-a încheiat sim- 
bătă pe stadionul „Progresul" din 
Capitală,-în prezența a 10 060 spec
tatori, cu victoria ^formației Progre
sul Vulcan, care a dispus în fina
lă cu scorul de 5—3 (0—0 ; 0—0) de 
Rapid, după executarea loviturilor 
de departajare de la 11 m. în-me
ciul pentru locul 3, Automatica a 
întrecut cu 4—0 (2—0) echipa de ti
neret a Sportului studențesc.'

ȘAH. După 11 runde, în turneul 
internațional de la Nalenchowe (Po
lonia), in clasament conduce Serghei 
Smaghin (U.R.S.S.) cu 9 puncte, ur
mat de Constantin Ionescu (Româ
nia) și Peter Lukacs (Ungaria) — cu 
cite 7 puncte.

TENIS. în turneul internațional 
de la Szopron (Ungaria) în proba de 
dublu bărbați, Comănescu-Vanță a 
întrecut cu 6—4, 6—0 cuplul Jensen— 
Landa (Norvegia). In proba de sim
plu, cehoslovacul Vojtisek l-a elimi
nat cu 6—2, 2—6, 6—4 pe Vanță.

CICLISM. Cursa cu adițiune de 
puncte, din cadrul campionatelor 
mondiale pentru' juniori, ce au Ioc 
la Stuttgart,, a fost cîștigată de 
australianul Robert ’ Waller, care a 
parcurs 30 km în 37’15” totalizînd 
39 puncte. Pe locurile următoare : 
belgianul Peter Naessens (24 puncte) 
și olandezul Louis de Koning (22 
puncte).

ZIUA NAȚIONALA a republicii peru

Excelenței Sale
Domnului ALAN GARCIA PEREZ

Președintele Republicii Peru
LIMA

Cu prilejul celei de-a .164-a aniversări a proclamării independenței Re
publicii Peru, adresez poporului peruan urările mele de pace și prosperitate, 
împreună cu sentimentele de prietenie ale poporului român.

îmi este deosebit de plăcut să vă transmit calde felicitări și cele mai 
bune urări de sănătate și fericire personală și să vă urez succes deplin in 
misiunea de mare răspundere cu care ați fost învestit in fruntea națiunii 
peruane prietene.

Exprim convingerea că relațiile de stimă, prietenie și colaborare româno- 
peruane se vor dezvolta, și intensifica, spre binele popoarelor noastre, al 
cauzei generale a păcii, înțelegerii și cooperării în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăseălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a trimis o 
telegramă primului ministru al Re
publicii Peru, Luis Alva Castro, prin 
care îi transmite, felicitări,, cu oca
zia celei de-a 164-a aniversări a 
proclamării independenței ' Republi-

Modernizarea capitalei peruane, 
Lima, a dus cu timpul la lărgirea 
perimetrului ei urban spre litoralul 
oceanic, adăugîndu-i noi cartiere, 
unde predomină edificiile din beton 
și sticlă. Dar fascinația pentru con
strucțiile moderne nu ajunge să 
umbrească farmecul aparte pe care 
îl păstrează oazele arhitecturii tra
diționale, cum este cea din Piața 
armelor, unde se află palatul pre
zidențial, păzit de pitoreasca sa 
gardă cu căști aurite - și uniforme 
în culori vii.

In orașul de pe malul rîului 
Ri mac — de la care se spune că 
Lima și-ar trage numele — se în- 
tilnesc un șir de monumente în
chinate unor date și fapte de seamă 
ale istoriei naționale peruane, în- 
cepînd cu cel înălțat in memoria 
luptătorilor contra stăpînlrii colo
niale, ale căror biruințe de la 
Ayacucho și Junin au pecetluit in
dependența țării — proclamată 
acum 164 de ani.

Cind sint evocate frumusețile pă- 
mîntului peruan, de regulă atenția 
este atrasă de partea sa muntoasă, 
pe care ghidurile turistice au bo
tezat-o „Elveția peruană", datorită 
văilor înverzite și torentelor ce 
coboară din culmile etern înzăpe
zite ale Anzilor. Timp de veacuri, 
comorile munților peruani — aur, 
argint, cupru, cărbune etc. — au 
folosit mai mult străinilor. Din 
mîinile foștilor colonizatori ele'au 
trecut, mai tîrziu, în stâpînirea 
monopolurilor străine, care deți
neau poziții dominante în industria 
minieră a țării.

Această situație s-a schimbat în 
perioada mai apropiată de noi prin 
inițierea unei alte orientări in direc
ția valorificării bogățiilor naturale 
și dezvoltării de. sine stătătoare. 
Considerată drept factor de prim 
ordin pentru accelerarea progresu
lui, industrializarea a făcut pași

TELEGRAME EXTERNE
HAVANA

Festivitate cu prilejul
Zilei insurecției naționale cubaneze

HAVANA 27 (Agerpres). — în 
orașul Guantanamo a avut loc o 
festivitate pentru marcarea împlini
rii a 32 de ani de Ia asaltul asupra 
cazărmii Moncada — Ziua insurec
ției naționale cubaneze. Cu acest 
prilej, Fidel Castro Ruz, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. din Cuba, pre
ședintele Consiliului de Stat și al 
Consiliului de Miniștri ale Republi
cii Cuba, a evidențiat succesele ob
ținute de poporul cubanez în dezvol
tarea țării, a arătat că în ultimii

Noi acțiuni de protest împotriva
represiunilor

JOHANNESBURG 27 . (Agerpres).
— In Africa de Sud continuă valul 
de represiuni împotriva populației 
de culoare majoritare lansat de au
toritățile regimului rasist de la Pre
toria după instituirea stării, de ur
gență, în pofida viilor condamnări 
din interiorul țării, precum și ale 
opiniei publice internaționale.

ROMA 27 (Agerpres). — Ambasa
dorul Africii de Sud la Roma a fost 
convocat la sediul președinției gu
vernului italian și la Ministerul de 
Externe, unde i-a fost exprimată 
preocuparea guvernului Italiei față 
de situația din R.S.A. Acest demers
— a precizat consilierul diplomatic 
al premierului Bettino Craxi — a 
fost determinat de „succesiunea în
grijorătoare a unor acte de violență 
și de încălcări grave ale drepturilor 
politice și civile ale cetățenilor sud- 
africani", relatează agenția France 
Presse.

LISABONA 27 (Agerpres). — Mi
nisterul de Externe al Portugaliei a 
cerut Africii de Sud să ridice starea 
de urgență și să înceapă un dialog 
cu populația de culoare.' O declara
ție a acestui minister, in care se 
cere, de asemenea, eliberarea deți- 
nuților politiei, reafirmă condamna
rea de către guvernul lusitan a po

cii Peru. Totodată, este adresată 
urarea ca raporturile L româno-pe- 
ruane să se dezvolte tot mai mult, 
contribuind la promovarea unei largi 
colaborări între popoarele și țările 
noastre, la întărirea păcii și securită
ții internaționale.

marcanți, în măsură, să creeze ca
drul propice dezvoltării unei eci 
nomii moderne.

De o atenție prioritară s-a bucu
rat. în ultima vreme, sectorul ener
getic, a cărui extindere . este con
siderată drept element indispensa
bil pentru contihuarea și lărgirea 
programelor de industrializare.

în acest an, sărbătorirea Zilei 
naționale coincide cu instalarea în 
funcție a noului președinte al țării 
și a membrilor noului' parlament.

Recent, președintele, ales al Pe
rului, Alan Garcia • Perez, liderul 
partidului Alianța Populară Revo
luționară Americană, a deâlarat că 
intre obiectivele prioritare ale gu
vernului său se numără „dobindi- 
rea în interes național a tuturor 
resurselor naturale peruane, anu
larea, contractelor oneroase care au 
fost impuse Perului de unele com
panii transnaționale, efectuarea 
unei reforme agrare autentice, care 
să revoluționeze raporturile dintre 
sat și.oraș".

Poporul român urmărește cu in
teres și simpatie eforturile poporu
lui peruan prieten pe calea dezvol
tării. Tradiționalele legături de 
prietenie și colaborare, stimulate 
de afinitățile de limbă și cultură, 
beneficiază de un cadru prielnic 
prin similitudinea preocupărilor în 
domeniul dezvoltării naționale, al 
eforturilor pe plan extern pentru 
instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale. O contribuție 
de cea mai mare însemnăta
te la amplificarea relațiilor 
romârio-peruane a adus-o vizita 
efectuată, în Peru de președintele 
Nicolae Ceaușescu, vizită care a 
deschis noi și largi perspective 
cooperării pe multiple planuri între 
cele două țări și popoare, în in
teresul reciproc, al cauzei păcii și 
înțelegerii, internaționale.

cinci ani economia națională a în
registrat o creștere de 35,6 la sută.

Referindu-se pe larg la situația 
economică dramatică a țărilor din 
America Latină, în. general a celor 
în. curs de dezvoltare, ca urmare a 
datoriei lor externă împovărătoare, 
agravată de nivelul ridicat al dobin- 
zilor, vorbitorul a subliniat necesi
tatea solidarității statelor continen
tului; pentru rezolvarea acestei pro
bleme, pentru instaurarea unei noi' 
ordini economice internaționale.

din R. S.A.
liticii de apartheid,'sub toate-aspec
tele. sale — relatează agenția Reuter.

WASHINGTON 27 (Agerpres). — 
Purtătorul de cuvînt al Casei Albe 
a dat publicității o declarație a De
partamentului de Stat al S.U.A. prin 
care se cere guvernului sud-african 
să pună capăt stării de urgență.

Declarînd că Statele Unite doresc 
eliminarea stării de urgență, purtă
torul de cuvînt a precizat, totuși, că 
administrația americană va continua 
așa-numita politică de „angajare 
constructivă" față de guvernul de la 
Pretoria, urmărind o schimbare pe 
căi diplomatice a politicii rasiale a 
acestuia — relatează agenția Asso
ciated Press.

STOCKHOLM 27 (Agerpres). — 
„Scandinavian Airlines System", com
pania aeriană comună a Suediei, 
Danemarcei și Norvegiei, a anunțat 
că își va înceta, cu începere de la 
1 septembrie, cursele aeriene spre și 
dinspre Republica Sud-Africană, re
latează, agenția Associated Press. Se 
precizează că această măsură este 
conformă cu hotărîrea guvernelor 
celor trei țări de a pune capăt legă
turilor aeriene, cu R.S.A., pentru a-și 
demonstra opoziția față de politica 
de apartheid a regimului.de la. Pre
toria.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• „CĂRĂUȘ” AUTOMAT. sPe- 

cîaliști britanici au ’ealizat un robot ca- 
< pabil să se deplaseze singur pe cele mai
1 diferite trasee. Acest curier automat de-
l numit „Craft" își va gjst utilizări variate 
’ în unități industriale și depozite, unde va 
| înlocui benzi transportoire și electrocare. 
I El are o lungime de 70 centimetri, o lățime
, de 39 cm și o înălțime dt 50 cm ; se de-
1 plasează pe trei roți, flini alimentat cu 

energie electrică de baterii nare pot func- 
i ționa, fără să fie reîncărcate, timp de 8—12 
> ore. Indicațiile încotro să se deplaseze Ie 

primește de la un computer central, iar 
1 propriul sau computer îi dirijează mișcă- 
1 rile, nemijlocit, la „locul de muncă". Sen- 
ț zori sensibili stabilesc orientarea roților, 
i conform indicațiilor primite, șl asigură 
, ocolirea de către robot a obstacolelor ce-i 
’ apar în cale. „Craft" poate transporta pină 
ț la 20 kg de obiecte ușoare care presupun 
/ însă o manevrare delicată, cum ar fi apara- 
i tura electronică.

• LASER DIAGNOSTICIAN, 
în R.D. Germană a fost experimentată cu 
succes o metodă de utilizare a laserilor în 
identificarea și distrugerea celulelor can
ceroase. Prezentîndu-și rezultatele expe
riențelor efectuate, cercetătorii de la uni
versitățile „Friedrich Schiller", din Jena, și 
„Humboldt", din Berlin, au arătat că noua 
tehnică constă în injectarea pacientului cu 
un ser conținind un colorant sensibil la 
lumină care se concentrează în mod na
tural în grupul de celule canceroase. Sub 
efectul laserului, colorantul devine fluo
rescent, astfel îneît pină și o mică tumoare 
malignă poate fi detectată atunci cind se 
mai află intr-un stadiu incipient. în con
tinuare. celulele bolnave sint distruse tot 
cu ajutorul laserului. Metoda, deși încă 
perfectibilă, deschide calea cel puțin pen
tru identificarea celulelor in cauză. O pro
blemă importantă de rezolvat rămine cea 
a găsirii unui mai bun colorant sensibil la 
lumină, a modului cum urmează acesta să 
fie eliminat din organism după tratament, 
precum și a duratei eficienței sale. Spe

cialiștii apreciază că, în viitor, laserul va 
putea fi folosit nu numai ca mijloc chirur
gical de extirpare a tumorii, ci și pentru 
eliminarea pe cale biochimică a celulelor 
bolnave.

• PENTRU SPORIREA RE
COLTELOR. Potrivit unei metode 
elaborate de specialiștii în cultura plante
lor tehnice ai Academiei de științe a R.S.S. 
Uzbece, expunerea timp de cîteva minute, 
la razele solare, a semințelor de bumbac 
și cinepă duce la obținerea unor recolte cu 
5 la sută mai mari și la grăbirea cu 10 
zile a coacerii. La Tașkent funcționează, de 
cițiva ani, o instalație experimentală cu 
bandă transportoare, unde semințele sînt 
supuse unor „insolații" de 3—5 minute, 
inainte de a fi introduse in sol. Ca urmare 
a rezultatelor obținute, metoda se aplică 
în Uzbekistan pe scară largă. Pe un lot 
experimental de 4 000 ha însămînțate cu 
166 tone de bumbac astfel tratat s-a ob
ținut. o recoltă suplimentară de aproape 
1 500 tone. Instalațiile existente pot trata 

cîte 50—60 kg de semințe de bumbac pe 
oră.

• CONSECINȚELE POLUĂ
RII. Oameni de știință americani au de
clanșat o acțiune de identificare, în mu
zee, a unor obiecte vechi (nasturi de aramă 
ai uniformelor militare, ceasuri, telescoa- 
pe, lunete și recipient! pentru conservarea 
diferitelor substanțe chimice), în vederea 
studierii compoziției aerului din alte pe
rioade istorice. Cu ajutorul analizelor de 
laborator, se va urmări, in principal, de
terminarea cantității de bioxid de carbon 
din atmosfera terestră, de acum peste o 
sută de ani, și evoluția ulterioară a con
centrației acestui gaz care reprezintă în 
zilele noastre un pericol tot mai mare pen
tru clima terestră. Aceste studii, explică 
cercetătorii de la laboratoarele nucleare de 
la Los Alamos, din statul New Mexico, sînt 
necesare deoarece există temeri că spori
rea concentrației de bioxid .de carbon în 
atmosfera terestră, ca urmare a folosirii 
tot mai intense a combustibililor fosili, va 

provoca modificări climatice grave, din 
cauza așa-numitului „efect de seră". Se știe 
că acest fenomen se produce din cauza 
acumulării în cantități mari, în atmosferă, 
a bioxidului de carbon care, captind radia
țiile solare, provoacă creșterea anormală a 
temperaturii, la scară globală, cu toate 
riscurile ce decurg de aici pentru flora și 
fauna planetei.

• MOTORINĂ DIN... ULEI DE 
PALMIER. Recent. în Malayezia a intrat 
în funcțiune o instalație-pilot, cu o capa
citate de 3 mii tone pe an, care produce 
motorină din ulei de palmier. Realizarea 
acestei instalații s-a decis în urma rezul
tatelor experimentale deosebit de bune ob- 
ținutș in utilizarea motorinei „vegetale" 
drept carburant la taximetre, camioane și 
tractoare. După cum afirmă specialiștii, din 
punct de vedere tehnic, nu’ ridică proble
me nici producerea și nici utilizarea aces
tui carburant obținut prin tratarea uleiului 
de palmier cu metanol și un catalizator. 
Fabricarea motorinei din ulei de palmier 
este destinată să slujească drept „plasă de 

siguranță" pentru cultivatorii de palmieri 
care astfel vor putea transforma uleiul în 
motorină, în caz că prețurile acestuia ăr 
scădea foarte mult. De reținut că Malaye
zia este cel mai mare producător de ulei 
de palmier din lume (circa 3,5 milioane 
tone pe an).

• „DIAGNOSTICAREA" 
CONSERVELOR. Se ?tie că în 
bricile de conserve, fiecare borcan trebuie 
verificat dacă este închis ermetic. Spe
cialiști din cadrul Institutului de cercetări 
pentru industria conservelor din Plovdiv, 
R. P. Bulgaria, au pus la punct un nou 
sistem de control.bazat pe faptul că borca
nul închis ermetic „tace", după ce a fost 
sterilizat, în timp ce borcanul defectuos 
etanșeizat „susură", datorită aerului care 
iese pe sub capac. Proiectanții au instalat, 
de o parte și de alta a benzii rulante de 
fabricație, aparate prevăzute cu microfoa
ne uitrasensibile care „ascultă", pe rind, 
fiecare borcan, separîndu-ls pe cele „zgo
motoase", spre a fi etanș închise.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
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MOSCOVA

Deschiderea celui de-al Xll-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Studenților 

manifestării a luai

I

AMPLE COMENTARII ÎN PRESA DIN DIFERITE ȚĂRI ALE LUMII

Aniversarea a două decenii de la Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român - istoricul forum al comuniștilor, care a inau
gurat perioada cea mai bogată în înfăptuiri din istoria poporului nostru, 
alegîndu-l în fruntea partidului pe tovarășul Nicolae Ceaușescu - este 
larg oglindită de mijloacele de informare în masă de pe toate meridia
nele. Lucrările plenarei C.C. al P.C.R. și a activului central de partid 
consacrată aniversării a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al P.C.R. 
și de la alegerea tovarășului' Nicolae Ceaușescu in funcția de secretar 
general al partidului sint amplu reflectate, scoțîndu-se în evidență sem
nificația și importanța deosebite ale acestui moment crucial în dezvol
tarea multimilenară a României.

Numeroase agenții de presă și ziare au prezentat pe larg lucrările 
plenarei și cuvintarea rostită cu acest prilej de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în care au fost trecute în revistă marile realizări obținute de țara noas
tră în această perioadă denumită, în mod firesc și expresiv, „Epoca 
Ceaușescu". S-au evidențiat activitatea internațională, politica externă 
principială, al cărei promotor este tovarășul Nicolae Ceaușescu, înaltul 
prestigiu dobîndit în lumea întreagă de conducătorul partidului și statului 
nostru.

într-o amplă relatare despre lu
crările plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 

central de partid 
a 20 de 

ani de la Congresul ăl IX-lea 
alegerea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu în funcția de se
cretar general al partidului, agen
ția CHINA NOUĂ subliniază ideea 
din cuvîntare in care se afirmă că 
problema fundamentală a epocii 
noastre este aceea a opririi cursei 
înarmărilor, în primul rind a celor 
nucleare. Este evidențiată opinia 
exprimată de președintele Româ
niei privind necesitatea încetării 
amplasării rachetelor cu rază me
die de acțiune în Europa, și a con- 
tramăsurilor Uniunii Sovietice, a 
opririi militarizării Cosmosului.

Se menționează, de asemenea, a- 
precierea cu privire la convorbiri
le sovieto-americane de la Geneva, 
care nu au dat rezultate con
crete, subliniindu-se că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a declarat că 
nu trebuie să se accepte ca, la a- 
dăpostul tratativelor, să se con
tinue cursa înarmărilor. Se arată, 
apoi, că președintele României a 
apreciat ca un factor pozitiv acor
dul privind organizarea unei întîl- 
niri intre secretarul general al 
C.C. al P.C.U.S. și președintele 
S.U.A. Țările europene,, toate sta
tele - lumii trebuie să-și «suine o 
răspundere directă mai mare pen
tru soluționarea pe. calea tratative
lor a problemelor de interes co
mun ; nici un popor nu poate sta 
liniștit, ci trebuie să-și asume răs
punderea față de cauza păcii și șă 
facă totul pentru a determina rea
lizarea unui acord care să pună 
capăt înarmărilor nucleare și cos
mice — aceste idei din cuvintarea 
secretarului general al P.C.R. sint 
subliniate 
neză.

Agenția 
ca țările 
Tratatului 
la reducerea unilaterală a cheltuie
lilor militare și a efectivului tru
pelor cu 10—15 la sută, acțiuni care
— așa cum se apreciază în cuvîn
tare — nu ar afecta cu nimic forța 
de apărare a țărilor socialiste, ci 
ar exercita o puternică influență 
pentru a determina țările capitalis
te — îndeosebi cele din N.A.T.O.
— să adopte, o poziție corespunză
toare, să treacă de la vorbe la 
fapte, la dezarmare.

în încheiere este prezentată și 
acea parte din cuvintarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu privind 
dezvoltarea relațiilor țării noastre 
cu toate statele socialiste, hotărî
rea sa de a acționa și în viitor pen
tru depășirea unor divergențe din
tre ele, pentru întărirea solidari
tății și colaborării lor, menționîn
du-se că președintele României a 
subliniat că, în pofida unor critici 
aduse acestei poziții, România va 
continua această politică.

La rîndul său, agenția iugoslavă 
TANIUG relatează că. la plenara 
C.C. al P.C.R. și a activului central 
de partid consacrată aniver
sării a 20 de ani de la istoricul 
Congres al IX-lea al partidului și 
de la alegerea tovarășului 
Nicolae ' Ceaușescu în funcția de 
secretar general al partidului a fost 
adoptat un apel adresat comuniști
lor, tuturor oamenilor muncii, în
tregului popor cu prilejul acestui. 
mare eveniment, menționînd că to
varășului Nicolae Ceaușescu i-a 
fost prezentat omagiul adus de Co
mitetul Central al partidului, de 
Consiliul Național al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, 
Consiliul de Stat și Guvernul Re
publicii Socialiste România, prin 
care se exprimă prețuirea și recu
noștința pentru contribuția și ac
tivitatea sa excepționale la edifi
carea țării în decursul celor două 
decenii.

Totodată, agenția iugoslavă in
formează că în țară au fost orga
nizate adunări festive și simpo
zioane, în cadrul cărora s-a făcut 
un bilanț al rezultatelor obținute 
de țara noastră in perioada de 
după al IX-lea Congres, perioadă 
denumită „Epoca Ceaușescu".

Ziarele iugoslave „BORBA" și 
„POLITIKA" informează despre 
plenara Comitetului Central al 
P.C.R. și a activului central de 
partid, subliniind omagierea tova
rășului Nicolae Ceaușescu pentru 
rolul și activitatea desfășurate, de 
către cele mai înalte foruri ale 
țării. Despre plenara C.C. al P.C.R. 
și a activului central de partid in
formează și ziarul iugoslav „DNEV- 
NIK", menționînd apelul adresat 
de plenară comuniștilor, oamenilor 
muncii, tuturor cetățenilor cu pri
lejul acestei .sărbători.

Ziarul „NEUES DEUTSCHLAND", 
din R. D. Germană, relevă că, 
în cuvintarea sa, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a prezentat ma
rile realizări obținute de oamenii 
muncii, sub conducerea partidului,

și a activului 
consacrată
și de la

aniversării

de agenția de presă chi-
retine apoi propunerea 
socialiste membre ale 

de la Varșovia să treacă

în construcția socialismului, în cei 
20 de ani, subliniind că'rezultatele 
obținute prin munca întregului po
por au demonstrat pe deplin jus
tețea politicii Partidului Comunist 
Român. După ce se 'menționează 
că în cei 20 de ani rolul conducă
tor al partidului 
cat și

s-a amplifi- 
întărit • în' toate do

meniile vieții sociale, ziarul reia 
sublinierea făcută de către tova
rășul Nicolae Ceaușescu, în sensul 
că România va acționa și în viitor, 
cu toată hotărîrea, pentru dezvol
tarea relațiilor cu toate statele so
cialiste, pentru întărirea solidari
tății și colaborării lor. Din partea 
referitoare la situația internațio
nală, ziarul citează aprecierea to
varășului Nicolae Ceaușescu potri-

subliniază că, „sub conducerea to
varășului Nicolae Ceaușescu,' au 
fost înfăptuite mari transformări 
în procesul edificării socialismului 
în România. în perioada celor 20 
de ani, România socialistă a des
fășurat o largă activitate interna
țională în vederea unirii tuturor 
forțelor revoluționare și progresiste 
și a realizării înțelegerii intre 
popoare". în această perioadă — 
scrie ziarul polonez — s-a înregis
trat o dezvoltare a relațiilor bila
terale româno-polone.

într-un articol 
aniversări, ziarul 
SZAWY relevă că cel de-al IX-lea 
Congres al P.C.R. „a devenit unul 
dintre cele mai importante eveni
mente politice din istoria postbe
lică a țării, alegînd, în funcția de 
secretar general al partidului, pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu".

într-o corespondență din 
București, ziarul polonez „GLOS 
SZCZECZINSKI" scrie că „Româ
nia a cunoscut transformări uriașe. 
Dintr-o țară înapoiată s-ă trans
format într-un stat modern indus- 
trial-agrar. în prezent, oamenii 
muncii din România își.' concen
trează eforturile în direcția reali
zării obiectivelor celui de-al VII- 
lea cincinal, ceea ce permite — 
după cum spunea, la cel de-al 
XIII-lea Congres al Partidului Co
munist Român, secretarul general 
al partidului, Nicolae Ceaușescu 
— ca țara să pășească într-o nouă 
etapă a dezvoltării sale econo- 
rnico-sociale".

Ziarul cehoslovac „RUDE PRAVO" 
relevă că la plenara Comitetului

consacrat marii 
„ZYCIE WAR-

Nicolae Ceaușescu, agenția FRAN
CE PRESSE subliniază ideea cu
prinsă in cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia 
problema fundamentală a epocii 
noastre este aceea a opririi cursei 
înarmărilor, în primul rind a celor 
nucleare, și oprirea militarizării 
Cosmosului. Se. pune în evidență 
propunerea, adresată de la tribuna 
plenarei de ' către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ca țările socia
liste membre ale Tratatului de la 
Varșovia să treacă la reducerea 
unilaterală a cheltuielilor militare 
și a efectivului trupelor cu 10—15 
la sută, ceea ce nu ar afecta forța 
de. apărare a țărilor socialiste.

Relatind despre cuvintarea 
rostită la plenară de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, agenția UNI
TED PRESS INTERNATIONAL 
redă chemarea adresată de to
varășul Nicolae Ceaușescu de a 
se face totul, pină nu este prea tir- 
ziu, pentru ca prin acțiuni îndrăz
nețe să fie determinată schimbarea 
cursului evenimentelor spre o po
litică de destindere, colaborare și 
pace. în context, U.P.I. relevă pro
punerea președintelui României ca 
țările socialiste membre ale Trata
tului de la Varșovia să treacă la 
reducerea unilaterală a cheltuieli
lor militare și a efectivului trupe
lor cu 10—15 la sută, acțiuni care 
nu ar afecta cu nimic forța de apă
rare a țărilor socialiste. Agenția 
evidențiază, de asemenea, pre
cizarea făcută de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că asemenea re
duceri ar avea o mare însemnătate 
politică și ar exercita o influență

Strălucit bilanț de înfăptuiri sub conducerea clarvăză
toare a președintelui Nicolae Ceaușescu
O politică externă dinamică și constructivă, pe deplin 
validată de viață
Vibrant apel la oprirea cursei înarmărilor, la salvgar
darea păcii, la înțelegere și colaborare între toate statele 
Contribuție activă la soluționarea marilor probleme ale 
lumii contemporane

vit căreia problema fundamentală 
a -contemporaneității o constituie 
oprirea cursei înarmărilor, îndeo
sebi a celor nucleare, trecerea la 
dezarmare și împiedicarea milita
rizării Cosmosului.

Ziarul evidențiază apelul făcut de 
secretarul general al P.C.R. de a se 
face totul pentru a salva omenirea 
de la o catastrofă nucleară, pentru 
asigurarea dreptului ei la viață și 
la pace.

într-o știre din București, agenția 
T.A.S.S. informează despre lucră
rile plenarei, la care au fost exami
nate rezultatele activității desfășu
rate de organele și organizațiile de 
partid, de comuniști, de toți oame
nii muncii pentru dezvoltarea țării 
îh perioada de după Congresul al 
IX-lea al P.C.R., menționîndu-se că 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
rostit o amplă cuvîntare.

PROGRAMUL DE TELEVIZIU
NE „VREMEA" a reflectat, de ase
menea, lucrările plenarei, prezen- 
tind imagini din timpul desfășu
rării ei.

Ziarul „RABOTNICESKO DELO", 
din R.P. Bulgaria, sub titlul „Ani de 
ascensiune" inserează un articol con
sacrat împlinirii a 20 de ani de la 
Congresul al IX-lea al P.C.R., cind 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
ales secretar general al partidului.

Anii care au urmat după Congres 
— scrie ziarul — au fost ani ai 
unor eforturi rodnice ale poporului 
României frățești . pentru trans
formarea în ritm susținut a înfăți
șării țării. Sub conducerea Partidu
lui Comunist Român au fost efec
tuate profunde transformări revo
luționare. S-a edificat o bază teh- 
nico-materialij puternică. Industria 
a ocupat un loc hotărîtor printre 
ramurile economiei. Agricultura a 
fost reorganizată pe baze socialiste. 
Progresul economic se caracterizea
ză prin dinamismul dezvoltării sale.

în acești .ani s-au dezvoltat și 
adîncit in continuare prietenia fră
țească și colaborarea dintre parti
dele, țările și popoarele noastre. O 
importanță hotărîtoare pentru dez
voltarea multilaterală ascendentă a 
acestora au avut-o întîlnirile con
ducătorilor noștri — secretarul ge
neral al C.C. al P.C.B., președintele 
Consiliului de Stat 
Todor Jivkov, și 
general al P.C.R., 
Republicii Socialiste 
Nicolae Ceaușescu.

Ziarul polonez „RZECZPOSPOLI
TA" subliniază faptul că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, mulțumind pen
tru omagiul adus de Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliul Național al 
F.D.U.S., Consiliul de Stat și Gu
vernul Republicii Socialiste Româ
nia, a relevat că, în întreaga sa 
activitate revoluționară de peste 50 
de ani, a acționat întotdeauna pen
tru realizarea aspirațiilor poporului, 
pentru bunăstarea și fericirea aces
tuia, pentru victoria socialismului 
și comunismului, consolidarea inde
pendenței și suveranității patriei, 
pentru dezvoltarea colaborării cu 
toate statele și întărirea păcii în 
întreaga lume.

„TRYBUNA LUDU", într-un ar
ticol prilejuit de împlinirea a 20 de 
ani de la Congresul al IX-lea,

P.C.R. și a activului 
partid consacrată 

20-a aniversări de

al R.P.B., 
secretarul 

președintele 
România,

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA C

Central al 
central de 
celei de-a 
la Congresul al IX-lea al P.C.R. 
și de 
Nicolae 
secretar
Comunist Român, a fost subliniată 
importanța Congresului al IX-lea 
al P.C.R., care a consacrat victoria 
deplină a relațiilor de producție 
socialiste în România și a aprobat 
programul de dezvoltare multilate
rală a țării pe perioada 1966—1970. 
După ce menționează că plenara 
a prilejuit evidențierea rezultate
lor politicii interne și externe a 
partidului și statului român în cei 
20 de ani, ziarul adaugă că plenara 
a adresat 
oamenilor 
îndeplini 
hotărîrile 
al P.C.R.

Știri despre plenara C.C. al 
P.C.R. și a activului central de 
partid au inserat și ziarele ceho
slovace „LIDOVA DEMOKRACIE" 
și „PRACE".

Sub titlul „Manifestări omagiale 
la București cu prilejul aniversării 
a 20 de ani de la alegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu în 
funcția de secretar general", ziarul 
„NEPSZABADSAG" inserează o

la alegerea tovarășului 
Ceaușescu în funcția de 
general al Partidului

comuniștilor și tuturor 
muncii chemarea de a 
sarcinile ce decurg din 
Congresului al XIII-lea

corespondență despre plenara Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român și a activului 
central de partid, menționînd at
mosfera sărbătorească in care 
capitala țării noastre a întîmpinat 
acest eveniment deosebit în viața 
partidului. Se arată că la plenară 
a rostit o cuvîntare tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care cu cîteva 
zile în urmă — ca o recunoaștere 
a contribuției aduse la viața știin
țifică din România — a fost ales 
membru --
onoare al 
Socialiste România.

Si alte cotidiane ungare — „MA
GYAR HIRLAP", „MAGYAR NEM- 
ZET" și „NEPSZAVA" — publică 
relatări despre plenara C.C. al 
P.C.R. și a activului central de par
tid consacrată aniversării a 20 de 
ani de la Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român și 
de la alegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in funcția de 
secretar general. Ziarele relevă, de 
asemenea, atmosfera sărbătorească 
în care capitala României a întîm
pinat acest eveniment.

Celei de-a 20-a aniversări a Con
gresului al IX-lea al Partidului 
Comunist Român, ziarul „NODON 
SINMUN", din. R.P.D. Coreeană, i-a 
consacrat articolul „Perspective 
luminoase — România în plină 
dezvoltare". în articol se subliniază 
că „datorită activității dinamice 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
a conducerii sale clarvăzătoare, 
precum și luptei pline de abnega
ție a poporului român, în cei 20 de 
ani care au trecut de la Congresul 
al IX-lea al Partidului Comunist 
Român au fost înregistrate reali
zări deosebite în domeniile politic, 
economic, tehnico-științific, precum 
și pe plan cultural". Sînt scoase în 
evidență mutațiile fundamentale, 
multilaterale intervenite în societa
tea românească în ultimii 20 de ani.

Informind despre cuvintarea 
rostită la plenară de tovarășul

titular și președinte de 
Academiei Republicii

puternică pentru a determina și ță
rile capitaliste — îndeosebi cele 
N.A.T.O. — să adopte o poziție 
respunzătoare. U.P.I. relevă, 
continuare, ideea exprimată de 
varășul Nicolae Ceaușescu, în sen
sul că acum se poate afirma, cu în
dreptățită mîndrie, că politica 
României de relații cu toate țările 
socialiste a fost pe deplin justă, ea 
a corespuns și corespunde nu nu
mai intereselor țării noastre, dar și 
intereselor tuturor țărilor socialiste. 
Președintele Nicolae Ceaușescu ' — 
se arată — a subliniat necesitatea 
organizării de noi îritîlniri și con
sfătuiri între partidele comuniste și 
muncitorești pe ^one, pe continen
te sau pe plan ijnondial pentru a 
se ajunge la concluzii comune pri
vind problemele fundamentale ale 
lumii contemporane.

Ziarul „WASHINGTON POST", 
referindu-se lâ cuvintarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu la plenara 
C.C. al P.C.R. și a activului central 
de partid, evidențiază că președin
tele României a reiterat apelul 
către țările membre ale Tratatului 
de. la Varșovia de a reduce in mod 
unilateral efectivele' și cheltuielile 
lor. militare cu 10—15 la sută. Sînt 
reluate acele pasaje din cuvintarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
care se arată că astfel de reduceri 
nu pot afecta capacitatea de apăra
re a țărilor Tratatului de la Varșo
via, ci ar avea o mare însemnătate 
politică în sensul stimulării țărilor 
occidentale, în special a. celor care 
fac parte din N.A.T.O., de a adopta 
o poziție corespunzătoare.

Agenția spaniolă E.F.E. men
ționează, într-o relatare, că tova
rășul Nicolae Ceaușescu s-a pro
nunțat pentru măsuri unilaterale 
ale țărilor membre ale Tratatului de 
la. Varșovia in 
zarmării. E.F.E.
asemenea, că

din 
co

in 
to-

domeniul de- 
informează, de 
tovarășului 

Nicolae Ceaușescu i-a fost adus 
omagiu pentru rolul hotărîtor 
schimbările intervenite în țară 
cei 20 de ani ce s-au scurs de 
Congresul al IX-lea al P.C.R.

Sub titlul „Nicolae Ceaușescu 
propune reducerea forțelor armate", 
prestigiosul cotidian „KATHIME- 
RINI", din Republica Elenă, rela
tează pe larg despre recenta ple
nară a C.C- al P.C.R. și a activului 
central de partid consacrată ani
versării a 20 de ani de la Congre
sul al IX-lea. Printre altele, se 
subliniază că președintele Româ
niei a repetat apelul adresat con
ducătorilor celorlalte țări partici
pante la Tratatul de la Varșovia de 
a se' trece la reducerea unilateral^ 
a forțelor lor armate și a cheltuie
lilor militare cu 10—15 la sută. Este 
relevată poziția fermă și consec
ventă a României în favoarea 
dezarmării, și în primul rind a 
dezarmării nucleare, a colaborării 
și păcii internaționale.

Ziarul austriac „DIE PRESSE", 
informînd despre cuvintarea rostită 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
plenara ' Comitetului Central al 
P.C.R. și a activului central de 
partid, subliniază rolul țării noas
tre in nobila luptă pentru dezar
mare, pentru clădirea păcii, con
text în care relevă și propunerea 
ca. țările membre ale Tratatului de 
la Varșovia să treacă la reducerea

un 
in 
în 
la

unilaterală a cheltuielilor militare 
și a efectivului trupelor lor, ceea 
ce ar exercita o puternică influență 
pentru a determina țările ' din 
N.A.T.O. să adopte o poziție cores
punzătoare.

Sub titlul „Ceaușescu cheamă la 
reducerea armamentelor", ziarul 
britanic „DAILY TELEGRAPH" re
levă aceeași propunere, precizind că 
aceste acțiuni ar contribui la elimi
narea tensiunii Est-Vest și la in
staurarea destinderii.

în articolul „20 de ani de la al 
IX-lea Congres al partidului: 
România se prezintă astăzi ca o 
țară cu o economie dinamică", zia
rul „JORNAL DE ANGOLA", re- 

. ferindu-se la perioada de după 
Congresul al IX-lea al P.C.R., scrie:

„în cei douăzeci de ani de 
la alegerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu în funcția su
premă de secretar general al parti
dului, la cel de-al IX-lea Congres
— moment crucial, de importanță 
istorică în viața poporului român, 
generator de uriașe energii crea
toare, care au propulsat Româ
nia pe drumul celor mai gran
dioase realizări ale întregii sale 
existențe — România a cunoscut 
cea mai fructuoasă perioadă din 
istoria sa, numită, în semn de înalt 
omagiu față de președintele său, 
„Epoca Ceaușescu".

Ziarul Uruguayan „EL PAIS" 
relevă, într-un articol, că anul 1985
— al 20-lea al celei mai fructuoa
se epoci din istoria 
epocă inaugurată de 
IX-lea al Partidului 
mân și care poartă 
care a făurit-o — 
Nicolae Ceaușescu 
imaginea unei țări cu o industrie 
puternică, modernă și o agricultu
ră in plină dezvoltare.

în 1965, 
Partidului 
elaborat, 
președintelui Nicolae Ceaușescu, o 
nouă concepție asupra dezvoltării 
social-ecdnomice, renunțîndu-se 
complet la dogme și idei precon- 

' cepute, ridicindu-se pe un plan su
perior tradițiile valoroase ale gin- 
dirii .economice românești, ale 
științei în general — scrie ziarul 
Uruguayan.

în articolul „România —- progres 
uriaș in numai 20 de ani" săpta- 
minalul egiptean „AL AHRAM 
IKTISADI"' sintetizează marile 
transformări economico-sociale pe
trecute în România în ultimele 
două decenii, rod al unei înțelepte 
politici de optimizare a structuri
lor economice și de dezvoltare 
multilaterală a tuturor regiunilor 
țării.

După ce prezintă potențialul 
multilateral de cooperare al econo
miei românești, „Al Ahram Ikti- 
sadi" menționează că „numeroase 
surse internaționale de prestigiu 
laudă capacitatea și succesele ro
mânești pe linia creării unei eco
nomii moderne, a diminuării și 
depășirii efectelor crizei economice 
mondiale asupra țării și a plății 
unei importante părți din datoria 
sa externă în ultimii cîțiva ani 
deosebit de dificili în economia 
mondială".

Ziarul marocan „AL BAYANE" 
inserează, sub titlul „20 de arii. de 
la Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român", un am
plu articol consacrat acestei ani
versări. „România a sărbătorit 
două decenii de Ia Congresul al 
IX-lea al P.C.R., eveniment crucial 
de însemnătate istorică în viața 
poporului român", scrie ziarul, re- 
levind că uriașele energii creatoa
re pe care hotărîrile Congresului 
le-au declanșat, au propulsat Româ
nia pe un drum nou, grandios de 
mari realizări. „Acești - 20 de ani 
inaugurați prin alegerea în fruntea 
partidului, în funcția supremă de 
secretar general, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, sint . pentru 
România epoca cea mai ferțilă din 
istoria sa" — relevă „Al Bayane", 
subliniind : „Toate marile realizări 
din această perioadă sint insepa
rabil legate de numele șl activi
tatea prodigioasă, exemplară a to
varășului Nicolae Ceaușescu".

Cotidianele portugheze „DIARIO 
DE NOTICIAS" și „O DIA“ au re
latat pe larg despre plenara C.C. 
ai P.C.R. consacrată împlinirii a 
două decenii de la Congresul al 
IX-lea al P.C.R., de cînd în frun
tea partidului a fost ales tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Referindu-se la vasta activitate 
și acțiunile inițiate de președintele 
României in favoarea dezarmării 
și păcii! ziarele menționate eviden
țiază propunerea privind reducerea 
în mod unilateral, de către țările 
membre ale .Tratatului de la Var
șovia, a cheltuielilor militare și a 
efectivelor cu 10—15 la sută.

TELEVIZIUNEA ELVEȚIANĂ a 
prezentat o relatare despre cuvân
tarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al P.C.R., președintele Repu
blicii Socialiste România, la re
centa plenară a C.C. al P.C.R. și 
a activului central de partid. în 
comentariu a fost evidențiată po
ziția consecventă a României, a 
conducătorului partidului și statu
lui nostru, în favoarea opririi 
cursei înarmărilor și a realizării 
dezarmării. Idei similare au fost 
prezentate și de posturile de radio 
elvețiene. ■ __ -
ZURCHER ZEITUNG' 
cat un 
vîntarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în care se re
levă poziția . țării noastre in pro
blemele dezarmării și păcii.

(Agerpres)

MOSCOVA 27. — Trimisul Ager
pres, M. Chebeleu, transmite : Sim
bătă, la Moscova, a avut loc deschir 
derea celui de-al Xll-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Studenți
lor, manifestare importantă in cadrul 
Anului Internațional al Tineretului, 
chemată să contribuie la mai buna 
cunoaștere reciprocă, la intărirea 
prieteniei și colaborării dintre tinerii 
de‘ pretutindeni, a unității și solida
rității lor în lupta împotriva impe
rialismului, pentru oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea la măsuri de 
dezarmare, in primul riiîd la dezar- 

$marea nucleară, pentru un viitor 
pașnic și prosper.

După parcurgerea unor artere cen
trale ale Moscovei, delegațiile parti
cipante la festival au sosit pe marele 
stadion „Lujniki", din cadrul com
plexului sportiv „V. I. Lenin". La 
festivitatea de deschidere au partici
pat M. S. Gorbaciov, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., Andrei Gro- 
miko, președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., Nikolai 
Tihonov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., alți conducători 
de. partid și de stat sovietici, repre
zentanți ai organizațiilor naționale, 
regionale și internaționale de tineret 
și studenți.

Purtînd Drapelul de stat al Repu
blicii Socialiste România, delegația 
tineretului din țara noastră, din care 
fac parte tineri muncitori, țărani, 
intelectuali, elevi și studenți fruntași 
în muncă și la învățătură, a fost in- 
tîmpinată cu puternice aplauze la 
intrarea pe stadion.

Delegația tineretului din România 
este condusă de tovarășul Nieu 
Ceaușescu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C.

După cuvîntul de salut rostit de 
Viktor Mișin, președinte al Comite
tului național sovietic de organizare 
a festivalului, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C.L., Jean Claude Kennedy, 
secretar coordonator al Comisiei per
manente a festivalului, a declarat 
deschis cel de-al Xll-lea Festival 
Mondial al Tineretului și' Studenților.

cadrulîn
cuvintul tovarășul M. S. Gorbaciov, 
care, subliniind semnificația festiva
lului, a relevat rolul important ce 
revine tinerei generații de pretutin
deni, de diferite orientări politice, in 
lupta pentru apărarea păcii pe pla
neta noastră, in acest context, vor
bitorul a arătat că festivalul este nu 
numai o sărbătoare a tineretului, dar 
și un prilej de dezbatere a marilor 
probleme ce confruntă lumea con
temporană.

în , încheierea festivității, partici- 
panții au urmărit un bogat specta
col cultural-sportiv, la realizarea că
ruia și-au adus contribuția mii de 
tineri sovietici.

*In cadrul Clubului național român, 
organizat cu prilejul festivalului, la 
loc de frunte sînt prezeptate lucrări 
din gîndirea social-politică a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Cpmunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, sint expuse volume 
privind istoria, cultura și știința din 
țara noastră, marile realizări ale po
porului român in opera de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate. La sediul clubului a fost 
deschisă o expoziție de 'fotografii, 
care înfățișează, in imagini sugesti
ve, aspecte din munca și viața tine
retului României socialiste, partici
pant activ la înfăptuirea exemplară 
a istoricelor hotăriri ale Congresului 
al XIII-lea al P.C.R.

Pe întreaga durată a festivalului, 
la Clubul național român se vor 
desfășura numeroase manifestări 
politice, cultural-artistice, vor fi or
ganizate schimburi de opinii și ex
periență, dezbateri tematice pe pro
bleme care constituie obiective ale 
Anului Internațional al Tineretului 
— pacea, dezarmarea, securitatea și 
cooperarea intre toate popoarele lu
mii, drepturile tineretului la muncă 
și învățătură, promovarea idealuri
lor de libertate și independență, so
lidaritatea cu lupta popoarelor pen
tru dreptul lor de a-și decide singu
re soarta, fără nici un amestec din 
afară, făurirea unei noi ordini eco
nomice mondiale.

»>■

României, 
Congresul al 

Comunist Ro- 
numele celui 

președintele 
— ilustrează

al IX-lea 
Comunist 

cu aportul
Congres al 
Român a 
decisiv' al

Cotidianul „NEUE 
•“ a publi- 

material despre cu-

Document adoptat Ia conferința de la Nairobi
NAIROBI 27 (Agepres) — Con

ferința de la Nairobi pentru exami
narea și evaluarea rezultatelor De
ceniului O.N.U. pentru femei s-a 
încheiat simbătă prin adoptarea 
unui document intitulat „Stra
tegii de perspectivă" pentru eman
ciparea femeii in anii care ur
mează, pină in anul 2000. Docu
mentul relevă că stagnarea creșterii 
economice pe plan mondial are 
implicații negative pentru situația 
femeii,'îritrucît diminuarea resurse
lor economice împiedică ridicarea 
statutului femeii. - - ■ '

Referindu-se la problema șomaju
lui, documentul notează că femeile

constituie 35 la sută din forța de 
muncă a omenirii și subliniază că 
este necesar să se ia măsuri con
crete pentru a se preveni discrimi
narea și exploatarea contribuției lor 
economice atit pe plan național, cit 
și internațional.

Documentul evidențiază, totoda
tă. că pentru a se îmbunătăți in 
mod eficient statutul lor, femeile 
trebuie să participe direct la pro
cesele . de luare a deciziilor majorș 
pe plan național- și internațional, 
șă-și poată exercita dreptul de _a 
pa'rticipa la promovarea păcii in
terne și internaționale.

înlăturarea barierelor protection!ste
— o necesitate stringentă

încheierea lucrărilor reuniunii ministeriale a „Grupului celor 77"
DELHI 27 (Agerpres). — în capi

tala- Indiei s-au încheiat lucrările 
reuniunii ministeriale a „Grupului 
celor 77“ cansacrate examinării pro
blemelor privind crearea unui sis
tem- global de preferințe comerciale 
între țările în curs de dezvoltare.

Declarația adoptată prevede mă-, 
suri yizînd accelerarea negocierii a- 
cestui sistem de preferințe comer
ciale. Se- preconizează ca, după efec
tuarea unor lucrări pregătitoare, 
prima rundă, de. negocieri să încea
pă în mai .1986 și să se finalizeze 
în decurs de un an. Brazilia a anun
țat intenția de a găzdui în aprilie 
1986 o reuniune ministerială, care să

lanseze această primă rundă de ne
gocierii

La reuniune s-a adoptat; de ase
menea, o declarație privind situifia 
comerțului internațional, și a p'liti- 
cilor comerciale, in care se realrmă 
necesitatea eliminării protecpnis- 
mului și asigurării liberalizați co
merțului mondial, a creării unui 
sistem comercial internaționaicapa- 
bil să asigure condiții mai favrabile 
de acces pentru produsele țtdor. in 
curs de dezvoltare pe pieței state
lor dezvoltate.

în același timp, reuniune, minis
terială a aprobat o rezoluțiin pro
blemele Namibiei, Africii i Sud și 
Orientului Mijlociu.

Lovitură de stat militară în Uganda
KAMPALA 27 (Agerpres). — In 

Uganda a avut loc, în noaptea de 
vineri spre sîmbătă, o lovitură de 
stat militară fără vărsare de singe, 
prin care guvernul președintelui 
Milton Obote a fost răsturnat — 
transmit agențiile de presă, citind 
postul de radio național Kampala. 
Acțiunea a fost condusă de generalul 
de brigadă Basilio Olara Okello, co- 

. mandantul regiunii militare de nord 
a țării.

In comunicate transmise de radio 
Kampala, noile autorități militare 
ugandeze au arătat că scopul acțiu
nii lor a fost stăvilirea violenței po
litice interne, generate de perma
nente înfruntări de ordin tribal și

religios înregistrate înultimii an 
atit în rîndul populații civile, cj 
și in sinul armatei, și educarea uni 
noi societăți în țară. îl acest sen 
a fost lansat un apel țrmatei _N 
ționale de Rezistență condusa •< 
fostul ministru al apărrii, Yow 
Museveni, de a se rali la acțiur 
noilor autorități ugandze.

Potrivit agențiilor Internațioi 
de presă, personalități ale vechi 
regim, între care preșidinteie Mi 
Obote, s-ar fi refught țeste 
niță. Alte . oficialități ale vecb 
guvern, între care șsfur secui 
statului, Chris RwakasiA au 
arestate.

Alvaro
general al P.C.

CALEDONII. 
a Franței a

fără nici un

DEMONSTRAȚIE PACIFISTĂ. Sub 
deviza ,,Nu rachetelor Tomahawk I", 
la Yokosuka (Japonia) s-a des
fășurat o amplă demonstrație de 
protest împotriva intrării în port 
a submarinului nuclear american 
„San Francisco".

FaGENȚIILE DE PRESĂ TRAhSMIj

STATUTUL NOII
Adunarea Națională

PRIMIRE LA MOSCOVA. Mihail
Gorbaciov, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., l-a primit pe 
Cunhal, secretar
Portughez, aflat la Moscova, la in
vitația C.C. al P.C.U.S. în cursul 
'întrevederii au fost abordate pro
bleme privind relațiile dintre cele 
două partide și unele aspecte ale 
situației internaționale.

BIROUL DE COORDONARE AL 
MIȘCĂRII DE NEALINIERE, În
trunit la sediul O.N.U. din New 
York, a aprobat, prin consens, un 
comunicat in care subliniază 
dreptul poporului nicaraguan de a 
trăi in pace și de a-și trasa propria 
cale de dezvoltare, 
amestec din afară.

L

adoptat în a treia lectura pre 
de lege privind șâtutul Nou.! 
donii, teritoriu ie peste n 
Franței. Pentru proiectul gr 
mental de lege Au votat ,28: 
tați, iar impotiyă — 203. , 
noii legi cu pyvire la stătu' 
vizoriu al Noi. Caledonii, 
septembrie Iccuitorii arhiț 
vor alege olanele locale 
terii, iar în anul 1987 vor 
la votul pri/ind independe 
doniei ca ară asociată c'

BUGET MILITAR Re/ I 
S.U.A. rupă îndelungate';' | 
o comiĂe mixtă a Si' 
Cameră Reprezentanțilof 
greșului american a af_ 
proieet legislativ priviri| 
Iile inilitare ale S.U.A. L 
financiar următor, cat. 
la 1 octombrie a.c. în la
telor unui mare număt^ 
în Congres și ale oppu 
bugetul militar al Ș|s| 
viitorul exercițiu firae 
fixat la un nou nbj^ 
302 miliarde dolari, îjn_ 
care Statele Unite r de 
tate cu importante 
ordin economic și so
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