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Producție peste plan
Hotărîțl să intimpine cu rezultate 

deosebite aniversarea a 65 de ani de 
la făurirea Partidului Comunist 
Român, colectivele de
ai. muncii din numeroase 
prinderi industriale din
Mureș au înscris noi și importante 
fapte de muncă în cronica întrecerii 
socialiste. Astfel, ca rezultat al reali
zării ■ ritmice și în condiții d€ înaltă 
calitate a producției fizice la fiecare 
sortiment, asimilării in fabricație a 
unor produse ale tehnicii de virf și 
efortului stăruitor de modernizare 
amplă a proceselor de producție 
chimiștii, electroniștii, constructorii 
de mașini și lucrătorii din 25 de în
treprinderi ale industriei județului 
au realizat, în perioada care a 
trecut din acest an, o producție- 
marfă suplimentară în valoare de 
peste 250 milioane lei., De remarcat 
că acest spor de producție a fost 
obținut în condițiile în care au fost 
economisite, in perioada menționată, 
aproape 500 tone metal, 1 200 tone 
combustibil convențional, 3 300 MWh 
energie electrică, precum și însem
nate cantități de ciment, cherestea, 
acid sulfuric și alte materiale de 
construcții. (Gheorghe Giurgiu, co
respondentul „Scînteii**).

oameni 
între- 

județul

Mai mult cărbune 
energetic

Minerii din bazinul carbonifer al 
'ăii Jiului, desfășu’rindu-și activi

tatea neîntrerupt, au obținut, din 
primele zile ale lunii mai. succese 
deosebite in producție. Avind asigu
rate condiții bune de lucru în sub
teran. organizînd temeinic munca în 
abataje si folosind la întreaga capa
citate utilajele si instalațiile, mine; 
rii din Lonea, Paroșeni. Lupeni și 
din cariera Cimpu lui Neag au ex
tras, in primele cinci zile din luna 
mai. însemnate cantități de cărbune 
peste prevederi, care însumează 
peste 7 000 tone cărbune energetic. 
(Sabin Cerbu. corespondentul „Scîn
teii**).

Al 60 000-lea motor 
de curent alternativ

Acum, în preajma gloriosului ju
bileu al partidului, harnicul colec
tiv muncitoresc de la „Electropute- 
re“-Craiova a livrat cel de-al 
60 000-lea motor de curent alternativ 
realizat aici de la începerea fabri
cației. Așa cum ne spunea Ingine
rul Marin Teodorescu. șeful atelie
rului proiectare al fabricii de ma
șini electrice rotative, ponderea 
produselor noi si reproiectate depă
șește 70 la sută. Au intrat in fabri
cația de serie motoare antiexplozive 
cu siguranță mărită, precum si mo-
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a primit pe tovarășul Santiago Carrillo
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
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Mărturia înaltei cinstiri
faptele de muncă ale țării

toare asincrone de înalta tensiune 
pentru exploatări exterioare. De 
menționat că prin realizarea acestor, 
noi tipuri de motoare se reduce con
sumul specific de materiale cu 
aproape 25 la sută. (Nicolae Bă- 
bălău, corespondentul ..Scînteii").

Valoroase inițiative 
muncitorești

în unitățile industriale din Me
hedinți se aplică numeroase și va
loroase inițiative si soluții tehnice 
pentru obținerea unor importante 
economii de materii prime si mate
riale. combustibil și energie electri
că. La toate locurile de muncă se 
gindește și se acționează sub o mo
bilizatoare deviză : „Produse mo
derne, competitive, cu consumuri 
materiale cit mai reduse". Numai în 
perioada care a trecut din acest an. 
la Șantierul rfaval din Orșova s-au 
economisit 310 tone metal, la între
prinderea de construcții navale si 
prelucrări la Drobeta-

Tiirnu Severin — 215 tone. între
prinderea de vagoane — 80 tone și 
întreprinderea mecanică de armături 
și pompe — 60 tone. De asemenea, 
întreprinderea de anvelope. între
prinderea de vagoane. Combinatul 
pentru prelucrarea lemnului si între
prinderea de construcții • navale si 
prelucrări la cald au totalizat o eco
nomie de 6 200 tone combustibil con
vențional. Cu cele mai mari econo
mii la consumul de energie electrică 
se înscriu întreprinderea elect.ro- 
centrale Porțile de Fier si între
prinderea de vagoane. (Virgiliu Tă- 
taru, corespondentul ..Scînteii*’).

Suplimentar, produse 
utile economiei

în întimpinarea aniversării făuririi 
partidului, oamenii muncii din in
dustria județului Bihor, angajați cu 
toate forțele pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin în acest prim 
an al actualului cincinal. înscriu în 
cronica întrecerii socialiste succese
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Imogine de la întreprinderea de vagoane’din Drobeta-Turnu Severin 

Foto : E. Dichiseanu
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Dimensiuni ale transformărilor 
din anii construcției socialiste

Cuprinsul românesc, străvechea noastră vatră 
carpato-danubiano-pontică, a cunoscut și cu
noaște, în răstimpul unei singure generații, 

repezi și spectaculoase înnoiri. Pentru a se putea ține 
io zi cu veșnic schimbătorul peisaj, cartografii se văd 
nevoiți să-și reîmprospăteze necontenit penițele și 
cernelurile...

Civilizația socialistă, operă de prim rang a Parti
dului Comunist Român, o creat și creează un inedit 
cadru de existență. O nouă geografie fizică, econo
mică și (nici nu se putea altfel) afectivă. Ceea ce in 
anii de început ai construcției constituia doar prime 
punctări - un Bumbești-Livezenl, un Bicaz, o Hune
doara, citeva ansambluri de bloapri muncitorești — 
după Congresul IX s-a multiplicat și amplificat in 
proporții de nebănuit, configurînd un vast și armo
nios tablou la scară națio
nală. Țării i s-au adăugat 
însemne de putere și ci
vilizație1, reliefurile incon- 
fundabile ale acestui timp 
eroic. Timpul marilor ela
nuri constructive.

Priviți harta.
Izvoarele legendarelor 

noastre rîuri irump de sub 
cetatea carpatină ca 
acum mii de ani, dar 
curgerea și destinul lor se 
află sub o altă zodie. Bis
trița, Argeșul, Lotrul, Oltul, Someșul, Sebeșul, călăuzite 
între maluri remodelote de mina omenească, coboară 
pe trepte de hidrocentrale și aprind consteloții ener
getice.

Maiestuoasa Dunăre, ea însăși, pare a fi uitat 
ritmurile-i de vals de odinioară ; trece febril prin 
Porțile foste „de fițr", devenite astăzi Porți de lumină, 
și este pusă să potolească setea unui șirag de com
binate siderurgice și chimice, să fie leagăn de ope 
renăscutelor șantiere navale și izvor de fertilitate 
împărăției agricole ce se plămădește în inima Deltei.

Dintre brațele fluviului, primul care se avintă spre 
țărmul cu vapoare este și cel. mai tinăr - brațul făurit 
de brațele constructorilor : Canalul Dunăre-Marea 
Neagră, cunoscut și sub numele de „magistrala 
albastră", cea mai impunătoare lucrare din istoria 
țării.

O altă nouă și cutezătoare magistrală, „albă”, 
a'upă albul zăpezilor de pe crestele pe care le 
domină traversind Carpații - Transfăgărășanul eroic.

Și, întrupare a aceluiași avînt constructiv, superba 
magistrală subpăminteană a Bucureștiului, arteră a 
ingeniozității tehnice românești - Metrou).

Apoi, pe orizontala întregii țâri, în vetrele ei de 
piine, milioanele de hectare intrate în orbita com-

Reliefurile

de prestigiu. Acordînd o atenție deo
sebită organizării, superioare a pro
ducției. promovării unor 'măsuri; fer
me care , să asigure folosirea,, mai 
bună a timpului, de lucru și a zestrei 
tehnice de dâre dispun, colectivele 
de muncă din unitățile economice 
bihorene au realizat suplimentar o 
producție-marfă in. valoare de peste 
157 milioane lei. Au fost livrate 
peste prevederi însemnate cantități 
de produse utile economiei :. lignit, 
energie electrică, gaze libere, alu
mină. lacuri și'vopsele, materiale de 
construcții, confecții textile, mohilier 
din lemn, cărămizi refractare, țiței 
supus prelucrării. Notabil este faptul 
că aceste sporuri sint rezultatul 
creșterii susținute a productivității 
muncii, indicator a cărui sarcină pla
nificată a fost depășită cu 1 044 lei 
pe fiecare lucrător. Rezultate dintre 
cele mai bune au obținut minerii de 
la Voivozi, energeticienii orădeni, 
colectivele de la Întreprinderea 
„Alumina". Combinatul pentru pre
lucrarea lemnului. întreprinderea de 
subansamble si piese pentru mijloa
ce de transport, rafinăria ..Crișana" 
din Suplacu de-Barcău. întreprinde
rile de confecții din Oradea și Mar- 
ghita. Trustul de antrepriză gene
rală pen tru construcții, industriale 
Bihor. (Ioan Laza, corespondentul 
..Scînteii"),

r

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cretar general al 
nist Român, a piuui.. to
varășul Santiago Carrillo, președin-- 
tete Comisiei pentru unitatea comu
niștilor din'. Spania, care] efectuează 
o vizită in țara noastm

Oaspetele a exprimat vii mulțu- . 
miri pentru intreveder<aa acordată, 
pentru posibilitatea de la . se reîntâlni 
cu conducătorul partidului și statu
lui nostru.

în cadrul întreveder®. desfășurată 
într-o atmosferă prietenească, tovă
rășească, au fost discuția te probleme 
ale'mișcării comunistei și muncito
rești internaționale, are luptei pen- i

al Parti<Mui Comu- 
primît, șjni,. pe to-

tru democrație și pace. In acest con
text, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat importanța întăririi unității 
și coeziunii partidelor comuniste și 
muncitorești din fiecare țară, rolul 
acestora in făurirea unității de ac
țiune a forțelor democratice in lupta 
-pentru apărarea drepturilor și liber
tăților oamenilor muncii, pentru de
mocrație și progres. A fost reliefată 
însemnătatea întăririi colaborării și 
solidarității între partidele comunis
te și muncitorești, bazate pe egali
tate. pe dreptul fiecărui partid de 
a-și elabora independent linia sa po
litică. a conlucrării cu partidele so
cialiste, socia.l-democrate, cu toate

» f

forțele progresiste, antiimperialiste 
in lupta pentru soluționarea marilor 
probleme ce confruntă omenirea, 
pentru dezarmare, in primul rind 
pentru dezarmare nucleară, pentru 
pace, pentru progresul economic și 
social al tuturor popoarelor, pentru 
o lume mai bună și mai dreaptă 
pe planeta noastră.

La primire a participat tovarășul 
Ion Stoian. membru, supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

După întrevedere. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a reținut la dejun 
pe tovarășul Santiago Carrilld.

UN DRUM DE GLORIOASĂ ISTORIE, 
0 OPERĂ INTRATĂ IN ISTORIE f

Societatea socialistă multilateral dezvoltată 
- operă istorică a poporului condus de partid
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în cinstea apropiatei sărbătoriri a 65 ani de la făurirea Partidului 
Comunist, Român, în aceste zile aii continuat să se desfășoare simpo
zioane organizate de comitete județene »de, partid, de organizații de maslă 
și obștești, ministere și alte instituții centrele..

Relevînd semnificațiile profunde și însemnătatea istorică a creării 
î?.C.RI. moment de cotitură în întreaga mișcare revoluționară din țara 
noastră, comunicările au evidențiat rolul Ihotărîtor al partidului comu
niștilor in organizarea luptei poporului rOqnân pentru infâptuirea aspira
țiilor sale de libertate și dreptate socială, de independență și suverani
tate națională, împotriva fascismului și a războiului, pentru victoria 
socialismului pe pămîntul României.

în cadrul simpozioanelor a fost sublinjbtă importanța tezelor și orien
tărilor programatice formulate de tovarășii Nicolae Ceaușescu în funda
mentarea întregii politici interne și externe a. partidului și statului, po
litică ce întrunește adeziunea deplină și entuziastă a poporului nostru, 
hotărit să o transpună exemplar în viață, pentru ’ progresul și prosperi
tatea României socialiste.

Au fost evidențiate succesele remarcabile dobindite de țara noastră, 
sub conducerea P.C.R., in toate domeniile de activitate, îndeosebi după 
Congresul al IX-lea, de cîrîd tovarășul Nicolae Ceaușescu conduce cu 
strălucită clarviziune destinele națiunii noastre, perioadă consacrată drept 
epoca de aur a întregii noastre istorii.

Comunicările au pus în lumină, totodată, înalta apreciere de care 
se bucură în întreaga lume activitatea internațională a României, demer
surile și inițiativele tovarășului Nicolae Ceaușescu privind infăptuirea 
păcii și dezarmării. în primul rind a celei nucleare, eliminarea perico
lelor de război, edificarea unei 
noastră.

într-o atmosferă entuziastă, 
pozioane au adresat telegrame 
genera] al Partidului Comunist 
România.

lumi mai bune și mai drepte pe planeta

de înalt patriotism, particîpanții la sim- 
tovarășului Nicolae Ceaușcscu, secretar 

Român, președintele Republicii Socialiste

TELEGRAME ADRESATE 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
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Consiliul Uniunii Asociațiilor 

al Organizației Pionierilor 
culmi de civilizație și progres, pentru triumful 
cauzei nobile a socialismului și păcii în lume.

In aceste momente de aleasă sărbătoare, adu
cem supremul nostru omagiu de gind și faptă 
Partidului Comunist Român. îndelungatei sale 
activități revoluționare, exemplarei sale capaci-

de participanții la simpozionul organizat de C.C. al U.T.C., 
Studenților Comuniști din

Mult iubite și stimate tovarâșe
Nicolae Ceaușescu,

Desfâșurîndu-și lucrările în atmosfera entu
ziastă, de puternică angajare creatoare, in care 
întregul nostru popor, tinăra generație a patriei 
intimpină aniversarea a 65 de ani de la fău
rirea Partidului Comunist Român, simpozionul 
s-a constituit intr-o nouă și semnificativă ma-

plexului program de transformare a naturii : păminturi 
apărate contra eroziunii, păminturi scoase de sub 
amenințarea apei, păminturi renăscute prin irigații.

Apoi; pe tot cuprinsul românesc, sutele de plat
forme industriale, cu miile lor de uzine moderne.

Apoi, miile de localități, de la mîndra Capitală 
pînă la modesta așezare de pescari, renăscute, reclă
dite, reîntocmite, cu milioanele lor de locuințe și edi
ficii noi.

Dar cine s-ar încumeta să enumere, pricit de 
succint, întemeierile acestei atît de scurte, dar atît 
de dense epoci care a schimbat uimitor de repede 
chipul țârii ? Uimitor este ritmul, nu însă prezența și 
nici amploarea lor. Decit pentru cei ce nu cunosc 
realitățile românești din ultimele decenii, caracterizate 
printr-o puternică descătușare a energiilor creatoare, 

____________________  printr-un autentic patos al
■ 1 ■ . progresului multilateral ve

nind să ofere națiunii, de 
către ea însăși, prin pro
priile ei forțe, o mult nă
zuită dezdăunore istorică. 
Este rodul 
voluționare 
istorică a 
secretarului său general, 
transpusă in marile pro
grame ale dezvoltării. Este 
rodul îmbrățișării de către 
întregul popor, cu dăruire 

patriotică, a acestei politici științifice și clarvăzătoare 
consacrate independenței, prosperității și măreției 
țării.

Cum de s-au putut găsi acum și nu s-au putut găsi 
odinioară mijloacele de a transpune in realitate 
îndrăznețele proiecte, dintre care cele mai multe 
păruseră, otita vreme, visări himerice ? Răspunsul se 
află în munca neprecupețită, eroică a poporului, liber 
și stăpin pe destinele sale. In creșterea puternică a 
forțelor de producție, într-o acumulare înțeleaptă și 
tenacei generatoare de venit național. Ca intr-o 
reacție in lanț, benefică și stimulatoare, vasta geneză 
a noului tablou geografic, reliefurile acestor întemeieri 
ou antrenat, la rîndul lor, forțele creatoare din 
spațiul întregii economii, du polarizat și au Impulsio
nat inteligența, spiritul de inițiativă, creativitatea, $i, 
in sfîrșit, dar nu în ultimul rind, opera de remodelare 
a cuprinsului românesc a creat „școala amplelor 
construcții", școală bărbătească, eroică, romantică de 
formare a omului nou.

Marile epoci creatoare au rămas in conștiința lumii 
prin monumentele de civilizație înălțate pentru prezent, 
pentru istorie. Prin ctitoriile sale destinate oamenilor, 
celor de azi și celor din mileniul următor, o astfel 
de epocă este Epoca Ceaușescu.

Victor VANTU

unui timp
eroic

concepției re
de anvergura 
partidului, a

România și Consiliul Național
nifestare a dragostei și încrederii nețărmurite 
cu care tineretul tării urmează neabătut parti
dul, marele stegar al idealurilor și împlinirilor 
noastre revoluționare, a sentimentelor de res
pect și recunoștință ale tuturor tinerilor tării 
pentru tot ceea ce ati făcut și faceți, cu exem
plară dăruire și înalt spirit 
binele și fericirea României 
continua sa afirmare pe noi

patriotic, pentru 
socialiste, pentru 
și tot mai înalte (Continuare în pag. a III-a)

de particîpanții la simpozionul organizat de Consiliul Central al U.G.S. R
Mult stimate și iubite tovarâșe

Nicolae Ceaușescu,
Participanții la simpozionul omagial dedicat 

celei de-a 65-a aniversări a făuririi Partidului 
Comunist Român își alătură gindurile și simță
mintele celor ale clasei muncitoare, ale între
gului popor, care intimpină mărețul jubileu cu 
succese de seamă in opera de construcție so-

cialistă a patriei, exprimindu-și prin fapte de 
muncă devotamentul nețărmurit față de politica 
internă și externă a partidului nostru, față de 
dumneavoastră, cel mai iubit fiu al poporului 
român, genialul creator al acestei politici, stra
teg fără egal și luptător neînfricat pentru cauza 
socialismului in România, conducătorul de 
partid si de stat care și-a ridicat vocea, ascul
tată cu respect pe toate meridianele globului,

păcii, prieteniei și înțelegeriipentru triumful
între toate popoarele lumii. Vedem în aniver
sarea gloriosului jubileu al Partidului Comunist 
Român prilejul fericit de a omagia lupta eroică 
a partidului in fruntea clasei muncitoare, a tu
turor forțelor progresiste din țară pentru în

(Continuare in pag. a III-a)

de participantele la simpozionul organizat de Consiliul Național al Femeilor
Mult stimate si iubite tovarâșe

Nicolae Ceaușescu,
Participantele la Simpozionul omagial, orga

nizat de Consiliul Național al Femeilor, pehiru 
marcarea gloriosului jubileu al împlinirii a 65 
de ani de la făurirea Partidului Comunist Ro
mân au evocat și cinstit Cu puternice senti
mente de mindrie patriotică acest eveniment

istoric de excepțională importanță în 
porulbi nostru in procesul devenirii 
și comuniste a țării, drumul glorios 
al eroicului nostru partid comunist, 
cuceriri revoluționare, succesele fără seamăn in 
dezvoltarea economico-socială a patriei, în creș
terea bunăstării generale a națiunii, obținute in 
anii socialismului, in epoca pe care, cu legitimă

viața po- 
socialiste 
de luptă 
mărețele

mindrie, întreaga națiune o numește „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

Asemenea întregii națiuni, milioanele de femei 
de pe intreg cuprinsul patriei, cinstind glorio
sul jubileu, aduc un suprem omagiu Partidului 
Comunist Român, continuatorul celor mai înain
tate tradiții dc luptă ale clasei noastre mun-
(Continuare în pag. a III-a)

Mult 
Nicolae

într-o

de participanții 
iubite și stimate tovarâșe 
Ceaușescu,
deplină unitate de gindire

la simpozionul organizat de Ministerul Apărării Naționale

și simțire 
cu întregul popor, participanții la simpozionul 
organizat de Ministerul Apărării Naționale cu 
prilejul aniversării a 65 de ani de Ia făurirea 
Partidului Comunist Român își îndreaptă gin
durile pline de recunoștință către gloriosul

nostru partid, către dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe secretar general, strălucit con
ducător de țară, marele erou al națiunii, inspi
rat și înțelept arhitect al României socialiste 
moderne.

Participanții la simpozion aduc căldurosul lor 
omagiu proeminentei dumneavoastră persona
lități de genial conducător al partidului și sta
tului nostru, înflăcărat militant revoluționar și

pregnanță în cele pestepatriot, afirmată cu
cinci decenii de neobosită activitate pusă in 
slujba luptei pentru libertatea și fericirea 
poporului român, pentru triumful revoluției 
socialiste și înălțarea patriei pe culmile tot mai 
luminoase ale socialismului și comunismului. 
■■-"*■*■ " ■■■ . .................................. J-.. —......

(Continuare in pag. a III-a)

de participanții la simpozionul organizat de Academia „Ștefan Gheorghiu**
Mult stimate si iubite tovarâșe 

Nicolae Ceaușescu,
Comuniștii de la Academia „Ștefan Gheorghiu'*, 

participanți la simpozionul omagial consacrat 
gloriosului jubileu al celor 65 de ani de la 
făurirea partidului, vă adresează dumneavoastră, 
ctitorul României moderne, cel mai fierbinte și 
înălțător omagiu pentru inestimabila contribu-

tie teoretică 
și cutezanță 
ceți neobosit la dezvoltarea economică și socia
lă a țării, imbogățind gindirea social-politică, 
socialismnl științific, promovind neabătut pro
gresul social-istoric.

Congresul al IX-lea al partidului, inaugurind 
o etapă nouă, superioară in construcția socia
lismului și înaintare spre comunism a Romă-

și practică pe care, cu clarviziune 
revoluționară, ați adus-o șl o adu-

niei, a dobindit semnificația acelei pietre de 
hotar care, așa cum s-a impus defini
tiv in conștiința națională, a deschis „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", cea mai fertilă și cea mai 
bogată in realizări spirituale și materiale din 
întreaga istorie a neamului.
(Continuare în pag. a III-a)
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UN DRUM DE GLORIOASĂ ISTORIE, 0 OPERĂ INTRATĂ ÎN ISTORIE

SOCIETATEA SOCIALISTĂ
MULTILATERAL DEZVOLTATĂ

operă istorică a poporului condus de partid
Principalele procese ale făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate le 

relevă dezbaterea de față, la care au participat tovarășii : Paulina Basica, secretar 
al Comitetului municipal de partid Timișoara, dî. Ion Deleanu, conferențiar la 
Universitatea din Cluj-Napoca, Teodor Isăilă, inginer-șef la C.A.P. Salonta, județul 
BihoT și ing, Nicolae Pascu, directorul întreprinderii de moteriăle izolante Vaslui.

Dezbaterea o evoluat în două planuri distincte. Mai întîi, a fost realizat un 
succint tur de orizont asupra principalelor teze care dau relief conceptului de 
societate socialistă multilateral dezvoltată. în continuare, au fost evidențiate sar
cinile și răspunderile colectivelor de oameni oi muncii in cel de-al optulea cincinal 
- 1986-1990 - perioadă care corespunde celei de-a treia etape a realizării Pro
gramului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

ION DELEANU : Invenția cea mai fru
moasă moralmente a istoriei a fost și va 
rămine revoluția. înțeleasă insă nu doar 
ca fapt istoric culminativ de răsturnare so
cială, dar și ca act de descătușare a spiri
tului. ca soluție de. continuitate fată ele 
gindirea dogmatică, ca efort excepțional de 
detașare față de stări și fapte considerate 
sacrosancte., ritualice, față de ..retetare" so* 
ciale anacronice sau. oricum, rupte de mo* 
delul real al vieții și de procesul ei firesc. 
Revoluția deci consemnată sub semnul 
generos a! ..saltului", prin refuzul selectiv 
al vechiului și intimpinarea noului, prin 
efortul de a ..scoate" viața din patul 
procustian al principiilor și de adaptare a 
principiilor la plasticitatea și dinamica vie
ții. . îhtr-un asemenea sens, valorile teore
tice și practice ale Congresului ăl IX-lea 
al partidului — la fundamentarea cărora 
secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și-a adus o contribuție 
covîrșitoare — semnifică o astfel de re
voluție. Pornind de Ia adevărul că pro
blemele sint mult mai prolifice decit solu
țiile. punind capăt tendințelor idealizante, 
secretarul general al partidului nostru a 
oferit un model distinct, de abordare dia
lectică a relației dintre realitate (ajunsă la 
un anumit stadiu al evoluției), predicție 
(in sens larg, desemnind manifestarea rolu
lui activ și a independenței relative a gin- 
dirii care anticipează cognitiv) și soluție. 
într-un asemenea proces și clintr-o aseme
nea perspectivă urmează să evaluăm sem
nificațiile și implicațiile contribuției origi
nale a partidului nostru la etapizarea pro
gramatică a procesului revoluționar din. 
tara noastră prin statuarea și fundamenta
rea conceptului. — și treptei istorice de 
evoluție — de societate socialistă multi
lateral dezvoltată.

Dintru inceput trebuie precizat că into- . 
grarea in gindirea șj acțiunea revoluționa
ră românească â conceptului de societate 
socialistă multilateral dezvoltată nu este o 
chestiune de terminologie și de teorie 
abstractă. Nu este nici o. definiție rigidă 
și o imagine statică asupra dezvoltării so
ciale. Este exprimarea capacității con
structive. teoretice și practice a partidului 
nostru de a nuanța universalul la condi
țiile specifice., concrete, de a etapiza pro
cesul istoric in funcție de stadiul, acestuia 
și de perspectivele lui reale.' de a. carac
teriza obiectivul strategie fundamental al 
dezvoltării societății socialiste românești. 
Este un ..concept de lucru", un concept 
prospectiv, programatic, și proiectiv, avind 
de indepliniț o funcție strategică orienta
tivă pentru gindire și acțiune, un sistem 
de concepte subsumind fiecare relații și 
structuri specifice, constituite și integrate 
intr-un ansamblu al dezvoltării sociale.

Ancorată in viziunea marxistă asupra 
socialismului, considerat ca proces, mișca
re reală. ..ceva supus unei continue schim
bări. supus progresului", concepția parti
dului nostru asupra societății socialiste 
multilateral dezvoltate are ca' axiomă re
lația dintre idealul afirmării și realizării 
multilaterale a personalității umane și ce
rința. implicată, a edificării unei societăți 
multilaterale.

PAULINA BASICA : Făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate reprezintă 
o etapă nouă, calitativ superioară, de ma
turizare și evoluție neîntreruptă a orindui- 
rii socialiste în țara noastră pe propria sa 
bază. Această etapă implică noi transfor
mări revoluționare, cu caracter atotcuprin
zător. in domeniul bazei tehnico-materiale 
a socialismului, un amplu proces de per
fecționare atit a economiei, cit și a supra
structurii. a conștiinței oamenilor. Edifica
rea societății socialiste multilateral ■_ dez
voltate reprezintă deci o etapă obiectiv 
necesară pe drumul înaintării României 
spre comunism, etapă care urmează in mod 
legic făuririi și consolidării economiei so
cialiste unitare și prin care se asigură 
continuitatea procesului revoluționar în 
țara noastră. Este o etapă obiectiv nece
sară și posibil de înfăptuit prin efortul 
poporului nostru.

Societatea socialistă multilateral dezvol
tată este o etapă distinctă in construirea 
socialismului in România, așa cum peri
oada de trecere de la capitalism la socia
lism. la timpul său. a constituit o altă eta
pă distinctă. Noua etapă urmează după 
crearea bazei tehnico-materiale și a bazei 
economice a socialismului, după substan
țiala dezvoltare a forțelor și a relațiilor 
de producție care a urmat după încheierea 
perioadei de trecere, după o serie de trans
formări profunde in viața socială, politică 
și spirituală a societății și in domeniul 
suprastructurii, după ce socialismul s-a 
instalat temeinic in conștiința oamenilor. 
Noua etapă este rezultatul unor acumulări 
anterioare hotăritoare și se caracterizează 
prin ample transformări cantitative și ca
litative.

NICOLAE PASCU : Conceptul de socie
tate socialistă multilateral dezvoltată este 
elaborat pe temeiul studierii profunde a 
realității românești, ținindu-se seama de 
caracterul și nivelul dezvoltării forțelor de 
producție, in contextul revoluției științi- 
fico-tehniCe' contemporane, de maturizarea 
relațiilor de producție și sociale, de struc
tura socială a orinduirii noastre, de dialec
tica fenomenelor economico-sociale. de 
gradul de instruire profesională, a oame
nilor muncii, de nivelul politico-ideologic 
al maselor, precum și de evoluția fenome
nelor și proceselor pe plan mondial. Acest 
obiectiv ’strategic care se realizează de-a 
lungul mai multor cincinale vizează, așa
dar. ansamblul subsistemelor. . proceselor 
și caracteristicilor societății noastre socia
liste. în evidențierea obiectivelor acestei 
etape se dă expresie unei viziuni dialec
tice, care definește orindu-irea socialistă nu 
ca pe un act finit, ci ca un proces continuu 
care reprezintă acumulări continue, dar 
menține inerent și limite, necesare a fi 
depășite.

TEODOR ISAlI.A : Fiind expresia re
marcabilei forțe teoretice a gindirij tova
rășului Nicolae Ceaușescu. acest concept 
reflectă un tip nou de civilizație mate
rială și spirituală a oamenilor muncii in 
calitatea lor de producători, proprietari so
cialiști uhiți și beneficiari ai avuției na
ționale ; el exprirfiă o perfecționare ac
centuată a mecanismului de funcționare a 
economiei naționale, bazat pe autocondu
cerea muncitorească și autogestiunea eeo- 
nomico-financiară a unităților economico- 
socialo și administrativ-teritoriaie. De ase
menea. acest concept pune pregnant in re

• Un concept profund, corespunzător unei etape istorice noi, complexe
• Scopul tuturor eforturilor - o inaltă eficiență in activitatea productivă
• Știința la temelia dezvoltării economico-sociale
• Să folosim intens marea forță a democrației muncitorești, revoluționare!
• Conștiința socialistă - forță propulsoare a progresului societății noastre

lief dezvoltarea armonioasă a omului, sin- 
tetizind elemente, trăsături și norme de 
muncă, comportament șj repartiție, care 
pregătesc trecerea la civilizația comu
nistă.

NICOLAE PASCU : Se cuvine să subli
niem și faptul că. in concepția partidului 
nostru, introducerea termenului de multi
lateral in definirea etapei pe care o stră
batem se explică prin mai multe conside
rente. întil de toate pentru că el exprimă 
clar și explicit faptul că dezvoltarea socie
tății noastre socialiste in această etapă se 
referă la toate sferele vieții sociale. Prin 
acest termen înțelegem că societatea so
cialistă dezvoltată trebuie să s6 realizeze 
în toate planurile intr-o concepție unitară 
și multilaterală : înțelegem că omul socie
tății socialiste multilateral dezvoltate tre
buie să fie omul cu o largă pregătire, cu 
o afirmare multilaterală. Acest om trebuie 
să aibă depline împliniri in condițiile vie
ții materiale, depline împliniri in partici
parea lui responsabilă la realizarea, con
ducerea și rezolvarea tuturor problemelor 
societății, depline impliniri in cp privește 
viața lui spirituală, gradul lui de cultură 
și civilizație. „Am dat formularea de -mul
tilateral dezvoltată», societății noastre vii
toare — arăta tovarășul Nicolae Ceaușesfu 
— pentru a nu se crea neînțelegeri, pen
tru a nu se lăsa loc neglijării vreunei la
turi a activității, pentru a nu se trage con
cluzia că, vorbind de societatea socialistă 
dezvoltată, ne-am referi numai, sau mai 
cu seamă, la dezvoltarea bazei materiale".

Așadar, conceptul de societate socialistă 
multilateral dezvoltată îmbină intr-un tot 
coerent laturile vieții materiale, spirituale 
și umane, condițiile care fac posibilă par
ticiparea tot mai largă, mai democratică a 
poporului la conducerea activității social- 
economice. manifestarea plenară a perso
nalității umane, cu o pregătire profesional- 
științifică temeinică, cerută de producția 
modernă, și o inaltă conștiință socialistă.

ION DELEANU : Pentru perioada celui 
de-al optulea cincinal, obiectivul strategic 
formulat de Congresul al XIII-lea al parti
dului îl constituie „continuarea fermă a po
liticii de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a patriei 
noastre spre comunism". Edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvoltate — 
previzionează Congresul al XITI-lea — va 
fi finalizată spre sfirșitul acestui secol, 
cind România va deveni o țară industrlal- 
agrară multilateral dezvoltată, care — 
subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
„va asigura condiții de viață, conform ce
rințelor științifice, pentru dezvoltarea să
nătoasă, fizică și intelectuală, a tuturor ce
tățenilor patriei. noastre". Dezvolta
rea forțelor de producție, armonizarea 
lăuntrică a modului de producție atit la 
nivelul componentelor fundamentale ale 
acestuia, cit și in interiorul fiecăreia din
tre ele (între obiectele rhuncii și mijloace
le de muncă. între mijloacele de produc
ție și forța umană, între formele de pro

prietate, schimbul de activități și formele 
de repartiție) constituie deci condiția hotă- 
ritoare a edificării societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. în acest sens, tova
rășul Nicolae Ceaușescu arăta că „realiza
rea obiectivului fundamental — făurirea 
societății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintarea spre comunism — nu se poate 
realiza decit pe baza dezvoltării puternice 
a forțelor de producție, a celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii contempo
rane. Orice răminere in urmă pune in pe
ricol viitorul poporului nostru, indepen
dența și suveranitatea sa". Aceste precizări 
accentuează ideea că dezvoltarea și moder
nizarea forțelor de producție este o cerință 
vitală in etapa actuală.

NICOLAE PASCU : Este deosebit de 
clară direcția principală in care trebuie să 
înaintăm în acest cincinal pentru intărirea 
forței economiei noastre — temelia' socie
tății socialiste multilateral dezvoltate. 
Există insă o deosebire esențială in ce pri
vește tactica pe care trebuie să o aplicăm 
în acest cincinal pentru a realiza in con
diții radical schimbate, față de perioadele 
anterioare, un ritm susținut de dezvoltare 
a economiei. Pentru a menține azi un puls 
economic viguros. este absolut necesar să 

lucrăm mai bine, mai spornic, cu dorința 
continuă de a pune in valoare deplină tot 
ceea ce am acumulat in cincinalele prece
dente de după Congresul al IX-Itea al 
partidului. Așa trebuie înțeleasă esența 
reproducției intensive, formulată în direc
tivele Congresului al XIII-lea, drept una 
dintre orientările și sarcinile principale ale 
actualului cincinal.

Am intii de toate in vedere faptul că dis
punem încă de importante rezerve latente- 
in economie, incit tot ce realizăm în con
tinuare poate și trebuie neapărat să l'ie 
mai funcțional, mai ieftin și mai eficient-. 
Această realitate incontestabilă, a avut-o 
in vedere recenta plenară a C.C. al P.C.R. 
atunci cind a adoptat măsuri de- natură să 
determine o radicală modernizare a apa
ratului de producție, mai buna organizare 
a muncii, a normării, incepmd cu perfec
ționarea tehnologiilor, a fluxului de fabri
cație.

Rezervele in acest sens sint imense. O 
spun in deplină cunoștință de cauză, avind 
drept neper evoluția întreprinderii pe care 
o. conduc. Ani și ani de zile după înfiin
țare. unitatea a incheiat bilanțurile cu im
portante deficite economice. Situația a 
persistat pină in 1981 cind s-a trecut la o 
riguroasă evaluare a proceselor tehnologi
ce și. disciplinei in muncă. La sfirșitul cin
cinalului trecut, întreprinderea noastră 
deja se înscrisese printre unitățile eficien
te. Am convingerea că sintem' totuși incă 
departe de- pragul cel înalt al eficienței. 
De aceea, mai nou, am adoptat sistemul 
fișelor de costuri introdus în toate secțiile 
fără excepție, pentru a-i obișnui pe oa
meni să știe în orice moment cit pot să 
cheltuiască la absolut toate capitolele de 
cheltuieli, de la materii prime pină la 
piese de schimb. Aceasta este insăși moda
litatea de valorificare superioară a efortu
rilor depuse pentru crearea proprietății so
cialiste, care nu-i o noțiune' abstractă, ci 
un element vital al existenței noastre de 
fiecare zi.

Desigur, pentru întronarea acestei con
vingeri se cere intransigență față de ruti
nă. curaj .in promovarea consecventă și ra
pidă a noului, disciplină și angajare fer
mă. Acestea cred că sint armele noastre 
pentru a asigura in cincinalul' actual dez
voltarea puternică, in continuare, a forțe
lor de producție.

TEODOR ISAlLA : Pentru noi, cei 
ce muncim în agricultură, parcă mai preg
nant decit in alte domenii, atitudinea față 
de proprietatea comună se relevă cu pu
tere prin atitudinea față de muncă. In cin
cinalul actual, o atitudine superioară afir
mată in activitatea productivă înseamnă, 
implicit, dezvoltarea Intensivă a agricultu
rii. premisă esențială pentru Înfăptuirea 
noii revoluții agrare.

Nu spun un secret că și pentru coope
ratorii de la Salonta pămintul reprezintă un 
principal și de neinlocuit mijloc de pro
ducție. Animalele, mașinile agricole, zes
trea sectoarelor de mică industrie, roadele 
muncii, toate formează avuția noastră. Că 
dorim și vrem să facem în acest cincinal 
averea pe care o deținem și mai spornică, 
înțelegînd că numai din mult se poate 
cîștiga mult, erată convingător rezultatele 

obținute pină acum. în cincinalul de curînd 
încheiat, bunăoară, producția de cereale a 
crescut cu 30 la sută. Faptul că pentru fon
dul de dezvoltare a cooperativei am alocat 
anual o treime din producția netă a asi
gurat transformarea unității într-o „uzină 
agricolă modernă", cu o avere obștească de 
peste un sfert de miliard lei. încă un ar
gument : în ultimul cincinal, comparativ cu 
precedentul. beneficiile au înregistrat o 
creștere de 49 Ia sută, fiind indicatorul cu 
dinamica cea mai ridicată. Dacă există un 
secret ? Unul singur — muncă făcută bine 
și pină la capăt, de la semănat la recol
tare și depozitare, dacă vorbim despre 
sectorul vegetal, de pildă. Condițiile natu
rale nu dau do la sine roade, după cum nu 
sint un impediment de netrecut. Iată de 
ce noi socotim însănătoșirea pămintului 
„rădăcina lucrurilor". Producțiile de 8 150 
kg griu și 10 227 kg porumb realizate in 
1985 sint, dovezi nu numai de hărnicie a 
cooperatorilor noștri, ci și. de competență 
profesională. Pămintul este darnic cu omul 
numai în măsura in care și el îi asigură 
tot ce este necesar pentru a-i spori ferti
litatea, Ca să fie pămintul bun, anual noi 
administrăm circa 110 000 tone gunoi de 
grajd. Și tot anual aplicăm aproape 1 500 

tone amendamente calcaroase pentru neu
tralizarea solurilor acide. Deci, pentru pro
ducții intensive — fertilizare intensivă.

Militind pentru înfăptuirea noii revolu
ții agrare sintem conștienți că trebuie ac
ționat prioritar in direcțiile stabilite de 
partid : modernizarea forțelor de produc
ție. perfecționarea organizării, planificării 
și conducerii agriculturii.-creșterea rapidă 
a eficienței economice, sporirea puternică 
a producției agricole, mărirea ponderii 
agriculturii la crearea venitului național și 
la satisfacerea trebuințelor generale ale 
societății noastre socialiste.

ION DELEANU : Dezvoltarea în coordo
nate noi,1 calitativ superioare a economiei 
noastre in cea de-a treia etapă a făuririi 
societății socialiste multilateral dezvoltate 
impune deci o atenție specială și in ce pri-, 
vește rolul factorului subiectiv, a omului 
muncii, care este implicat in cel mai inalt 
grad in ambele laturi ale modului de pro
ducție, una și aceeași activitate utilă fiind 
prezentă atit in interiorul forțelor de pro
ducție (forța de muncă), cit și in cel al 
relațiilor de producție (relații între oa
meni in procesul muncii). Dacă societatea 
socialistă este o societate a oamenilor și 
pentru oameni, nu mai puțin ea trebuie 
edificată de către oameni. Apro.fundindu.-i 
și asumindu-i sensurile ei majore, oame
nii muncii, cei ce o alcătuiesc și o făuresc, 
trebuie să se implice cu devoțiune și cu 
deplinătate în spațiul propriilor și marilor 
datorii. Și, în primul rind, ei trebuie să-și 
îndeplinească datoria de a munci, căci 
munca reprezintă certitudinea înfăptuirii 
societății socialiste multilateral dezvoltate.

NICOLAE PASCU : înscrierea României 
în cursul acestui cincinal in rindul țărilor 
cu nivel mediu de dezvoltare economică 
impune din partea noastră a tuturor un 
mare efort de creativitate. Ne este clar 
faptul că nucleul bazei tehnice a socia
lismului multilateral dezvoltat il consti
tuie. in spiritul orientărilor celui de-al 
XlII-lda Congres, automatizarea complexă, 
și flexibilă, electronizarea, cibernetizarea 
și robotizarea producției materiale, proces 
ce imprimă un caracter intensiv tot mai 
pronunțat reproducției sociale. Intre prio
ritățile actualului cincinal se înscriu, deo
potrivă, dezvoltarea bazei proprii de ma
terii prime, creșterea producției de ener
gie electrică, dezvoltarea producției agri
cole pe baze intensive. Acestor înalte co
mandamente economice le răspund progra
mele adoptate de conducerea partidului 
privind creșterea mai accentuată a pro
ductivității muncii, ridicarea nivelului teh
nic și calitativ al produselor, construirea 
centralelor nuclearo-electrice, sporirea a- 
portului cercetării la asigurarea bazei de 
materii prime, realizarea lucrărilor de ame
liorare a solului și creștere a fertilității 
pămintului, a căror înfăptuire înscrie or
ganic evoluția țării noastre în desfășura
rea noii revoluții științifice și tehnice. 
Știința trebuie să se afle in acest cincinal 
la temelia creativității în absolut toate ce
lulele vieții economico-sociale. Putem vor

bi, în înțelesul deplin al cuvîntului, că am 
abordat în mod creator, novator, proble
mele economico-sociale numai bizuindu-ne 
pe cele mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii contemporane, raportindu-ne perma
nent la ceea ce există drept etalon de 
performanța tehnică și economică în lume.

ION DELEANU : Rolul hotăritor al ști
inței și tehnologiei în făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate este cum 
nu se poate mai clar și ferm afirmat in 
concepția partidului nostru, a secretarului 
său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Și nu numai in raport cu necesitățile 
„existenței sociale" (desigur, am în vedere 
pe cele ale economiei, înainte de toate), ci 
și in raport cu formarea unei mentalități 
axate pe raționalitatea modernă de inspi
rație științifică. în actualul cincinal sint 
luate in considerație absolut toate ramurile 
și subramurile cercetării științifice, dezvol
tării tehnologice și introducerii progresu
lui tehnic ; in egală măsură se pune ac
cent pe intensificarea cercetării aplicative, 
cit și pe cea fundamentală, pe cercetarea 
in domeniul științelor social-politice, cit și 
pe cea economică, avîndu-se în vedere 
creșterea în ritm susținut a .forțelor de 
producție, dezvoltarea armonioasă, echili

brată și eficienta a tuturor ramurilor și 
sectoarelor de activitate, ridicarea calității 
vieții intregului popor, participarea activă 
a științei românești la progresul creației 
tehnico-științifice mondiale.

PAULINA BASICA : O trăsătură a socia
lismului multilateral dezvoltat o constituie 
dezvoltarea democrației socialiste, expre
sie a preocupării statornice a partidului 
nostru pentru perfecționarea continuă a 
relațiilor dc producție și sociale. în ulti
mele două decenii, partidul nostru a elabo
rat un model original, realist de partici
pare a poporului Ja conducerea societății, 
sintetizat in ceea ce astăzi numim, sub un 
titlu generic,.autoconducerea muncitorească.

Forma specifică a democrației socialiste 
românești o constituie autoconducerea 
muncitorească : „dezvoltarea autoconduce- 
rii muncitorești și a autogestiunii econo- 
mico-financiare — preciza tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — constituie o parte a 
dezvoltării generale a democrației". Din 
această perspectivă superioară trebuie 
evaluate recentele măsuri adoptate de ple
nara C.C. al P.C.R. pe linia perfecționării 
mecanismului economic, in sensul Întări
rii autogestiunii economico-financiare.

Problema care se ridică in momentul ac
tual privește folosirea intensă a acestui 
larg cadru democratic, clădit pe întinderea 
întregii structuri de organizare a societă
ții. Dispunem de organisme largi democra
tice incepind de la cel mai înalt nivel al 
economiei naționale pină jos la unitățile 
de producție, prin intermediul cărora oa
menii muncii iși pot afirma plenar calita
tea de stăpini ai destinelor țârii.

Efortul care trebuie depus în această pe
rioadă vizează folosirea cit mai intensă a 
multiplelor pîrghii pe care le oferă demo
crația muncitorească revoluționară, ince
pind de la congresele naționale și pină 
Ia „Tribunele democrației" c.e asigură ex
primarea voinței tuturor cetățenilor in 
probleme de cel mai larg interes obștesc.

Din această perspectivă, organismele larg 
reprezentative trebuie să se manifeste in 
toată plenitudinea ca organisme de deci
zie și control, implicate direct, nemijlocit, 
în conducerea activității economico-sociale, 
din interiorul acesteia, pe baza programu
lui partidului și in scopul realizării Iui. 
Instituirea bugetului de venituri și chel
tuieli in fiecare unitate economico-sociafă 
nu-i o chestiune pur contabilă, ci, inainte 
de toate, un imperativ al afirmării forței 
fiecărui colectiv de a stăpînl, prin meca
nismul perfecționat al vieții democratice, 
pirghiile folosirii raționale, eficiente, a ’tu
turor resurselor de progres ale societății.

ION DELEANU : Obiectivele economico- 
sociale ale actualului cincinal impun ma
nifestarea deosebit de activă a factorilor 
specifici democrației directe, creșterea in 
amploare și profunzime a fenomenului 
participării nemijlocite a tuturor catego
riilor de oameni ai muncii la activitatea 
de conducere. Tot ceea ce preconizează 
partidul nostru în această direcție se poate 
sintetiza în îndemnul de a folosi cu ma

ximum de folos pentru creșterea avuției 
sociale marea forță de creație a democra
ției muncitorești, revoluționare.

PAULINA BASICA : Edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate nu devi
ne realitate de la sine în virtutea justeței 
sau a determinărilor sale științifice. Fac
torul dinamizator al acestui proces com
plex îl constituie exercitarea rolului con
ducător al partidului, mai precis creșterea 
acestui rol m și prin care se asigură coor
donarea unitară a întregii opere construc
tive pe baza unui program unic și plan 
național unic, cunoașterea aprofundată a 
realității, sesizarea și soluționarea la vre
me a contradicțiilor. Partidul nu-i o entitate 
abstractă, un organism detașat, fie el și in 
„avangardă", ci o forță integrată în inte
riorul tuturor celorlalte organisme sociale, 
ca un autentic centru vital al întregii so
cietăți. Partidul sintem noi,, cei peste trei 
milioane și jumătate de comuniști, care 
trăim și muncim în mijlocul poporului, în 
toate celulele organismului social. Or. rea
lizarea cu înaltă eficiență socială a rolului 
conducător al partidului depinde nemijlocit 
de modul în care fiecare comunist iși 
exercită această inaltă calitate, prin afir
marea unui inalt spirit de angajare și res
ponsabilitate in muncă, de combativitate, 
de ordine șî disciplină în înfăptuirea 
neabătută a Programului partidului, a po
liticii sale interne și externe.

ION DELEANU : Concepția românească 
asupra democrației are ea idee centrală 
tocmai creșterea rolului conducător al 
partidului in societate. în calitatea sa de 
factor structurant și de conducere politică 
a intregului sistem democratic, conducind 
„cu poporul și pentru popor", partidul po
larizează și propulsează acțiunea tuturor 
factorilor democrației in sensul aspirațiilor 
comune, fundamentale ale societății. Acest 
rol, sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
„Se materializează in munca de zi cu zi a 
fiecărei organizații, a fiecărui organism de 
partid, a fiecărui comunist".

NICOLAE PASCU : Conceptul de socie
tate socialistă multilateral dezvoltată a fost 
gindit și formulat de secretarul general al 
partidului în analogie cu cel de personali
tate multilaterală, de om multilateral. O 
asemenea Înțelegere dă expresie aplicării 
creatoare a concepției marxiste despre 
omul „total", omul „bogat", in cu totul alt 
sens decit cel al unei societăți care iși face 
un ideal din acumularea bunurilor mate
riale. Este vorba de omul umanizat prin 
cultură, creație, îmbogățit prin valorile 
omeniei, echității, dreptății, solidarității, 
prin aspirația către zonele înalte ale cu
noașterii, către manifestarea multilaterală. 
Strategia dezvoltării multilaterale situează 
omul in centrul întregii opere revoluționa
re a partidului, atit ca autor al faptelor is
torice, cit și ca beneficiar al progresului.

PAULINA BASICA: Formarea acestui om 
nou. multilateral dezvoltat, impune in eta
pa actuală desfășurarea unei intense munci 
poiitico-educative. De o mare importanță 
pentru finalitatea acestei complexe activi
tăți este relevarea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a inconsistenței viziu
nilor idilice despre socialism, a opticilor 
triumfaliste care pot genera atit atitudini 
de pasivitate, de așteptare ca timpul să 
lucreze în favoarea noii orinduiri, cit și de 
dezorientare, în cadrul confruntării cu di
ficultățile. După cum secretarul general 
a cristalizat și a concepție nouă, superioa
ră de înțelegere a conținutului și finalității 
muncii de propagandă, in sensul că efi
ciența acesteia nu poate fi judecată și a- 
preciată in afara rezultatelor obținute in 
economie. Eficiența economică și eficiența 
activității poiitico-educative sint, în viziu
nea secretarului general al partidului, ter
meni -de nedespărțit, intrucit nu poate fi 
vorba de o bună activitate in domeniul 
propagandei atunci cind in activitatea pro
ductivă persistă neajunsuri, se înregistrea
ză rămineri in urmă in realizarea, sarcini
lor de plan. Numai o bună- activitate eco
nomică poate atesta nivelul inalt de con
știință al oamenilor muncii, gradul sporit 
de responsabilitate socială, rezultat al des
fășurării unei rodnice activități poiitico- 
educative.

'TEODOR ISĂILĂ : Deosebit de impor
tantă ih procesul formării conștiinței noi 
socialiste este asigurarea unei continuități 
in munca politico-educativă. Practica do
vedește că, cel puțin in cazul nostru, efi
ciența acțiunilor educative depinde de gra
dul de implicare in realitatea înconjură
toare. Țăranul este un om practic prin ex
celență. El ține să aibă reprezentări exacte 
despre un fenomen sau altul.. Știind asta, 
cel puțin in ce mă privește, procedez cam 
așa : cind o echipă a lucrat mai slab, ii 
dovedesc cu calcule cit a pierdut coopera
tiva și prin astă cit au pierdut și cei in 
cauză ; cind s-a lucrat bine, dar se putea 
obține și mai mult, fac pledoaria cit ar fi 
obținut fiecare in plus. Sint convins că nu
mai o activitate politico-educativă ancora
tă în realitățile vieții poate avea finalita
tea dorită.

ION DELEANU : Componentă esențială 
a procesului făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, spiritul revoluțio
nar trebuie să semnifice, printre altele, 
asumarea conștientă și integrală a datoriei 
de a munci, de a clădi, de a făuri. Munca 
— spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
constituie factorul hotăritor al dezvoltă
rii societății noastre, ca, de altfel, al ori
cărei societăți. Munca este medita
ția conștiinței proiectate in exterior, 
înțeleasă ca necesitate pentru sine și 
pentru societate, munca constituie nu doar 
condiția vieții, dar și a omenescului, ea 
este expresia unei vieți democratice. Fap
tul că omul muncii, împreună cu semenii 
săi, este și proprietar asupra mijloacelor 
de producție îl definește ca purtător al 
unui tip esențial deosebit de respon
sabilitate socială, ca factor dinamic 
cu inițiativă creatoare în organizarea 
muncii, ca factor hotăritor al asigurării re
zultatelor muncii. Esența societății socia
liste poate fi, in cele din urmă, exprimată 
printr-un singur precept : totul pleacă de 
Ia omul muncii și se reîntoarce la el. Să 
materializăm cu convingere, cu demnitate 
și inaltă responsabilitate sensurile majore 
ale acestui precept — ei însuși implicat 
prin traducerea in faptă in opera de fău
rire a societății socialiste multilateral dez
voltate în România.

Dezbatere realizată de
Ioan ERHAN
cu sprijinul corespondenților „Scinteii*
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de participantii la simpozionul organizat 
de C.C. al U.T.C., Consiliul Uniunii Asociațiilor 

Studenților Comuniști din România 
si Consiliul National al Organizației Pionierilor

(Urmare din pag. I)
lăți organizatorice și politioo-educative cu 
care a condus și conduce destinele întregii 
națiuni pe drumul luminos al socialismu
lui și comunismului.

Simpozionul a relevat Încă o dată ma
gistralele calități de militant și conducător 
revoluționar, meritele excepționale pe care 
dumneavoastră, mult iubite și stimate to
varășe secretar general. Ie aveți in organi
zarea și conducerea activității Uniunii Ti
neretului Comunist, a mișcării revoluțio
nare de tineret și copii din tara noastră, 
in edificarea noii istorii a patriei, rolul 
hotăritor și contribuția esențială ce o adu
ceți la elaborarea și înfăptuirea politicii 
partidului și statului nostru iu cea mai 
glorioasă epocă din întreaga istorie multi
milenară a patriei, epocă ce cu îndreptă
țită mindrie și înaltă demnitate o numim 
„Epoca Nicolae Ceaușescu".

Folosim și acest prilej pentru a vă ex
prima întreaga gratitudine și recunoștință 
pentru grija și atenția statornică pe care le 
acordați creșterii, educării și formării mul
tilaterale a tinerei generații, care arc as
tăzi menirea istorică, de înaltă răspundere, 
de a reprezenta o puternică forță socială, 
viitorul însuși al națiunii noastre socialiste.

Totodată, participant!! la lucrările sim
pozionului au omagiat cu cele mai profun
de sentimente de admirație și prețuire 
prodigioasa activitate a tovarășei Elena 
Ceaușescu, personalitate de seamă a parti
dului și statului nostru, savant de largă 
recunoaștere internațională, contribuția de 
mare însemnătate la elaborarea și tradu
cerea in viață a programelor de dezvol
tare a tării, la înflorirea științei, învăță
mintului și culturii românești șl univer
sale, consacrarea marilor cuceriri ale ge
niului uman exclusiv in scopuri pașnice, la 
promovarea politicii de pace și colaborare 
a României socialiste.

de participant» la simpozionul organizat 
de Consiliul Central al U. G. S. R.

(Urmare din pag. I)
făptuirea visului de aur al înaintașilor — 
eliberarea socială și națională a României, 
edificarea socialismului și comunismului in 
patria noastră.

Animați de cele mai înalte sentimente de 
admirație și mindrie patriotică, participan
tii la simpozion își exprimă, alături de în
tregul popor, intr-un singur glas, recunoș
tința fierbinte pentru prodigioasa dumnea
voastră activitate revoluționară la cirma 
partidului și statului, pentru clarviziunea 
cu care conduceți destinele poporului 
român, asigurindu-i un loc demn în rin- 
dul popoarelor lumii, pentru succesele fără 
precedent dohîndite în perioada de după 
Congresul al IX-Iea al partidului pe 
drumul făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate — perioadă intrată 
în istorie și în conștiința întregii națiuni 
drept „Epoca Nicolae Ceaușescu". cea mai 
bogată in împliniri din istoria multimile
nară a poporului nostru.

Exprimăm cele mai vii mulțumiri, 
profund respect, considerație și vibrantă 
recunoștință tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, prim viceprim- 
ministru al guvernului, proeminentă 
personalitate a vieții noastre politice, sa
vant de largă recunoaștere mondiala, pen
tru strălucita contribuție adusă la înfăp
tuirea programului partidului de înflorire 
multilaterală a patriei, pentru afirmarea 
științei, învățămintului și culturii ca forțe 
ale progresului cconomico-social al țării.

Vă încredințăm în mod solemn, mult 
Iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că, în spiritul indicațiilor și al sarcinilor 
puse de dumneavoastră în fata sindicate
lor, dezbătute pe larg la lucrările congre
sului nostru, vom acționa pentru creșterea 
roiului sindicatelor in sistemul democrației 
noastre socialiste, al autoconducerii mun
citorești și autogestiunii economice, pentru 
mobilizarea plenară a oamenilor muncii la 
înfăptuirea exemplară a planului și a pro
gramului suplimentar pe 1986 și pc întregul 
cincinal, Ia aplicarea fermă a principiilor 
noului mecanism economico-financiar, a 
legii privind retribuirea in acord global și

de participantele la simpozionul organizat 
de Consiliul National al Femeilor
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citoare, ale poporului nostru, pentru dru
mul de luptă îndelungată și de mărețe 
victorii, pentru eroicul efort de zidire, din 
care s-a născut, puternică și bogată, mindră 
de locul său in lume, România socialistă 
dc astăzi.

Participarea dumneavoastră eroică, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, încă 
din cei mai tineri ani ai vieții, la marile 
bătălii revoluționare de clasă, la lupta 
partidului, a întregului popor, împotriva 
pericolului fascist și a războiului, pentru 
apărarea integrității și independentei dc 
stat a tării, pentru progresul economico- 
social, demnitate, suveranitate națională și 
libertate, este gravată pentru totdeauna cu 
litere de aur în marea carte a istoriei mul
timilenare a patriei.

Cu acest prilej dc mare sărbătoare, cu 
cele mai profunde și alese sentimente de 
bucurie, femeile de la orașe și sate vă aduc 
un fierbinte și respectuos omagiu, dum
neavoastră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ilustrul nostru condu

Exprimind deplina adeziune a întregului 
nostru tineret Ia politica externă de pace 
și colaborare a partidului și statului nos
tru, al cărei arhitect și neobosit promotor 
sinteți dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, parti
cipantii la simpozion au reafirmat spriji
nul unanim, profunda recunoștință pentru 
inițiativele și demersurile dumneavoastră 
dedicate încetării cursei înarmărilor, în
făptuirii dezarmării, și în primul rînd a 
celei nucleare, preintimpinării unui război 
atomic distrugător, asigurării unei păci 
trainice în lume.

Vă încredințăm, mult stimate _ tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că noi, tinerii Româ
niei socialiste, trăipd intr-o tară liberă și 
independentă, profund atașată marilor 
idealuri ale păcii și înțelegerii internațio
nale, ne manifestăm hotărîrea fermă ca. 
în Anul Internațional al Păcii, urmînd 
neabătut îndemnurile dumneavoastră, să 
acționăm consecvent pentru consolidarea 
unității de voință și acțiune a tinerei ge
nerații de pretutindeni în lupta vitală a po
poarelor, a tuturor forțelor progresiste și 
democratice pentru înlăturarea confruntă
rilor și înarmării, pentru făurirea unei lumi 
pașnice, mai bune și mai drepte pe pla
neta noastră.

Acum, în preajma marii sărbători a 
partidului și poporului, puternic mobilizați 
de inflăcăratele îndemnuri și vibrantele 
chemări adresate de dumneavoastră tine
retului țării, însuflețiți de minunatele per
spective de afirmare plenară deschise _ ti
nerei generații a patriei, ne angajăm 
solemn să facem totul, să consacrăm în
treaga noastră energie creatoare și putere 
de muncă pentru a ne aduce o contribuție 
mereu sporită la înfăptuirea istoricelor 
hotăriri ale Congresului al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român, ridicarea 
necontenită pe noi culmi de progres și ci
vilizație a scumpei noastre patrii — Repu
blica Socialistă România.

acord direct a personalului muncitor, pen
tru modernizarea și perfecționarea organi
zării științifice a producției, creșterea pro
ductivității muncii, ridicarea nivelului teh
nic și calitativ al produselor, sporirea efi
cientei întregii activități economice.

S-a reafirmat și în acest cadru înalta 
apreciere și adeziunea deplină a clasei 
muncitoare la politica externă a partidului 
și statului nostru, la strălucitele dumnea
voastră inițiative, cu ecou profund în viața 
internațională, menite să conducă la 
salvgardarea păcii, la vibrantele chemări 
spre acțiune în vederea opririi cursei înar
mărilor, pentru dezarmare și pace, adresa
te, din inițiativa dumneavoastră, de Fron
tul Democrației și Unității Socialiste și 
Marea Adunare Națională, tuturor po
poarelor șl națiunilor lumii. Au fost subli
niate, în lumina cuvîntării istorice rostite 
de dumneavoastră la forumul sindicatelor 
din țara noastră, necesitatea întăririi uni
tății de acțiune a tuturor organizațiilor 
sindicale din întreaga lume, cerințele creș
terii aportului lor in lupta pentru elimi
narea conflictelor și a încordării din viata 
politică internațională, pentru apărarea 
dreptului sacru al popoarelor Ia libertate, 
pace și dezvoltare de sine stătătoare.

în atmosfera de puternică efervescență 
creatoare generată de gloriosul jubileu al 
Partidului Comunist Român, călăuziți in 
permanentă de neasemuita pildă de abnega
ție, spirit revoluționar și fierbinte patrio
tism, pe care o oferă întreaga dumnea
voastră muncă și viață închinate bunăstării 
și fericirii poporului nostru, impulsionați 
permanent de strălucita activitate pe care 
o desfășurați în fruntea partidului și a sta
tului, ne angajăm în fața partidului, a 
dumneavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. să acționăm 
fără preget, cu toată energia, cu spirit de 
răspundere și dăruire revoluționară pentru 
înfăptuirea istoricelor hotăriri ale Congre
sului al XHI-lea al Partidului Comunist 
Român, pentru înflorirea multilaterală a 
patriei și înaintarea ei neabătută spre co
munism, pentru progres și bunăstare, pen
tru pace in lume.

cător, strategul genial, de amplă și strălu
cită clarviziune științifică, erou între eroii 
neamului, erotf al luptei pentru pace, 
marele om politic al vieții internaționale 
căruia il datorăm imensul prestigiu dobin- 
dit in întreaga lume de România socialistă.

Participantele la simpozionul jubiliar 
dau glas, în numele femeilor patriei, sen
timentelor de profundă gratitudine pentru 
inalta demnitate de care se bucură femeia 
în societatea contemporană românească, 
pentru minunatele condiții dc afirmare 
multilaterală în viata politică, economică 
și socială a țării.

Cu dragoste și nețărmurit respect, cu 
imensă recunoștință, gindurile tuturor fe
meilor se indreaptă, in același timp, către 
tovarășa academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, militant de frunte al partidului 
și statului, eminent om de știință și savant 
de reputație mondială, al eărei luminos 
exemplu de muncă și viață puse în slujba 
patriei și poporului le însuflețesc și mo
bilizează pentru participarea toi mai acti
vă la înfăptuirea obiectivelor de dezvol
tare multilaterală a tării, de creștere a ni

velului de viață și civilizație al tntregil 
națiuni.

Participantele Ia simpozion tși exprimă 
Întreaga lor adeziune și recunoștință pro
fundă față de inițiativele și demersurile 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, erou al păcii, menite să 
contribuie la încetarea cursei înarmărilor, 
înfăptuirea dezarmării generale, în primul 
rind a celei nucleare, la lichidarea focare
lor dc tensiune și conflicte, a acțiunilor 
agresive împotriva altor state, pentru edi
ficarea unei lumi a păcii, fără arme și fără 
războaie, a unei lumi a înțelegerii și co
laborării între popoare.

Urmînd neabătut strălucitul dumnea
voastră exemplu de muncă și de viată.

de participantii la 
de Ministerul

(Urmare din pag. I)
Comunicările și referatele prezentate au 

exprimat sentimentele de legitimă mindrie 
patriotică ale participantilor, precum și 
ale tuturor militarilor pentru ampla și 
dîrza activitate politică și organizatorică 
desfășurată in anii ilegalității de către 
Partidul Comunist Român.

în acest cadru, s-au pus în evidentă 
dimensiunile și profundele semnificații ale 
participării dumneavoastră la importantele 
acțiuni initiate și conduse de partid împo
triva fascismului și revizionismului, a pe
ricolului declanșării celui de-al doilea 
război mondial, pentru apărarea interese
lor supreme ale națiunii npastre, eroismul 
și maturitatea politică de care ati dat 
dovadă in’ procesul de la Brașov din 1936. 
in marea demonstrație antifascistă și anti
războinică de la 1 Mai 1939, în care dum
neavoastră, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, ati avut un rol deter
minant. aflîndu-vă în clocotul luptelor 
revoluționare ale maselor populare.

Un loc important in cadrul acestei ma
nifestări omagiale l-a ocupat relevarea 
creșterii necontenite, după marele act 
eliberator din august 1944, a rolului Parti
dului Comunist Român in reconstrucția pe 
baze socialiste a tării, in asigurarea victo
riei noii orinduiri. S-a pus in evidentă 
vasta activitate revoluționară pe care 
dumneavoastră ati desfășurat-o în această 
perioadă de mare efervescentă politică și 
socială, militind cu inepuizabilă dăruire 
comunistă pentru triumful socialismului 
și comunismului în patria noastră, pentru 
apărarea independentei și suveranității na
ționale.

Cu deosebită satisfacție și mindrie pa
triotică, participantii la simpozion au re
afirmat adevărul fundamental că armata 
noastră de astăzi este rodul eforturilor 
consecvente depuse de Partidul Comunist 
Român, de dumneavoastră personal, încă

de participantii la simpozionul organizat 
de Academia „Ștefan Gheorghiu"

(Urmare din pag. O
Lucrările simpozionului omagial au pus 

în evidență faptul că, prin excepționala 
dumneavoastră activitate, Partidul Comu
nist Român este astăzi mai puternic ca 
oricind. unit organic cu conducătorul său 
și cu tara, un adevărat partid revoluționar, 
de masă, cu o linie politică științific fun
damentată. El este și va fi centrul vital al 
societății noastre.

în măreața arhitectură a societății pe 
care o edificăm, orientările și indicațiile 
date de dumneavoastră constituie cheia de 
boltă, chezășia perfecționării întregii acti
vități economico-sociale, aplicării cu fer
mitate a mecanismului economico-financiar 
în vederea sporirii eficienței tuturor activi
tăților economice și sociale.

Fiind convinși de rolul hotăritor al știin
ței și învățămintului in accelerarea progre
sului economic și social, cadrele didactice 
și cercetătorii științifici, studenții și 
cursanții Academiei „Ștefan Gheorghiu"

de participantii la simpozionul organizat 
de Comitetul județean Bacâu al P. C. R.

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

în aceste momente solemne, cînd întregul 
popor aniversează 65 dc ani dc la făurirea 
Partidului Comunist Român, participantii 
la simpozionul omagial și, împreună cu ei, 
comuniștii, toți oamenii muncii din jude
țul Bacău își indreaptă gindurile, cu cea 
mai aleasă recunoștință, nețărmurită dra
goste și profund respect, către dumnea
voastră, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, omul și comunistul a 
cărui viață și luptă se identifică cu 
glorioasa istorie a partidului, sub a cărui 
înțeleaptă conducere tara noastră cunoaște 
o dezvoltare și înflorire fără precedent pe 
drumul luminos al socialismului.

Omagiind gloriosul jubileu, dăm o vi
brantă expresie mindriei pentru mărețele 
realizări obținute de poporul român, sub 
conducerea încercată a partidului comu
nist, in anii socialismului, îndeosebi în 
epoca inaugurată de Congresul al IX-lea, 
de cînd în fruntea partidului și statului vă 
aflati dumneavoastră, patriot și revoluțio
nar înflăcărat, conducător înțelept și clar
văzător, perioadă intrată definitiv în isto
ria patriei, in conștiința poporului sub de
numirea de „Epoca Nicolae Ceaușescu".

în cadrul simpozionului s-a reliefat con
tribuția dumneavoastră decisivă la elabo
rarea și fundamentarea politicii de indus
trializare socialistă, de înfăptuire a unei 
profunde revoluții in agricultură, de dez
voltare impetuoasă a tuturor ramurilor 
economiei naționale, a tuturor sectoarelor 
activității sociale. Justețea acestei politici 
înțelepte, profund științifică, promovată de 
dumneavoastră, ctitorul României noi, so

mobilizate de Îndemnurile și Inflăcăratele 
chemări pe care le-ați adresat întregului 
popor, femeile de pe întreg cuprinsul tării 
asigură conducerea partidului și a statului, 
pe dumneavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceausescu. erou între eroii 
acestui neam de glorie străbună, pe mult 
iubita și stimata tovarășă Elena Ceaușescu, 
că vor munci fără preget, cu devotament 
patriotic, pentru transpunerea în viață a 
istoricelor hotăriri ale Congresului al XIII- 
lea, pentru a-și aduce o contribuție tot mai 
însemnată Ia edificarea socialismului și 
comunismului în scumpa noastră patrie, 
ducind astfel mai departe și dind o nouă 
strălucire bogatelor tradiții de luptă revo
luționară ale Partidului Comunist Român.

simpozionul organizat
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din acei ani, pentru remodelarea calita
tivă a profilului oștirii, hotăritoarț în acest 
sens fiind perioada marcată de inalta 
dumneavoastră prezență in conducerea ei 
nemijlocită, in care ați acționat neobosit 
pentru a imprima un suflu înnoitor in 
întărirea și 'modernizarea continuă a orga
nismului nostru militar, a legăturilor din
tre popor și fiii săi afiați la datorie sub 
drapel, pentru a dezvolta continuu atașa
mentul cadrelor și tinerilor militari fată 
de patrie și de partid, fată de socialism.

S-a subliniat, de asemenea, concepția 
originală a Partidului Comunist Român, a 
dumneavoastră personal, privind apărarea 
patriei socialiste de către Întregul popor, 
rolul dumneavoastră de fondator al doc
trinei militare românești, grija statornică 
ce o manifestați zpentru Instruirea, educa
rea și înzestrarea armatei, a celorlalte 
componente ale sistemului național de 
apărare.

în cadrul simpozionului s-au reliefat, 
totodată, concepția și laborioasa activitate 
a Partidului Comunist Român, a dum
neavoastră, privind soluționarea construc
tivă a marilor probleme ce confruntă 
omenirea, inițiativele, demersurile și ac
țiunile energice pentru încetarea cursei 
înarmărilor, pentru destindere, colaborare 
și pace în lume.

Participantii la simpozion vă încredin
țează că întreaga oștire va acționa cu 
fermitate și eficientă sporite pentru înde
plinirea ireproșabilă a hotăririlor Con
gresului al XIII-lea al Partidului Comu
nist Român, a misiunilor încredințate, 
pentru aplicarea în viată a sarcinilor tra
sate de dumneavoastră la convocarea- 
bilant a activului de bază de comandă și 
de partid și prin Directiva privind pregă
tirea militară și politică a armatei in 
actualul cincinal, spre gloria și măreția 
scumpei noastre patrii, libere și indepen
dente în rindul națiunilor lumii — Repu
blica Socialistă România.

văd în activitatea tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, reputat 
om politic, savant de largă recunoaștere 
internațională, un minunat exemplu dc 
muncă, pasiune și dăruire revoluționară in 
slujba afirmării geniului științific româ
nesc, pentru pace și progres in lume.

Ne reinnoîm angajamentul de a nu pre
cupeți nici un efort pentru perfectionarea 
activității de pregătire multilaterală, știin
țifică, ideologică și politico-organizatorică 
a activiștilor de partid, insușindu-ne tot 
mai temeinic metodele și stilul de muncă 
revoluționar, contribuind astfel la reali
zarea istoricelor hotăriri ale Congresului al 
XIII-lea al partidului.

Vă asigurăm, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, că vom pune 
totdeauna ia baza învățămintului in Aca
demia „Ștefan Gheorghiu" gindirea dum
neavoastră științifică, revoluționară, spre 
binele patriei și triumful socialismului și 
comunismului pe pămintul României.

cialiste, este grăitor ilustrată și de marile 
înfăptuiri obținute de județul Bacău în pe
rioada care a trecut de la Congresul al 
IX-lea al partidului. în toți acești ani. ju
dețul nostru, asemenea tuturor zonelor 
țării, s-a bucurat de un înalt sprijin din 
partea dumneavoastră, mult stimate și iu
bite tovarășe secretar general, pentru care 
vă adresăm, și cu acest prilej, cele mai 
călduroase mulțumiri, izvorite din adincul 
inimilor. Cu aleasă stimă și deosebit res
pect. mulțumim, de asemenea, tovarășei 
academician doctor Inginer Elena Ceaușescu, 
pentru munca neobosită pe care o desfă
șoară in conducerea partidului și statului, 
in activitatea științifică, consacrată înfăp
tuirii programului revoluționar al parti
dului.

Participantii la simpozionul omagial au 
exprimat deplina aprobare față de contri
buția dumneavoastră inestimabilă, de 
imensă valoare teoretică “și practică. Ia 
fundamentarea politicii externe a partidu
lui și statului nostru, la solutionarea pro
blemelor cardinale ale contemporaneității, 
fapt ce a conferit țării noastre, străluci
tului ei conducător un binemeritat presti
giu internațional.

în aceste momente de aleasă sărbătoare, 
alăturăm omagiului fierbinte pe care vi-l 
aducem dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, anga
jamentul nostru, al comuniștilor, al tutu
ror oamenilor muncii din județul Bacău de 
a acționa însuflețiți de chemările și în
demnurile adresate întregului partid și 
popor, în spirit revoluționar, pentru înfăp
tuirea exemplară a sarcinilor ce ne revin 
din hotărîrile celui de-al XIII-lea Congre» 
al partidului,
»

de participantii la simpozionul organizat 
de Comitetul județean Constanta al P. C. R.

Mult Iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,

Participanții la simpozion vă adre
sează, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, un fierbinte omagiu de 
aleasă stimă, prețuire și profundă recunoș
tință, pentru modul strălucit în care fun
damentați, cu clarviziune științifică și cu
tezanță revoluționară, programele înain
tării libere și demne a națiunii noastre pe 
calea socialismului șl comunismului.

în aceste momente înălțătoare, de vibrant 
patriotism, evocăm activitatea dumneavoas
tră revoluționară, desfășurată încă din anii 
tinereții, cutezanța cu care ați acționat in 
procesul militanților comuniști și al luptă
torilor antifasciști de la Brașov, rolul deo
sebii în organizarea demonstrației oame
nilor muncii de la 1 Mai 1939, la care, ală
turi de dumneavoastră, a participat mult 
stimata tovarășă Elena Ceaușescu.

Pentru comuniștii, pentru toți oamenii 
muncii din județul Constanta, reprezintă 
motive de înaltă mindrie patriotică faptul 
că, în primii ani ai revoluției și construcției 
socialiste, dumneavoastră v-ati aflat în 
fruntea organizației noastre județene, 
orientind și organizind activitatea maselor 
în lupta pentru socialism.

Cu prilejul gloriosului jubileu al P.C.R.. 
dăm o înaltă apreciere rolului dumnea
voastră determinant in elaborarea și în
făptuirea politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, contribuției de 
excepție pe care o aduceți, ca reprezentant 
de seamă al gîndirii umanist revoluționare, 
la îmbogățirea teoriei și practicii construc
ției socialismului, a tezaurului socialismu
lui științific.

Anii care au urmat celui de-al IX-lea 
Congres se constituie în conștiința între

de participantii ia simpozionul organizat 
de Comitetul județean Covasna al P. C. R.
Mult stimate și iubite tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Participanții la simpozionul omagial 

dedicat împlinirii a 65 de ani de la făurirea 
gloriosului nostru partid comunist, organi
zat de Comitetul județean Covasna al 
P.C.R., își exprimă în aceste momente de 
iuălțătoare sărbătoare, sentimentele dc cea 
mai aleasă stimă și nemărginită recunoș
tință pentru neobosita dumneavoastră acti
vitate revoluționară închinată, incă din 
anii tinereții, înfăptuirii înaltelor aspirații 
de libertate socială și națională, de prospe
ritate și bunăstare a întregii națiuni, pen
tru deplina afirmare a personalității 
umane.

Aniversind astăzi gloriosul jubileu al 
creării Partidului Comunist Român, am re
memorat drumul eroic pe care l-a parcurs 
în istorie, eonducind lupta clasei munci
toare pentru făurirea noii vieți pc pămîn- 
tul scump al patriei, fiind o făclie mereu 
vie urmată cu încredere de întregul popor.

Impresionantele argumente ale realități
lor luminoase din România de azi de
monstrează că grandiosul proces înnoitor 
inaugurat de istoricul Congres al IX-lea, 
care v-a ales în funcția supremă de con
ducere a partidului, a deschis calea unui 
ev de adinei prefaceri revoluționare ce 
poartă cu îndreptățire numele genialului 
său ctitor — „Epoca Nicolae Ceaușescu".

Dorim să exprimăm și în acest moment 
sărbătoresc adeziunea deplină a comuniști
lor, a tuturor oamenilor muncii din județul 
nostru, strins uniți în jurul partidului, al 
dumneavoastră, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, la întreaga po
litică a partidului nostru, avînd convin
gerea fermă că ea servește pe deplin cauza 
poporului nostru.

Toți locuitorii acestor meleaguri au acțio
nat și acționează neîncetat pentru înfăp
tuirea acestei politici ce a permis județului 
Covasna să cunoască, îndeosebi in ultimele 
două decenii, impresionante mutații calita

de participanții la simpozionul organizat 
de Comitetul județean Giurgiu ai P. C. R.
Mult stimate și iubite tovarășe

Nicolae Ceaușescu,
Participanții la simpozion, comuniștii, 

toți oamenii muncii din județul Giurgiu vâ 
aduc un cald omagiu. împreună cu cele 
mai vibrante sentimente de adine respect, 
de inaltă prețuire și profundă recunoștință 
pentru titanica activitate, pe care o desfă
șurați cu neasemuita clarviziune științifică 
și cutezanță revoluționară, in fruntea 
partidului și statului, magistral confirmată 
de mărețele realizări obținute in cei peste 
20 de ani de cind. prin voința unanimă a 
comuniștilor, a întregii națiuni, vă' afiați la 
cirma destinelor României socialiste. In 
semn de aleasă cinstire, poporul nostru a 
legat indisolubil, pentru totdeauna, această 
perioadă glorioasă de numele dumnea
voastră, numind-o cu legitimă mindrie pa
triotică „Epoca Nicolae Ceaușescu".

Militind cu înflăcărare pentru cauza 
partidului, pentru libertate și dreptate so
cială, pentru înfăptuirea mărețelor idealuri 
de progres și o viață mai bună ale poporu
lui din rindurile căruia v-ati ridicat, viata 
și activitatea dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe secretar general, se îm
pletesc strins, mai bine de 5 decenii, cu în
săși istoria partidului nostru.

Alături și împreună eu dumneavoastră a 
luptat cu abnegație și înalt spirit revolu
ționar tovarășa Elena Ceaușescu, eminent 
om politic și militant comunist, care, in 
prezent, in f.unctiile de inaltă răspundere 
încredințate de partid și popor și ca remar
cabil om de știință, savant de recunoscut 
prestigiu international, aduce o contribuție 
dc cea mai mare însemnătate la înfăptuirea 
politicii interne și externe a partidului și 
statului, la transpunerea in viață a progra
mului partidului de edificare a societății 

gului popor drept perioada celor mai mă
rețe prefaceri revoluționare, pc care cu 
înaltă mindrie patriotică o numim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

Acționind cu inaltă competență, cu ine
puizabilă energie și consecventă pentru 
apărarea intereselor patriei și poporului, a 
cauzei socialismului și comunismului, a 
dreptului tuturor popoarelor la viață, pace 
și libertate, dumneavoastră v-ați impus in 
conștiința omenirii ca un strălucit om po
litic și de stat. Activitatea dumneavoastră 
se constituie intr-o grandioasă operă ce 
cuprinde concepția originală, revoluționară 
cu privire la căile și modalitățile de solu
ționare a marilor probleme ale contempo
raneității.

Relevăm și cu acest prilej contribuția 
deosebită pe care mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu. activist de frunte al 
partidului și statului, o aduce la elaborarea 
și infăptuirea politicii noastre interne și 
externe, rolul de seamă pe care il are in 
dezvoltarea și înflorirea spiritualității 
românești, activitatea neobosită în fruntea 
Comitetului Național Român „Oamenii de 
știință și pacea", consecvența cu care ac
ționează pentru utilizarea exclusiv în sco
puri pașnice a cuceririlor științei și teh
nicii contemporane.

Profund încrezători in partidul nostru 
comunist,, în conducerea sa înțeleaptă, vă 
asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom acționa cu răs
pundere și fermitate revoluționară pentru 
a ne spori continuu contribuția Ia dezvol
tarea și inflorirea multilaterală a patriei 
noastre, pentru transpunerea in viață în 
mod exemplar a sarcinilor ce ne revin din 
hotărîrile Congresului al XIII-lea al parti
dului.

tive și cantitative în toate domeniile vieții 
economico-sociale. Județul Covasna, bene
ficiar ai politicii de repartizare armonioasă 
a forțelor de producție pe întreg teritoriul 
tării, a parcurs, în ultimele două decenii, 
un drum mereu ascendent, caracterizat 
prin transformări substanțiale în toate 
sferele producției materiale și spirituale, 
devenirea sa exprimindu-se printr-o, in
dustrie puternică, permanent ancorată la 
cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, 
o agricultură aflată în plin proces revolu
ționar de modernizare, in sțopul obținerii 
unor recolte superioare, cu un lil'iWtămMfJ 
și o viată culturală înfloritoare.

în cadrul simpozionului omagial s-a re
liefat, totodată, contribuția dumneavoastră 
inestimabilă la elaborarea și infăptuirea 
politicii externe a partidului și statului 
nostru, dind cea mai inaltă apreciere ini
țiativelor și demersurilor de larg răsunet 
închinate apărării bunului celui mai de preț 
al omenirii — pacea, pentru infăptuirea 
dezarmării, în primul rind a dezarmării 
nucleare, pentru stabilirea unor relații de 
colaborare șl înțelegere intre statele lumii, 
pentru întărirea permanentă a legăturilor 
cu partidele comuniste, muncitorești, cu 
forțele progresiste de pretutindeni, această 
activitate prodigioasă conferindu-vă înaltul 
prestigiu de care vă bucurați astăzi în în
treaga lume, intrind in conștiința contem
poraneității ca erou al păcii.

La această măreață sărbătoare a întregu
lui nostru partid, vă asigurăm solemn, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ca expresie a sentimentelor de cea mai 
fierbinte gratitudine, că toți oamenii mun
cii din județul Covasna, urmînd strălucitul 
dumneavoastră exemplu de neobosită acti
vitate revoluționară, vor acționa , cu și mai 
multă dăruire pentru infăptuirea exem
plară a istoricelor hotăriri ale Congresului 
al XIII-lea, contribuind intr-o măsură spo
rită Ia progresul neîntrerupt al României 
spre culmile socialismului și comunismului.

socialiste multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism.

în cadrul simpozionului s-a dat o inaltă 
apreciere rolului hotăritor pe care l-ați 
avut și il aveți in elaborarea și infăptuirea 
marilor obiective ale construcției socialiste, 
contribuției dumneavoastră determinante 
la fundamentarea științifică, realistă și 
creatoare a politicii partidului, la îmbogă
țirea tezaurului giudirii social-politice. 
S-au relevat cu deosebită forță strălucitul 
exemplu pe care il dați zi de zi, legătura 
vie pe care dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, o aveți 
permanent cu țara, prin prezența in mijlo
cul organizațiilor de partid, al colectivelor 
de oameni ai muncii din toate sectoarele 
de activitate. Slujind cu inepuizabilă ener
gie și devotament patriotic interesele vitale 
ale țării și poporului român, cauza edifi
cării socialismului și comunismului în 
România, dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, v-ați afirmai, 
totodată, in conștiința omenirii ca un stră
lucit promotor a! luptei pentru dezarmare, 
pentru promovarea păcii, înțelegerii și co
laborării intre toate popoarele lumii, ca un 
înflăcărat apărător al cauzei libertății si 
independenței popoarelor.-

Cu aceeași convingere, strins uniți in ju
rul partidului, al dumneavoastră perso
nal, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, vă asigurăm că ne vom 
consacra întreaga activitate, cu devotament 
revoluționar, cu forțe sporite, înfăptuirii 
idealurilor nobile ale Partidului Comunist 
Român de făurire a socialismului și comu
nismului pe pămintul românesc, de edifi
care a unei lumi mai drepte și mai bune, 
a păcii și progresului pe Pămint,
(Continuare în pag. a IV-a)
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NICOLAE CEAUSESCU

de participantii la simpozionul organizat 
de Comitetul județean Hunedoara al P.C.R.
Mult stimate și iubite tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,

Participanții Ia simpozionul omagial or
ganizat de Comitetul .județean de partid 
Hunedoara iși exprimă cea mai profundă 
recunoștință și înaltă prețuire față de acti
vitatea eroică, revoluționară, neobosită pe 
care dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, o desfășurați 
in fruntea partidului și a țării, pentru mo
dul strălucit in care conduceți vasta operă 
de edificare a socialismului și comunis- 
mulu pe pămintul României.

Simpozionul a evocat, intr-o atmosferă de 
mindrie comunistă, patriotică, glorioasele 
tradiții de luptă ale partidului pentru drep
tate socială și libertate națională, in care 
un Ioc de cinste și demnitate il ocupă pro
cesul de la Brașov al luptătorilor comuniști 
și antifasciști din 1936, precum și marile 
demonstrații antifasciste și antirăzboinice 
de la 1 Mai 1939, care au reliefat cu deo
sebită forță înaltele dumneavoastră calități 
de organizator revoluționar, de luptător 
neînfricat pentru cauza dreaptă a clasei 
muncitoare, a întregului nostru popor.

Intr-un singur glas de adincă vibrație 
patriotică, in numele minerilor, siderurgiș- 
tilor, encrgeticicnilor și constructorilor, al 
lucrătorilor din agricultură și intelectuali
lor de pe meleagurile hunedorene, vă adu
cem, mult stimate și iubite tovarășe secre
tar general, un fierbinte omagiu pentru 
intensa și eroica dumneavoastră activitate 
consacrată edificării multilaterale a patriei, 
bunăstării materiale și spirituale a po
porului.

de participant» la simpozionul organizat 
de Comitetul județean Maramureș al P.C.R.
Mult iubite și stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
împreună ca toti comuniștii și oamenii 

muncii din Maramureș, participantii la 
simpozionul omagial consacrat implinirii a 
i» de ani de la făurirea Partidului 
Comunist Român vă exprimă dumnea
voastră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — marele conducător al 
partidului și poporului nostru, ilustră 
personalitate a lumii contemporane — cele 
mai alese sentimente de înaltă stimă și 
profundă prețuire față de prodigioasa ac
tivitate pe care, o desfășurați in slujba in- 
ță^tuiri; celor mai înalte idealuri și aspi
rații de libertate și progres ale poporului 
român, pentru contribuția de inestimabilă 
valoare la dezvoltarea teoriei și practicii 
revoluționare, pentru prestigiul de care se 
bucură astăzi in lume partidul nostru co
munist și România socialistă.

Omagiind cu profundă mindrie patriotică 
aniversarea a 65 de ani de la făurirea 
Partidului Comunist Român — partid po-

De proeminenta dumneavoastră persona
litate sint indisolubil legate mărețele reali
zări, fără precedent in istoria multimilena
ră a țării, imensul prestigiu internațional al 
României, dobindiie in perioada de după 
Congresul al JX-Iea al partidului, pe care 
cu toții o denumim cu legitimă mindrie 
patriotică „Epoca Nicolae Ceaușescu".

Ginduri și sentimente de înaltă prețuire 
exprimăm, totodată, față de tovarășa aca
demician doctor inginer Elena Ceaușescu, 
om de știință de reputație internațională, 
personalitate de seamă a partidului și sta
tului nostru, pentru contribuția însemnată 
pe care o aduce la elaborarea și înfăp
tuirea politicii partidului, la înflorirea con
tinuă a științei, invățămîntului și culturii 
românești.

Evocind marile înfăptuiri ale poporu
lui nostru sub conducerea partidului, 
vă adresăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cele mai calde mulțu
miri, recunoștința noastră deplină pentru 
grija pc care o manifestați necontenit și 
energia cu care acționați în direcția dez
voltării multilaterale a tuturor județelor 
patriei, amplificării procesului constructiv 
in toate ramurile economiei naționale.

Vă raportăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că oamenii muncii hune- 
d o reni sint angajați cu înaltă responsabili
tate revoluționară pentru transpunerea 
neabătută in viață a tuturor obiectivelor și 
sarcinilor ce ne revin in 1986, in întregul 
cincinal, considerând că aceasta reprezintă 
supremul omagiu pe care il putem aduce 
Partidului Comunist Român, dumneavoas
tră personal, conducătorul strălucit al na
țiunii noastre socialiste.

litic care și-a asumat înalta misiune de a 
făuri, cu poporul și pentru popor, cea mai 
umană ți dreaptă oriiiduire pe pămintul 
patriei — vă omagiem pe dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu, care v-ați iden
tificat. de peste cinci decenii, întreaga ac
tivitate revoluționară cu lupta eroică a 
gloriosului nostru partid, cu idealurile și 
năzuințele cele mai nobile ale poporului 
din care v-ați ridicat, erou între eroii nea
mului, drept ilustru și brav conducător al 
său in lupta pentru libertate și indepen
dență, progres și bunăstare, pentru înțele
gere și colaborare între națiuni, pentru 
pacea omenirii.

Acum, la glorioasa sărbătoare a partidu
lui nostru, ne exprimăm inalta mindrie 
patriotică de a trăi și munci în „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", perioadă ce sc Înscrie, 
și in devenirea socialistă a județului Ma
ramureș, cu realizări fără precedent in toa
te domeniile vieții economice și sociale.

Expresia cea mai înaltă a sentimentelor 
de dragoste, stimă și profundă recunoștin

ță pe care le nutrim față de dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe secretar general, 
este angajamentul nostru solemn de a ac
ționa și in viitor, cu dăruire patriotică și 
spirit revoluționar, pentru ca prin realiză
rile pe acest an și pe întregul cincinal 
1986—1990 să dăm b nouă strălucire aceste» 
epoci de excepție.

Gîndnrile noastre pline de recunoștință 
se îndreaptă către tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent 
om politic, savant de renume mondial, care 
prin activitatea sa aduce o contribuție de 
înaltă valoare la afirmarea cuceririlor re-

de participantii la simpozionul organizat 
de Comitetul județean Mures al P. C. R.

Mult stimate ți iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,

Jubileul partidului constituie pentru noi 
un minunat prilej de a evoca semnificațiile 
evenimentului memorabil petrecut in urmă 
cu șase decenii și jumătate, drumul de 
eroică luptă și muncă și de strălucite bi
ruințe parcurs de poporul român, in frun
te cu partidul său revoluționar, pentru 
lichidarea exploatării și transformarea re
voluționară a societății, creșterea bună
stării intregii națiuni, pentru triumful so
cialismului și comunismului pe pămintul 
scump al patriei.

Sub bolta de lumină ridicată deasupra 
țării de cel de-al IX-Iea Congres al parti
dului, de cînd dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
conduceți cu înțelepciune, demnitate și 
ardoare revoluționară destinele patriei, gîn- 
dirca dumneavoastră cutezătoare și-a pus 
amprenta asupra strategici, liniei politice 
generale a partidului și statului nostru, 
determinind afirmarea puternică a spiritu
lui creator, înnoitor în viața intregii socie
tăți. ridicarea pe o treaptă superioară a 
procesului de transformare revoluționară, 
socialistă și comunistă a patriei.

în aceste momente sărbătorești, în nu
mele celor peste 190 de mii de comuniști, 
al tuturor locuitorilor județului, aducem un 
fierbinte omagiu conducătorului comunist 
de excepție, marelui erou al poporului nos
tru, ctitorul României socialiste moderne, 
bărbatul genial care călăuzește întreaga 
națiune română pe calea socialismului 
multilateral dezvoltat și a comunismului în

de participantii la simpozionul organizat 
de Comitetul județean Neamț al P. C. R.

Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,

Exprimind gindurile și sentimentele co
muniștilor. ale tuturor oamenilor muncii 
din județul Neamț, participantii Ia simpo
zion aduc un fierbinte omagiu gloriosului 
nostru partid, dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, erou 
intre eroii neamului, revoluționar și patriot 

voluției tehnico-ștâințifice în tonte dome
niile activității economico-sociale, la în
făptuirea politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru.

Conșticnți că bunăstarea și destinul nos
tru comunist sint indisolubil legate de 
pace, participantii la simpozion, în numele 
tuturor oamenilor muncii din județ, iși 
manifestă deplina aprobare și profunda 
adeziune față de vasta și prodigioasa acti
vitate pe care o desfășurați jpc plan inter
național, pentru înfăptuirea idealurilor de 
pace și colaborare, pentru făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte pe planeta 
noastră.

epoca celor mai bogate Împliniri din istoria 
multimilenară a patriei. Această epocă 
poartă adine încrustată in substanța ei pe
cetea ilustrei dumneavoastră personalități, 
mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
chemată de Istorie să conducă națiunea 
noastră spre viitorul său de aur — comu
nismul.

Vă sintem profund recunoscători, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că sub geniala dumneavoastră activitate 
teoretică și practică, generatoare de uriașe 
energii creatoare, ați propulsat România 
pe traiectoria celor mai grandioase înfăp
tuiri din întreaga sa existență.

Exprimăm, de asemenea, cea mai aleasă 
recunoștință tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, eminent om poli
tic, savant de renume mondial, care a fă
cut ca știința și cultura, cercetarea și fn- 
vățămîntul să dea țării noastre forță și tă
rie, un prestigiu binemeritat pe toate me
ridianele globului.

Pentru tot ce ați făcut și faceți pentru 
fericirea poporului nostru, pentru gloria și 
tinerețea veșnică a Partidului Comunist 
Român, pentru măreția patriei, pentru vic
toria cauzei socialismului și păcii în lume 
vă rugăm, mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu, să 
primiți profundele noastre sentimente de 
stimă, dragoste și prețuire, alături de 
urările noastre de viață lungă, in deplină 
sănătate și putere de muncă, conducindu-ne 
ani mulți și fericiți pe drumul luminos al 
socialismului și comunismului pc pămintul 
scump al patriei române.

înflăcărat, cel mai iubit fiu al națiunii, 
luptător neînfricat împotriva exploatării si 
asupririi., slujitor devotat a! marilor idea
luri de libertate și dreptate socială, de pro
gres, independență, bunăstare și pace ale 
poporului, de făurire a noului destin al 
României socialiste. Dăm glas celor mai 
calde și sincere sentimente de stimă și 
înaltă prețuire față de tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, militant de 

frunte al partidului și statului, savant de 
renume mondial, care a adus și aduce o 
contribuție de mare valoare Ia elaborarea 
și înfăptuirea programelor de dezvoltare 
cconomico-socială a țării, Ia continua în
florire a științei, învățămintului și cul
turii românești, Ia promovarea păcii, cola
borării și progresului in întreaga lume. 
Evocind tradițiile de luptă ale partidului 
nostru comunist, care s-a afirmat de-a 
lungul intregii sale existențe ca exponentul 
cel maî înaintat și ferm al națiunii, parti
cipantii Ia simpozion au reliefat cu emoție 
și mindrie patriotică înaltele calități de 
luptător dirz și neînfricat afirmate de dum
neavoastră la procesul de la Brașov din 
1936, precum și rolul hotăritor pe care l-ați 
avut, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în organizarea și desfășurarea 
marilor demonstrații antifasciste și anti
războinice de la 1 Mai 1939.

împlinirea a 65 de ani de la făurirea 
P.C.R. ne oferă un minunat prilej de a 
releva, cu deplină satisfacție șl înaltă pre
țuire, perioada de după Congresul al IX- 
lea, cea mai glorioasă și mai bogată în îm
pliniri din îndelungata și eroica existență 
a țării, pe care istoria o consemnează cu

de participantii la simpozionul organizat 
de Comitetul județean Suceava al P.C.R.
Mult stimate și iubite tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,

în aceste momente solemne, cînd între
gul popor aniversează 65 de ani de la fău
rirea Partidului Comunist Român, eveni
ment epocal in istoria noastră multimile
nară, care a marcat o etapă nouă, superi
oară, în dezvoltarea mișcării muncitorești- 
revolufionare din România, comuniștii, toți 
oamenii muncii de pe înfloritoarele me
leaguri sucevene iși îndreaptă, asemenea 
tuturor fiilor țării, gindurile, cu cea mai 
aleasă recunoștință, cu nețărmurită dra
goste și profund respect, către Partidul Co
munist Român, către dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu. pentru contribuția 
dumneavoastră botăritoar'e Ia întărirea 
partidului, creșterea rolului său conducător 
in societate, cimentarea unității de neclin
tit dintre partid și popor.

Evocind cu vie emoție activitatea eroică 
desfășurată de partidul nostru in anii 
parcurși de la făurirea sa. subliniem cu 
înalte sentimente de mindrie patriotică 
faptul că in anii care au trecut de la 
Congresul al IX-lea — ani intrați in con
știința întregii noastre națiuni ca „Epoca 
Nicolae Ceaușescu" — sub conducerea 
dumneavoastră ințeleapiă și clarvăzătoare. 
Partidul Comunist Român a dobindit noi 
forțe creatoare și uriașe elanuri in îndepli
nirea misiunii sale istorice, care au confe
rit României trăinicia și vigoarea unei țări 
socialiste in plină ascensiune spre piscurile 
luminoase ale societății comuniste. înfăți
șarea strălucită a țării, cbipul nou al tu
turor județelor patriei. în care se inte
grează în mod organic și impetuoasa dez
voltare economico-socîală a plaiurilor su
cevene, sint indisolubil legate de munca
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litere de aur prin numele marelui său 
ctitor „Epoca Nicolae Ceaușescu".

Personalitate proeminentă a lumii con
temporane, apreciată și respectată pe toate 
meridianele globului, dumneavoastră ați 
adus și aduceți o strălucită contribuție la 
analiza științifică, realistă a fenomenelor 
vieții internaționale. Ia formularea căilor 
de soluționare a marilor probleme cu care 
sc confruntă astăzf omenirea. Susținem cu 
întreaga noastră ființă noile dumneavoas
tră initiative îndreptate spre oprirea cursei 
înarmărilor, în primul rind a înarmărilor 
nucleare, trecerea Ia dezarmare, solutiona
rea pe cale pașnică a conflictelor dintre 
state, eliminarea definitivă a forței șl ame
nințării cu forța din viața internațională, 
promovarea unei politici noi, de destindere, 
pace și colaborare.

Vă exprimăm adlnea noastră recunoștin
ță pentru activitatea exemplară, neobosită, 
eroică, pusă în slujba partidului și po
porului, a libertății, suveranității și conti
nuei prosperități a patriei, și ne angajăm 
solemn că vom face totul pentru transpu
nerea neabătută in viață a obiectivelor și 
sarcinilor ce ne revin din istoricele hotăriri 
ale Congresului al XIII-lea al partidului.

eroică, plină dc devotament și patos revo
luționar. de spiritul novator, dinamic, de 
cutezanța și abnegația pe care dumneavoas
tră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
le dăruiți cauzei bunăstării și fericirii bra
vului nostru popor.

Activitatea dumneavoastră neobosită de 
patriot înflăcărat pentru , înflorirea con
tinuă și progresul multilateral al patriei 
noastre socialiste, pentru libertate și su
veranitate națională, pentru încetarea 
cursei înarmărilor și eliminarea pericolului 
nuclear, pentru realizarea năzuințelor de 
pace, colaborare și înțelegere intre state a 
ridicat la loc de cinste prestigiul Republi
cii Socialiste România, care se bueură de 
stima și prețuirea tuturor popoarelor lumii.

Angajați cu toată liotărirea pentru înfăp
tuirea. iu mod exemplar, a obiectivelor și 
sarcinilor reieșite, din botăririle Congresu
lui al XIII-lea al P.C.R., oamenii muncii 
din județul Suceava, sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de partid, și-au spo
rit eforturile pentru a întimpina cu reali
zări însemnate acest măreț eveniment din 
viața țării și a poporului nostru.

Exprimindu-ne intreaga noastră recunoș
tință pentru grija permanentă eu care ve- 
gheați dezvoltarea multilaterală a plaiuri
lor sucevene, vă asigurăm, mult iubite si 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, și cu 
acest prilej, că toți locuitorii județului nos
tru, in frunte cu comuniștii, strins uniți in 
jurul Partidului Comunist Român, urmind 
măreața dumneavoastră pildă de dăruire 
comunistă și fermitate revoluționară, vor 
acționa și în viitor, cu toată energia, pen
tru înfăptuirea neabătută a politicii interne 
și externe a partidului și statului nostru, 
pentru progresul și înflorirea continuă a 
scumpei noastre patrii — Republica Socia
listă România.

Veniturile din muncă — strins legate
de rezultatele muncii

Principiul de bază al Legii privind retribuirea în acord global și 
acord direct a personalului muncitor, recent adoptată de Marea Adunare 
Națională, este acela că venitul oamenilor muncii ește nelimitat atît în 
cazul depășirii, cit și in cel al nerealizării sarcinilor de producție, și deci 
nimeni nu are venit garantat, nimeni nu poate realiza venit fără muncă. 
Cu alte cuvinte, veniturile din muncă sint strins legate de rezultatele 
muncii. In ciclul de articole consacrat prezentării prevederilor acestei 
legi, ne oprim de această dată, în ■ convorbirea cu tovarășul NICOLAE 
NIȚÂ, director adjunct in Ministerul Muncii, asupra mecanismului de 
caicul al sumei cuvenite personalului muncitor pentru munca în acord
global.

— Care sint elementele esențiale 
de calcul ale ciștigului pentru mun
ca in acord global ?

— în ansamblul lor, reglementările 
din noul act normativ au in vedere 
ca retribuția pentru munca in acord 
global să reflecte atit eforturile pen
tru creșterea volumului producției 
— care reprezintă elementul canti
tativ, cit și, intr-o măsură sporită, 
preocupările pentru ridicarea calită
ții și eficienței producției. Această 
orientare se regăsește pregnant in 
modul .de calcul al sumei cuvenite- 
pentru munca in acord global. De 
la bun început se cuvine insă făcută 
o precizare : legea prevede procedee 
’istincte de calcul al ciștigurilor. pe 
de o parte, pentru personalul retri
buit la nivelul întreprinderii, adică 
personalul de conducere a acesteia, 
cel din compartimentele funcționale, 
precum și cel din alte activități care 
nu au plan propriu și deservesc, 
prin lucrările lor, activitatea curen
tă de producție a intregii unități, și, 
pe de altă parte, pentru persona
lul care iși desfășoară activitatea 
In cadrul formațiilor de lucru (echi
pe, ateliere, secții, instalații)- La 
rindul său, această din urmă ca
tegorie de personal este retribuită in 
funcție de aportul direct sau indi
rect la realizarea producției, de atri
buțiile și răspunderile in cadrul sub
unității. Rațiunea unei asemenea di
ferențieri a procedeelor de calcul a 
sumei cuvenite pentru munca in 
acord global izvorăște din necesita
tea de a stimula pe fiecare să-și 
facă datoria la locul său de muncă, 
potrivit atribuțiilor, răspunderilor și 
sarcinilor care ii revin, fiind retri
buit în funcție de efortul depus pen
tru îndeplinirea lor. Astfel, dacă un 
muncitor are ca sarcini principale 

să producă în unitatea de timp un 
anumit număr de piese de calitate 
Înaltă, acordind maximă atenție pro
ducției pentru export, economisind 
materiile prime și energia și utili
zing cu inalt randament, mașina sau 
utilajul la care lucrează, directorul 
întreprinderii are o serie de obliga
ții concrete în privința organizării 
producției și a muncii, lansării și 
urmăririi fabricației, aprovizionării 
tehnico-materiale și desfacerii pro
duselor, coordonării activității sub
unităților, altfel spus răspunde de 
munca tuturor, de rezultatele gene
rale ale activității productive.

— Cum se determină suma cuve
nită pentru realizarea producției 
contractate pentru personalul din 
cadrul subunităților de producție ?

— Suma respectivă pentru munci
torii direct productivi se calculează 
pc baza cantității de produse sau 
lucrări contractate, respectiv realiza
te. și a tarifelor pe unitatea de pro
dus sau lucrare. O mențiune este 
necesară : în activitățile cu produc
ție omogenă, cum sint. de exemplu, 
extracția țițeiului, extracția cărbu
nelui. procesele de aparatură din 
chimie și industria cimentului, în 
tariful pe unitatea de produs se cu
prind retribuțiile întregului personal 
din subunitățile de producție, inclu
siv ale conducătorului subunității, 
ale maiștrilor, inginerilor, tehnicie
nilor. muncitorilor direct productivi 
și ale celorlalte categorii de perso
nal. Conform legii, tariful sau ma
nopera pe unitatea de produs sau 
pe lucrare se determină, în mod 
obligatoriu, pe bază de normative și 
norme dc muncă, elaborate potrivit 
tehnologiilor de lucru ' și sarcinilor 
de plan aprobate. Pentru conducă
torii subunităților de producție, 

maiștri, ingineri, tehnicieni, munci
tori indirect productivi și celelajte 
categorii de personaj din cadrul 
subunităților, din activitățile cu' pro
ducție diversificată — suma cuveni
tă pentru munca in acord global se 
determină pe baza cantității de pro
duse fizice sau luerări contractate și 
a unei cote stabilite la 101» lei ma
noperă directă corespunzătoare aces
tor produse sau lucrări.

— Pentru ce perioadă sint stabilite 
tarifele pe unitatea de produs ?

— Atit tarifele pe unitatea de 
produs sau lucrare, cit și cotele de 
retribuire se stabilesc anual, astfel

Obiective fundamentale ale Legii privind retribuirea in acord global 
și acord direct a personalului muncitor (VI)

Incît la realizarea integrală a pro
ducției și a volumului de lucrări 
prevăzute în plan și in contractul 
de acord global, personalul să pri
mească retribuția integrală. Desigur, 
tarifele și. respectiv, cotele pot fi 
diferențiate pe trimestre — în ca
drul tarifelor și cotelor medii anua
le. corespunzător aplicării măsurilor 
stabilite pentru creșterea productivi
tății muncii și dinamicii indicatori
lor de plan. în cazurile in care ne
cesitățile producției conduc la va
riații ale manoperei directe de la o 
perioadă la alta, in funcție de 
schimbărite intervenite in volumul 
sau structura producției fizice, de 
intrarea ori scoaterea din funcțiune 
a unor capacități de producție, de 
introducerea treptată a măsurilor de 
creștere a productivității muncii, de 
alte necesități ale economiei națio
nale. se pot stabili tarife sau cote 
pe perioade mai reduse, care să co
respundă schimbărilor intervenite in 
nivelul manoperei, asigurindu-se 
însă încadrarea în tariful sau cota 
stabilite pe întregul an. în esență 
deci, tarifele și cotele trebuie să 
asigure încadrarea în fondul de re
tribuire planificat anual și in sarcina 
de sporire a productivității muncii. 
De asemenea, tarifele și cotele 
anuale se modifică numai în situația 

în care prin aplicarea unor măsuri 
tehnice sau organizatorice deosebite 
luate de conducerea întreprinderii, 
consumul de muncă se reduce sub 
cel stabilit pentru încadrarea în 
suma de creștere a productivității 
muncii, ori cînd producția sau lu
crările ce trebuie executate sint di
ferite de cele avute în vedere la în
cheierea contractului de acord glo
bal anual. Prin respectarea întocmai 
a acestor prevederi se instituie dis
ciplină, ordine și echitate în calcu
lul sumei pentru munca în acord 
global, evitîndu-se atribuirea unor 
câștiguri necuvenite, care nu cores

pund eforturilor efective depuse in 
procesul muncii.

— Dată fiind stabilitatea, in con
dițiile amintite, a tarifelor pe produs 
sau lucrare si a cotelor, rezultă că 
pentru a incasa o retribuție mai mare 
personalul respectiv trebuie să reali
zeze o producție mai mare. Raportul 
retribuție-producție fizică este deci 
direct proporțional ?

— Desigur. Potrivit legii, stima cu
venită personalului muncitor se sta
bilește in raport direct cu cantitatea 
de produse fizice sau cu volumul de 
lucrări realizate, fără a fi limitată 
atit in cazul depășirii, cit și in cel 
al nerealizării sarcinilor de plan. Un 
lucru trebuie insă bine înțeles de 
fiecare : producția fizică planificată 
se consideră indeplinită numai in 
situația in care s-au realizat inte
gral toate sortimentele prevăzute in 
plan. Așadar, nerealizarea unui sor
timent nu poate fi compensată cu 
realizarea peste plan a altui sorti
ment. cu excepția depășirii produc
ției destinate exportului, care se ia 
in calcul și la producția totală. De 
asemenea, producția fizică planifica
tă se consideră îndeplinită doar în 
cazul în care producția destinată 
exportului s-a realizat integral. Re
zultă deci că nerealizarea produc
ției destinate exportului nu poate fi 

compensată cu realizarea de produ
se sau lucrări, peste cele planificate, 
destinate beneficiarilor interni. Prin 
aceste prevederi se urmărește întă
rirea disciplinei de plan, realizarea 
producției fizice in structura sorti
mentală- planificată, depășirea aces
teia numai atunci cînd se asigură 
desfacerea la export sau către piața 
internă și eliminarea practicii unor 
unități care depășesc producția fi
zică pe total, dar nu realizează pro
ducții destinate exportului sau unele- 
sortimente absolut necesare econo
miei naționale.

— Cum se reflectă realizarea sar
cinilor de export in nivelul retri
buției ?

— Suma stabilită a fi cuvenită 
drept retribuție pentru producția fi
zică realizată se majorează, nelimi
tat, eu 1 la sută pentru fiecare pro
cent de depășire a producției pentru 
export, după cum, în cazul nereali
zării acesteia, la suma respectivă se 

aplică o penalizare de 0.5 la sută 
pentru fiecare procent de neindepli-, 
nire. Așadar, prin faptul că procen
tul de majorare este dublu față de 
ce! de penalizare, legea are in ve
dere orientarea cu precădere a efor
turilor personalului muncitor pentru 
depășirea sarcinilor de export.

— în mecanismul acordului alobal 
instituit prin noua Iepe un rol im
portant revine si stimulării eforturi
lor pentru accentuarea laturilor cali
tative. intensive ale producției, pen
tru sporirea eficientei economice. 
Cum se tine seama de aceasta in 
calculul ciștigurilor ?

— Se cunoaște că în noua lege 
sint stabilite criterii de evaluare a 
contribuției personalului muncitor la 
rezultatele de ordin calitativ, la efi
ciența economică obținută. Este vor
ba. in generai, de două criterii : 
indicele dc valorificare a materiilor 
prime sau, după caz, indicele de 
scoatere a produselor dintr-o anu
mită cantitate de materie primă și 
ponderea produselor de calitate su
perioară in ansamblul producției 
realizate. Deci, suma cuvenită pen
tru producția fizică și pentru pro
ducția de export realizată se majo
rează sau se diminuează cu 1 Ia sută 
pentru fiecare procent de depășire 
sau de nerealizare a criteriilor sta

bilite, luate împreună. în legătură cu 
influența acestor factori trebuie pre
cizat că majorarea sau diminuarea 
în raport de gradul de îndeplinire 
a criteriilor este de pină la 10 la 
sută. Deosebit de criterii, in calculul 
sumei se ține seama și de modul 
in care s-au îndeplinit condițiile 
prevăzute in contractul de acord 
global. De regulă, aceste condiții 
privesc mai buna utilizare a mași
nilor, utilajelor și instalațiilor, deci 
realizarea indicilor planificați de 
folosire a fondurilor fixe producti
ve, încadrarea in consumurile nor
mate de materii prime, materiale, 
combustibil si energie ș.a. De reți
nut. condițiile acționează numai în 
cazul neindeplinirii sarcinilor de 
plan Ia care se referă. Astfel, suma 
rezultată după aplicarea criteriilor 
se diminuează cu 1 la sută pentru 
fiecare procent de nerealizare a con
dițiilor prevăzute, luate împreună, 
pină la 10 la sută.

— Cum Se repartizează. în final, 
pentru fiecare membru al formației 
de lucru, suma cuvenită pentru mun
ca in acord global ?

— Repartizarea sumelor cuvenite 
formației de lucru intre membrii 
acesteia se face în raport cu con
tribuția fiecăruia la realizarea sar
cinilor, retribuția tarifară și timpul 
efectiv lucrat. Contribuția fiecăruia 
la realizarea sarcinilor se stabilește 
în mod democratic, cu acordul mem
brilor formației de lucru. Dacă pro
ducția sau lucrările contractate s-au 
realizat cu un număr mai mic de 
persoane decit cel normat, suma to
tală cuvenită formației șe imparte 
între membrii săi după regulile ară
tate, fiecăruia revenindu-i un ciștig 
mai mare.

— Cum se determină suma cuveni
tă personalului cuprins in acord 
global la nivelul întreprinderii ?

— Pentru această categorie de 
personal, în contractele de acord 
global se prevăd producția fizică pc 
sortimente și producția-niarfă plani
ficată, criterii și condiții. Bunăoară, 
condițiile de acordare integrală a su
melor cuvenite în acord global pen
tru personalul din conducerea între
prinderilor și din compartimentele 
funcționale pot fi : planul la export, 
producția netă, producția-marfă vin- 
dută și încasată, indicii planificați 
de utilizare a mașinilor și instala
țiilor, productivitatea muncii, pro- 
ducția-marfă la 1 000 lei fonduri 
fixe, cheltuielile la 1 000 lei produc
ție sau volum de activitate, in cazul 
în care cheltuielile materiale nu 
sint prevăzute drept criteriu. Con
cret. suma cuvenită pentru persona
lul cuprins în acord global la ni

velul întreprinderii se determină în 
raport cu realizarea producției fi
zice, a criteriilor și condițiilor pe 
ansamblul unităților, pe bază de 
cote Ia 1 000 lei producție-marfă sau 
1 000 lei volum de lucrări. Cotele se 
stabilesc auual de' către organul 
ierarhic superior și se diferențiază 
pe trimestre in aceleași condiții ca 
și la formațiile de lucru. De aseme
nea, majorarea sau diminuarea su
mei cuvenite in raport cu producția- 
marfă realizată, in funcție de gra
dul de îndeplinire a criteriilor, pre
cum și diminuarea sumei in funcție 
de nerealizarea condițiilor stabilite 
se fac în același mod cu cel prevă
zut pentru personalul din formațiile 
de lucru. La fel se repartizează și 
sumele cuvenite fiecăruia în 'parte.

— Anumite particularități prezin
tă insă stimularea personalului re
tribuit la nivelul întreprinderii pen
tru îndeplinirea sarcinilor la export. 
Care sint acestea ?

— Pentru stimularea mai accen
tuată a personalului de la nivelul 
Întreprinderii care trebuie să asigu
re toate condițiile necesare realiză
rii producției planificate pentru 
export și a exportului, legea preve
de posibilitatea acordării unor pri
me lunare, cota de premiere fiind 
de 1,5 la sută pentru fiecare procent 
de depășire a sarcinilor in acest do
meniu. După cum, in cazul neinde
plinirii sarcinilor respective se apli
că penalizări, într-o cotă de 2 la 
sută pentru fiecare procent de nein- 
depliriire a exportului prevăzut în 
plan cînd nici producția de export 
n-a fost realizată la nivelul planu
lui și de 1 la sută dacă se realizea
ză integral această producție. Prima 
aprobată lunar unei persoane pen
tru depășirea sarcinilor la export nu 
poate depăși 20 la sută din retribu
ția tarifară. De asemenea, penaliză
rile pentru nerealizarea sarcinilor 'a 
export, împreună cu diminuările 
pentru nerealizarea criteriilor și a 
condițiilor prevăzute in contractul 
de acord global pentru această ca
tegorie de personal sint de pină la 
30 la sută din suma cuvenită in ra
port cu producția-marfă realizată, 
întrucit elementul principal in func
ție de care se calculează suma cu
venită drept retribuție este gradul 
de indeplinire a planului de pro
ducție, rezultă deci că nici acestei 
categorii de personal veniturile nu-i 
sint limitate și nici nu beneficiază 
de venituri minime garantate, cisti- 
gul efectiv fiind pe măsura rezulta
telor muncii.

Convorbire reolizotă da 
Corneliu CÂRLAN
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Manifestări consacrate aniversării partidului

GLORIOSULUI NOSTRU PARTID, 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 

- Înaltul omagiu al tării
„înflorirea puternică a invătă- 

mintului superior, integrarea sa 
organică cu cercetarea, producția 
și viața socială — operă măreață 
a partidului nostru, a secretaru
lui său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu“, a constituit 
tema simpozionului organizat de 
comitetul de partid al Centrului 
universitar București. Comunică
rile prezentate au relevat con
cepția originală, creatoare a to
varășului Nicolae Ceausescu pri
vind rolul școlii superioare in 
pregătirea multilaterală a viitori
lor specialiști, necesitatea impli
cării tot mai strînse a învătămin- 
tului în afirmarea noii revoluții 
tehnico-știintifice. Comunicările au 
exprimat înalta apreciere de care 
se bucură prodigioasa activitate a 
tovarășei academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu, dedicată 
creșterii continue a aportului ști
inței. învătăimîntului și culturii 
românești la realizarea grandioa
selor obiective ale construcției so
cialiste în patria noastră.

La Biblioteca centrală de stat a 
Republicii Socialiste România a 
avut loc simpozionul „Rolul cărții 
și al bibliotecii in formarea omu
lui nou, constructor al socialismu
lui și comunismului". Subliniind 
însemnătatea actului istoric de la 
8 mai 1921, comunicările prezen
tate au evidențiat contribuția re
marcabilă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la îmbogățirea 
tezaurului teoretic și practic al 
socialismului științifici concepția 
secretarului general al partidului 
cu privire Ia rolul artei și culturii 
ca factori de bază în educarea 
socialistă a maselor. în formarea 
omului nou, cu o înaltă conști
ință revoluționară. constructor 
conștient al societății socialiste și 
comuniste în' tara noastră. Tot
odată, au fost ilustrate marile în- 

'făptuiri obținute de poporul nos
tru. cu precădere în perioada inau
gurată de Congresul al IX-lea.

perioadă în care știința si cultura, 
aflate sub directa îndrumare a 
tovarășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu. au căpătat 
o nouă strălucire in contextul cul
turii, științei și artei universale.

Lucrările simpozionului au fost 
precedate de vernisajul expoziției 
de carte „Partidul Comunist Ro
mân, centrul vital al națiunii noas
tre socialiste".

Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste, în colaborare cu Uniu
nea compozitorilor și muzicologi
lor și Radioteleviziunea română 
au organizat. în cinstea celei de-a 
65-a aniversări a făuririi P.C.R., 
un concurs de cîntece patriotice și 
revoluționare menit să contribuie 
la îmbogățirea acestui gen mu
zical cu noi creații artistice, oglin
dă a marilor transformări revolu
ționare petrecute în patria noastră 
sub conducerea înțeleaptă si clar
văzătoare a partidului. Au fost 
prezentate cele mai valoroase cîn
tece patriotice și revoluționare în
scrise in concurs, în interpretarea 
unor soliști și colective artistice de 
prestigiu : corul și corul de copii 
ale Radioteleviziunii române, „Ma
drigalul", corul Operei române și 
filarmonicii „George Enescu" din 
Capitală.

La Combinatul de oteluri spe
ciale din Tirgoviște a avut loc 
simpozionul cu tema „Unitate, 
continuitate, spirit revoluționar in 
mișcarea muncitorească din Româ
nia", iar la întreprinderea de 
strunguri „Saro" din aceeași lo
calitate a fost prezentată expune
rea „P.C.R. — centrul vital al so
cietății noastre socialiste".

Un simpozion în cadrul căruia a 
fost relevată lupta comuniștilor în 
anii ilegalității a avut' loc la în
treprinderea de utilaj petrolier, iar 
la întreprinderea „Romlux" ș-a 
desfășurat dezbaterea „Gloriosul 
jubileu al partidului în conștiința 
tineretului".

în orașele și comunele județului 
Prahova se desfășoară pmă la 
31 mai ciclul de manifestări „Pio
nierii prahoveni omagiază patria și 
partidul". Programul cuprinde ac
țiuni politico-ideologice și cultural- 
educative prin care purtătorii cra
vatelor roșii cu tricolor dau expre
sie sentimentelor fierbinți de dra- 

, goste și recunoștință față de partid 
.și popor, față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al partidului, față de to
varășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, pentru minuna
tele condiții de viată și învățătură 
create.

Acelorași sentimente de dragoste 
nețărmurită față de partid, de se
cretarul său general, le dau glas 
și uteciștii prahoveni. In aceste 
zile premergătoare gloriosului ju
bileu al partidului, tineri munci
tori, intelectuali, elevi, studenți, 
militari care trăiesc, muncesc și 
învață pe meleagurile prahovene 
sînt prezenți la ample și instructive 
manifestări. Astfel, la Ploiești, 
Boldești-Scăieni, Sinaia a fost 
prezentată expunerea „Rolul de
terminant al to var ă 5 u l'u i 
Nicolae Ceaușescu, al tovarășei 
Elena Ceaușescu în organizarea și 
desfășurarea luptei revoluționare a 
poporului român împotriva fasciză
rii tării", au avut Ioc dezbaterea 
„Puternica dezvoltare a bazei 
energetice românești — obiectiv 
strategic prioritar in cincinalul 
1986—1990", masa rotundă „Activi
tatea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la consolidarea securității și coope
rării multilaterale pe continentul 
european".

în organizarea comitetului de 
partid al Centrului universitar Iași 
s-a desfășurat simpozionul cu tema 
„Teorie și practică revoluționară, 
creatoare în procesul construcției 
socialiste in România". Comunică
rile prezentate de către profesori 
universitari, cercetători, alți spe

cialiști din învățămintul superior 
ieșean au pus in evidență semni
ficația istorică a făuririi Partidului 
Comunist Român, concepția tovară
șului Nicolae Ceaușescu despre 
caracterul unitar al istoriei patriei, 
unitatea de nezdruncinat a națiunii 
noastre socialiste în jurul partidu
lui. al secretarului său general, 
strategia partidului nostru cu pri
vire la dezvoltarea forțelor de pro
ducție în etapa construcției socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintării României spre co
munism. Au fost subliniate, de 
asemenea, mărețele cuceriri revo
luționare ale poporului român in 
anii construcției socialiste, cu deo
sebire în cele peste două decenii 
care au trecut de la Congresul al 
IX-lea al partidului, contribu
ția fundamentală a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea și 
înflorirea economiei românești, a 
patriei socialiste, rolul științei și 
învățămintului in edificarea socia
lismului în România.

„Făurirea Partidului Comunist 
Român, eveniment politic de im
portanță 'istorică în lupta poporului 
român pentru libertate, indepen
dență națională și socialism" • s-a 
intitulat simpozionul organizat de 
filiala din Botoșani a Comisiei 
române de istorie. Comunicările 
prezentate au evidențiat semnifica
ția momentului de la 8 mai 1921. 
început de etapă nouă. calitativ 
superioară în dezvoltarea mișcării 
muncitorești, revoluționare și de
mocratice din România, marile bă
tălii de clasă purtate de masele 
largi populare, sub conducerea 
P.C.R., împotriva exploatării, și 
asupririi, a fascizării țării. Au fost 
relevate succesele dobîndite de po
porul nostru în anii construcției 
socialiste, împlinirile fără precedent 
înregistrate în perioada care a 
trecut de la Congresul al IX-lea al 
partidului.

(Agerpres)

Cronica zilei
Luni după-amiază. la Liceul de 

matematică-fizică „Mihai Viteazul" 
din București a inceput cea de-a 
treia ediție a Olimpiadei Balcanice 
de Matematică, .prestigioasă competi
ție științifică internațională a tine
retului școlar. Participă elevi din 
Cipru, Bulgaria. Grecia și România, 
care — prin lucrări teoretice de spe
cialitate — își vor disputa intiietatea 
in domeniul acestei discipline de. 
studiu. Cu acest prilej,, vor efectua 
un fructuos schimb de opinii si ex
periență in materie, care va con
tribui și la o mai bună cunoaștere 
reciprocă.

Olimpiada Balcanică de Matemati
că va lua sfirsit în ziua de 10 mai.

în intervalul menționat, la Plovdiv 
— Bulgaria are loc Balcaniada de 
Fizică. în continuare, in luna iulie 
se var desfășura, ca si in anii pre- 
cederiti. tradiționalele olimpiade șco
lare internaționale, dună cum ur
mează : cea de matematică la Var
șovia — Polonia, cea de fizică la 
Londra — Marea Britanic, iar cea 
de chimie la Leiden' — Olanda.

Potrivit situației existente la Mi
nisterul Educației și învătămintului, 
elevii care au reprezentat culorile 
patriei noastre la competițiile inter
naționale respective — în perioada 
1981—1985 — au ciștigat 30 premii I, 
21 premii II și 23 premii III. pre
cum și numeroase mențiuni și alte 
distincții, ceea ce confirmă presti
giul de care se bucură școala româ
nească peste hotare.

. (Agerpres)

t V
20,00 Telejurnal • în întîmplnarea glo

riosului Jubileu al partidului.
20,20 Actualitatea in economie • Fapte 

de muncă de pe frontul produc
ției materiale in cinstea aniversă
rii partidului.

20,30 Teatru TV. „înaintea furtunii". 
Scenariu TV de Paul Ioachim. In 
distribuție : Mircea Albulescu, 
ștefan Radof, Alexandru Repan, 
Adrian Pintea. Ion Pavlescu, Ion 
Lupu, Tania Filip, Dinu Mano- 
lache, Stelian Preda, Rodlca San
da Tuțuianu, Alexandru Lungu, 

• George Buznea, Valentin Teodo- 
siu, Gelu Nițu, Constantin Bre- 
zeanu, Paul roâchim. Regia ar
tistică Constantin Dicu.

21,50. Telejurnal.
22,00 închiderea programului.

vremea

Din partea Comisiei de partid si de stat
pentru supravegherea si controlul 

calității mediului înconjurător
Din măsurătorile efectuate pe În

treg teritoriul tării rezultă că in zi
lele de 4 și 5 mai a.c„ in uneia din 
zonele afectate, inclusiv în munici
piul București, datorită unei circu
lații atmosferice favorabile, radio
activitatea a continuat să scadă.

In alte zone radioactivitatea este

mai ridicată, fără însă a prezenta 
pericol pentru sănătatea populației.

Evoluția radioactivității este con
trolată permanent de stafiile și 
laboratoarele de specialitate și va fi 
adusă, în continuare, la cunoștința 
populației, pînă la încadrarea el, 
pe întreg teritoriul tării, în limitele 
admise.

PODURILE DÎMBOVIȚEI

NOUTĂȚI TEHNICO-ȘTIINTIFICE ROMÂNEȘTI
Majoritatea realizărilor pe care le prezentăm în această rubrică 

tint rezultatul unor cercetări interdisciplinare, al unor eficiente relații 
de colaborare. Este, așadar, firesc ca, pornind de la o instalație sau 
tehnologie studiate intr-un laborator universitar, să ajungem intr-o 
întreprindere, adică la fața locului, acolo unde procesul dinamic de 
integrare a învățământului cu cercetarea și producția își dezvăluie, 
în toată amploarea sa, laturile informative și formative, valențele eco-, 
nomice și sociale. Relevăm, prin urmare, noutăți tehnico-științifice 
aplicate, in curs de aplicare sau intrate intr-un ,.portofoliu de idei“ 
pentru viitorul apropiat, idei concretizate în proiecte sau produse „la 
dispoziția beneficiarului". Rubrica noastră este, 
Uzată în colaborare cu Institutul politehnic din

de această dată, rea- 
Cluj-Napoca.

Virtuțile
Roțile dințate, axele pentru ma

șini, sculele de prelucrare la rece 
și Ia cald, în general toate piesele 
supuse uzurii accelerate trebuie 
tratate termochimic, în scopul du
rificării superficiale a materialu
lui metalic, operație bazată pe di
fuzia în corpul solid a elemente
lor cu masă atomică mică. Aceste 
elemente de difuzie pot fi folosite 
în stare gazoasă, lichidă sau so
lidă. Tehnologii de ultimă oră im
pun insă plasma, cea mai spec
taculoasă folosire a acesteia fiind 
la tratamentul otelurilor. Elabora
rea unei astfel .de tehnologii și a 

■ . instalației aferente presupune o. 
cercetare interdisciplinară, avînd ca 
„termeni" fizica plasmei, curenții 
de mare intensitate, electronica, 
tehnica vidului, chimia plasmei ș.a. 
în multe laboratoare se studiază 
difuzia in materialele metalice a 
azotului, carbonului sau borului. 
Cea mai răspîndită este difuzia 
azotului, cunoscută sub numele de 
nitrurare în plasmă sau nitrurare 
ionică. în țara noastră, rezultate 
deosebite în acest domeniu au fost 
înregistrate la I.F.T.A.R.-Măgure
le. la Facultatea de fizică a Uni
versității din Iași, la întreprinde
rea „23 August" din Capitală, la 
Cluj-Napoca și la Tirgu Mureș. în 
laboratorul de tratamente termice

plasmei
al Facultății 
stitutul politehnic clujean, cadrele 
didactice, studenții, precum și be
neficiarii interesați pot cunoaște 
„pe viu" virtuțile modernei tehno
logii, pot încheia contracte de cer
cetare și microproducție. Contrac
te- avantajoase pentru orice între
prindere constructoare de mașini, 
dacă avem in vedere faptul că ni- 
trurarea ionică duce la creșterea 
productivității cu 450 la sută, la 
reducerea consumului de energie 
cu 500 la sută ! De asemenea, po
sibilitățile mari de reglare și opti
mizare a procesului de nitrurare 
— fără alte prelucrări suplimenta
re — a materialelor pasive (care 
rezistă la acțiunea unor acizi con
centrați, dar pot fi atacate de 
aceiași acizi diluați), de „agresiu
ne" minimă față de mediul am
biant sînt argumente ce recoman
dă generalizarea noii tehnologii. 
Pot confirma acest lucru primii 
beneficiari, între care se numără 
Combinatul de utilaj greu, între
prinderile „Metalul Roșu", „Teh- 
nofrig" și „Unirea" din Cluj-Napo- 
ca. Instalația de nitrurare este rea
lizată în secția de prototipuri și 
microproducție a politehnicii clu
jene. in colaborare cu specialiștii 
întreprinderii „Metalotehnica" din 
Tîrgu Mureș.

de mecanică din in-

lor, aparate ultramoderne pentru 
controlul tehnic de calitate al pro
duselor industriale sau pentru 
controlul și stimularea organismu
lui uman. Cînd consideri că o 
temă de cercetare interdisciplina- 
ră, o tehnologie nouă, începe de 
la conturarea ideii și se încheie 
cu studiul efectelor sale asupra 
mediului ambiant, firesc ni se pare 
să „descoperi" că nu este necesar 
să lupți cu natura, ci să i te in
tegrezi armonios, că nu este sufi
cient să-i exploatezi resursele, că 
trebuie să înveți să le gestionezi 
rațional, să le conservi sau să le 
readuci — cel puțin incă o dată — 
în circuitul economic. Specialiștii 
în „cîmpuri electrice intense" se 
alătură minerilor din Roșia Poeni 
printr-un efort complementar de 
sporire a gradului de valorificare 
a minereurilor cu ajutorul tehnolo
giei de „electroseparare". Aceasta 
se realizează cu o instalație de re
cuperare a cuprului, dar și a mate
rialului plastic din „deșeurile" de

conductoare electrice izolate. Grație 
cimpurilor electrice intense, este po
sibilă electrosepararea materialelor 
granulare prin efectul pe care for
țele exercitate de cîmpul electric 
îl au asupra particulelor încărcate 
cu sarcină. Pentru prima dată în 
țara noastră au fost elaborate atît 
tehnologia, cit și instalația (origi
nală) de separare a plasticului și 
a cuprului. In cimpul electrostatic 
creat în această 
două componente 
rial plastic — se 
conductivităților 
rite, particulele 
propiindu-se de

instalație, cele 
— cupru, mate- 
separă datorită 
electrice dife- 
din plastic a- 
suprafața cilin

drului purtător, iar cele metalice 
fiind deviate spre electrodul elec
trostatic de potential ridicat. Ope
rația se realizează la temperatura 
ambiantă. Inutil să mai precizăm 
avantajele noii tehnologii și ale 
instalației, realizate în colaborare 
cu întreprinderea „Electromureș" 
din Tîrgu Mureș !

O soluție pentru edili

Separat, cupru și material plastic

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 6 mai, ora 20 — 9 mai, ora 
20. In țară : Vremea se va încălzi trep
tat în toate regiunile. Cerul va fi va
riabil, cu înnorări mai accentuate în 
vestul țării, unde vor cădea ploi lo
cale care vor avea și caracter de 
aversă. în rest, ploi izolate. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat, cu intensi
ficări în sud-vestul țării și la munte, 
predomlnînd din sectorul sudic. Tem
peraturile minime vor n cuprinse în
tre 4 și 14 grade, izolat mai coborite 
în depresiuni și în nord-estul țării, 
unde, la începutul intervalului, izolat 
se va mai produce brumă, iar maxi
mele vor oscila intre 20 și 30 de grade, 
mai coborite pe litoral. în București : 
Vremea se va încălzi ușor. Cerul va 
fi variabil, favorabil ploii slabe după 
amiaza. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor 
ii cuprinse intre 11 și 13 grade, cele 
maxime între 25 și 27 de grade.

Dacă ar trebui să caracterizăm 
în citeva cuvinte activitatea de 
cercetare și de producție a Facul
tății clujene de electrotehnică, am 
putea folosi două din devizele 
adine întipărite în conștiința pro
fesorilor și studenților de aici : 
„Să gîndim produse și tehnologii 
pentru cincinalul viitor" și „Să nu 
consumăm din capitalul naturii, ci 
din dobinzile acestuia" ! O înțele
gere profundă, sub aspect econo
mic. ecologic si social, a necesită
ților societății contemporane — 
prea multă vreme angajată în ri
sipirea cu „nonșalanță" a' resurse
lor sale materiale — precum și a 
obiectivelor imediate și de per
spectivă ale dezvoltării societății 
românești îi determină pe electro- 
tehniștii clujeni să construiască 
roboți și motoare pas cu pas, in
stalații pentru supravegherea po
luării mediului și pentru sporirea 
capacității germinative a semințe-

Nu. nu este vorba de o scoică 
abandonată de valuri nisipului 
fierbinte de pe malul mării. Ceea 
ce vedeți în imagine este o „înve- 
litoare în formă de scoică, servind 
pentru acoperirea halelor agroali- 
mentare sau spatiilor expoziționa- 
le“, după cum spun autorii proiec
tului realizat la catedra de con
strucții din beton armat a politeh
nicii clujene. Concepută pentru a 
acoperi o arie de 3 000—6 000 mp, 
această structură suplă și elegantă 
poate aduce într-o zonă urbană 
(și, de ce nu, rurală) o imagine 
inedită, dublată de aspectele func
ționale — folosirea luminii natu
rale și a unui „sistem" optim de 
ventilație. Șapte „unde" identice.

din prefabricate cu pereți subțiri 
din beton armat, se reazemă in. 
partea din fată pe opt piloni înalti 
de 2,50 m, iar în spate pe o, boltă 
din beton armat monolită. Proiec
tul este nu numai atrăgător, ci și 
avantajos : consumul de materiale 
(energointensive), beton și oțel 
se reduce simțitor, ca și manope
ra necesară, construcția fiind exe
cutată din elemente prefabricate. 
O „scoică", așadar, disponibilă 
pentru edilii urbani șl rurali, în
drăgostiți de design, deci de efi
ciență și de estetică !

Rubrică realizată de
Valeria ICHIM

INFORMAȚII SPORTIVE
GIMNASTICA. Performante de 

răsunet ale gimnasticii românești ia 
campionatele europene pentru ju
niori, disputate in localitatea vest- 
germană Karlsruhe : patru medalii 
de aur (Aurelia Dobre — la sări
turi și paralele ; Marius .Tobă — la 
inele și Marian Stoican — la sări
turi), două de argint și patru de 
bronz.

FOTBAL • în campionatul euro
pean . de fotbal pentru juniori II 
(cădeți),, ce. se desfășoară la Atena, 
echipa României a întrecut cu scorul 
de 1—0 (0—0) selecționata Olandei. 
Unicul gol al partidei a fost marcat de 
Lucian Moldovan, în minutul TI. 
Alte rezultate : U.R.S.S. — Franța 
4—1; R.D. Germană — Cehoslovacia 
2—0; Spania — Suedia 3—0; Scoția — 
Grecia 1—0.
• Echipa de fotbal Steaua Bucu

rești a plecat luni la Sevilla, unde 
miercuri, 7 aprilie, va disputa fina
la „Cupei campionilor europeni" in 
compania formației spaniole F.C. 
Barcelona.

Din lotul echipei Steaua fac parte 
următorii jucători : Ducadam, Stin- 
gaciu, Iovan, Belodedici, Bumbescu, 
Bărbulescu, Weisenbacher, Băjan, 
Boloni, Majaru. Balint, Lăcătuș, Pi- 
țurcă, Radu II și Pistol.

• Selecționata Argentinei, califi
cată în turneul final al campio
natului mondial din Mexic, a sus
ținut la Tel Aviv un meci de veri
ficare în compania echipei Israelu
lui. Fotbaliștii argentinieni au obți
nut victoria cu scorul de 7—2 (2—1). 
Pentru învingători au marcat : Al- 
miron (3), Maradona (2), Borghi și 
Tapia.

BASCHET. In penultima zi a 
turneului internațional feminin de 
baschet de la Wroclaw (Polonia), 
selecționata României a învins cu 
scorul de 76—58 (43—27) formația 
Greciei. Intr-un alt meci, reprezen
tativa R.P.D. Coreene a întrecut cu 
91—76 (46—42) echipa Slask Wro
claw.

HANDBAL. în prima manșă a fi
nalei „Cupei campionilor europeni" 
la handbal masculin, echipa polo
neză Wybrzeze Gdansk a întrecut 
pe teren propriu, cu scorul de 
29—24 (11—11), formația iugoslavă 
Metaloplastica Sabac. Partida retur 
se va disputa Ia 11 mai, lâ Sabac.

Poduri cu o broderie fină, de 
cercuri, arcuri, bare drepte ori 
ființe. Poduri placate cu piatră, 
granit, cu diferite ornamente care 
să le deosebească unul de altul. 
Poduri-planșee din beton, care 
iasă vederii doar capetele desenate 
pe undele apei. Poduri pentru 
transport greu sau numai pentru 
agrement. O mare varietate de po
duri, fiecare avînd suprastructură 
distinctă, datorită tratării cu ma
teriale cit mai variate, înfrumu
sețării cu stilpi de lumină, vaze și 
alte elemente decorative, care să 
sugereze imagini urbane, monu
mentale, moderne.

Poduri pentru albia reamenaja- 
tă a Dîmboviței. Punți între cele 
două maluri ale riului Capitalei 
noastre. în total, vor fi cincispre
zece astfel de poduri, complet noi 
sau refăcute, pe un traseu de 16 
kilometri, incepind din comuna 
Chiajna și pină la Șoseaua Vitan- 
Bîrzești. Ele se integrează în am
plele lucrări de amenajare com
plexă a riului Dîmbovița, inițiate 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

La Institutul „Proiect“-București 
(care este proiectantul coordonator 
al ■ acestor importante dotări edili
tare, alături de Institutul de con
strucții din București — Faculta
tea de căi ferate, drumuri și po
duri, de întreprinderea antrepriză 
drumuri și poduri din subordinea 
Centralei de construcții căi ferate 
și de Institutul de cercetări și 
proiectări pentru materiale de 
construcție din Capitală) ne sînt 
înfățișate nu 15, ci un număr 
aproape dublu de planșe ale vii
toarelor poduri, reprezentind va
riante posibile, precum și ampla
samentul lor în planul orășenesc. 
Interlocutorii — inginer Gabriela 
Pop, director tehnic al I.P.B.. arhi
tect Nicolae Pruncu și inginer 
Gheorghe Constantin, din secțiile 
a IV-a și a Vil-a ale aceleiași insti
tuții — trec în revistă suita obiec
tivelor ce vor împodobi noua al
bie. lărgită și regularizată, a Dîm
boviței. înainte insă de a face 
succinta prezentare a acestor 
obiective, se impune o precizare : 
în perimetrul orașului, lungimea 
noilor poduri nu va depăși parape
tele actuale ale Dîmboviței. Lăți
mea lor va fi insă variabilă, depin- 
zind de locul ocupat în geografia 
orașului, de rolul lor in traficul 
urban și de configurația zonei de 
amplasament.

Respectînd succesiunea pe care 
noile poduri o vor avea pe cursul 
apei, incepind din amonte, să le 
trecem in ■ revistă însoțite de o 
scurtă descriere.

Podurile Chiajna și Roșu, ambe
le cu destinație rutieră, pefitru 
preluarea traficului preorășenesc 
greu, se vor construi în vecinăta
tea celor două poduri existente în 
localitățile amintite. Primul va 
avea lungimea de 30, celălalt de 78 
metri.

Podul Insula, care va lega car
tierul Ciulești, in zona Institutului 
„Pasteur", cu o insulă din viitorul 
Lacul Morii, va avea un caracter 
de agrement, insula însăși eu 
ștrand, restaurant, parc și altele 
urmînd să slujească acelorași 
scopuri.

O construcție majoră ca proporții 
și rezolvare va fi podul Ciurel, 
situat pe șoseaua omonimă, în ve
cinătatea nodului hidrotehnic ce 
va lega Lacul Morii de Dîmbovi
ța urbană. Prevăzut cu trei deschi
deri ample, podul va avea aproa
pe 70 metri lungime și 30 metri 
lățime, inclusiv trotuarele, două 
fire <ie circulație auto pe sens, 
plus bandă pentru tramvai. Podul 
Ciurel, care se va afla în preajma 
unei importante zone de agrement, 
va comporta și o tratare plastică 
deosebită.

în dreptul străzii Orhideelor, lin
gă vechiul pod, se va amenaja 
noul pod Grozăvești, care va lega 
șoseaua cu același nume de plat
forma Institutului politehnic. Lung 
de circa 30 metri, lat de 38 metri,

acest pod va dispune de două 
benzi de circulație pe sens și 
culoare pentru relații stînga-dreap- 
ta, linie de tramvai și trotuare.

In dreptul străzii Stefan Furtu
nă, vechile construcții, devenite 
improprii, vor fi înlocuite cu un 
nou pod-Ștefan Furtună, lung de 
30 metri și lat tot de 30 metri. 
Această punte din beton armat, du
rabilă, aspectuoasă, va prelua în
treaga circulație din zonă, diri- 
jind-o spre strâda Ștefan Furtună. 
Tot aici apare primul dintre de
barcaderele ce se vor amenaja de-a 
lungul riului pentru a oferi bucu- 
reștenilor posibilitatea unor plim
bări de agrement cu ambarcațiuni 
ușoare pe unele tronsoane de pe 
parcursul Dîmboviței.

Actualul pod Eroilor va fi lățit 
pentru a atinge, împreună cu tro
tuarele, 31 metri. Aceste propor
ții sînt dictate, pe de o parte, de 
traficul greu ce se desfășoară în
tre Bd. Eroilor și str. Știrbei Vodă, 
iar pe de altă parte, de cerințele 
sistematizării zonei.

Podul Opera din perimetrul Pie
ței Operei va fi, ca și acum, un 
planșeu care va trece poate neob
servat de necunoscători, impunînd 
vederii doar cele două extremități 
frumos modelate. Lingă pod. în 
zona străzii Hasdeu, în panta ma
lului se va amenaja un alt de
barcader.

Cele două poduri de Ia Mihai 
Vodă, pentru circulația tramvaiu
lui și, respectiv, auto, vor fi în
locuite cu o construcție nouă, am
plasată mai în amonte, și anume 
în prelungirea viitoarei artere 
Izvor-Coșbuc, aflată in curs de 
execuție. Ca dimensiuni, podul Iz
vor—Coșbuc va măsura circa 30 
metri lungime și 38 metri lățime.

Podul Opereta reprezintă o re
facere completă a vechiului pod 
boltit care nu ar putea asigura 
condițiile de circulație necesare 
după amenajarea Dîmboviței. Noul 
pod din capătul Căii Victoriei 
va avea lungimea obișnuită pen
tru interiorul orășenesc, de 30 me
tri, și 
metri.

Cea 
podul 
veghile zone 
planșeului existent, in scopul adu
cerii acestuia 
tentă necesar 
tens, dar și 
cadru urban 
cu noua arhitectonică 
Acest pod, lat de peste 200 metri, 
va avea în zona sa centrală o 
monumentală fîntină decorativă.

Mai departe, un nou pod Mără- 
țeșii, cu lățimea de 52 metri, cu 
două benzi de circulație pe sens, 
plus culoare pentru relații stînga- 
dreapta. inclusiv linie de tramvai, 
va înlocui construcția inadecvată 
existentă în prelungirea Bd. Mă- 
rășești. El va asigura traficului 
fluență și rapiditate, direcționîn- 
du-1 prin viitorul pasai subteran 
spre strada Nerva Traian.

O lucrare de proporții va fi și 
podul Timpuri Noi, cu o lățime de 
120 metri, ce se va construi în 
dreptul marii intersecții în curs 
de sistematizare Văcărești—Lînă- 
riei-Nerva Traian. El va înlocui 
podurile mici existente și va asi
gura desfășurarea nestingherită a 
circulației auto, a tramvaiului și 
pietonală.

In prelungirea Șoselei Mihai 
Bravu. înspre Calea Văcărești, s-a 
prevăzut supraînălțarea și conso
lidarea podului Mihai Bravu, pen
tru a se asigura condiții propice 
atît circulației mixte — rutieră și 
a tramvaiului — cit și transportu
lui greu.

Ultimul din serie va fi podul 
Vitan-Bîrzești. în acest caz se are 
în vedere lățirea actualei con
strucții, impusă de sistematizarea 
zonei și asigurarea a cite două 
benzi de circulație, plus relații 
stinga-dreapta.

lățimea de aproximativ 120
mai vastă construcție va fi 
Piața Unirii. El va înlocui 

de bolți din cadrul
la nivelul de rezis- 
traficului foarte in- 
pentru a conferi un 
in deplină armonie 

a pieței.

Gabriela BONDOC

LA CINEMATOGRAFUL STUDIO DIN CAPITALĂ
SE DESFĂȘOARĂ

„ZILELE FILMULUI CEHOSLOVAC“

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : loneștii — 19.
• opera Română (13 18 57) : Carmen 
— 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Liliacul — 18.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Sclrttu Măgureanu, 14 75 46) : 
Mobilă sl durere — 18.30 ; (sala Stu
dio. 11 95 44) : Passacaglia — 18,30.
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Ca frunza 
dudului — 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Șoareci de apă — 19.30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) :
Preșul — 19.
• Teatrul „C.I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Martorii slnt de față 
— 18,30 ; (sala Studio) : Acești îngeri 
triști — 18.
• Teatrul Giuleștl (la Căminul cul
tural Chitlla) : Arta conversației — 
14,30.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă-

nase" (sala Savoy. 15 56 78) : Tineret» 
fără bătrinețe — 19.
• Ansamblul „Rapsodia Română" 
(13 13 00) : Pe sub cetini la izvoare 
18.
• Teatrul „Ion Creangă" ■ (50 26 55) : 
Un tinăr printre alții — 9
• Teatrul „Țăndărică- (15 23 77) : 
Ileana Sinziana — 10 : 15 ; (sala 
Cosmonauților, 11 12 04) Trei iezi cu- 
culeți — 15.
• Circul București (10 41 95) : Circul 
Mare din Moscova — 18,30.

cinema
• Cunună de lauri : PATRIA
(11 86 25) — 9 ; 15.
0 Partidul, Patria, Poporul : SCALA 
(11 03 72) — 9 ; 15.
• Cei mai frumoși 20 de ani — 
Epoca Nicolae Ceaușescu : CAPITOL 
(16 29 17) — 9 ; 15.
• Tineretul României socialiste $
LUMINA (14 74 16) — 9 ; 15.
• Ciclu de filme românești. Dra

gostea șl revoluția : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9,15 ; 11,15 ; 13,15 ; 15,15 ; 
17,13 ; 19,15.
• Zilele filmului istoric românesc. 
Mihai Viteazul : VICTORIA (16 28 79) 
— 9 : 12,15 ; 15,30 ; 19.
• Dragostea cu parfum de rășină
(spectacol de gală în cadrul „Zilelor 
filmului cehoslovac**) : STUDIO
(59 53 15) — 19.
• Actorul și sălbaticii : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9 ; 12 ; 15,15 ; 18,30.
• Pe aici nu se trece : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9 ; 12 ; 15 ; 18,30.
• Secretul cifrului : FAVORIT
(45 31 70) — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19.
Q Program special pentru copii — 
9 ; 11 ;. 13, Dumbrava minunată — 
15; 17; 19: DOINA (16 35 38).
• Trei scrisori secrete : TIMPURI 
NOI (1'5 61 10) — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 
19.
• Cu miinile curate : FEROVIAR
(50 51 40) — S ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19.
• Străinul t EXCELSIOR (65 49 45) — 
9 ; 12 ; 15,30 ; 19.
• Speranța : PATRIA — 11; 13; 17; 19.
• Clipa : SCALA — 11 ; 17,30.
• Liniștea din adincuri j CAPITOL 
11 ; 13 ; 17 ; 19.

• Sper să ne mai vedem : LUMINA
— 11 : 13 ; 17 ; 19.
O Ultima noapte de dragoste : SALA 
MICĂ A PALATULUI — 17,15.
• Conspirația : GRIVIȚA (17 08 58) — 
9 ; II ; 13 ; 15 ; 17 ; 19.
• Așteptind un tren : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30.
• Raliu! : DACIA (50 35 94) — 9 ; 11 ț 
13 ; 15 ; 17 ; 19.
• Proprietarii : UNION (13 49 04) — 
9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19.
• Facerea lumii : EFORIE (13 04 83)
— 8,30 ; 10,30 ; 12,30 ; 14,45 ; 15,45 ;
19.
® Declarație de dragoste : LIRA 
(31 71 71) — 15 ; 17 ; 19. I
• Din prea multă dragoste : DRU
MUL SĂRII (31 28 13) — 15 ; 17 ; 19. 
VIITORUL (10 6.7 40) - 15 ; 17; 19.
• Omul care ne trebuie : FEREN
TARI (80 49 85) — 15 ; 17 ; 19.
O Explozia : GIULEȘTI (17 55 46) — 
9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19.
• Vară sentimentală : COTROCENI 
(49 48 48) — 15 ; 17 ; 19.
• Rîdeți ca-n viață : PACEA (71 30 85)
— 15; 17 ; 19.
• Vlad Țepeș ! MELODIA (11 13 49>
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.

• Stejar — „Extremă urgență** : 
FLOREASCA (33 29 71) — 9 ; 11; 13; 
15 ; 17,15 ; 19,30.
• Clipa de răgaz : VOLGA (79 71 26)
— 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19.
• AI patrulea gard lingă debarca
der : GLORIA (47 46 75) — 9 ; 11 ; 13 ; 
17 ; 19.
• Capcana : AURORA (35 04 66) — 
9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17; 1».
• Burebista : MIORIȚA (14 27 14) —
9 ; 12 ; 16 ; 19.
• Miezul fierbinte al plinii : POPU
LAR (35 1517) — 15 ; 17 ; 19.
• Zile fierbinți : MUNCA (21 50 97)
— 15 ; 17 ; 19.
• Evadarea : COSMOS (27 54 95) — 
9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19.
• Mere roșii : FLACĂRA (20 33 40) 
15 ; 17 ; 19.
• Valurile Dunării : ARTA (21 31 86)
— 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19.
O Rîul care urcă muntele : CULTU
RAL (83 50 13) — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 
19.
• Horea : PROGRESUL (23 94 W) — 
15 ; 18.
• Cantemir : FLAMURA (85 7712) — 
9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19.

cu următorul program :

6 mai 1986 : DRAGOSTEA CU PARFUM DE RĂȘINĂ — regia : Jiri 
Hanibal — spectacol de gală.

7 mai : O ȘANSA PREA MARE — regia : Otakar Fuka.
8 mai : RUMBURAK — regia : Văclav .Vorliăek.
„Zilele filmului cehoslovac" se vor desfășura și în municipiul Pitești 

între 9 și 11 mai.
________________________________________________________________
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1986 ANUL INTERNATIONAL 
= AL PĂCn

BE1JING

Beumune internațională consacrată 
creării unei zone denuclearizate in nordul Europei 
COPENHAGA 5 (Agerpres). —

La Copenhaga s-au încheiat lucră
rile unei reuniuni internaționale 
consacrate' întăririi păcii și pre
întâmpinării extinderii cursei înar
mărilor in Cosmos, relatează agen- 

1 fia T.A.S.S. Timp de două zile, 
1 delegați din Danemarca, U.R.S.S.,

„Grupul celor șase"
J în favoarea dialogului 
? CIUDAD DE MEXICO 5 (Ager- 
‘ preș). — Președintele Mexicului,

Miguel de la Madrid^ Hurtado, a 
lansat un apel șefilor de stat și 
de guvern ai „Grupului celor șase" 
in vederea desfășurării la 6 august, 
ia Ciudad de Mexico, a unei reu
niuni la nivel înalt, în cadrul efor
turilor în favoarea dezarmării.

„în situația internațională ac-

R. D.G., Noua Zeelandă, Norvegia,
S. U.A., Finlanda, R.F.G. și Suedia 
au discutat probleme legate de în
cetarea cursei înarmărilor, crearea 
unei zone denuclearizate în nordul 
Europei și alte probleme ale luptei 
pentru pace si dezarmare.

politic și dezarmării
tuglă, este absolut - necesar de
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în preajma deschiderii Expoziției industriale 
a României

BEIJING 5 (Agerpres). — La Cen
trul internațional de expoziții din 
Beijing a avut loc. o conferință de 
presă, în preajma deschiderii, Ex
poziției industriale a Republicii So
cialiste România. Cu acest prilej, au 
fost prezentate pe larg . date pri
vind dezvoltarea economiei româ
nești. produsele ce vor fi expuse. 
Au fost relevate, de asemenea, as
pecte ale dezvoltării colaborării ro- 
mâno-chineze pe multiple planuri.

Devenită tradițională în relațiile 
vomâno-chineze, expoziția industria
lă românească de la Beijing, ajunsă 
la a Vl-a ediție, este menită să 
asigure dezvoltarea in continuare 
a schimburilor economice' dintre 
România și R. Pi Chineză.

Au luat parte reprezentanți ai 
conducerilor organelor centrale de 
presă. Radio și Televiziune, prectim 
și ai organelor centrale economice 
și de comerț exterior.
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a 
face noi eforturi destinate promo
vării dialogului politic și dezar
mării", se subliniază in comunicat, i 

..Grupul celor șase", din care ’ 
fac parte Mexic. Argentina. Tan
zania, Grecia. India și Suedia, a 
fost creat in 1984 in vederea uni
rii eforturilor pentru pace și de
zarmare.

S.O.: Marș al păcii, împotriva cursei înarmărilor
WASHINGTON 5 (Agerpres). -r 

Marșul păcii, pornit din Los An
geles pentru a. străbate 5 000 de 
kilometri și a ajunge la Washing
ton, trece in prezent prin statul 
Utah, apropiindu-se de statul Co
lorado, relatează agenția T.A.S.S. 
Pe traseu, in cadrul întîlnirilor pe

16 milioane
pe ăpeiul de la Hiroshima și Nagasaki 

(Agerpres). - Peste 16 
de persoane și-au pus 
prezent semnătura pe

I

Adunarea festivă de la Praga
Cu priiejul celei de a 41-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei 

de sub dominația fascistă

Președintele P. C. German 
l-a primit pe reprezentantul P. C. R.

Rezultatele primului tur 

al alegerilor 
prezidențiale din Austria

VIENA 5 (Agerpres). — Primul 
tur al alegerilor prezidențiale des
fășurat duminică în Austria s-ă în
cheiat cu următoarele rezultate :

Din cei 5 436 726 alegători figurind 
pe listele electorale s-au prezentat 
in fața urnelor 4 864 710. respectiv, 
89,48 la sută, fiind validate 4 719 960 
voturi.

Dintre aspiranții la funcția supre-‘ 
mă în stat,, Kurt Waldheim, candidat 
independent, sprijinit de Partidul 
Populist, a. întrunit in favoarea sa 
2 343 387 voturi, respectiv 49,64 la 
sută, in vreme ce Kurt Steyrer, re
prezentant al Partidului Socialist, a 
obținut 2 061 162 sufragii, ceea ce în
seamnă 43,66 la sută din totalul vo
turilor exprimate. Ei sint urmați de 
Freda Meișsner-BlaU, militantă eco- 
logistă,. cu 259 471 voturi (5,5 la sută) 
și Otto Scrinzl, din partea dreptei, 
cu doar 55 940 voturi, respectiv 1,2 la 
SUtă.

întrucît nici unul din candidații 
prezidențiali nu a obținut'majorita
tea absoiută,. alegătorii urmează . să 
revină la urne la 8 iunie pentru a 
se, pronunța în favoarea unuia din
tre primii doi candidați care au în
trunit în favoarea lor cele mai multe 
voturi : Kurt Waldheim, fost secre
tar general al O.N.U., și Kurt 
Steyrer.

BONN 5 (Agerpres). — Din partea 
tovarășului Nicolae CeaUșeseu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, au fost transmise to
varășului Herbert Mies un salut 
cordial și cele mai bune urări de 
succes în activitatea pe care o des
fășoară in fruntea Partidului Comu
nist German.
. Mulțumind, președintele parti
dului Comunist German a rugat 
să se transmită .tovarășului 
Nicolae Ceaușescu călduroase salu
tări și cele mai bune urări de să
nătate și fericire, de noi succese in 
viitor.

Schimbul de mesaje â avut loc cu 
ocazia primirii de către tovarășul 
Herbert Mics, președintele P. C. 
German, a. tovarășului Ion Cârcei, 
membru al C.C. al P.C.R., care a 
reprezentat Partidul Comunist Ro
mân, la cel de-al VIII-lea Congres 
al P. C. German. Evocîndu-se re
lațiile de prietenie și de solidaritate 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist German, s-a ex
primat dorința comună de a le dez
volta în viitor, în interesul celor 
două țări, al cauzei păcii și socia
lismului. a

ÎNCHEIEREA congresului partidului comunist german
Herbert Mies a fost reales președinte al P. C. German

/

Delegații au adoptat documentele 
supuse dezbaterii congresului și au 
ales noile organe de conducere ala 
partidului.

Președinte al P.C. German p fost 
reales tovarășul Herbert Mies.

BONN 5 (Agerpres). — La Ham
burg s-au încheiat lucrările celui 
de-âl VIII-lea Congres al Parti
dului Comunist German. Partidul 
Comunist Român a fost reprezentat 
de tovarășul Ion Cârcei, membru al 
C.C. al P.C.R.
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care le au cu locuitorii orașelor și 
satelor, participanții la marș or
ganizează mitinguri și întilniri cu 
populația, explicînd că 
are ca scop mobilizarea 
publice la lupta împotriva 
înarmărilor nucleare.

acțiunea 
opiniei 
cursei

de semnături

TOKIO 
milioane 
pină în 
Apelul de la Hiroshima și Naga
saki, in care se cere interzicerea 
totala a armei nucleare.

Referindu-se intr-o conferința de

unpresă la această acțiune, 
prezentant al Comitetului de 
jinire a strîngerii de semnături pe i 
apelul respectiv a evidențiat că • 
mișcarea pentru scoaterea armelor ț 
nucleare în afara legii a dobindit, 
în Japonia, un caracter de masă.

fifrica nn trebuie să devină 
un continent cu

DAKAR 5 (Ăgeriires). —- Luînd 
cuvintul Ia .iSerainaruI asupra 
dezarmării", organizat de Partidul 
Socialist .din Senegal, președintele 
Abdou Diouf a declarat că Africa 
nu trebuie să devină un conti
nent cu arme nucleare, informea
ză agenția A.P.S.—S.E.N. în ace
lași timp, șeful statului senegalez

arme nucleare
s-a pronunțat pentru trecerea la 
măsuri efective de dezarmare în 
întreaga lume. El a afirmat că a 
sosit timpul pentru oprirea proce
sului de distrugere pe care-I re
prezintă continuarea cursei înar
mărilor și amenințările armei nu
cleare.

ț

E DE PRESA
scurt

PRAGA 5 (Agerpres). — Cu pri
lejul celei de-a 41-a aniversări a 
eliberării Cehoslovaciei de sub do
minația fascistă, la Praga a avut 
loc, luni, o adunare festivă. . Au 
participat Gustav Husak, . secretar 
general al C.C. al P.C.C., pre

ședintele R. S. Cehoslovace, ălți con
ducători de partid și de stat.

Cu .această ocazie, relatează agen
ția C.T.K., Josef Kempny, membru 
al C.C. al P.C.C., președintele Con
siliului Național Ceh, a rostit o 
cuvintare.

ORIENTUL MIJLOCIU
Plenara’ C.C. al Partidului Democratic 

al Poporului din Afganistan
M. Najibullah ales secretar general al C.C. al P.D.P.A.

HOTARIRE. La Moscova a fost 
dată publicității Hotărirea C.C. al 
P.C.U.S. și a Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. cu privire la îm
bunătățirea planificării, stimulării 
economice și perfecționării con
ducerii producției mărfurilor de 
larg consum în industria ușoară, 
relatează agenția T.A.S.S. Hotă
rirea prevede măsuri care vor fi 
adoptate. începind cu 1 ianuarie 
1987. pentru trecerea centralelor și 
întreprinderilor pe autogeștiune 
deplină, extinderea independenței 
și, totodată, a răspunderii lor in 
întreaga activitate economică.

LA BEIJING a avut loc o adu
nare consacrată împlinirii a 67 de 
ani de la declanșarea „Mișcării de

la 4 Mai", importantă acțiune a 
studenților și intelectualității chi
neze din orașul Beijing, din anul 
1919, care a marcat o treaptă im
portantă in dezvoltarea luptei 
poporului chinez împotriva impe
rialismului și feudalismului, pen
tru democrație si libertate. La 
adunare a luat cuvintul Xi Zhong- 
xun, membru al Biroului Politic 
al C.C. a! P.C. Chinez — relatează 
agenția China Nouă.

CONFERINȚA. Partidul Comu
nist Francez se pronunță pentru 
convocarea „de urgentă" a unei 
conferințe a partidelor si mișcări
lor progresiste din țările aflate în 
bazinul Mediteraneț care să dez

AMMAN 5 (Agerpres). — La 
Amman au început convorbirile ofi
ciate dintre regele Hussein al Iorda
niei și președintele Siriei, Hafez al 
Assad, sosit, luni, intr-o vizită ofi
cială in Iordania. Potrivit poștuldi 
de radio Damasc, citat de agenția 
M.E.N., la convorbiri participă, pri
mii miniștri și miniștrii de externe 
ai celor două țări.

CAIRO 5 (Agerpres). — Ministrul 
egiptean de externe, Esmat Abdc! 
Meguid, a declarat că țara sa își va 
continua eforturile vizind instau
rarea păcii în Orientul Mijlociu, In
tr-o declarație făcută presei după 
întîlnirea ' cu ministrul polonez de 
externe Marian Orzechowski, el a 
relevat că discuțiile s-au axat pe 
unele probleme internaționale. Cei 
doi miniștri au afirmat necesitatea 
de a acționa împreună pentru solu
ționarea justă și globală a problemei 
palestiniene și au cerut încetarea 
imediată a războiului iraniano-ira- 
kian.

.LIBREVILLE 5 (Agerpres). • — 
Președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea .Pa
lestinei (O.E.P.), Yasser Arafat; și-a 
.încheiat vizita oficială efectuată la 
Libreville, unde a conferit , cu pre
ședintele Gabon ului, EI Hadj Omar 
Bongo. După cum relevă agenția 
M.A.P., - citind agenția W.A.F.A., in
terlocutorii au abordat problema 
palestiniană și chestiuni internațio
nale și regionale de interes comun, 
în special situația din Africa, aus
trală.. în cursul convorbirilor, preci
zează W.A.F.A.,. Bongo și Arafat au 
hptărit stabilirea de relații diploma
tice la nivel de ambasadă între Ga
bon și O.E.P.

AMMAN 5 (Agerpres). — L-a 
Amman s-au desfășurat lucrările 
unei reuniuni a Consiliului pentru 
problemele educației în rindul copii
lor palestinieni; Ia care au’ participat 
delegați din Iordania, Siria, din par
tea Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, a Organizației Arabe pen
tru Educație, Știință -și Cultură și a 
Ligii Arabe.

bată problema securității în re
giune — a declarat. Maxim Gre- 
metz, membru al Biroului Politic 
al P.C.F.

AMPLE MANIFESTAȚII ANTI
FASCISTE au avut Ioc. în ultimele 
două zile in orașul vest-german 
Herne, din landul ■ Renania de 
Nord-Westfalia, La chemarea unor 
organizații democrate si partide 
politice, mii de locuitori ai bazi
nului Ruhr au sosit în acest oraș 
pentru a protesta împotriva desfă
șurării unei adunări a organizației 
neofasciste Partidul national-de
mocrat. La mitingul care a avut 
loc cu acest prilej, vorbitorii au 
cerut autorităților landului să in
terzică asemenea reuniuni provo
catoare.

PLENARA. La Brazzaville s-au 
desfășurat lucrările plenarei C.C. 
al Partidului Congolez gi Muncii, 
în centrul gtenției participșnților 
s-au aflat probleme ale situației

ecopomice a țării. Comunicatul 
plenarei, face o analiză a situației 1
economice și stabilește măsurile 
pentru îmbunătățirea acesteia.

CONVORBIRI. La Geneva a I
început o nouă rundă a convorbi- I
rilor afgano-pakistaneze, care se 
desfășoară prin intermediul lui |
Diego Cordovez, reprezentantul I
secretarului general al O.N.U. La 
convorbiri participă miniștrii de 
externe ai celor două țări, trans
mite agenția T.A.S.S.

PRINCIPALELE DOUA PARTI- i
DE DIN SUDAN — partidul de I
centru „Umma" și Partidul De- ,
mocrat Unionist (P.D.U.) — au 
ajuns la un acord privind forma- •
rea noului guvern în urma recen- .
telor alegeri legislative din această 
țară, a anunțat secretarul general ■ ■
ăl P.D.U., Sharif Zein. El a preci
zat că liderul partidului -„Umma", 
Sadek Mahdi, va fi șeful noului 
cabinet.

R. P. D. COREEANĂ

Pentru reunificarea pașnică 
și independentă a patriei
PHENIAN' 5 (Agerpres). — Cu 

prilejul împlinirii a 50 de ani de la 
crearea Asociației pentru refacerea 
patriei, la Phenian a avut loc o adu
nare în cadrul căreia Pak Sen Cer, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, 
vicepreședinte al R.P.D. Coreene, a 
subliniat însemnătatea deosebită a 
acestei organizații în lupta de eli
berare națională, in organizarea tu
turor forțelor pentru reunificarea 
țării și construirea unui stat co
reean suveran, independent și pros
per — relatează agenția A.C.T.C.

Subliniind că forțele imperialiste 
. coptinuă să. urzească planuri de cre
are a „două Corei", urmărind per
manentizarea divizării țării, vorbi- 
toriil a arătat că R.P.D.C., întregul 
popor vor lupta cu perseverență îm
potriva . unor, asemenea, tentative . și 
uneltiri, cerind retragerea tuturor 
trupelor, străine și a armamentelor 
de distrugere in masă din Coreea 
de Sud, • acceptarea propunerii
R. P.D.C. de desfășurare de convor
biri tripartite între R.P.D. Coreeană,
S. U.A. și Coreea de Sud și realiza
rea reunificării pașnice și indepen
dente a patriei prin forța unită a 
întregii națiuni coreene.

A DOUA CONFERINȚĂ
DIN CADRUL DIALOGULUI 

SUD-SUD
KUALA LUMPUR 5 (Agerpres). — 

în capitala Malayeziei s-au deschis 
lucrările celei de-ă; doua conferințe 
din cadrul dialogului Sud-Sud. Sub 
deviza „Să ne făurim o cale spre 
viitor", participanții la reuniune dis
cută o gamă largă de probleme con
sacrate întăririi cooperării intre sta
tele in curs de dezvoltare.

La actuala reuniune de la Kuala 
Lumpur participă oficialități și spe
cialiști din peste 30 de țări in curs 
de dezvoltare.

IDEALURI MĂREȚE, NOBILE PE STEAGUL 
DE LUPTĂ AL COMUNIȘTILOR ROMÂNI

de prietenie, solidaritate 
în curs de dezvoltare

„Extindem relațiile cu țările în curs de dezvoltare, 
cu țările nealiniate, conlucrăm strîns cu acestea pentru 
asigurarea dezvoltării lor economico-sociale, ca factor im
portant al luptei împotriva imperialismului, colonialismu
lui și neocolonialismului, pentru afirmarea liberă și inde
pendentă a fiecărui popor“.

NICOLAE CEAUȘESCU
i

în acest început de mai, ce pri
lejuiește aniversarea unui glorios 
eveniment din viața țării — Împli
nirea â 65 de ani de la făurirea 
Partidului Comunist Român — mi
lioane de oameni dinăuntrul frunta
riilor patriei și de dincolo de ele 
aduc un profund omagiu partidului 
comuniștilor români, dind o eloc
ventă expresie prețuirii de care se 
bucură lupta sa de-a lungul vremii 
pentru apărarea intereselor fun
damentale ale poporului, pentru 
făurirea unei lumi mal drepte și 
mai bune. întruchipare a aspira
țiilor și idealurilor de libertate, in
dependență și dreptate ale poporu
lui român, partidul a înscris pe 
stindardul său nobila idee a solida- 
ritâțij militante cu forțele progre
siste, cu popoarele angajate in lupta 
pentru libertate și independență, 
pentru dezvoltare de sine stătătoare 
economică, politică și socială.

Marile prefaceri survenite după 
cel de-al doilea război mondial, 
determinate de prăbușirea odiosu
lui sistem colonial, au dus la apari
ția pe harta lumii a zeci și zeci 
de state dornice să-și consolideze 
emanciparea politică prin edificarea 
unor economii naționale moderne, 
diversificate, sâ ia parte activă ia 
dezbaterea și soluționarea marilor 
probleme ce confruntă umanitatea.

Constituie un merit incontestabil 
al secretarului general al P.C.R.. 
președintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a fi elaborat,

în aceste condiții, o concepție ori
ginală, riguros științifică, revolu
ționară, cu privire la rolul pro
gresist al tinerelor state ce și-au 
cucerit independența, al țărilor în 
curs de dezvoltare, in evoluți
ile politice, economice și sociale 
contemporane, arătînd încă în urmă 
cu peste două decenii că aceste țări 
reprezintă o importantă forță, inte
resată in cel mai inalt grad m 
realizarea păcii și securității in
ternaționale, a condițiilor menite să 
asigure lichidarea răminerilor in 
urmă și accelerarea procesului dez
voltării. însumind majoritatea sta
telor lumii și dispunind de un 
imens potențial de resurse umane 
și naturale, aceste țâri pot și tre
buie să joace un rol tot mai mare 
in desfășurările politice și econo
mice internaționale. Rolul lor pro
gresist pornește de la. obiectivele 
pe care le au, în general, aceste 
țări, care se pronunță pentru întă
rirea .independenței și suveranității 
naționale, respingind politica impe
rialistă. colonialistă și neocolonia-- 
listă, pentru lichidarea decalajelor 
economice existente și instaurarea 
unei noi ordini economice interna
ționale, pentru trecerea la măsuri 
efective de dezarmare și salvgar
dare a-păcii.

Pornind 'de la aceste considerente 
de principiu, secretarul general a! 
partidului nostru a pus in lumină 
factorii care determină concordanța 
de interese ale poporului român și

ale popoarelor angajate pe calea 
dezvoltării de sine stătătoare, sub
liniind că România, ca țară so
cialistă în curs de dezvoltare, 
este legată de aceste state prin si
militudinea preocupărilor privind 
accelerarea progresului economic și 
social, prin lupta pentru abolirea 
vechii politici de inechitate, a 
structurilor perimate din economia 
mondială și promovarea unor rela
ții interstatale noi, democratice, în
tre toate națiunile lumii.

Preocupările comune duc si ta 
interese comune, atit sub unghiul 
realizării cu forțe unite a progra
melor de dezvoltare economico-so- 
cială. cit și la soluționarea proble
melor cu care acest grup de state 
se confruntă ca urmare a agravării 
crizei economice mondiale, a prac
ticilor marilor puteri imperialiste, a 
capitalului financiar, a monopoluri
lor transnaționale, care duc o poli
tică deliberată de exploatare și spo- 

■ liere neocolonială a țărilor în curs 
de dezvoltare.

Poporul român, care de-a lungul 
întregii sale istorii a desfășurat o 
necurmată luptă pentru neatirnare. 
pentru o dezvoltare liberă, de sine 
stătătoare, înțelege pe deplin aspi
rațiile de libertate și emancipare 
politică, economică și socială ale 
tuturor popoarelor ce s-au eliberat 
de sub dominația străină și își ma
nifestă acum, ca și în perioada 
luptei acestora pentru cucerirea 
independenței, solidaritatea activă,

militantă cu ele, fiind alături de 
noile state în eforturile lor pentru 
progres economic și social.

în deplin acord cu această ori
entare de principiu care se regă
sește în toate documentele progra
matice ale partidului nostru, secre
tarul 1 general ai partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, guvernul român 
au desfășurat o intensă activitate 
practică pentru amplificarea și apro
fundarea continuă a prieteniei și 
colaborării pe multiple planuri cu 
țările' în curs de dezvoltare. Con
gresul al IX-Iea al P.C.R. a mar
cat începutul unei perioade fără 
precedent în dezvoltarea raporturi
lor României cu aceste țări, înre- 
gistrîndu-se în cele două decenii ce 
au urmat o puternică intensificarea 
acestora atit pe plan politic, cit și 
diplomatic, economic, științific, teh
nic și cultural.

Un factor de o deosebită impor
tanță pentru dezvoltarea colaborării 
eu țările în curs de dezvoltare îl 
constituie legăturile de prietenie, și 
solidaritate statornicite intre Parti
dul Comunist Român și partidele 
progresiste și democratice din aceste 
țări. Documentele încheiate de P.C.R. 
cu multe dintre aceste partide și or
ganizații consacră principiile noi ce 
stau la baza relațiilor cu țările res
pective.

O' elocventă expresie a stadiului 
înalt al colaborării și cooperării cu 
acest grup de state il constituie fap
tul că tara noastră întreține in pre
zent relații diplomatice cu 100 de 
țări in curs de dezvoltare de pe toa
te continentele, România fiind, tot
odată, membru activ al „Grupului 
celor Tî“, ce reunește cvasltotali- 
tatea țărilor în curs de dezvolta
re, cadru în care se realizează o 
intensă conlucrare multilaterală. în 
același timp. România participă iu 
statutul de inyitâtă permanentă la 
activitățile mișcării de nealiniere, 
din care fac parte, cum se știe, ma
joritatea covîrșitoare a statelor în 
curs de dezvoltare.

O contribuție decisivă la extinde
rea și diversificarea colaborării și

cooperării între România și aceste 
țări au adus-o convorbirile la nive
lul cel mai înalț, care au avut loc 
.la București sau în timpul istorice
lor itinerare in Africa, America 
Latină și Asia ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. Declarațiile 
comune, acordurile .încheiate, înțele
gerile convenite cu aceste prilejuri 
au așezat o temelie trainică, solidă 
raporturilor cu aceste state, crein- 
du-se cadrul politic, diplomatic și 
juridic pentru continua lor dezvol
tare și aprofundare.

Ca urmare. raporturile ou 
aceste țări' au crescut pe toa
te ' planurile, cu deosebire cele 
economice, care constituie compo
nenta lor cjea mai dinamică, substan- 
ța-liant a ansamblului relațiilor. O 
latură esențială a schimburilor 
României cu acest grup de state o 
coristituie cooperarea în producție — 
formă_ modernă de colaborare eco
nomică — în cele mai diferite dome
nii : industrie, minerit, agricultură, 
transporturi, .construcții etc. în ace
lași .sens se înscrie.și sprijinul larg 
pe care România l-a dat și-l' dă a- 
cestor state in ce. privește formarea 
de cadre naționale. Peste 20 000 de 
tineri din țări în curs de dezvoltare 
studiază în institute de. învătămînt 
superior din țara noastră, in timp 
ce mii de specialiști români lucrea
ză în statele respective, contribuind 
direct, la rindul lor. lâ locurile de 
muncă. Ia formarea de cadre na
ționale.

Profund semnificative pentru ilus
trarea opțiunii, politice a partidului 
nostru, a României socialiste, de am
plă colaborare cu țările în curs de 
dezvoltare și nealiniate, schim
burile economice cu aceste 
state, ca și raporturile politi
ce. prin principiile noi pe care se 
fundamentează și pe care, implicit, 
le impune in practica relațiilor in
ternaționale. constituie o contribuție 
comună de deosebită însemnătate la 
eforturile pentru instaurarea unei 
noi ordini economice și politice in
ternaționale, care să ducă Ia înlătu
rarea vechilor practici proprii impe

KABUL (Agerpres). — La .Kabul 
a avut loc plenara C.C. al Parti
dului Democratic al Poporului din 
Afganistan, care a aprobat cererea 
iui Babrak Karmal privind elibe
rarea sa din funcția de secretar 
general al C.C. al P.D.P.A., din 
motive de sănătate.' El își menține 
funcția . de membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.D.P.A. și cea 
de președinte al Consiliului Revo
luționar al R.D( Afganistan.

Plenara l-a ales în unanimitate 
pe M. Najibullah ca secretar gene
ral al C.C. al P.D.P.A., informează 
agenția Bahtar, citată de T.A.S.S.

KABUL 5 (Agerpres). — Luînd 
cuvintul in cadrul plenarei C.C. ăl 
Partidului Democratic al Poporului 
din Afganistan, Najibullah, se
cretar generai al Comitetului Cen

tral al ■ partidului, a arătat că parti
dul va continua să promoveze lăr
girea și întărirea bazei sociale a 
orinduirii revoluționare, asigurarea 
participării active a muncitorilor, 
țăranilor, meseriașilor, micilor co- 
mercianțl, intelectualilor, a altor pă
turi sociale, a femeilor, tineretului, 
a reprezentanților tuturor naționali
tăților și triburilor din Afganistan la 
conducerea statului. Sarcina de bază 
a partidului, a arătat el, este înceta
rea vărsării de singe, instalarea 
păcii și liniștii pe pămintu] afgan.

Totodată, vorbitorul a reafirmat 
necesitatea întăririi prieteniei cu 
partidele comuniste și muncitorești, 
cu popoarele țărilor socialiste, cu 
țările nealiniate, cu toate partidele 
și organizațiile care luptă pentru 
pace și progresul omenirii, relatează 
agenția T.A.S.S. .

In favoarea asigurării accesului 
Ia independență al Namibiei

BRUXELLES 5 (Agerpres). — în 
capitala Belgiei — Bruxelles — s-au 
deschis, luni, lucrările celei de-a 
II-a Conferințe internaționale cu pri
vire la Namibia, din inițiativa Or
ganizației Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.) și a Comite
tului belgian împotriva colonialis
mului și apartheidului. Acest forum 
este chemat să permită informarea 
mai amplă a opiniei publice interna
ționale asupra situației din teritoriul 
namibian, aflat sub ocupația ilegală 
a R.S.A., precum și în legătură cu 
necesitatea transpunerii în viață a 
prevederilor rezoluțiilor pertinente 
ale O.N.U. privind accesul la inde
pendență al Namibiei.

Luînd cuvintul, președintele 
S.W’.A.P.O., Sam Nujoma, a prezen
tat pe larg situația din . teritoriul na
mibian, ocupat în mod samavolnic de 
regimul m'inoritar.rasist de la Preto
ria. El a condamnat colaborarea din
tre o serie de state occidentale ș< 
regimul de apartheid din R.S.A., can 
urmărește permanentizarea ocupa
ției și spolierii bogățiilor solului și 
subsolului namibian, în mod direct și 
prin companiile transnaționale. Sam 
Nujoma a reafirmat hotărirea po
porului din Namibia, sub conducerea 
S.W.A.P.O., reprezentantul său legi
tim, de a continua lupta pentru ur
gentarea accesului la independență, 
pentru libertate și demnitate.

TOKIO: Reuniunea liderilor celor șapte țări 
occidentale industrializate

TOKIO 5 (Agerpres). — Liderii 
celor șapte țări occidentale indus
trializate au abordat luni diverse 
aspecte ale situației economice mon
diale și ale economiilor țărilor lor, 
între care ritmul de creștere, rata 
inflației, nivelul dobinzilor.

La cererea premierului italian, 
Bettino Craxi. șefii de stat sau de 
guvern au hotărit să lărgească la 
șapte, prin participarea Italiei și 
Canadei, grupul Celor cinci miniștri

de finanțe constituit toamna trecută 
la New York cu sarcina de a inter
veni • la bursele de devize externe 
pentru a determina o oprire a creș
terii cursului dolarului. Reprezen
tanții celor dâuă țări nu vor avea 
totuși acces la o serie de reuniuni 
ale grup.ului.

De aitfel. președintele Franței, 
Franțois Mitterrand, a anunțat că 
țara sa și Piața comună nu sprijină 
acordul de lărgire a grupului.

rialismului, colonialismului și neoco
lonialismului, practici, ce au făcut și 
fac posibilă spolierea lumii a treia 
și inlocuirea lor cu relații bazate oe 
independență, neamestec; egalitate 
riguroasă în drepturi și avantaj re
ciproc.

Evoluția continuu ascendentă a Re
lațiilor bilaterale între România și 
țările în curs de dezvoltare și nea
liniate a fost dublată, de-a lungul 
timpului, de intensificarea conlucră
rii în cadrul internațional. Această 
conlucrare s-a concretizat în nume
roase acțiuni și inițiative desfă
șurate în Adunarea Generală a 
O.W.U., la U.N.C.T.A.D., G.A.T.T., 
O.N.U.D.I. și în alte foruri interna
ționale, menite să promoveze aspi
rațiile fiecărui popor de a se dez
volta liber, de sine stătător, cau
za dreaptă a lichidării decala
jelor dintre state, a progresu
lui general al umanității. în același 
timp, în cadrul acțiunilor inițiate în 
„Grupul celor 77“ sau prin demer
suri internaționale proprii. România 
a acționat și acționează pentru e- 
liminarea unor asemenea anomalii, 
care, frînează procesul dezvoltării, 
cum ar fi politica dobînzilpr înalte, 
povara tot mai apăsătoare a dato
riilor externe, accentuarea protecțio- 
nismului. „furtul creierelor" ș.a.

Secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pornind 
de la realitățile vieții politice și e- 
conomice mondiale, de la Hpsa ori
căror rezultate notabile în dialog,ul 
Nord-Sud, a arătat, recent, că în ve
derea depășirii actualei situații eco
nomice grele. România se pronunță 
pentru organizarea unei conferințe 
internaționale în cadrul Organizației 
Națiunilor Unite, eu participarea ță
rilor în curs de dezvoltare și a ță
rilor dezvoltate, care să ducă la e- 
laborarea unei noi politici economice 
și la soluționarea globală a proble
melor datoriilor țărilor in curs de 
dezvoltare. Țara noastră considera, 
cu deplin temei, că este in inte
resul tuturor statelor ca relațiile 
economice să fie așezate pe princi
pii de egalitate și avantaj reciproc, 
să se asigure reluarea activității e- 
conomice normale și dezvoltarea 
echilibrată a economiei mondiale.

Acționînd în spiritul orientărilor 
sale programatice, Partidul Comu
nist Român — așa cum a subliniat 
în repetate rinduri secretarul său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— va milita cu aceeași consecvență și 
tenacitate pentru amplificarea con
tinuă a legăturilor sale de prietenie, 
solidaritate și colaborare cu țările in 
curs de dezvoltare, cu statele neali
niate, cu convingerea fermă că a- 
ceasta corespunde intereselor po
porului român și ale popoarelor din 
aceste state, cauzei generale a pă
cii. progresului și înțelegerii inter
naționale.

Valentin PAUNESCU

EXPERIMENT 
AL ECHIPAJULUI 

COSMIC SOVIETIC
MOSCOVA 5 (Agerpres). — 

Cosmonauta sovietici Leonid 
Kizim și Vladimir Soloviov 
și-au încheiat cu succes prima 
etapă a activității lor la bordul 
stației orbitale ..MIR".

La 5 mai, relatează agenția 
T.A.S.S., membrii echipajului 
au procedat la desprinderea 
navei pilotate „Soiuz-T-15“ de 
complexul orbital „MIR—Pro- 
gress-26“. In programul de zbor 
al navei ,.Soiuz-T-15" se pre
conizează joncțiunea sa cu com
plexul științific de . cercetare 
„Saliut-7—Cosmos 1 686". Apro
pierea și cuplarea aparatelor 
cosmice este prevăzută pentru 
ziua de 6 mai. precizează 
T.A.S.S.

Potrivit informațiilor teleme- 
trice, sistemele de bord ale na
vei „Soiuz-T-15“ și ale celor 
două complexe cosmice funcțio
nează normal. Starea- sănătății 
cosmonautilor Kizim și Soloviov 
este bună, menționează agen
ția citată.

R. S. A.

Acțiuni represive împotriva
populației de culoare

PRETORIA 5 (Agerpres). — Sfir- 
șitul săptăminii trecute a fost mar
cat in Republica Sud-Africană de 
noi demonstrații ale populației de 
culoare împotriva politicii de apar
theid.

Numai în cursul zilei de duminică, 
trei negri au fost uciși in timpul de
monstrațiilor din orașele rezervate 
populației de culoare — informează 
agenția Reuter. In localitatea Zwide, 
de lingă Port Elizabeth, poliția a fă
cut uz <je arme automate și a folosit 
gaze lacrimogene împotriva unor 
persoane care participau la un ser
viciu funerar. Din rindul negrilor, 
un bărbat a fost împușcat, iar o fe
meie a fost grav rănită.

Ciocniri între poliție și demon
stranți au mai fost semnalate in sta
tul Transvaal' și în bantustanul Le- 
bowe. Referindu-se la atitudinea po
liției. Edgar Ngoy, președintele re
gional al Frontului Democratic Unit, 
a declarat că „autoritățile de repre
siune sini vinovate de toate ciocni
rile ce au loc în țară datorită ati
tudinii ,lor provocatoare" — infor
mează U.P.I.
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