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în urmă cu 21 de ani, la 19 iulie 
1965, s-au deschis lucrările celui 
de-al IX-lea Congres al Partidului 
Comunist Român. Țara întreagă a 
trăit acele zile însuflețită de încre
dere și speranță, cu sentimentul 
viu al participării la un măreț eve
niment al istoriei, adînc convinsă 
că prin hotărîrile marelui forum 
comunist se așeza piatra de teme
lie a unei etape noi, superioare în 
munca și lupta poporului nostru 
pentru împlinirea unei scumpe 
aspirații — făurirea unei Românii 
socialiste puternice, libere, demne, 
prospere. Aniversînd acum, în anul 
împlinirii a 65 de ani de la 
făurirea Partidului Comunist Ro
mân, în anul celebrării împlinirii 
unei jumătăți de veac de la 
procesul de la Brașov al comuniș
tilor și militanților antifasciști, în 
cadrul căruia s-a ilustrat puternica 
personalitate revoluționară a to
varășului Nicolae Ceaușescu, cei 
21 de ani care au trecut de la 
Congresul al IX-lea al partidului, 
putem spune că anii care s-au 
adăugat de atunci, de la istoricul 
Congres în noul timp ol țării - 
fiecare în parte și toți laolaltă - 
au dat o ‘strălucită confirmare ace
lor simțăminte și convingeri, prin 
înnoirile structurale și înfăptuirile 
fără precedent obținute în opera 
de edificare a noii societăți pe 
pămîntul patriei române, înnoiri și 
înfăputiri ce conferă acestui răs- 

Itimp - scurt la scara istoriei - 
rodnicia și măreția unei adevărate 
epoci, în decursul căreia s-a urcat 
un eroic și glorios drum spre cul
mile de lumină ale civilizației 
comuniste.

Pe temelia șî din perspectiva 
strălucitului Raport prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, Con
gresul al IX-lea o marcat afir
marea plenară a unui spirit nou in 
abordarea problematicii complexe 
o operei de construire a noii so
cietăți, spirit caracterizat prin ri
goare științifică, cutezanță revolu
ționară, largă deschidere spre nou, 
neimpăcare cu inerția în gîndire și 
cu închistarea în dogme sau idei 
preconcepute, aplicare creatoare 
a adevărurilor general-valabile la 
condițiile, concret-istorice ale țării, 
adincă încredere in forța și capa
citatea politico-orgahizatorică a 
partidului, in atașamentul nestrămu
tat al poporului față de cauza so
cialismului. Pe acest trainic pos
tament s-a inaugurat, o dată cu 
Congresul al IX-lea, o amplă lu
crare de regindire curajoasă, cu
tezătoare a teoriei și practicii edi
ficării orinduirii noi, socialiste, me
nită să pună deplin în valoare

marile valențe și virtualități ale 
socialismului, forța de creație isto
rică a unui popor liber, singur 
stăpin pe soarta sa, înlăturîndu-se 
denaturările, și abuzurile, dogma
tismul și șablonismul, rutina și 
inerția, purtîndu-se cu exemplară 
consecvență o hotărîtă bătălie cu 
tot ceea ce era vechi și perimat ; 
s-a deschis, astfel, un vast teren 
de afirmare gîndirii novatoare, 
creatoare — inspirată din realită
țile proprii, dar valorificînd tot 
ceea ce era mai bun în tezaurul 
luptei revoluționare a clasei mun
citoare - aptă să fertilizeze cîmpul 
practicii sociale, să potențeze acti-

vitatea concretă, nemijlocită de 
transformare revoluționară a socie
tății, să devină astfel o autentică 
forță materială ; au fost fun
damentate orientări de largă per
spectivă privind ' căile dezvoltării 
viitoare a patriei. Pe această bază 
au fost descătușate marile energii 
creatoare ale clasei muncitoare, 
țărănimii, Intelectualității, ale tu
turor oamenilor muncii din țara 
noastră, fără deosebire de na
ționalitate, a fost puternic dinami
zată întreaga operă de construcție 
socialistă din România.

Cu forța de netăgăduit a fapte
lor, istoria acestor 21 de ani atestă 
că dacă, în tot acest răstimp, 
creația teoretică și activitatea 
practică a partidului au înregistrat 
un autentic salt calitativ revolu
ționar, experiența românească 
aducind prețioase și originale con
tribuții la îmbogățirea patrimoniu
lui teoriei și practicii revoluționare 
internaționale, acestea iși au te
meiul în faptul că, dînd glas gîn- 
durilor și voinței comuniștilor, ale 
întregului nostru popor. Congresul 
ol IX-lea a ales în fruntea parti
dului, Ia cîrma destinului națio
nal, un neînfricat militant revolu
ționar, un strălucit conducător de

țară, pentru care nu a existat și nu 
există țel mai înalt decît înfăptuirea 
năzuințelor poporului nostru de bu
năstare și fericire, întărirea indepen
denței patriei, gloria și măreția 
României, victoria socialismului - 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
Cutezător și neobosit promotor al 
noului, adînc cunoscător al reali
tăților românești, al năzuințelor 
poporului nostru, ca și al tezauru
lui experienței revoluționare, to
varășul Nicolae Ceaușescu a adus 
un suflu nou și proaspăt, o viziune 
științifică, creatoare în înțelegerea 
întregului proces revoluționar din 
țara noastră ; desfășurînd o amplă 
și rodnică activitate pe tărîmul 
gîndirii social-politice, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a făurit o 
vastă și strălucită operă teoretică 
ce l-a impus drept unul dintre cei 
mai iluștri gînditori ai lumii con
temporane. Totodată, pe teme
lia marii sale experiențe revo
luționare, a profundei cunoașteri 
a realității, a superioarei înțele
geri a comandamentelor etapei pe 
care o străbate țara, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a avut, în toți 
acești ani, o contribuție determi
nantă la elaborarea strategiei de 
dezvoltare social-economică a ță
rii, la soluționarea problemelor 
complexe ale edificării noii socie
tăți, la orientarea și unirea forțelor 
întregului popor pentru înfăptuirea 
exemplară a politicii partidului 
consacrate edificării unei patrii 
libere și demne, bunăstării și 
prosperității poporului nostru.

Anii care au trecut de la Con
gresul al IX-lea al partidului Iși 
vădesc rodnicia înainte de toate în 
uriașul drum străbătut de societa
tea românească in făurirea unei 
economii socialiste puternice, ar
monioase, moderne. Țara a devenit 
un vast șantier al muncii și crea
ției, dindu-se astfel o nouă stră
lucire vocației constructive a po
porului nostru.

In spiritul . concepției profund 
științifice a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, s-a acționat 
cu neabătută consecvență pentru 
dezvoltarea unei industrii puterni
ce, 'cu o structură modernă, în 
cadrul căreia au căpătat o pon
dere deosebită ramurile de vîrf, 
purtătoare ale progresului tehnic, 
capabile să asigure înzestrarea e- 
.conomiei naționale cu tehnică a- 
vansată, să realizeze produse de 
înaltă calitate și eficiență, să va
lorifice superior resursele materia
le ale țării. S-a făurit, de aseme-
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Alexandru ANDRIfOlU \

CA SOARELE ÎN FRUNTEA
UNEI STEME

Trăim aceste fericite zile 
inscrise-n viața-ntregului popor 
Precum istoria înscrie-n file 
Cu litere de aur mersul lor.

Sint zilele ce-n inimă așteaptă 
Și care mărturii prin timp rămin. 
Căci ne conduce-o forță înțeleaptă, 
Partidul nostru Comunist Român.

Și-n fruntea lui cea limpede 
veghează

Un înțelept și ne-nfricat bărbat, 
Inimă tînără și minte trează, 
In care țara-ntreagă s-a-ntrupat.

E Omul — Ceaușescu Nicolae — 
Iubit ca steagul nostru tricolor, 
Ca steagul roșu, limpede văpaie, 
în zborul liber către viitor.

Conducător iubit, doream să vii, 
Chemat de țară și chemat de vreme, 
In fruntea scumpei noastre Românii 
Ca soarele în fruntea unei steme.

Din anii grei legat de-acest popor, 
Curat ca lacrima, ai fost făclia 
Ce-a luminat și-adînc și-nălțător 
Ca să-nflorească, nouă, România,

O țară suverană, de renume, 
Prin muncă, omenie și-adevăr, 
Prin numele aceluia
Ii duce crezul peste

ce-n lume 
mări și țări,

Căci tuturor ne ești 
Și conștiința trează, 
Partidul, Ceaușescu, 
E tot ce-avem mai scump

în veci mîndria 
luminind. 
România

O POLITICA
DE AMPLĂ 

DESCHIDERE 
INTERNAȚIONALĂ,

ÎN NUMELE 
IDEALURILOR 
PĂCII Șl PRIETENIEI 
ÎNTRE POPOARE
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Desen de un. ualakașu

CONGRES ISTORIC PENTRU DESTINUL LUMINOS AL PATRIEI

Cu poporul, 
pentru popor

Un răsărit 
de primăvară

Izvor de mari 
învățăminte

Noi, minerii Văii Jiului, 
afirmăm limpede, cu adin
că convingere că tot ce s-a 
realizat in patria noastră 
in cei 21 de ani care au tre
cut de la Congresul al IX- 
lea al partidului, tot ce a 
însemnat progres, mers 
înainte, spre prosperitate și 
civilizație, spre demnitatea 
omului și a țării, este indi
solubil legat de gindirea 
profund creatoare și de ac
tivitatea cutezătoare, des
chizătoare de drumuri noi, 
desfășurată cu pasiune re
voluționară și fierbinte 
patriotism de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de 
uriașa sa capacitate de a 
uni și mobiliza forțele crea
toare ale întregii națiuni 
pentru înfăptuirea țelurilor 
luminoase ale socialismului 
și comunismului.

Îmi amintesc că în ca
drul unei vizite de lu
cru din octombrie 1966, 
adresîndu-se minerilor 
din Lupeni, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se refe
rea la faptul că partidul și 
statul acordă o atenție deo
sebită creșterii puterii eco
nomice a țării, care are 
drept premisă esențială 
dezvoltarea bazei energe
tice și, în acest sens, 
a ținut să sublinieze că se 
va da o atenție mai mare 
dezvoltării exploatărilor 
miniere, chemate să spo
rească considerabil produc
ția, că se va extinde meca
nizarea în subteran. In ace
lași timp, se vor construi 
noi locuințe, noi obiective 

social-culturale, menite sd 
contribuie la îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale oa
menilor muncii din zonele 
miniere ale țării.

Cuvintele de atunci au 
devenit fapte, sint realități 
cu care ne mîndrim. Ca 
noi, în Valea Jiului, în 1966 
nu exista nici un com
plex de susținere și tăiere 
mecanizată a cărbunilor, 
iar combinele de abataj sau 
înaintare se numărau pe 
degete. Astăzi nu există 
mină care să nu dispună de 
o dotare tehnică dintre cele 
mai moderne, care să nu 
asigure randamente de ex
ploatare de cîteva ori mai 
mari decît mijloacele cla
sice. Cu totul altele sint 
azi profesiunea de miner, 
condiția lui umană.

Munca noastră, a mineri
lor, se bucură de înaltă 
prețuire și este răsplătită 
cum se cuvine de condu
cerea partidului și statului. 
Astăzi există în Valea Jiu
lui localități moderne', cu- 
prinzînd 37 000 apartamen
te, din care 70 la sută s-au 
construit și dat în folosin
ță in anii de după Con
gresul al IX-lea al partidu-

Constantin POPA
,,Erou al Muncii 
Socialiste", miner, 
șef de brigadă, 
întreprinderea minieră 
Luoeni - Valea Jiului

(Continuare 
în pag. a Vil-a)

La anii mei sint fericit 
că mă aflu — ca martor al 
marii răscoale țărănești ce 
a izbucnit in satul nostru, 
la Flămînzi — printre cei 
ce se pot convinge de îm
plinirea visurilor noastre și 
ale străbunilor, in fiecare 
dintre satele și orașele ță
rii, ca și în viața fiecăruia 
dintre noi. De fapt, amin
tirile mele sint aceleași cu 
amintirile tuturor locuitori
lor patriei ce au trăit vre
murile de atunci și mai ales 
ale acelora care, avind de 
la începutul inceputurilor 
încredere in partidul nos
tru comunist, în lupta sa 
dreaptă pentru mai binele 
întregului popor, ne-am în
rolat cu trup și suflet în 
rindul comuniștilor, asu- 
mindu-ne răspunderea pen
tru un nou destin al 
României.

Îmi amintesc insă toate 
acestea, în aceste zile de 
iulie, fiindcă îmi dau sea
ma mai bine decît aricind 
că ceea ce ne propusesem 
încă in anul 1945 și noi, ță
ranii din Flămînzi, n-ar fi 
putut deveni realitate dacă 
nu s-ar fi ivit, ca un răsă
rit de primăvară, din mer
sul normal și necesar al 
istoriei. Congresul al IX-lea 
al partidului, de la desfășu
rarea căruia se împlinesc 
21 de ani. Adunasem, noi. 
ogoarele laolaltă, cu mult 
mai înainte. încă prin anii 
’50, eu însumi m-am numă
rat printre primii întovără
șiți și apoi membri coope
ratori ai comunei. Dar pină

In vara lui ’65 rezultatele 
obținute nu erau pe măsu
ra posibilităților și a năzu
ințelor proprii.

Tocmai de aceea, n-am 
să uit niciodată evenimen
tele care au marcat viața 
comunei noastre și a fiecă
rui locuitor al ei — cele 
două întîlniri, cu adevărat 
de lucru, pe care le-a 
avut cu. noi, țăranii 
din Flămînzi, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului. 
Și-a găsit timp să stea de 
vorbă cu noi toți, cei din 
conducerea comunei și a 
cooperativei, dar și cu sim
pli cooperatori ; ne-a ascul
tat cu atenție, ne-a între
bat, ne-a povățuit părin
tește.

„Tată, ne-am zis noi, fru
moase vremuri trăim dacă 
un conducător de țară 
vine în mijlocul nostru, al 
țăranilor, și discută despre 
treburile noastre și ale ță
rii întregi, dacă găsește 
timp, între-atitea și atitea 
treburi importante, să 
meargă prin sate și prin 
fabrici și pe șantiere, să 
asculte glasul poporului, să 
dea sfaturi înțelepte ! Cu 
adevărat trăim in socialism 
și socialismul este pentru 
noi și noi sîntem pen-

Gheorqhe PLEȘCA
comuna Flămînzi, 
județul Botoșani

(Continuare 
in pag. a VII-a)

De mai bine de două de
cenii, România socialistă 
trăiește o epocă de mare, 
de unic avint creator, în 
toate domeniile, căruia isto
ria se grăbește să-i stabi
lească și să-i evidențieze 
coordonatele valorice. De 
obicei, avintul creator al 
unei epoci se măsoară por
nind de la baza economică, 
de la bogăția materială. 
Dar socotesc că în epoca in 
care- știința și tehnica re
prezintă factorii esențiali in 
dezvoltarea vieții umane, 
cultura nu mai poate fi 
'așezată la urmă. Ea urcă 
spre trepte superioare, pen
tru că nu se mai poate 
concepe nimic în ordinea 
dezvoltării fără știință, fără 
artă, fără preocupare pen
tru înfrumusețarea vieții. 
Concret : vorbind de epoca 
pe care o trăim, ne dăm 
seama că fără știință, fără 
specialiști de marcă in toa
te domeniile creației nu 
ne-am putea Imagina nici 
măreția orașelor pe care 
le-am ctitorit în ultimele 
două-trej decenii, nici gran
doarea și eficienta produc
ției materiale in industrie 
sau agricultură. Șl aici tre
buie înregistrat marele me
rit al orientării și con
ducerii de către partidul 
nostru comunist, de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care a situat cultura pe o 
treaptă înaltă, potrivit exi
gențelor vieții moder
ne. Cultura epocii noas
tre o măsurăm cu ex
tensiunea, cu generalizarea 

învățământului, cu valorifi
carea tuturor valențelor 
spirituale ale unui popor 
dornic de fapte mari și ca
pabil a fi creator in toate 
domeniile culturii. Cultura 
vremii noastre o măsurăm 
cu dimensiunea înaltă a in- 
vățămîntului superior care 
pregătește cadre capabile a 
concura cu orice specialiști 
din lume. O măsurăm cu 
inginerii, arhitecții și con
structorii noștri care au 
proiectat și executat toate 
noile construcții, incepind 
cu Satu Mare sau Baia 
Mare și sfirșind cu Litora
lul. în care utilul și fru
mosul se îmbină atit de ori
ginal și de fericit. O mă
surăm cu știința și tehnica 
din care au rezultat hidro
centralele și Transfăgărășa- 
nul, podurile de peste Du
năre, Canalul care străbate 
Dobrogea și Metroul care 
sfredelește subsolul Capita
lei, ca să-i dea suflul și spi
ritualitatea unui oraș demn 
de un stat socialist. Toate 
aceste mari realizări le-am 
făcut cu minte, mină și 
mașină românească.

Măsurăm cultura vremii 
noastre cu îndrăzneață și 
umana literatură care cul
tivă armonia între oameni, 
progresul și pacea. O cîntă- 
rim cu diamantul pur al 
poeziei și al muzicii româ-

DumUrn ALMAȘ
(Continuare 
in pag. a VlI-a)
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21 de ani de la istoricul forum al comuniștilor români din iulie 1965

MĂREȚELE CTITORII ALE „EPOCII NICOLAE CEAUȘESCU" - 
ZIDIRI TRAINICE PENTRU CIVILIZAȚIA MODERNĂ A ROMÂNIEI

Despre timpul 
istoric dintre 
Congresul al 
IX-lea al parti
dului și clipa 
prezentă a pa-' 
triei socialiste 
se poate spune, 
cu vibrația mîn- 
driei, că măre
ția acestui timp 
a fost dăltuită, 
pentru nemuri
re, în grandioa

se opere de construcție menite să-i asi
gure țării putere și prosperitate, indepen
dență și perspectivă, frumusețe și strălu
cire. „Epoca Nicolae Ceaușescu", cop- 
densînd într-o perioadă istorică scurtă 
cel mai intens efort constructiv, cea 
mai eficientă strategie a dezvoltă
rii, cea mai armonioasă și mai uni
tară acțiune a tuturor energiilor crea
toare, a făcut ca pe întregul cu
prins al României să se înalțe edificii

Epopeea construcțiilor hidroener
getice din România a început, desi
gur, la Bicaz. Dar ea avea să ca
pete, cu adevărat, o mare amploare 
o dată cu vertiginoasa dezvoltare a 
întregii economii de după Congresul 
al IX-lea al partidului. Valorifica
rea potențialului energetic al că
derilor de apă s-a integrat astfel, 
organic, în ampla strategie a dez
voltării, științific elaborată, potri
vit gîndirii revoluționare a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. N-a fost 
deloc întîmplător că prima inaugu
rare a unui obiectiv economic făcu
tă de secretarul general al partidu
lui a fost aceea a hidrocentralei do 
pe Argeș (Vidraru), în decembrie 
1965. Avea să înceapă de atunci 
elaborarea proiectelor și construc
ția salbelor de hidrocentrale de pe 
Olt și Lotru, de pe Someș, de pe 
Argeș, de pe Sebeș, de pe Șiret, de 
pe Rîul Mare, de la Cerna-Tismana, 
a hidrocentralei Porțile de Fier 2, 
a altor și altor obiective hidro
energetice alcătuind un ansamblu 
impresionant. Dacă în balanța ener
getică ”a țării energia hidro repre
zenta, In 1960, doar 5 la sută, pon
derea ei a ajuns acum la aproape 

Industrie modernă in toate județele țării

Au fost construite 250 de zone și platforme industriale

impunătoare, în sfera tuturor activități
lor economice și sociale, semețe ctitorii 
ce dau întreaga măsură a hărniciei și 
talentului, a capacității poporului nostru 
de a se concentra intr-un efort construc
tiv demn de marea sa forță creatoare și 
potrivit luminoaselor și îndreptățitelor 
sale aspirații.

Tot ce am construit în această epocă 
de aur, mărețele edificii economice, so
ciale, culturale sînt impunătoare în pri
mul rînd prin modul în care rodesc spre 
binele omului, spre bunăstarea și feri
cirea poporului, spre afirmarea deplină 
a civilizației socialiste.
• Rod al unei politici consecvente 

de acumulare, de alocare a unei părți 
importante din venitul național pentru 
dezvoltare, România dispunea la sfîrși- 
tul anului 1985 de fonduri fixe în va
loare de circa 2 780 MILIARDE LEI, din 
care mai mult de 90 la sută au fost rea
lizate in anii de după Congresul al 
IX-lea al partidului.
• Producția industrială a anului 1965 

Epopeea hidroenergeticii

18 LA SUTA (în condițiile în care a 
crescut mult și numărul altor ca
pacități energetice folosind com
bustibili, îndeosebi cărbune). Numai

în acest an urmează a fi date în 
exploatare puteri instalate însu- 
mînd, în hidrocentrale, 700 MW.

Ansamblul construcțiilor hidro

s-a realizat, în anul 1985, în NUMAI 60 
DE ZILE, in prezent, peste 60 LA SUTĂ 
din venitul național se realizează in in
dustria modernă a României.

© Agricultura românească produce 
astăzi de PESTE DOUĂ ORI MAI MULT 
decît în 1965.

® in ultimele două decenii s-au con
struit de ȘASE ORI MAI MULTE APAR
TAMENTE decît în perioada celor 20 de 
ani anteriori.

© In perioada 1966—1985 s-au creat 
APROAPE 3,4 MILIOANE noi locuri de 
muncă.

înfățișăm, în paginile de față, prin 
imagini fotografice, doat cîteva dintre 
grandioasele ctitorii ale acestui timp 
eroic de după Congresul al IX-lea, doar 
cîteva simbolice edificii dintre atîtea și 
atîtea cîte ne înconjoară și dau lumină, 
bogăție și maiestuoasă frumusețe vieții și 
priveliștilor României de azi. Doar cîteva 
din operele istorice, făurite pentru is
torie, în acești cei mai fertili ani din în
treaga milenară existență a României.

energetice se numără astfel printre 
obiectivele cele mai importante 
realizate în glorioasa „Epocă 
Nicolae Ceaușescu".

0 construcție monumentală
pentru eternitate

„Vor trece decenii, secole, milenii și multe din 
construcțiile de astăzi — și întreprinderi, și locuințe, 
și altele — vor fi, fără îndoială, refăcute pe o bază 
nouă. Dar peste secole și milenii această nouă ma
gistrală va rămîne permanent ca o mărturie vie a 
forței și capacității creatoare a poporului român". 
Sînt cuvinte cu o puternică forță de expresie și o 
mare încărcătură emoțională, rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la inaugurarea celei mai gran
dioase lucrări realizate pînă acum in România. Ca
nalul Dunăre — Marea Neagră va dăinui peste 
veacuri ca o grăitoare mărturie a talentului și hăr
niciei poporului nostru, a capacității de efort și a 
vocației sale constructive, admirabil puse în va
loare prin activitatea neobosită și clarvăzătoare a 
secretarului general al partidului.

Proiectată și executată integral cu forțe proprii, 
de specialiștii și muncitorii -noștri, „magistrala al
bastră" — amplu complex de navigație cu funcțio
nalități multiple — are, de-a lungul celor 64,2 km 
ai săi, 36 de poduri, dintre care 11 cu destinație 
mixtă, feroviară și rutieră. Ca atitea șantiere națio

nale, construcția canalului a fost și rămîne o mi
nunată școală de muncă, de ridicare a conștiinței 
revoluționare a constructorilor săi și, totodată, un 
exemplu, din atitea altele, de însuflețită mobilizare 
a energiilor umane, de amplă concentrare a resurse
lor materiale în „Epoca Nicolae Ceaușescu", pentru 
a transforma pămintul țării intr-o grădină înflori
toare.

Noile poduri de la Fetești și Cernavodă vin să 
completeze imaginea marilor eforturi depuse pen
tru amenajarea complexă a Dunării. Un amănunt 
semnificativ pentru uriașul volum de muncă depus 
de făuritorii lor : la temelia noilor poduri dună
rene se vor afla 3 milioane mc de beton cu un 
„sistem nervos" alcătuit din 500 000 tone de oțel. 
Cele două arcuri de oțel și beton, reunind în ele 
toate atributele construcțiilor moderne de acest tip 
din lume, au o lungime de 970 metri și, respectiv, 
1 600 metri, asigurind traficul zilnic a circa 100 000 
de călători. Ele unesc nu numai Muntenia cu Do- 
brogea, ci și România cu întreaga lume prin por
turile de la Constanța și Mangalia.

Platforma industrială... Ter
men nou in limba română. Ca 
atîtea altele impuse de noile rea
lități economice și sociale ale 
României din ultimele două de
cenii. Platforma industrială este 
una dintre cele mai pregnante 
dintre aceste realități, prezente 
in absolut toate orașele țării. 
Sigur, ca valoare singulară, o 
platformă industrială nu poate 
sta alături de ceea ce numim 
mari obiective (Canalul Dună
re — Marea Neagră, metroul și 
altele). Dar suma lor întregește 
o operă constructivă de propor
ții vaste, categoric edificiul e- 
conomic cel mai impunător : 
crearea unei industrii noi, mo
derne, puternice. In cea mai 
mare parte — 90 la sută — năs
cute in „Epoca Nicolae 
Ceaușescu", platformele și zo
nele industriale sînt astăzi în 
număr de peste 250, dispuse 
armonios in toate orașele țării. 
Ele cuprind mii de capaci
tăți moderne de producție 
(fiecare platformă industrială 
grupînd mai multe combinate, 
uzine, fabrici, instalații). In 
fiecare .oraș — una sau mai 
multe platforme. în fiecare ju
deț — fonduri fixe în valoare 
de peste 20 miliarde lei. Și nu 
este vorba doar de valoarea lor 
in sine. Instituția platformelor 
industriale a determinat reali
tăți sociale noi în viața locali
tăților și a județelor țării, ofe
rind disponibilități pentru dez
voltarea urbanistică, locuri noi 
de muncă în număr de milioa
ne. deci profesii noi șl un so
lid statut social pentru milioane 
de oameni, a creat suportul 
unui univers spiritual nou, su
perior.

în fotografic : o parte din 
platforma industrială a muni
cipiului Iași. Priveliște familia
ră pentru toate orașele țării.

Puternica bază tehnico-materială 
a agriculturii socialiste

Vast program de transformare a naturii

p SUPRAFAȚA TOTALA AMENAJATA PENTRU IRIGAȚII
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In mod deosebit se disting, în evoluția agriculturii, 
transformările înnoitoare pe care le-a cunoscut aceas
tă ramură de bază a economiei naționale in perioada 
inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, care 
a marcat o cotitură de substanță în politica agrară a 
partidului, în dezvoltarea și modernizarea agriculturii 
noastre socialiste.

PESTE 400 MILIARDE LEI s-au investit în ultimii 
21 de ani pentru sporirea forței productive a agricul
turii. Iată numai una din comparațiile revelatoare în 
ce privește dimensiunea uriașelor transformări petre
cute în dotarea tehnică a agriculturii noastre, ‘in condi
țiile de muncă ale țăranului român. Astăzi, pe ogoarele 

patriei lucrează peste 65 000 COMBINE AUTOPRO
PULSATE, față de numai 292 de cîte dispunea agricul
tura în anul 1965. Să ne referim însă și la alte compa
rații care pun în lumină dezvoltarea fără precedent a 
bazei tehnico-materiale a agriculturii românești. Can
titățile de îngrășăminte chimice prevăzute a fi livrate 
agriculturii in anul acesta depășesa de 8 ORI pe cele 
administrate in anul 1965. De la o zestre mecanică, ce 
realiza la nivelul anului 1965 un volum de lucrări 
hidroameliorative pe o suprafață ce nu depășea 70 mii 
hectare, astăzi industria românească produce și livrea
ză mașini și utilaje complexe capabile să execute in
tr-un an lucrări hidroameliorative. pe o suprafață to
tală de 800 MII HECTARE.

Realizările obținute în opera de transformare a 
naturii se constituie, prin dimensiunea și impor
tanța lor, intr-una din cele mai impresionante în
făptuiri ale poporului nostru în anii ce au urmat 
după Congresul al IX-lea al partidului. Pe bună 
dreptate se poate afirma astăzi că, alături de epo
peea hidroenergeticii ori a Canalului Dunăre — Ma
rea Neagră, sau a marilor platforme industriale, a 
construcției sau înnoirii orașelor, epopeea irigațiilor 
reprezintă una dintre cele mai mari realizări ale 
societății noastre. De la 230 mii hectare, cit repre
zenta în anul 1965 totalul suprafeței amenajate pen
tru irigații, la APROAPE 3 MILIOANE HECTARE 

în 1985 — iată comparația care reflectă cel mai 
semnificativ dimensiunea marilor eforturi de inves
tiții pe care le-a făcut societatea noastră in ultimii 
21 de ani pentru punerea deplină în valoare a po
tențialului productiv al pămîntului. Tot in această 
perioadă au fost amenajate sisteme de desecare și 
executate lucrări pentru combaterea eroziunii solu
lui pe o suprafață de peste 4 MILIOANE HECTARE.

Lucrările hidroameliorative cuprind astăzi aproa
pe 8 MILIOANE HECTARE, adică de peste 21 ori 
mai mult decît reprezenta în anul 1945 totalul su
prafețelor care au beneficiat de astfel de lucrări. 
Saltul este uriaș !
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„Orice om de bună credință care privește la tot ce s-a realizat în patria noastră, la 

transformarea însăși a geografiei României — prin marile lucrări de construcții, de înnoire 
a orașelor și satelor, prin lucrările vaste de irigații, prin realizarea Canalului Dunăre-Marea 
Neagră—poate să constate ce forță creatoare are un popor care a scuturat pentru totdeauna 
asuprirea și inegalitatea, a devenit stăpîn pe bogățiile naționale, pe destinele sale și își făurește 
în mod conștient propriul său viitori“ nicolae ceaușescu

Efigii pentru un timp de glorii, efigii pentru un timp eroic

Cunoaștem aceste imagini, le-am văiut de 
nenumărate ori, cu bucurie și emoție, atunci 
cind, după Congresul al IX-lea al partidului, 
se punea piatra de temelie pentru mereu noi 
și mari construcții, pentru obiectivele grandioa
se ce s-au realizat și se realizează in acești 
ani spre a-i conferi României forță economică 
și măreție. Marile ctitorii ale „Epocii 
Nicolae Ceaușescu", concepute prin gîndirea 

revoluționară, deschizătoare de mereu noi 
orizonturi a secretarului general al partidului, 
au, toate, ca bornă de început — consacrare 
in spațiul și în istoria patriei -r momente me
morabile ca acelea fixate de obiectivul apa
ratului fotografic. - Sint imagini-simbol, efi
gii de aur pentru intervalul istoric cel 
mai bogat în realizări și care a modificat 
structural, inălțindu-le, nu numai viața de fie

care zi, nu numai condiția socială și spirituală 
a celor aproape 23 de milioane de cetățeni, 
ci însăși geografia României, conferindu-i trăi
nicia și noblețea unor edificii de neasemuită 
strălucire. Ele vor vorbi generațiilor viitoare 
despre eroicul efort, despre marele avint crea
tor din timpul de aur de după Congresul al 
IX-lea al partidului.

Ramura cea mai 
dinamică a 

economiei naționale

Industria chimică și petrochimică românească 
reprezintă astăzi unul din factorii cei mai dina
mici ai creșterii producției materiale, ai intro
ducerii pe scară largă a progresului tehnic și 
dezvoltării intensive a întregii economii națio
nale. Este meritul incontestabil al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de a se fi preocupat stăruitor 
de dezvoltarea accelerată și modernizarea con
tinuă, in ultimele două decenii, ,a acestei ra
muri de bază a industriei.

Marile progrese in dezvoltarea și modernizarea 
industriei noastre chimice și petrochimice sint 
totodată organic legate de activitatea științifică 
remarcabilă a tovarășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, care a îndrumat 
nemijlocit elaborarea unor procese tehnologice 
de inaltă tehnicitate, competitive pe plan mon
dial.

Știința și invățămintul - factori hotărîtori 
ai progresului multilateral

Printre ctitoriile „Epocii Nicolae Ceaușescu" 
se disting cu nobile semnificații și râmîn să 
vorbească în vreme și cele legate de lăcașurile 
de știință și învățămint. Institutul politehnic din 
București — pe care îl prezentăm în imaginea 
de mai sus — este doar una dintre unitățile de 
profil angajate plenar pentru ridicarea pe noi 
trepte calitative a întregii activități de cercetare 
științifică și învățămint. Știința și invățămintul 
românesc datorează enorm activității desfășurate 
de tovarășa academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, eminent om politic, strălucit om de 
știință, sub îndrumarea căreia cele două sectoare 
au cunoscut o puternică dezvoltare și moder
nizare. în prezent, în țara noastră există 
215 institute și centre de cercetare științifică, 
la care se adaugă 100 de stațiuni de cercetare 
și producție agricolă, față de 110 și, respectiv, 
36 existente în 1965. în activitatea de cercetare 

științifică, inginerie tehnologică și proiectare 
lucrează acum 235 600 oameni ai muncii, de peste 
5 ori mai mulți decît în 1965. în prezent este 
în vigoare un număr de brevete de invenții 
românești de aproape 14 ori mai mare decît în 
anul 1965.

La temelia acestor performanțe — dar și a 
altora — a fost așezată școala, puternic factor 
de cultură și civilizație. Peste un sfert din 
populația țării este cuprinsă astăzi în diferite 
forme de invățămînt. Mai mult de 90 LA SUTA 
din elevii învățămîntului liceal se pregătesc în 
licee industriale, agroindustriale și silvice. 
66 LA SUTA din studenți se pregătesc în facul
tăți cu profil tehnic, agronomic și silvic. Din 
totalul suprafeței clădirilor școlare realizate în 
anii socialismului, 70 LA SUTA au fost con
struite în ultimele două decenii. Enumerarea ar 
putea continua...

Totul pentru om, pentru bunăstarea omului

Durabile edificii umaniste

Dacă ar fi să ne întrebăm cînd s-a mai con
struit în România atît de mult, atit de frumos 
și atit de temeinic pentru cultură și artă ca în 
„Epoca Nicolae Ceaușescu", răspunsul este 
acesta : niciodată. Scena craioveană a luat 
ființă la un an după revoluția pașoptistă, dar 
în superbul edificiu pe care-1 puteți admira în 
fotografie primul gong a răsunat in 1973. Darul 
pe care Naționalul din Cetatea Băniei oltene l-a 
primit din partea partidului și statului rivali
zează în materie de creație, arhitectură și func
ționalitate cu cele mai importante construcții de 
acest gen existente pe plan mondial. Ca și tea
trele naționale din București și Tîrgu Mureș, 
construite tot după Congresul al IX-lea al 
partidului. Ca și splendidele renovări și restau
rări — executate tot în aceste ultime două 
decenii — ale teatrelor din Oravița (construit în 
1817), „Giulești" din Capitală, din Timișoara, 

Bacău, Iași, Arad, Oradea, Petroșani, Cluj- 
Napoca, Caracal, Focșani, Brăila...

Numărul teatrelor, caselor de cultură, cluburi
lor și instituțiilor muzicale a crescut de la 481 
în 1965 la 677 în 1984. în prezent funcționează 
în țara noastră 7 925 cămine culturale, 20 573 
biblioteci, 5 611 cinematografe, 423 de muzee. 
In 1984 funcționau 280 case de cultură, dintre 
care 18 case ale tineretului și 10 case ale stu
denților, 274 de cluburi. Fondurile destinate 
finanțării acțiunilor social-culturale au fost în 
1985 de 107,6 miliarde lei, revenind pe un 
locuitor, în medie, 4 736 lei, față de 1 100 lei 
in 1965.

Iată temeliile pe care, tot în acești ani de 
înflorire multilaterală, la inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Festivalul național „Cîntarea 
României" s-a afirmat ca un autentic edificiu 
spiritual național.

Obiectivul aparatului fotografic a surprins 
acest superb ansamblu de locuințe în mu
nicipiul Satu Mare, dar imagini asemă
nătoare — ori incă și mai frumoase ! — 
pot fi decupate din peisajul majorității 
orașelor țării. Avem de unde alege ! Dato
rită politicii partidului nostru și uriașului 
efort constructiv consacrat in modul cel mai 
direct omului, în ultimele două decenii s-au 
mutat in casă nouă 11 MILIOANE DE PER
SOANE. 1986 este anul in care PESTE 82 
LA SUTA din populația țării a ajuns să 
trăiască în case ridicate in anii socialismu
lui. Față de perioada 1945—1965, in ultimele 
două decenii s-au construit de 6 ORI mai 
multe apartamente, mărturie peremptorie a 
înaltelor ritmuri imprimate și acestui sector de 
activitate după Congresul al IX-lea al P.C.R.

Actualul cincinal, al optulea. va spori 
zestrea edilitară existentă cu incă 750 000 
de apartamente. Corolar firesc : România se 
situează acum printre primele țări din lume 
in ceea ce privește numărul de locuințe la 
1 000 de locuitori.



PAGINA 4 SCÎNTEIA - sîmbâtă 19 iulie 1986

21 de ani de la istoricul forum al comuniștilor români din iulie 1965 ------;!

EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU- 
EPOCA ORIZONTURILOR COMUNISTE
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Congresul al IX-lea a marcat trecerea la o etapă nouă de dezvoltare a societății socialiste 
românești, de consolidare a cuceririlor socialiste și de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, 

în anii ce au trecut de la Congresul al IX-lea, prin munca plină de abnegație a întregului 
nostru popor, am obținut rezultate minunate în dezvoltarea forțelor de producție, în perfecționarea 
relațiilor sociale, în creșterea avuției naționale, a nivelului de trai material și spiritual al poporului

NICOLAE CEAUȘESCU

\ 
\ 
\ 
\

\ 
\

\ 
\ 
\
\

In ziua de 19 iulie 1965, de la inalta tribună a forumului comuniștilor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ales prin voința partidului și a țârii in funcția supremă de con
ducere, rostea vizionarele cuvinte : „CEL DE-AL IX-LEA CONGRES AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMÂN VA RĂMINE ÎNSCRIS CU LITERE DE AUR IN ISTORIA ROMÂNIEI".

Istoria a confirmat cu strălucire adevărul vizionar și l-a gravat pe frontispiciul 
mărețului edificiu inăițat in acești 21 de ani, edificiul timpului nostru socialist pe care 
întreaga națiune il numește, cu mindrie patriotică și revoluționară, cu profundă dra
goste și recunoștință pentru inspiratul ctitor, EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU.

„Sînt ceasuri în Istorie cind clipa / Cuprinde veacul în bătaia ei / Desfâșu- 
rindu-și peste timp aripa / Gîndită de ai țării corifei" spune poetul, dind glas sim- 
țămintului unanim că marele eveniment deschizător de epocă, epocă de o densitate, 
rodnicie și strălucire fără precedent, iși desfășoară aripa peste vastele spații ale 
istoriei noastre contemporane, prevestind orizonturile comunismului.

Tot ceea ce trăim și clădim, tot ceea ce năzuim și înfăptuim, pe întinsul țării 
și în profunzimea conștiințelor, iși află sorgintea in climatul de ample deschideri 
revoluționare, de desferecare și renaștere a energiilor naționale, de certitudini și gene
roase proiecții in edificarea celei mai bune și mai drepte orînduiri sociale ; iși află 
limpezimea gindului și forța faptei în climatul epocii inaugurate de cel de-al IX-lea 
Congres. Este climatul efervescent al creației istorice conștient asumate de poporul 
făuritor de istorie, al democrației revoluționare, climatul libertății, egalității și demni
tății. Climatul identității in cuget și simțiri a unei națiuni strins unite, cu tăria Corpa- 
ților și a Dunării, a istoriei și a limbii, a vrerii și a idealurilor supreme, în jurul cen
trului vital al ființei românești - Partidul, in jurul celui mai iubit fiu al său - secretarul 
general al partidului.

Este prilejul acum, în acest moment sărbătoresc și totodată de lucru, cind 
întreaga națiune omagiază cu gindul și cu fapta istoricul Congres, cind un nou și 
cutezător drum ni se deschide in față, să scrutăm orizonturile și liniile de forță ale 
acestei epoci creatoare aflate sub semnul permanent dinamizator al spiritului revo
luționar.

Epoca permanenței spiritului creator
CENTRUL VITAL AL NAȚIUNII ROMANE SOCIALISTE, PARTIDUL 

NOSTRU COMUNIST ÎȘI EXERCITA CU STRĂLUCIRE MARELE MANDAT 
PE CARE — INTR-O FERICITA ZI A DEVENIRII SALE — POPORUL I 
L-A ÎNCREDINȚAT, ACELA DE A-L CONDUCE SPRE CEA MAI BUNA 
ȘI MAT DREAPTA ORTNDUIRE DIN ISTORIA LUMII, ORÎNDUIREA SO
CIALISTA ȘI COMUNISTĂ. Partidul vede în slujirea intereselor supreme 
ale poporului însăși rațiunea sa de a fi. Făurit de istorie, făuritor de istorie, 
partidul comuniștilor români este nucleul generator de putere și căldură ce 
asigură funcționarea uriașului și complexului angrenaj care este societatea 
noastră, chezășia sigură a mersului nostru neabătut înainte spre culmile 
luminoase ale viitorului comunist.

întruchipare a tot ceea ce are mai pur, 
mai luminos în ființa sa poporul, insăși 
conștiința de sine a națiunii, Partidul Co
munist Român concentrează energiile 
inepuizabile ale țării, le decantează și le 
sublimează pentru a le Întoarce Înzecite 
celor de la care le-a primit, în această 
permanentă osmoză, în acest circuit con
tinuu de lumină și de forță, în această or
ganică intercondiționare dintre partid și 
popor citim adevărul fundamental al epocii 
noastre, axioma proclamată de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU și care definește 
Însuși spiritul nemuritor al nemuritorului 
Congres al IX-lea al partidului : SOCIA
LISMUL SE CONSTRUIEȘTE CU PO
PORUL, PENTRU POPOR !

Realitate-efigie a contemporaneității, a- 
cest chip de a Înțelege locul și rostul 
partidului In viața societății îl datorăm, la 
fel, nemuritorului Congres al IX-lea, spiri
tului imprimat de marele nostru conducă
tor, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Debara- 
sîndu-ne de dogme, invățindu-ne că nu 
există adevăruri valabile oricînd și oriunde, 
ci că eie pot trăi doar dacă îmbracă veș- 
mintul, portul locului unde sint chemate să 
trăiască, doar dacă se adapă din izvorul 
veșnic limpede al realității, demonstrîpd 
că inerția, stagnarea, imitația sterilă sint, 
pur* și simplu, corpuri străine de revoluție, 
proclamind permanența și triumful spiri
tului revoluționar, Congresul al IX-lea al 
partidului, supremul forum comunist, dina
mizat de gindirea cutezătoare, de incandes
cența ideilor, de privirea vizionară a to
varășului Nicolae Ceaușescu, reprezintă 
apa vie care de 21 de ani fertilizează ge
neros generosul pămînt românesc, scaldă 
In lumină roșie, galbenă, albastră amiezile 
lumii noastre.

în anul glorioasei aniversări a 65 de ani 
de Ia făurirea partidului, comuniștii români 
subliniază cu îndreptățită mindrie faptul 
de luminoasă istorie că în biografia eroică 
a Partidului Comunist Român acești 21 de 
ani reprezintă perioada cea mai rodnică, 
sint însuși simbolul mărețelor victorii obți
nute de poporul român in îndelungata sa 
luptă.

Congresul al IX-lea al Partidului Comu
nist Român a deschis era afirmării marilor 

^energii creatoare ale națiunii, a dat drept 
"de cetate inovației sociale, politice, ideolo
gice. a proclamat căutarea și afirmarea 
noului ca dominantă a vieții noastre. A fi 
revoluționar, a gîndi și a acționa pe coor
donatele gîndirii și acțiunii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu înseamnă a-ți manifesta 
recunoștința față de cel care de 21 de ani 
în fruntea partidului a imprimat Întregii 
noastre vieți pecetea de neșters a gindiril 
sale efervescente, profund creatoare, cute
zanța marilor țeluri și voința înfăptuirii 
lor, a dat aripi viselor celor mai îndrăz
nețe și ne-a învățat că nimiceau este prea 
mult, nimic nu este prea grdu atunci cind 
este vorba de fericirea poporului roman. 
Este prinosul de iubire și stimă față, de

marea personalitate politică, fată de mili
tantul revoluționar a cărui strălucită acti
vitate de pesțe cinci decenii este legată de 
cele mai însemnate evenimente din istoria 
partidului nostru, care au pus în lumină 
patriotismul său fierbinte, atașamentul 
nestrămutat față de înaltele idealuri ale 
poporului, răspunderea față de prezentul și 
viitorul țării, fermitatea convingerilor re
voluționare, încrederea nestrămutată în 
justețea cauzei luptei clasei muncitoare, în 
victoria socialismului și comunismului pe 
pămîntul României ; așa cum cu strălucire 
s-au relevat aceste înalte însușiri și cu pri
lejul procesului luptătorilor comuniști ți 
antifasciști desfășurat acum 50 de ani la 
Brașov, în cadrul căruia a avut rolul hotă- 
ritor, și cind, denunțînd cu vigoare fascis
mul, primejdia războiului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și-a ciștigat prețuirea 
militanților, a întregului popor. Este prino
sul de iubire și stimă pentru marele patriot, 
coborîtor din bărbații cel mai de seamă ai 
neamului, ctitor de țară la cumpănă de 
veac și de mileniu, revoluționar dăruit pînă 
la ultima fibră luptei comuniste, strălucit 
om de stat al lumii contemporane ; este 
mindrla de a fi contemporani cu Marele 
Erou al vremii noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

...Partidul... încă ți încă o dată, în aceste 
iile aniversare, unit, un popor de peste 
23 de milioane de oameni trăiește versurile 
poetului :

„Noi P.C.R. cind spunem,
spunem tot: 

PARTIDUL, CEAUȘESCU,
ROMANIA >“

Epoca marilor ctitorii industriale
CONGRESUL AL IX-LEA IȘI BINEMERITA NUMELE DE CONGRESUL 

MARILOR ÎNNOIRI REVOLUȚIONARE PENTRU CA, PRIN PROFUNDELE 
SCHIMBĂRI DE VIZIUNE PE CARE LE-A PROMOVAT ÎN CONCEPȚIA 
DESPRE SOCIALISM, EL A DESCHIS EPOCA UNUI IMENS SALT CA
LITATIV CARE A CUPRINS ABSOLUT TOATE SFERELE VIEȚII ECO
NOMICO-SOCIALE.

O cristalizare decisivă Înregistrează după 
Congresul al IX-lea strategia dezvoltării 
noastre economice. împotriva oricăror 
dogme și concepții limitative privind 
direcțiile și conținutul industrializării, to
varășul Nicolae Ceaușescu a declarat răs
picat, de la tribuna marelui forum, că 
România era, la mijlocul anilor ’60, o țară 
socialistă care „mai avea încă multe de 
făcut pe calea dezvoltării industriale a 
țării, a făuririi unei agriculturi moderne", 
trebuind să învingă toate consecințele ce 
decurg din această situație.

Evaluind cu franchețe progresele înre
gistrate și râmînerile in urmă ce se ivise
ră, secretarul general al partidului a ajuns 
Ia concluzia realistă că, pe ansamblu, rit
mul dezvoltării noastre economice era ne
satisfăcător ; păstrarea acestui ritm risca 
nu numai să nu ducă la micșorarea deca
lajelor față de țările avansate, ci chiar să 
le adînceaseă. De aici a izvorit adevărul 
că trecerea la socialism nu inlătură de la 
sine râmînerile în urmă seculare, că solu
ționarea unor importante probleme sociale 
este condiționată nemijlocit de baza tehni- 
co-materială. în temeiul acestei idei cardi
nale pentru destinul socialismului pe 
pămîntul României, a fost formulat con
ceptul programatic al construirii societății 
socialiste în condițiile unei dezvoltări eco
nomice submedii, avînd drept obiectiv 
fundamental progresul accelerat al forțe
lor <le producție.

Demonstrînd că Industria constituie 
elementul fertillzant al creșterii economi
ce, pivotul progresului general, multilate
ral al țării, Congresul al IX-lea a militat 
pentru afirmarea puternică a efortului pro
priu al poporului nostru.

Acest realism și acest curaj n-au întîr- 
ziat să-și arate consecințele binefăcătoare.

• DIN CELE 2 200 MILIARDE LEI FONDURI FIXE PRO
DUCTIVE EXISTENTE LA ÎNCEPUTUL ACTUALULUI CINCINAL. 
82 LA SUTA, ADICĂ PESTE 1 800 MILIARDE LEI, AU FOST 
CREATE IN PERIOADA 1965-1985.

Reorganizarea administrativ-teritorială 
din anul 1968, prin care au fost eliminate 
unele verigi intermediare, a impulsionat 
considerabil creșterea rolului unităților de 
bază — orașul și comuna — in repartizarea 
forțelor de producție. Astfel, printr-o poli
tică prioritară de investiții, întreg terito
riul țării a fost impinzit cu mii și mii de 
mari obiective industriale, amplasate armo
nios în spiritul unei autentice etici a creș
terii economice. Iată temeiul material pen
tru afirmarea egalității economice a tutu
ror cetățenilor, care reprezintă, în fapt, 
adevărata egalitate în drepturi în Româ
nia socialistă.

Concepută ca un proces de lungă durată, 
dezvoltarea economiei românești s-a dis
tins in anii de după Congresul al IX-lea 
deopotrivă ca un proces complex, multi
lateral. in ansamblul căruia creșterea rolu
lui industriei se realizează în interdepen
dență cu dezvoltarea și modernizarea 
tuturor ramurilor și subramurilor, eu deo
sebire a agriculturii.

Opțiunea dezvoltării economice pro
movată după Congresul al IX-lea a generat 
o poziție radical nouă și față de știință. 
Promovarea susținută a cercetării științi
fice, dezvoltării tehnologice și progresului 
tehnic in strinsă legătură cu programele 
ți planurile de dezvoltare economlco-socia- 
lă a țării, cu învățămîntul și cu cerințele 
producției a devenit o trăsătură definitorie 
a cincinalelor parcurse de la Congresul al 
IX-lea, obiectul unei politici consecvente, 
elaborată și pusă în practică sub îndruma
rea neobosită a secretarului general al 
partidului. O sugestivă reflectare a acestei 
politici o constituie „Programul-directivă 
de cercetare științifică, dezvoltare tehnolo
gică ți de introducere a progresului tehnic 
pină în anul 2 000“.

Un rol esențial In înfăptuirea politicii 
partidului în domeniul științei revine 
tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, om de știință de talie 
internațională, militantă de seamă a parti
dului, luptătoare neobosită pentru o știință 
pusă în slujba păcii.

Transformată în autentică forță de pro
ducție. știința a fost așezată in anii de după 
Congresul al IX-lea pe noi principii și 
criterii de apreciere, între care se remarcă :
• creșterea capacității de asimilare și 

Introducere în toate domeniile activității 
economico-sociale a celor mai noi și efi
ciente cuceriri ale revoluției științifico- 
tehnice contemporane ;

8 sporirea contribuției cercetării și in
gineriei naționale, a creației științifice 
românești ia progresul multilateral și dina
mic al țării noastre, la îmbogățirea tezau
rului cunoașterii universale ;
• legarea tot mal strinsă a cercetării cu 

invățămintul și producția ;

România a început să aloce pentru dezvol
tare circa o treime din venitul național — 
poate cea mai înaltă rată de acumulare din 
lume, pe care o menține pină azi. Pe baza 
efortului propriu a devenit posibilă reali
zarea în ultimele două decenii a unor pro
grame de investiții fără precedent, din ce 
în ce mai substanțiale de la un cincinal la 
altul, cuprinzînd absolut toate sectoarele 
vieții economico-sociale, toate zonele și 
localitățile țării.

• ridicarea competitivității in domeniile 
de virf ale dezvoltării tehnologice și pro
gresului tehnic.

Viața merge cu pași mari înainte ! Noile 
realități impuse în anii din urmâ atît în 
economia noastră, cit și pe plan interna
țional au conferit noi trăsături conceptu
lui de dezvoltare a, economiei românești.

Trecerea de la dezvoltarea extensivă Ia 
cea intensivă constituie sensul dezvoltării 
economiei noastre in etapa actuală. Depar
te de a fi o formulare abstractă, în spatele 
ei se află procese economice ce implică un 
mare efort de inovare și creație, o susținută 
angajare în muncă.

După Congresul al XIII-lea al partidu
lui, procesul de industrializare a intrat in
tr-o etapă calitativ nouă, definită de mo
dernizarea radicală a structurii producției 
industriale, prin creșterea cu prioritate a 
ramurilor de înaltă tehnicitate care valori
fică superior materiile prime, resursele 
energetice și munca socială, asigurind pro
movarea largă a progresului tehnic în în
treaga economie, o competitivitate ridicată 
a produselor românești pe piața externă.

Efortul de industrializare este îndreptat, 
totodată, spre modernizarea mijloacelor de 
muncă din economie pentru a asigura ex
tinderea largă a mecanizării, automatiză
rii, cibernetizării și robotizării. Finalitatea 
acestor procese o constituie :
• sporirea simțitoare a productivității 

muncii ;
• asigurarea unul grad înalt de prelu

crare a materiilor prime și materialelor, 
de valorificare a energiei și combustibili
lor ;
• ridicarea nivelului tehnic șl calitativ 

ai produselor — condiția vitală pentru 
afirmarea forței lor competitive pe piața 
externă.

Saltul calitativ în care s-a înscris econo
mia noastră in actualul cincinal <1986— 
1990) se realizează exclusiv sub semnul 
eficienței superioare, proces stimulat 
puternic de adoptarea, din inițiativa tova
rășului Nicolae Ceaușescu, a noului meca
nism economic bazat pe principiile auto- 
conducerii muncitorești și autogestiunii 
eccmomico-financiare.

Dezvoltindu-se ani în șir într-un ritm 
mediu de circa 10 la sută — o dinamică 
de excepție în lume — industria a devenit 
principalul producător dc venit național 
— peste 60 la sută. Construcțiile de mașini 
asigură partea covîrșitoare a nevoilor de 
mașini, utilaje, instalații și majoritatea 
mărfurilor de export. Tocmai industria 
modernă, diversificată, creată în ultimele 
două decenii, a făcut posibilă realizarea 
unor proiecte de mare amploare și com

plexitate, folosind exclusiv tehnică și teh
nologie autohtonă. In anii „Epocii 
Nicolae Ceaușescu" industria românească 
și-a demonstrat strălucit capacitatea de a 
rezolva cele mai dificile probleme ale pro
gresului multilateral al patriei, chiar in 
condițiile adincirii crizei economice mon
diale.

Evaluate în lumina acestor realități in
contestabile, opțiunile economice ale parti
dului nostru își dovedesc din plin caracte
rul realist, justețea indubitabilă. Acestui 
gînd înalt îi dădea glas tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cind afirima cu aleasă 
mindrie patriotică : „Dacă România, trecind 
pe calea construcției socialiste, nu ar fi

Epoca noii revoluții agrare
„CONTINUING IN RITM INTENS INDUSTRIALIZAREA SOCIALISTA 

— afirma răspicat tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU la inalta tribună a fo
rumului comuniștilor români din iulie 1965 — VOM ACORDA O MAI MARE 
ATENȚIE DEZVOLTĂRII AGRICULTURII, SPORIRII PRODUCȚIEI VE
GETALE Șl ANIMALE".

In consens cu această orientare pro
gramatică a partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a elaborat o concepție 
unitară și armonioasă asupra rolului agri
culturii într-o economie modernă, perma
nent racordată la pulsul viguros al revolu
ției tehnico-științifice contemporane, for- 
mulind teze și concluzii care se înscriu în 
patrimoniul gindirii social-politice și eco
nomice revoluționare a partidului nostru, 
in teoria și practica dezvoltării societății 
socialiste.

La temelia noului concept despre agri
cultură, secretarul general al partidului a 
așezat viziunea novatoare privind redefini- 
rea acesteia ca ramură de bază a econo
miei noastre naționale. S-a deschis astfel 
drumul pentru o nouă politică economică, 
în cadrul căreia modernizarea agriculturii a 
fost ridicată la rangul de prioritate majoră a 
planului național unic de dezvoltare eco
nomico-socială.

.Un alt pilon de rezistență al noii politici 
agrare a partidului, clădit în anii de după 
Congresul al IX-lea, îl constituie orienta
rea fermă a agriculturii pe calea dezvol
tării intensive.

S-a avut în vedere realitatea obiectivă 
că, dacă dezvoltarea intensivă se impune 
în mod obiectiv la nivelul întregii econo
mii, acest lucru este poate cu atît mai 
necesar in agricultură, unde, după cum se 
știe, posibilitățile unei creșteri de' tip ex
tensiv sînt, practic, extrem de reduse. Pă
mîntul e atît cit e ! In aceste condiții, agri
cultura poate face față nevoilor societății 
numai printr-o dezvoltare intensivă.

Proces de esență calitativă, intensificarea 
agriculturii are în vedere toate laturile ma
teriale, economice, științifice și, sociale im
plicate în dezvoltarea acestei ramuri. Con
ceptul noii revoluții agrare realizează o 
înaltă sinteză a acestor factori, dindu-le o 
triplă finalitate economico-socială :
• creșterea puternică a randamentelor 

la toate culturile și in toate sectoarele, ast
fel incit să sc asigure obținerea de pro
ducții sigure, înalte și stabile, care să 
acopere in mod corespunzător nevoile eco
nomiei naționale de materii prime agricole, 
satisfacerea cerințelor de consum ale popu
lației, precum și crearea unor disponibili
tăți pentru schimburile economice internaționale ;

• aplicarea pe scară largă In producție a cuceririlor științei agricole ;
• schimbarea radicală a Însuși modului 

de muncă, de viață și de gindire al intregii țarammi.
în anii de după Congresul al IX-lea, 

realizarea unei agriculturi intensive, de 
mare randament, se desfășoară pe fondul 
asigurării unui raport optim între industrie 
și agricultură, al dezvoltării armonioase și 
echilibrate a tuturor ramurilor economiei 
naționale. Ritmurile Înalte de creștere a 
producției agricole constituie factorul pri
mordial menit să asigure menținerea unui

• DACA IN 1950 ROMANIA PRODUCEA DOAR 5,1 MILI
OANE TONE CEREALE, IAR IN 1965 CIRCA 12 MILIOANE, IN 
1985 A AJUNS LA 23 MILIOANE TONE. DEPĂȘIND GRANIȚA 
CELOR 1 000 KG DE CEREALE PE LOCUITOR, ȚARA NOASTRĂ 
SE ÎNSCRIE PRINTRE PRIMELE PRODUCĂTOARE DE CEREALE 
DIN EUROPA Șl DIN LUME.

Drumul larg al recoltelor bogate de-abia 
de aici încolo se deschide. Noua revoluție 
agrară, în plină desfășurare in acest cinci
nal. asigură premisele cele mai favorabile. 
In numai cinci ani producția de cereale 
va trebui să atingă aproape 33 milioane 
tone. Mari creșteri — de neimaginat nu cu 
prea mulți ani în urmă — se vor înregistra 
și in celelalte domenii ale producției 
agricole.

Sînt obiective realiste, pe deplin posibil 
de atins. Argumentele le oferă numeroase
le unități agricole care au obținut în ulti
mii ani producții medii la hectar de peste 
8 000 kg de griu și peste 20 000 kg știuleți 
de porumb, peste 3 000 kg de floarea- 

acționat pentru dezvoltarea puternică a 
forțelor de producție, pentru realizarea 
unei industrii moderne, pe baza tehnicii 
celei mai avansate, ar fi rămas in conti
nuare o țară slab dezvoltată, dependentă 
de țările industrializate".

Este mai mult decit evident faptul 
că, sub conducerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, România a cunoscut o 
ascensiune economico-socială care are 
puțini termeni de comparație ; baza indus
trială puternică creată în anii de după 
Congresul al IX-leâ ne oferă toate șansele 
să ajungem din urmă, într-un scurt timp, 
țările avansate din punct de vedere eco
nomic.

echilibru între Industrie șl agricultură șl, 
totodată, să accelereze procesul de apro
piere a randamentelor agriculturii noastre 
de cele pe care le realizează țările cu agri
cultură avansată.

în viziunea programului adoptat de Con
gresul al XIII-lea al partidului, „căile de 
atac" ale înaltelor recolte se Înscriu in 
următoarea desfășurare :
• realizarea lucrărilor de ameliorare a 

solului și creșterea fertilității pămintului 
prin înfăptuirea unui vast program de iri
gații, îmbunătățiri funciare, de chimizare 
și mecanizare completă a lucrărilor agricole ;

• promovarea largă tn producție a celor 
mai noi cuceriri ale cercetării științifice agricole ;
• perfecționarea organizării agriculturii;
• creșterea gradului de calificare a țărănimii ;
• aplicarea cu fermitate a principiilor 

autogestiunii economico-financiarc ;
• instaurarea unui inalt spirit de ordine 

și disciplină in activitatea tuturor unități
lor agricole, a tuturor lucrătorilor din agricultura.

Noua politică agrară instituită după Con
gresul al IX-lea al partidului și-a ilustrat 
exemplar caracterul realist, novator, înain
te de toate prin însuși modul cum a evo
luat in acest răstimp producția agricolă a 
tării.

soarelui și peste 50 tone sfeclă de zahăr. 
Este, așadar, pe deplin justificată orien
tarea stabilită de partid privind înfăptuirea 
unui salt calitativ în nivelul producției și 
productivității agricole.

Dacă aceste posibilități latente seculare 
ale pămintului românesc au devenit azi 
certitudini, faptul se datorește extraordi
narei capacități vizionare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, capacitate întemeiată 
pe cunoașterea adincă a realităților din 
agricultura noastră, pe aplicarea celor mai 
noi cuceriri ale revoluției științifice și teh
nice mondiale, eu largă desfășurare și in 
domeniul agriculturii.
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21 de ani de la istoricul forum al comuniștilor români din iulie 1965
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Epoca făuririi unui amplu edificiu

democratic
„SOCIALISMUL SE CONSTRUIEȘTE CU POPORUL ȘI PENTRU PO

POR". Acest principiu democratic cu valoare decisivă pentru infăptuirea 
obiectivului istoric fundamental al noii orinduiri a devenit in ultimele două 
decenii o realitate majoră a societății românești.

Congresul al IX-lea a conferit o 
nouă valoare unității dintre partid și 
popor, întăririi continue a legăturii parti
dului cu masele largi, participării în
tregului popor la elaborarea și la înfăp
tuirea hotăririlor care privesc progresul 
societății noastre. în raportul la cel 
de-al IX-lea Congres, tovarășul 
Nicolae Ceapșescu sublinia cu putere ideea 
că unitatea clasei muncitoare, a țărănimii, 
a intelectualității, a tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii in jurul partidului repre
zintă garanția sigură a înaintării societății 
noastre pe drumul socialismului. Anii care 
au urmat au confirmat Ia scara istoriei 
valoarea acestui principiu esențial al de
venirii noastre. Preocuparea neabătută ca 
Întreaga politică a partidului să fie expre
sia autentică a intereselor clasei muncitoa
re, ale poporului a determinat, o dată cu 
fiecare nou stadiu atins în dezvoltarea 
societății, perfecționarea formelor de 
conducere și dinamizarea pe această cale 
a inseși construcției socialiste.

Experiența fiecăruia dintre noi a probat 
și probează adevărul că un popor li
ber, stăpin pe destinele sale, avind drept 
conducător un partid revoluționar, poate 
să conducă mai bine și conduce mai bine 
decit fostele clăse exploatatoare. Socialis
mul constituie astăzi idealul de viață al 
tuturor oamenilor muncii de la orașe și 
sate, care înfăptuiesc cu abnegație și 
eroism Programul partidului pentru că văd 
In prevederile acestuia nu valori ahstrac- 
te, transpuse intr-un timp îndepărtat, "ci 
obiective practice, din care unele sînt de 
pe acum înfăptuite, un program cutezător 
și realist, confirmat de viață. Esența noilor 
structuri democratice, socialiste, revolu
ționare, pe care partidul le-a edificat în 
viața politică a societății românești, rezidă 
în faptul că toți cetățenii patriei au ace
leași drepturi în toate domeniile, aceleași 
libertăți, dar și aceleași îndatoriri. Socia
lismul, arăta în. acest sens tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, înseamnă umanism, li
bertate, dreptate socială, o largă partici
pare a maselor la conducerea societății,

Conținutul etapei pe care o parcurgem, 
adîncile prefaceri care au avut loc în toate 
domeniile vieții sociale au afirmat cu pu
tere cerința permanent actuală a dezvol
tării democrației socialiste, a ridicării la 
un nivel superior a exercitării rolului con
ducător al partidului. Acestor cerințe ale 
istoriei contemporane le răspund în mod 
strălucit trăsăturile de militant revoluțio
nar ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
personalitatea sa de promotor al noului în 
activitatea partidului, a întregii societăți, 
luptător neobosit împotriva a tot ceea ce 
este învechit, depășit de realitate, a tot 
ceea ce împiedică mersul înainte al socie
tății noastre. Dialogul permanent al con
ducătorului partidului și statului cu oame
nii muncii, in cadrul numeroaselor vizite 
de lucru în toate județele țării, a afirmat 
pregnant, în cei 21 de ani care au trecut 
de ia Congresul al IX-lea, principiul uni
tății dintre partid șl popor, al coeziunii 
indestructibile a forțelor sociale și politice 
ale țării.

Constituie azi o realitate de netăgăduit 
a vieții noastre manifestarea activă, efi
cientă a voinței politice a clasei muncitoa
re, a întregului popor In cadrul creat de 
noile organisme democratice instituite după 
Congresul al IX-lea — consiliile și adună
rile generale ale oamenilor muncii, foru
murile naționale ale oamenilor muncii din 
industrie, agricultură, invățămînt, știință 
și cultură. Frontul Democrației și Unității 
Socialiste, creat în 1974, înmănunchează azi 
toate forțele politice, clasele și categoriile 
sociale care alcătuiesc națiune^ noastră 
socialistă.

Fără îndoială că organismele democratice 
create in ultimele două decenii sint, înain
te de toate, rezultatul schimbărilor revo
luționare care s-au produs în societatea 
noastră. Ele constituie, in același timp, o 
urmare directă a înfăptuirii hotăririlor 
Congresului al IX-lea, care au determinat 
o nouă concepție, un nou stil de conducere 
a societății noastre socialiste. Partidul 
a promovat larg, în toți acești ani, princi
piul conducerii și răspunderii colective 
pentru că a văzut in aceasta cadrul optim

de afirmare a responsabilității și angajării 
sociale.

Conceptul românesc de autoconducere 
muncitorească și formele sale instituțio- 
nalizate în ultimii ani au dat un conținut 
mai profund procesului democrație de con
ducere a vieții economice și sociale, asoci- 
indu-i în mod nemijlocit răspunderea pen
tru buna gospodărire a părții din avuția 
națională încredințată spre administrare și 
dezvoltare.

în România de azi, sistemul larg parti
cipativ al democrației muncitorești-revolu-

T-
ț

î

*

*

*

In spiritul hotăririlor Congresului al 
IX-lea, care a determinat o schimbare 
înnoitoare in concepția de conducere 
a societății noastre socialiste, după 
1965 au fost instituționalizate ca orga
nisme larg reprezentative la nivelul 
național :
- Congresul consiliilor oamenilor 

muncii din industrie, construcții, trans
porturi și circulația mărfurilor

- Congresul consiliilor de conducere 
ale unităților agricole socialiste, al în
tregii țărănimi

— Congresul consiliilor populare ju
dețene și al președinților consiliilor 
populare municipale, orășenești și co
munale

- Conferința pe țară a președinților 
consiliilor populare

— Congresul educației politice și al 
culturii socialiste
- Congresul științei și invățămintului \
Au fost create in același timp or- 

gane eu caracter permanent, investite 
cu largi atribuții :
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populare.

- Consiliul 
Muncii

Național al Oamenilor

- Consiliul Național al Agriculturii
- Consiliul 

Invățămintului
Național al Științei și

— Camera legislativă a consiliilor

*

A
ționare, în care reprezentanții direcți ai 
maselor populare hotărăsc asupra destine
lor țării, asupra politicii interne și externe, 
asupra căilor de dezvoltare a forței mate
riale și spirituale a patriei conturează 
imaginea unei societăți a muncii libere, 
condusă liber de cei ce muncesc.

Epoca înaltului respect pentru om,

a umanismului revoluționar
INDISOLUBILA LEGĂTURĂ INTRE DEZVOLTAREA GENERALA A 

ECONOMIEI, CREȘTEREA VENITULUI NAȚIONAL ȘI RIDICAREA NI
VELULUI DE TRAI MATERIAL ȘI SPIRITUAL AL POPORULUI — iată 
concepția după care Partidul Comunist Român se călăuzește in tot ceea ce 
proiectează și înfăptuiește.

în mod deosebit și sistematic, in cei 21 
de ani ce au urmat istoricului Congres al 
IX-lea al partidului, transpunîndu-se con
secvent in practică Orientările programatice 
profund umaniste și temeinic fundamen
tate științific ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. energiile și capacitățile 
creatoare au fost îndreptate tot mai direct 
și mai term spre infăptuirea unor pro
grame din ce in ce mai vaste și mai com
plexe de ridicare a calității vieții. Sînt

programe pătrunse și caracterizate de înal
tul respect pentru omul noii societăți, de 
preocuparea pentru dezvoltarea și afirma
rea personalității umane.

Marile realizări ale acestor ani sint cu 
atit mai revelatoare dacă avem în vedere 
faptul că am fost nevoiți să ne confrun
tăm și cu o serie de dificultăți provocate 
fie de calamități naturale, fie de fenomene 
inevitabile ale dezvoltării sau de manifes-

In cei 21 de ani de cind se află in fruntea partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, cu alți tovarăși din conducerea de partid 
și de stat, a făcut 647 vizite de lucru în toate județele țării și 
in Capitală. ,

în această perioadă, secretarul general al partidului a 
efectuat 2 291 vizite in unități economice și sociale, după 
cum urmează :

1 087

471

137

310

123
163

in unități industriale și de transport

în unități agricole

pe șantiere de construcții

în unități social-culturale și de învățămînt

la institute de cercetare științifică și de proiectare 
la expoziții economice, de artă și cultură

In cei 21 de ani, tovarășul Nicolae Ceaușescu a parti 
cipat la 242 congrese, conferințe, consfătuiri, ședințe și întîl 
niri de lucru la nivel național, care au reunit cadre de con 
ducere și oameni ai muncii din toate domeniile de activitate

țări ale crizei economice care zguduie lu
mea contemporană.

în anii 1965—1985, prin aplicarea progra
melor de creștere a nivelului de trai al 
poporului adoptate de congresele partidu
lui, s-au înregistrat progrese și realizări 
cu totul remarcabile, în toate domeniile 
ce privesc munca și viața noastră, a tu
turor.

...Cine nil beneficiază, spre exemplu, de 
dreptul la muncă — drept primordial care, 
în alte societăți bazate pe exploatare, con
stituie încă un deziderat ! In tripla sa ca
litate — de proprietar, producător și bene
ficiar — omul muncii din România socia
listă are posibilitatea reală să desfășoare 
o activitate utilă și retribuită, potrivit cu 
pregătirea și capacitatea fiecăruia. Dezvol
tarea economico-socială este nemijlocit le
gată de crearea unor noi locuri de muncă 
în toate colțurile țării, ceea ce conduce la 
sporirea continuă a numărului personalu
lui muncitor : concret, de la 4,3 milioane 
în anul 1965, la 7,7 milioane in 1985. Dar 
dezvoltarea planificată a economiei națio
nale solicită ca acest potențial mereu mai 
mare de forțe umane să aibă și o califi
care mereu mai înaltă. De aceea, societa
tea se îngrijește și de pregătirea oameni
lor pentru muncă : numai actualul cincinal 
prevede, în acest sens, un program de 
formare profesională a unui număr de 
aproape două milioane de persoane — din
tre care 146 000 ingineri și alți specialiști 
cu studii superioare. Programele de per
fecționare vor cuprinde anual cite trei mi
lioane de persoane, punîndu-se accentul pe 
însușirea mai multor meserii.

...Sau care om al muncii nu a beneficiat 
in acești 21 de ani de succesivele majorări 
ale retribuției pentru munca desfășurată. 
Justețea politicii partidului nostru in acest

in istoria țării. S-au construit cartiere noi, 
orașe noi, noi așezări rurale : cele 2,3 mi
lioane de apartamente ridicate din 1965 
încoace reprezintă de șase ori mal mult 
decit s-a construit in cele două decenii 
anterioare !

...Alte prefaceri Înnoitoare, revoluționa
re, alte împliniri spectaculoase — mai 
multe, mai marcante, mai expresive pe 
parcursul anilor scurși de la Congresul al 
IX-lea al partidului — au avut loc și in 
celelalte planuri ale vieții sociale a țării,

• PENTRU TOATE CHELTUIELILE SOCIAL-CULTURALE, STA
TUL NOSTRU A ALOCAT 20,9 MILIARDE LEI IN 1965 Șl 107,6 
MILIARDE LEI IN 1985. CEEA CE ÎNSEAMNĂ O CREȘTERE DE 
LA 1 100 LEI, IN MEDIE PENTRU UN LOCUITOR, LA 4 736 LEI.

domeniu, grija pentru omul muncii și ne
voile sale sint reflectate concludent de 
corelația științifică între rata acumulării 
și a fondului de consum, avind drept cri
terii de optimizare creșterea neîntreruptă 
a calității vieții pe baza creșterii perma
nente a venitului național realizat prin 
muncă. Prin asigurarea unei proporționa- 
lități corespunzătoare între retribuții (in 
funcție de cantitatea, calitatea și impor
tanta socială a muncii), prin reducerea 
continuă a raportului dintre retribuțiile 
maxime și minime din economie, au foșț 
transpuse in practică principiile eticii și 
echității socialiste, politica de retribuire și 
ridicare a veniturilor populației contribu
ind și ea la întronarea noilor raporturi so
ciale. Datorită dezvoltării forțelor de pro
ducție, creșterii producției materiale și a 
venitului național, retribuția medie a ajuns 
aproape de 3 ori mai mare decit in anul 
1965, statul punind la dispoziție o bună 
parte din veniturile create prin munca oa
menilor și pentru satisfacerea (gratuită sau 
cu plată redusă) a nevoilor social-culturale 
ale tuturor membrilor societății.

...De dreptul la odihnă beneficiem, de 
asemenea, fiecare dintre noi. După intro
ducerea săptămînii reduse de 46 de ore, 
urmează să se treacă în cursul actualului 
cincinal — în relație cu creșterea produc
tivității muncii — Ia săptămina de lucru 
de 44—42 de ore. In chip firesc, pentru 

• odihna oamenilor muncii, a tuturor cetă
țenilor, societatea noastră a creat și dezvol
tat o largă rețea de stațiuni în cele mai 
pitorești zone ale țării. Anual, peste 11 mi
lioane de oameni ai muncii (față de 5,9 
milioane în 1965) beneficiază de serviciile 
acestei largi rețele.

...Marea majoritate a cetățenilor tării au 
trăit in acești ani bucuria de a păși intr-o 
locuință nouă — trainică și modernă ca 
tot ce înălțăm prin munca noastră. Voca
ția constructivă a poporului român — re
flectată intr-o multitudine de obiective 
ctitorite in toate zonele și județele țării — 
se exprimă și in amploarea construcției 
de locuințe. Acești 21 de ani au consem
nat, in acest domeniu, un ritm fără egal

ale vieții fiecăruia dintre noi. S-ar putea 
aminti, in această ordine, că societatea 
noastră alocă an de an fonduri mereu mai 
mari, de la bugetul de stat, necesare finan
țării acțiunilor pentru : învățămînt, ocro
tirea sănătății, ajutorarea mamelor și co
piilor, asigurarea socială și de bătrinețe, 
extinderea și diversificarea continuă a ser
viciilor publice, desfacerea bunurilor de 
consum pentru populație, desfășurarea ac
tivităților cultural-artistice și sportive, și 
cite altele.

Desigur, țelul politicii partidului, dorin
ța noastră, a tuturor este ca omul socie
tății românești contemporane să poată trăi 
mereu mai bine, să poată lăsa urmașilor 
condiții de viață superioare, potrivit înal
tului standard de viață al civilizației so
cialiste și comuniste. Iar programele țării, 
proiectele oamenilor ei — izvorîte din ho- 
tărîrile Congresului al XIII-lea al parti
dului — sint mai ample, mai însuflețitoa- 
re. Semnificativ pentru cei 21 de ani glo
rioși ce-au trecut de la Congresul al 
IX-lea, pentru anii de mărețe împliniri ce 
vor urma este faptul că pe baza trainică 
a dezvoltării economice și a sporirii avu- 

■ ției naționale s-a realizat, se realizează 
și se va realiza o nouă calitate a muncii. 
Și, prin aceasta, o nouă calitate a vieții.

Epoca afirmării conștiinței socialiste,

a unității de nezdruncinat în jurul

partidului, al secretarului său general
FIECARE EPOCA ISTORICA SE DEFINEȘTE PRIN OAMENII SAl... 

„ORINDUIREA SOCIALISTA — definea reperele bătăliei pentru omul 
societății socialiste secretarul general al partidului — ÎȘI PROPUNE SA 
PLAMADEASCA UN OM NOU, CU UN LARG ORIZONT DE GINDIRE Șl 
ÎNȚELEGERE, CAPABIL SA DESCIFREZE SENSUL LEGILOR OBIECTIVE 
ALE DEZVOLTĂRII SOCIALE, SA PARTICIPE ÎN CUNOȘTINȚA DE 
CAUZA LA FĂURIREA ISTORIEI, SA-Ș1 CROIASCĂ IN MOD LIBER ȘI 
CONȘTIENT PROPRIUL SAU DESTIN. TIPUL UMAN NOU PE CARE 
VREM SA-L FĂURIM IN SOCIETATEA NOASTRĂ TREBUIE SA SE CA
RACTERIZEZE PRIN PASIUNE PENTRU MUNCA CREATOARE, PRIN- 
TR-UN ÎNALT SPIRIT DE RĂSPUNDERE FAȚA DE INTERESELE GENE
RALE ALE COLECTIVITĂȚII, PRINTR-O ȚINUTA MORALĂ ALEASA, 
PRINTR-O ELEVATA VIAȚA SPIRITUALA'

Este un adevăr asupra căruia au medi
tat, in timp, toți marii ginditori ai lumii. 
Motivul? Descifrarea datelor de esență ale 
condiției umane a rămas o adevărată cheie 
dd' boltă a înțelegerii problemelor omului, 
intr-un context -istoric dat.

Cum se înfățișează omul orinduirii noas
tre, la examenul celor 21 de ani de istorie 
nouă, din perspectiva exigențelor formu
late de Congresul al IX-lea ? Documentele 
programatice ale partidului, opera teoretică 
și practică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
viața atit de tumultuoasă a constructorilor 
socialismului cristalizează răspunsuri clare, 
argumente temeinice. Formarea omului 
nou se inscrie — în constelația uriașelor 
înfăptuiri alb acestor ani —■ drept con
strucția cea mai complexă.

Structura de rezistență a acestei con
strucții iși ia puterea din realitatea potrivit 
căreia, în climatul social-politic al „Epocii 
Nicolae Ceaușescu", omul reprezintă cu 
adevărat țelul suprem, esența întregii poli
tici a Partidului Comunist Român. Este 
adevărul la care raportăm totdeauna fap
tele noastre, drumul revoluționar de mun
că și de viață.

Meritul partidului nostru este acela că, 
nu numai a meditat, ci a și acționat in 
spiritul acestor idei transformatoare a con
diției umane, în spiritul afirmării în viață 
a unui nou umanism sincronizat cu exi
gențele morale ale epocii luminoase pe care 
o trăim. Privim in jur și tabloul care tre
zește mindrie și încredere in forța de în
noire socială este oferit, în primul rînd, de 
dimensiunea moral-politică a omului nou, 
aflat într-un proces revoluționar de edu
care și formare. Dimensiune dată de parti
ciparea lui activă, conștientă la infăptuirea 
politicii partidului, a operei de edificare. 
socialistă. Iar „creuzetul miraculos" în care 
se plămădesc virtuțile morale înaintate, în 
care se desăvirșește „standardul moral" 
care II Înalță pe omul de azi deasupra ni
velului atins de omul din societatea înte
meiată pe exploatare și asuprire, nu poate 
fi decit munca liberă și creatoare.

Uriașul laborator al muncii unde demni
tatea existenței devine realitate. Loc unde 
egalitatea în drepturi și în îndatoriri se 
convertește din premisă în practică socială; 
unde se învață respectul pentru piinea 
ciștigată cinstit, pentru opera durată cu 
sudoare ; unde se învață dragostea de pa
trie ; loc unde se deprind normele moralei 
socialiste — abnegația în muncă, cinstea, 
ideea de dreptate, de întrajutorare, spiritul 
revoluționar — trăsături care conferă o dis
tincție aparte omului nou. Crearea — in 
perioada de după Congresul al IX-lea și 
prezent — a peste 3 noi milioane locuri 
de muncă, asigurarea practică a mijloace
lor propice de trai, de învățătură și cul
tură, de dezvoltare a personalității umane 
etc. sînt tot atîtea „condiții sociale obiec
tive necesare pentru eliminarea oricăror 
forme de înstrăinare economică, pentru 
dezvoltarea și înflorirea personalității 
umane", „cadrul socio-economic în care se 
înrădăcinează noul umanism".

Este umanismul ce se desăvirșește sub 
privirile noastre. El este probat la scara 
uriașei construcții gîndite științific, vizionar 
de partid, de secretarul' său general, care 
nu o dată a arătat că „pcutrii a putea 
transforma în mod revoluționar intreaga 
societate trebuie, in primul rind, să trans
formăm oamenii, pe cei chemați să înfăp
tuiască aceste schimbări revoluționare". 
Descifrăm în această orientare programa
tică motivația întregului efort consacrat 
nobilei construcții a omului nou. Strategia 
formării lui nu-i scop in sine, ci necesitate 
obiectivă, impusă de chiar construcția re
voluționară a noii orinduiri. Transformarea 
revoluționară a omului, afirmarea largă a 
umanismului revoluționar sint în această 
viziune principială, pe termen lung, com-

ponente obligatorii ale edificării socialis
mului și comunismului pe pămintul 
României.

Caracteristic pentru procesul fără prece
dent de făurire a omului nou : accesul egal 
la muncă, cum se argumenta mai înainte. 
Accesul larg, efectiv și egal la valorile ști
inței și culturii, la condiții de viață civili
zate. Participarea egală a creatorilor de 
bunuri materiale și spirituale la conduce
rea efectivă a vieții politice și obștești, Ia 
pregătirea și luarea deciziilor in proble
mele fundamentale ale țării etc.

Această realitate arată oricui faptul că 
noua eră a libertății și afirmării autentice 
a omului asigură realizarea fericirii per
sonale în contextul firesc al edificării feri
cirii Întregului popor. Și mai arată că per
sonalitatea umană are multiple căi de îm
plinire — de la participarea la actul crea
ției materiale și spirituale in calitate de 
proprietar, producător, beneficiar Ia 
actul de făurire a propriului destin. De 
aici sentimentul de mindrie, de satisfacție 
și plenitudine umană pe care ii trăiește 
constructorul socialismului din patria 
noastră. De aici și conștiința uriașei șanse 
pe care o au, in chip egal, toți fiii patriei, 
în dezvoltarea și înflorirea personalității 
umane, ca beneficiari ai afirmării umanis
mului revoluționar. Și tot de aici — corolar 
firesc al acestui amplu proces revoluționar 
de formare a omului nou — izvorăște sim- 
țămintul unității de neclintit in jurul parti
dului, ai secretarului său general. Realita
te dominantă, puternic reliefată in anii 
„Epocii Ceaușescu", cei mai rodnici din 
intreaga, glorioasa existență de 65 de ani 
a Partidului Comunist Român.

Definit astfel, in contextul marilor înnoiri 
generate după Congresul al IX-iea al 
partidului, conceptul filozofic despre uma
nism are in vedere omul in evoluție, care 
se desăvirșește pe sine, construind. Iată ce 
consacră măreție și cutezanță strategiei de 
formare a omului nou.

Este ideea magistral formulată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu și care iși găsește 
expresie în practica socială a acestor ani : 
„esența umanismului revoluționar — spre 
deosebire de cea a umanismului burghez, 
care cultivă instinctul egoist, individualis
mul, lupta pentru bunăstarea personală in 
dauna bunăstării semenilor — constă in si
tuarea omului în centrul întregii preocupări 
și activități a societății și, în același timp, 
in stabilirea unor raporturi armonioase, 
organice intre individ și colectivitate".

La examenul istoriei, partidul comuniști
lor români, 
prezintă cu 
construcție, 
nouă.

„Epoca Nicolae .Ceaușescu" se 
cea mai durabilă și complexă 
omul nou, făuritor de istorie

„Sintem in plină ascensiune spre înaltele culmi ale civilizației 
comunismului. Așa cum am spus și in alte împrejurări - rostea 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU la Adunarea solemnă cu pri

de la făurirea Partidului Comunist 
ft un drum ușor, vom avea multe 
facem totul pentru a cuceri aceste 
repede, pe culmile luminoase ale

lejul aniversării a 65 de ani
Român — nu este și nu va 
greutăți de invins. Trebuie să 
piscuri și a ajunge, cit mai 
societății fără clase, ale înfăptuirii visului de aur — a comu
nismului".

Ceea ce părea cindva un vis, o proiecție îndepărtată a idea
lului revoluționar nutrit de cei mai clarvăzători fii ai națiunii, 
capătă acum, in glorioasa, dinamica epocă deschisă de istori-

1965, contururile din ce in ce mai palpa-cui Congres din iulie 1965, contururile din ce in ce mai palpa
bile ale unui viitor scrutat cu luciditate și realism, ale unui urcuș 
greu și eroic, dar neasemuit de însuflețitor, devenit năzuință, 
devenit hotărire a întregului popor condus de partid. Mărețele 
înfăptuiri socialiste din acești ani, care au comprimat veacurile 
in decenii, puternica lumină călăuzitoare ce emană din hotă- 
rîrile Congresului al XIII-lea, din intreaga operă și mai oles din 
recentele orientări programatice ale secretarului general al 
partidului, constituie temeiurile încrederii, ale luptei și muncii 
unei națiuni care, stăpină pe destinele sale, mindrâ de pre
zentul și viitorul său, se indreaptă in cadență revoluționară spre 
orizonturile comunismului.
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Puternică mobilizare a forțelor din agricultură pentru 

încheierea grabnică a recoltării GRIULUI
Secerișul griului continuă în unitățile agricole 

din întreaga țară, cu excepția județelor Olt, 
Buzău, Ialomița, Giurgiu și sectorul agricol Ilfov, 
unde, datorită muncii susținute a mecanizato
rilor, cooperatorilor și specialiștilor, această lu
crare a fost încheiată. Potrivit datelor furnizate 
de Ministerul Agriculturii, pînă joi seara au fost 
recoltate peste 1,7 milioane hectare, reprezen
tând 68 la sută din suprafață. Din analiza sta
diului lucrărilor rezultă că ritmul de seceriș tre
buie mult intensificat. De luni dimineața pină 
joi seara au fost recoltate 421 137 hectare, ceea 
ce înseamnă în medie peste 105 000 hectare pe 
zi. Volumul lucrărilor rămase de executat este 
însă foarte mare. Incepind de vineri dimineață 
mai este de strîns griul de pe 803 200 hectare, 
fapt ce impune o puternică mobilizare a for
țelor pentru a se asigura pretutindeni încheie
rea grabnică a recoltării. Viteze superioare la 
recoltare s-au realizat în această săptămină în 
județele Botoșani, Bihor, Maramureș, lași, Timiș, 
Satu Mare, Arad, Cluj, Vrancea și Bacău. Cu 
mai multă intensitate trebuie să se acționeze 
în zilele următoare în județele Brașov, Sibiu, 
Gorj, Mehedinți, Hunedoara și Caraș Severin, 
unde ritmul de lucru înregistrat în ultima pe
rioadă este insuficient în raport cu stadiul lu
crărilor. In toate județele unde griul se mai 
află în lanuri, organele și organizațiile de 
partid, conducerile unităților agricole au dato
ria să acționeze energic pentru desfășurarea în 
ritm intens a secerișului, pentru folosirea din 
plin a combinelor și a mijloacelor de transport, 
astfel incit întreaga recoltă din acest an să fie 
transportată și depozitată cit mai repede.

SUCEAVA

SĂLAJ

CLUJ VASLUI
BACĂU

ARAD ALBA

SIBIU

[honlpoara

BUZĂU 'BRĂILA
TULCEA

\CARAȘ-SEVENR ARGEȘVILCEA ]PÎHBOVITA\

1IHCDINȚI. •CĂLĂRAȘI
’CONSTANTA

DOLJ

BISTRIȚA- S NĂSAUD

galați

Ș7)
NEAMȚ

MUREȘ J HARGHITA

.PR4HDM

1 w IALOMIȚA
\rny--

@\GJURGiu^ 

TeLEOMAHVyujr

țCOHCrtA țVRANcEA 
BRASOV^S-^ / 5.

STADIUL RECOLTĂRII GRIULUI, în procente, pe județe, în seara zilei de 17 iulie. (La 18 iulie, 
județele Tulceq și Vrancea au raportat încheierea recoltării griului)

Timiș; RITMUL DE LUCRU IN CREȘTERE, 
DOVADA EFICIENȚEI MĂSURILOR ÎNTREPRINSE

Caraș-Severin: EXEMPLUL BUN, 
PRELUAT DE TOATE UNITĂȚILE

După ploile căzute in cursul zilei 
de marți, combinele și-au reluat 
activitatea in toate zonele județului. 
Se acționează grupat, pe formații 
sau module, sub supravegherea per
manentă a specialiștilor.

Așa se procedează in unitățile din 
consiliul unic Timișoara, care au in 
cultură aproape 7 000 hectare cu 
griu. La C.A.P. Ciarda Roșie se 
stringea griul de pe ultimele hecta
re. „Am recoltat și cite 7—8 hectare 
cu o combină — ne spune Iosif 
Weiss, președinte și inginer-șef al 
unității. Secretul? Sigur, în primul 
rind hărnicia mecanizatorilor, dar și 
eficiența măsurilor luate. Astfel, 
pentru ca nici o combină să nu sta
ționeze, acestea au fost reglate per
manent în funcție de umiditatea 
spicelor! La prima oră a zilei s-a 
lucrat cu toba mai strînsă și cu re
ducerea masei de lucru. Pentru ca, 
pe măsura diminuării umidității, re
glajele să se schimbe. Apoi griul cu 
umiditate mai mare recoltat dimi
neața l-am solarizat pe platformele 
betonate din unitate, transportîndu-1 
la siloz în cursul serii. Astăzi 
încheiem nu numai recoltarea, 
ci și livrarea la.fqridul de stat a 
griului". In cursul serii, așa cum s-a 
stabilit, cgmbinele de aici au fost 
mutate Ta cooperativa vecină Chișo- 
da, pentru" cSrișHaicl^reroltarea săi 
se încheie în maximum două zile.

împreună cu inginerul-șef al con
siliului unic, Ion Miloș, parcurgem 
și cimpurile cultivate cu griu ale 
altor cooperative agricole de pro
ducție. La Sinmihaiu Român, îp 
frunte cu cadrele didactice, elevii de 
la școala generală adunau spicele 
rămase netreierate de combine. La 
Mehala, în cele citeva vetre cu griu 
căzut în urma ploilor și a vintului,

Învățăminte valoroase din experiența fruntașilor în întrecerea socialistă

Puncte de reper pentru O AGRICULTURĂ 
MODERNĂ, DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ

Ce reprezintă întreprinderea de 
sere „30 Decembrie" — unitate dis
tinsă recent cu înaltul titlu de „Erou 
al Muncii Socialiste" — in agricultura 
românească ? Atit prin modul spe
cific de organizare, cit și prin gra
dul înalt de tehnicitate a produc
ției, această unitate constituie în 
fapt o adevărată uzină agricolă care 
integrează în ea toate fazele unui 
circuit închis de realizare a produ
selor agroalimentare. Tot ce rodește 
pămîntul sau produc animalele ca
pătă aici o finalitate concretizată în
tr-o gamă largă de bunuri alimen
tare. Anul trecut, bunăoară, unita
tea de aici a livrat pentru consumul 
populației peste 40 000 tone de pro
duse agroalimentare. Raportînd can
titatea la suprafața agricolă de care 
dispune întreprinderea, înseamnă 
peste 13 000 kg la fiecare hectar. Ac
tivitatea unității se desfășoară în 17 
ferme de sere și legume de cimp, de 
cereale și furaje, pomicole, zooteh
nice, în sectoare de mecanizare, chi
mizare, transporturi și construcții, 
precum și intr-un puternic sector in
dustrial ce prelucrează produsele 
agricole obținute, stații de biogaz și 
panouri solare, laboratoare, depozi
te etc. Pentru a avea o imagine a 
calității muncii desfășurate de acest 
harnic colectiv de agricultori este 
suficient să arătăm că în cincinalul 
trecut au fost îndepliniți toți indi
catorii de plan, beneficiile ridicin- 
du-se la aproape 40 milioane lei. în 
1885, de exemplu, au fost livrate 
peste plan 1 147 tone de carne, 8 140 
hectolitri lapte, 880 tone porumb 
boabe, 350 tone de legume și fructe, 
340 tone preparate din carne, impor
tante cantități de brînzeturi și con
serve. Care sînt elementele ce con
feră activității desfășurate aici va
loare de experiență ?

EFICIENTA MAXIMA A IN
VESTIȚIILOR. Pentru dezvoltarea 
și modernizarea producției, de-a 
lungul anilor, la I.S. „30 Decem
brie" au fost realizate numeroase 
investiții, cu deosebire în sectoarele 
de bază : vegetal, zootehnic și in
dustrial, unde eficiența este ridica
tă. „Despre noi se spune că inves
tim mult — arăta Eroul Muncii So
cialiste Alexandru Ienciu, directorul 
întreprinderii. Este adevărat, dar o 
facem cu chibzuială. Căutăm să re
alizăm fiecare obiectiv cu costuri cit 
mai reduse. Oportunitatea cheltuirii 
fiecărui leu este analizată pînă la 
ultimul detaliu și numai după aceea 
se trece la acțiune. Aceasta pentru 
că fiecare leu investit trebuie să 
aducă ciștig. Și nu orice cîștig, ci 
unul realizat de pe urma unei ac
tivități ce contribuie neapărat la 

acționau cosași. Sînt două aspecte 
pe care le-am întîlnit și in alte 
locuri, ca urmare a măsurilor luate 
la indicația comandamentului jude
țean pentru agricultură, astfel ca 
peste tot să fie strînsă întreaga re
coltă, pină la ultimul spic, in ve
derea realizării și depășirii produc
țiilor planificate la hectar. Cu efi
cientă s-a procedat și in privința 
utilizării mijloacelor de transport, 
alături de capacitățile asigurate de 
I.T.A. și LT.S.A.I.A. fiind folosite și 
remorcile proprii ale unităților, pre
cum și cele din S.M.A.. astfel' ca,tot 
griul recoltat în cursul unei zile să 
ajungă pînă seara la adăpost în ma
gazii. Numai in consiliul unic Timi
șoara, pe această cale s-a asigurat 
o capacitate suplimentară de trans
port de peste 400 tone zilnic.

Se poate aprecia că, în ma
rea majoritate a unităților agri
cole timișene, la stringerea grabnică 
și în bune condiții a griului, cu for
țele mecanice sau manuale, partici
pă toată suflarea satelor aptă de 
muncă. Dar nu-i mai puțin adevă
rat că; în unele locuri, „paravanul" 
ploilor este folosit pentru justifica
rea unor lipsuri in oygașUjirea 
muncii, a defecțiunilor lă combine, 
întîrzierea predării la bazele, de re-l 
cepție a producției recoltate. De 
aceea este necesară intervenția e-ți 
nergică a organelor județene pentru 
curmarea grabnică a unor asemenea 
stări de lucruri semnalate într-o 
seamă de unități de pe raza con
siliilor unice agroindustriale Recaș, 
Belinț, Bethausen, Făget ■ și Găvoj- 
dia, unde rezultatele de pînă acum 
sînt sub nivelul posibilităților exis
tente.

Cezar IOANA 
corespondentul „Scînteii"

aprovizionarea populației cu diferi
te bunuri alimentare. Aceasta este de 
fapt și rațiunea existenței oricărei 
unități agricole".

Profilul sectorului vegetal al uni
tății, în care ponderea o dețin legu
mele, furajele și porumbul — cul
turi mari consumatoare de apă — a 
impus orientarea cu precădere a in
vestițiilor spre irigații. Realizate 
treptat, folosind surse de apă locale, 
amenajările pentru irigații și-au do
vedit pe deplin eficiența. In condi
țiile climatice dificile ale anului tre
cut, aici s-a realizat o producție de 
porumb boabe cu 2 152 kg la hectar 
peste plan, iar la tomate și varză, 
nivelurile planificate au fost depăși
te cu cite 22—25 tone la hectar. Fî- 
nurile și nutrețurile suculente cu 
valoare nutritivă ridicată se asigură 
în totalitate în unitate. Rezultatul se 
poate vedea în producțiile realizate 
în zootehnie : in 1985 s-au obținut 
4 828 litri de lapte de la o vacă, și 
nu la orice efectiv, ci la unul ce de
pășește 700 de capete. Finul de lu- 
cernă, silozul se dau la discreție. Se 
realizează cu regularitate de pe fie
care hectar cel puțin zece tone 
de fin.

Faptul că în unitate se cresc toate 
speciile de animale a pus problema 
construirii unei fabrici de nutrețuri 
combinate. Rațiunea ? Preparate „a- 
casă", furajele sint nu numai măi 
ieftine, ci și mai bune. Să demon
străm. O tonă de furaje aduse de la 
F.N.C. „Sabarul", cea mai apropiată 
unitate cu acest profil, costă cu 44 
de lei mai mult decît dacă este pro
dusă în întreprindere. Luînd în cal
cul consumul anual — 45 000 tone 
— rezultă o economie de aproape 2 
milioane lei pe an, fără să mai vor
bim de economiile mari de motorină 
care se realizează pe această cale.

Grija cu care se cheltuiește fiecare 
ban este vizibilă pentru oricine vizi
tează această unitate. In nici o fer
mă nu se intîlnesc construcții „făloa
se", costisitoare, cu elemente inuti
le. Realizate cu forțe și după proiec
te proprii, deci mai ieftin, grajdurile 
sînt funcționale și bine dotate. Mai 
mult, cînd o construcție veche nu 
mai corespunde cerințelor, nu este 
demolată, ci i se dă o folosință co
respunzătoare.

REALIZAREA EXEMPLARA A 
PROGRAMELOR. întocmite pe sec
toare și direcții de acțiune — pro
ducție vegetală, zootehnie, industrie, 
dezvoltare, hidroameliorații, crește
rea productivității muncii, reduce
rea costurilor, modernizarea produc
ției — programele se îndeplinesc cu 
regularitate an de an. Două sint

Ploile ce au căzut în ultimele zile 
în județul Caraș-Severin au avut ca 
efect încetinirea ritmului de lucru la 
recoltarea griului. Condițiile date so
licită o cit mai bună organizare a ac
tivității din cimp, următirea perma
nentă a stării lanurilor, astfel incit 
să se poată valorifica la maximum 
fiecare oră bună de lucru. Acolo 
unde s-a înțeles pe deplin această 
cerință, rezultatele obținute sînt su
perioare mediei pe județ. Cu reali
zări bune se înscriu consiliile agroin
dustriale Pojejena, Berliște, Berzovia 
și Răcăștia, unde griul se recoltea
ză pe ultimele suprafețe. Pe traseul 
secerișului se înregistrează însă și 
nedorite defecțiuni, în special în con
siliile agroindustriale Păltiniș, Ză- 
gujeni și Grădinari, ce se reflectă în 
râmîneri considerabile in urmă.

Flux continuu la recoltarea griu
lui și eliberarea de paie a terenului 
constatăm la cooperativa agricolă Ni- 
colinț. După cum ne-a decla
rat președintele unității, inginerul 
Florică Dumitru, cu cele patru com
bine de care dispune cooperativa 
s-au recoltat și 25 hectare într-o zi. 
In schimb, la C.A.P. Slatina- 
Nera, cele patru combine tra
să la marginea lanului aștep
tau semnalul specialiștilor pentru 
a începe secerișul. Numai că aceștia, 
respectiv inginerul-șef IKet Apostol 
și șeful secției de rnecanizare, Hie 
Orza, nu aveau deloc intenția de a 
comanda startul. Fără a face probe 
cum era normal, stăteau liniștiți, 
mărturisind că li s-a părut că „pă- 
mîntul este moale și griul are umi
ditate prea mare". Intr-adevăr, era 
doar o părere, pentru că umiditatea 
griului de -20 la sută permitea recol
tarea.

Organizare ireproșabilă la C.A.P.

elementele care le fac realizabile și 
eficiente : fundamentarea pe baza 
unor analize riguroase, ținind seama 
de posibilitățile de care dispune uni
tatea și urmărirea modului în care 
se realizează fiecare detaliu din pro
gram. Despre acest mod de a acționa 
care nu este o noutate, ni s-a vor
bit și în alte unități. Diferența intre 
ce se face la „30 Decembrie" și cum 
se procedează în alte părți constă 
tocmai în seriozitatea cu care este 
conceput aici și transpus în practi
că fiecare detaliu al programelor.

Ne vom referi la unul din progra
mele de anul trecut, întocmit, așa 
cum preciza directorul întreprinde
rii, din indicația dată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și anume creșterea 
gradului de intensificare a producției

La întreprinderea de sere 
„30 Decembrie"

prin organizarea de microferme de 
animale și legume în cadrul ferme
lor vegetale. Cum s-a procedat la 
ferma pomicolă nr. 6 ? Printre pomi 
au fost cultivate tomate, ceapă, spa
nac, morcovi, cartofi, sfeclă fura
jeră ș.a. Rezultatul ? De pe cela 
310 hectare ale fermei, în afară de 
producția principală — fructele —• 
s-au obținut, în cultură intercalată, 
1 500 tone legume și 1 000 tone fu
raje. Dispunind de asemenea resur
se de furaje, s-a trecut la organi
zarea unei microferme zootehnice 
in cadrul căreia se cresc 35 vaci 
(producția medie de lapte 6 480 litri 
anual de la o vacă), 700 porci, nu
trii, găini ș.a. Acest sistem de gos
podărire este generalizat în întrea
ga întreprindere. Se cresc acum în 
microferme 200 de vaci, 2 500 porci, 
50 000 pui și se realizează, totodată, 
mari cantități de furaje și legume.

INTEGRAREA PRODUCȚIEI. în
treprinderea „30 Decembrie" este o 
unitate complexă organizată în sis
tem integrat. Producția vegetală este 
valorificată mai ales în sectorul 
zootehnic, care la rindti-i asigură 
materia primă pentru a fi prelucra
tă în unitățile industriale proprii. 
Este una din căile realizării unei ac
tivități cit mai eficiente. Toată 
producția de legume și fructe este 
fie livrată în stare proaspătă, fie 
prelucrată în atelierul de conserve. 
Care este superioritatea unui ase
menea mod de organizare a produc
ției ? Să notăm părerea contabilu- 
lui-șef, Vasile Tănase. „Pentru noi, 
cea mai apropiată fabrică de pastă

Berzovia. Specialiștii unității coor
donau întreaga activitate, viteză de 
lucru fiind cea stabilită. Pe suprafața 
recoltată cu o zi inainte lucrau din 
plin la eliberarea de paie a terenu
lui trei prese de balotat. O experien
ță demnă de urmat și în alte uni
tăți, agricole. La secerișul griului, un 
calificativ bun se poate acorda și 
formației de combineri de la C.A.P. 
Gherteniș, dar nu se poate 
spune in ceea ce privește eli
berarea de pai'e a terenului. Au 
fost aduse și șase prese de balotat, 
numai că nu lucra nici una. Lipseau 
atit mecanizatorii, cit și cei care 
aveau obligația să-i supravegheze. 
De remarcat este activitatea pe care 
o desfășoară șeful secției de mecani
zare de la Ohaba-Mitnic, • Dumitru 
Drăgoi, pe care l-am întîlnit lucrînd 
efectiv in lan pe una din combine, 
alături de mecanizatori. Dar aici a 
fost neglijată asistența tehnică de 
specialitate. Astfel, lipsa’ atelierului 
mobil a făcut ca o combină să fie de
plasată cițiva kilometri, pină la sec
ție. pentru o sudură. Un „scurt-cir- 
cuit" constatăm și la C.A.P. Sasu. 
Combinele erau la marginea tarla
lei cu griu, dar nu începuseră lucrul, 
așteptind rezultatele probelor de 
umiditate,, operație țarc nu se. pu-

■ tAr facet intrucit urriidometrul era 
defect.-' " ' .u t

Aspectele prezentate sint în mă
sură să ilustreze că, acolo unde exis
tă preocupare, realizările sînt pe mă
sură. Deficiențele, aparent minore, 
trebuie eliminate grabnic, posibilități 
existind, astfel incit și in județul 
Caraș-Severin secerișul griului să se 
încheie în cel mai scurt timp.

Ion D. CUCU 
corespondentul „Scînteii"

de tomate este Ia Giurgiu. Ce ar fl 
însemnat să transportăm mii de 
tone de roșii și alte legume și fruc
te pe o distanță de 50 km? Firește, 
cheltuieli și consumuri suplimenta
re de carburanți, dar și pierderi de 
produse prin depreciere".

Efectele integrării sint deosebit de 
relevante pe planul creșterii răspun
derii fiecărui lucrător din oricare 
sector și loc de muncă pentru cali
tatea produselor și sporirea eficien
ței economice, întregul proces de 
producție fiind organizat ca pe o ban
dă industrială. „Activitatea noastră 
trebuie văzută ca un proces conti
nuu — spunea tovarășul Dumitru 
Mihai, director adjunct al întreprin
derii. Totul, de la fin pînă la pro
dusul finit, se realizează la noi. 
Orice întrerupere a circuitului aces
tui proces poate provoca perturbări 
în întreg lanțul". Să urmărim un fir. 
Ultima fermă înființată este cea de 
creștere a iepurilor de casă. Cu deo
sebire pentru această specie, calita
tea furajelor, cit și dozarea cores
punzătoare a componentelor din care 
se prepară acestea sint de mare în
semnătate pentru sănătatea anima
lelor și, implicit, pentru realizarea 
producției. Primii „pe bandă" sint 
lucrătorii din fermele de cimp care 
produc și conservă lucerna, porum
bul, orzul și nu în ultimul rind pa
iele. îi urmează cei de la fabrica de 
nutrețuri combinate care realizează 
granulele după o rețetă anume. A- 
poi răspunderea este transferată 
specialiștilor și îngrijitorilor care se 
ocupă de selecție, reproducție și 
creștere, iar în final — lucrătorilor 
de la abator, de la tăbăcărie și ate
lierul de confecții, unde se încheie 
circuitul productiv. La fel de fluent 
a fost concepută activitatea la fer
mele de porci, ol, păsări, taurine, la 
fel se va proceda și la proiectata 
fermă de curci cu o capacitate de 
3 400 tone carne anual.

PORȚI LARG DESCHISE INI
ȚIATIVELOR. Practic, aici orice 
inițiativă se bucură nu numai de 
atenție, ci se trece imediat la încer
carea ei și dacă dă rezultate este 
aplicată. Cu ani în urmă, prin ame
najarea stației de epurare, s-a reali
zat o instalație de biogaz. După mul
tă muncă, după numeroase experi
mentări, instalația a atins parame
trii proiectați. Stația produce acum 
zilnic în jur de 1 500 mc, ceea ce 
pentru unitate înseamnă o economie 
de 400 tone de combustibil pe an. 
Tot în această unitate există una din 
cele mai mari baterii solare — 2000 
mp — care asigură apă caldă pentru 
abatoare, atelierele de conserve și

IALOMIȚA: 27 de unități 
economice au îndeplinit 

planul pe 7 luni
Dornice să omagieze prin noi 

fapte de muncă împlinirea a 21 
de ani de la Congresul al IX- 
lea al partidului, colectivele din 
27 de unități economice din ju
dețul Ialomița raportează reali
zarea planului pe primele 7 
luni din acest an și obținerea 
unei producții suplimentare în 
valoare de 171,8 milioane lei. 
Aceste succese sînt rezultatul 
creșterii productivității muncii, 
folosirii cu eficiență sporită a 
capacităților de producție, ma
teriilor prime și materialelor, 
introducerii unor noi tehnolo
gii. Printre unitățile cu cele 
mai importante depășiri de plan 
se numără Antrepriza poduri 
dunărene Fetești, Antrepriza 
de construcții industriale Slo
bozia, Fabrica de produse ce

ramice și întreprinderea pentru 
producerea nutrețurilor combi
nate Urziceni, întreprinderea 
de amidon, glucoză și drojdie 
pentru panificație Țăndărel. 
(Mihai Vișoiu, corespondentul 
„Scînteii".

BACĂU : Livrări 
suplimentare la export

Realizarea ritmică și integra
lă a sarcinilor la export con
stituie un obiectiv principal in 
întrecerea pe care o desfășoară 
colectivele de muncă din indus
tria județului Bacău. Ca ur
mare a aplicării în viață a pro
gramelor de perfecționare a or
ganizării și modernizare a pro
ducției, introducerii unor noi 
tehnologii, asimilării in fabri
cație a unor produse cu carac
teristici tehnice superioare. Îm
bunătățirii continue a calității 
produselor, oamenii muncii din 
18 întreprinderi industriale și 
unități economice și-au înde
plinit și depășit sarcinile de 
plan la export, livrînd partene
rilor de peste hotare, în perioa- 

• da care a trecut de la începu
tul anului, in plus, produse in 
valoare de aproape 50 milioane 
lei. Intre unitățile cu cele mai 
mari depășiri de plan se numă
ră întreprinderea mecanică și 
întreprinderea metalurgică din 
Bacău și întreprinderea de pos
tav Buhuși. (Gheorghe Baltă, 
corespondentul „Scînteii").

BUZĂU : Produse noi, 
de înaltă tehnicitate

La întreprinderea de contac- 
toare Buzău a fost conceput și 
lansat in fabricație un nou pro
dus : cofret. Este un sistem de 
comandă solicitat de industria 
chimică pentru transmiterea de 
la distanță a unor comenzi la 
robinetele care lucrează în con
diții speciale de mediu. Co- 
fretul reprezintă o componentă 
de mare complexitate și tehni
citate a echipamentelor de au
tomatizare in acest domeniu. 
Tot în această lună și cu a- 
ceeași destinație a fost asimilat 
și executat un dispozitiv de co- 

L.mandă cu. microîntrerupător, • 
care închide și deschide robi- ■ 

,. netele din instalațiile chimice, 
- ?regji-ndurle cursa de. acționare.

-Gele ■ două noi. produse confir- ” 
mă înalta pregătire profesiona
lă a specialiștilor și muncitori
lor de la această unitate econo
mică fruntașă, capacitatea lor 
de a răspunde prompt și com
petent nevoilor industriei ro
mânești. (Stelian Chiper, cores
pondentul „Scînteii"). .

preparate din carne sau lapte, pen
tru grupurile sanitare. Pe această 
cale se mai economisesc alte 250 
tone de combustibil pe an. Energia 
solară a fost „pusă la lucru" și în 
alte domenii : deshidratarea legume
lor și fructelor și producerea gheței. 
Numai prin valorificarea acestor 
două resurse de energie neconven
țională se realizează o economie de 
650 tone combustibil, care insă nu 
este destinată consumului altor sec
toare, pentru că aici fiecare fermă 
agricolă, fiecare atelier, fiecare loc 
de muncă are sarcini precis stabili
te cu privire la economisirea ener
giei.

Străbătind terenurile unității, am 
luat, cunoștință și de alte inițiative, 
mărunte dacă le comparăm cu acti
vitatea de bază, dar care au fiecare 
importanța lor. Una din acestea este 
sericicultura, deprindere veche care, 
potrivit unor păreri, nu și-ar găsi 
locul într-o mare unitate a agricul
turii de stat. Dar aici și-a găsit. Cu 
aceiași oameni, în spațiile existen
te, la fermele nr. 7 și ,16 de păsări 
și la ferma nr. 6 pomicolă, s-au rea
lizat anul trecut aproape 1 000 kg 
gogoși de mătase. Singura investiție; 
plantarea pe lingă drumuri și gar
duri a duzilor. Lucrătorii din această 
unitate nu s-au oprit aici. în pro
gramul pe acest an sînt prevăzute 
înființarea unei microferme de albi
ne cu rol polenizator și scop produc
tiv, amenajarea saivanelor la ferma 
nr. 8 pentru creșterea curcilor în 
timpul verii, realizarea unei linii de 
sucuri naturale ș.a.

Lucian CIUBOTARII

Știința în confruntare creatoare 
cu cerințele economiei

MODERNIZAREA PRODUCȚIEI
-prin soluții concrete, 

prompte, eficiente
Intr-o întreprindere constructoare de mașini la standurile de încercări 

pentru motoare se consumă importante cantități de energie. Cu cîtva timp 
în urmă, aceste standuri de încercări dintr-o întreprindere reșițeană au 
devenit pentru sistemul energetic național un important furnizor da 
energie. Surprinzător ? Nu, dacă ne gindim că energia folosită pentru în
cercarea motoarelor pe stand poate face cale întoarsă spre rețea, cu aju
torul unui generator. Prin închiderea buclei se recuperează astfel 70—80 
la sută din energia consumată. Spectaculos ? Fără îndoială. Și mai ales 
eficient, avînd în vedere faptul că pentru un singur stand se economisesc 
anual 2000—3000 MWh. ceea ce inseamnă aproximativ 160 tone de benzi
nă. „Experimentul Reșița" a fost urgent repetat la întreprinderile bucu- 
reștene de reparații auto și de motoare electrice, la „23 August" și la alte 
unități. Ideile bune prind repede, așa că, în prezent, „plouă" cu comenzi 
pe adresa autorului — Institutul de cercetare științifică și inginerie teh
nologică pentru electrotehnică (I.C.P.E.).

Amplul proces de modernizare a 
industriei noastre determină actual
mente numeroase întreprinderi, nu 
numai din Ministerul Industriei E- 
lectrotehnice, să apeleze la fondul 
de idei novatoare, de produse și teh
nologii noi realizate in I.C.P.E. Prin 
ce se caracterizează procesul de mo
dernizare în Institutul de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică 
pentru electrotehnică ?

In primul rind prin perfecțio
narea pregătirii cadrelor. Se preco
nizează. conform unui program coor
donat de Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie, generalizarea 
cercetării-proiectării asistate de cal
culator.' Aceasta presupune, desigur, 
o dotare materială adecvată, dar 
înainte de toate o pregătire temei
nică a oamenilor, menită a-i face să 
lucreze eficient cu calculatorul. De 
asemenea, informarea la zi, asimi
larea noilor tehnologii, accesul ime
diat la date privind orientările de 
plan, cunoașterea cit mai exactă a 
necesităților producției. pregătirea 
pentru viitoarele teme de cercetare 
pot fi accelerate cu ajutorul calcula
torului. în această idee au fost con
cepute cursurile de perfecționare 
pentru toți cei ce lucrează in I.C.P.E. 
Cu asemenea oameni se poate dez
volta' cercetarea-proiectarea, asistată 
de calculator in domeniul mașinilor 
electrice, al izolațiilor ceramice și or
ganice, al magneților permanenți, al 
circuitelor imprimate. Cu asemenea 
oameni se realizează standuri cu mi
croprocesoare și calculatoare, des
tinate încercă
rii echipamente
lor pentru centra
le nuclearo-elec- 
trice. sau piloți 
tehnologici pen
tru miezuri mag
netice sinterizate, 
substanțe necesa
re mașinilor elec
trostatice de co
piat, conductoare 
cu- izolații de te
flon și altele.

La recenta ple
nară a C.C. al P.C.R., secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, vorbind des
pre intensificarea cercetării ști
ințifice și tehnologice, sublinia 
încă o dată necesitatea perfec
ționării continue a proceselor de pro
ducție și a tehnologiilor, în condiții
le asigurării unor reduceri substan
țiale a consumurilor de materii prime 
și energie. în general, a cheltuielilor 
de producție, precum și ale creșterii 
accentuate a productivității muncii.

„Pentru a orienta cercetările spre 
reducerea consumului specific de 
metale la mașini electrice, cabluri 
și conductoare, facem evaluări per
manente cu ajutorul calculatorului, 
ne spune tovarășul ing. Traian Cris
tian Bircă, directorul institutului. 
Beneficiarii noștri pot reduce, în 
limitele raționalului, consumurile 
de cupru, aluminiu, oțel silicios, 
staniu, plumb sau gabaritele, prin 
introducerea claselor superioare de 
izolație, prin reproiectarea se
riei de motoare asincrone. Consumu
rile energetice la utilizator sint as
tăzi mai reduse datorită faptului că 
a fost ridicat randamentul anumitor 
tipuri de mașini electrice. Fiind însă 
vorba de diverșii noștri beneficiari, 
putem aminti și alte soluții, tehno
logii, echipamente noi, care răspund 
actualelor exigențe. De pildă, pro
iectarea sculelor și dispozitivelor cu 
ajutorul calculatorului; vopsirea prin 
pulverizare in cîmp electrostatic 
(consumul de materiale se reduce cu 
40 pină la 70 la sută) ; pudrarea 
cu rășini epoxidice în cimp electro
static ; realizarea filtrelor electrosta
tice pentru purificarea aerului in ha
lele industriale și zootehnice ; testa
rea motoarelor navale după reparații; 
reglarea automată a electrozilor la 
cuploarele cu are electric (consumul 
de energie pe tona de oțel se reduce 
cu 50 la sută) ; gestionarea prin dis
pecer automatizat a energiei elec
trice în mari platforme industriale".

Prin diversitatea și calitatea mi- 
croproducției, I.C.P.E. și-a asigurat 
un bun renume atit in țară, cit și 
peste hotare.

Institutul își onorează propriile 
sarcini de export, reușind in același 
timp să impulsioneze această activi
tate la beneficiarii șăi interni. Nu
mai în primul semestru al acestui 
an I.C.P.E. a prezentat peste 40 
de oferte de produse pentru expor
tul direct. Prin exportul de completa
re, colaborînd cu diverse întreprin
deri, institutul valorifică și alte pro
duse, cum ar fi : magneții perma
nenți metalici, periile de grafit, con
tactele electrice cu conținut redus de 
argint, traductoarele de proximitate, 
vibrometrele, diferitele tipuri de mo
toare electrice.

în I.C.P.E., ca și în alte institu
te, cercetarea aplicativă se dezvoltă 
pe fondul unei amplificări continue 
a cercetării fundamentale, potențîn- 
du-se reciproc. Aceasta este, de alt
fel, orientarea pe care Consiliul Na
țional pentru Știință și Tehnologie, 
președintele său, tovarășa academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu, 
au imprimat-o cercetării științifice 
românești, pentru a asigura progresul 
tehnic, dezvoltarea economico-socială 
a țării noastre.

Domeniul electrotehnicii are, am 
putea spune, un statut privilegiat, 
conferit de interdisciplinaritatea cer
cetărilor, de necesitatea și posibili
tatea împlinirii unor obiective ce 
țin de strategia pe termen lung a 
cercetării, în perfectă conexiune cu 
realizarea unor obiective imediate, 
transformate in „grefe" eficiente 
pentru acest formidabil ..organism" 
numit industrie. Cercetările cu 
caracter fundamental din dome
niul criogeniei s-au concretizat, pînă 
în prezent, in Valoroase studii teo

La Institutul 
de cercetare științifică 

și inginerie tehnologică 
pentru electrotehnică — 

I.C.P.E.

retice, dar și în conceperea "unor 
instalații pentru recuperarea cupru
lui și aluminiului din cablurile elec
trice, a cauciucului din anvelopele 
uzate sau a oțelului din armături. 
Ca aplicații ale supraconductibilită- 
ții se pot menționa modelele de la
borator pentru generatoare magne- 
tohidrodinamice. magnetometre, sur
se de cimp magnetic intens, cabluri 
electrice supraconductoare. Din 
cercetarea cimpului și undelor 
gravitaționale s-a născut ideea rea
lizării unor relee și traductoare de 
vibrații, a unor sisteme complexe de 
măsură și analiză armonică a vi
brațiilor pentru domeniul construc
țiilor și al mașinilor-unelte. a unor 
standuri de încercări la vibrații și de 
măsurători precise ale lungimilor 
etc. Un capitol interesant al cercetă
rilor este și conversia directă a e- 
nergiei solare în energie electrică. 

, Prin diverse tehnologii se încearcă 
dezvoltarea unor sisteme cu eficien
tă economică sporită, reducerea cos
tului specific al wattului obținut cu 
ajutorul celulelor solare cu siliciu 
sau galiu-arsen.

Temele de cercetare cu impor
tantă deosebită pentru economia na
țională reprezintă 40 la sută din to- 
talul contractelor încheiate. Activi
tatea este apreciată în funcție de 
un indicator specific, și ațiume efi
cienta aplicării cercetărilor. Aceasta 
se exprimă prin sporurile de pro
ducție la beneficiari, prin reducerea 
consumurilor de energie și materii 
prime și, in final, a costurilor de 

fabricație, valo- 
rind in 1986 sute 
de milioane de 
lei. Un alt indi
cator care nu mal 
are, credem, ne
voie de comenta
rii este eficiența 
aplicării invenții
lor și inovațiilor. 
Valoric, aceasta 
înseamnă . peste 
250 milioane de 
Iei pe an. Există 
în I.C.P.E. un por

tofoliu de 1 000 de brevete șitSe în
scriu anual la OSIM peste 140 de 
cereri de brevet de invenție.

Toate acestea demonstrează, de 
fapt, înalta capacitate creatoare a 
colectivului acestui institut. Am re
marcat, totodată, în I.C.P.E., ca notă 
specifică, faptul că informația la zi 
este considerată principala „materie 
primă", necesară atit în realizarea 
celor citeva sute de contracte de 
cercetare, cit și a serviciilor știin
țifice și a sarcinilor de producție. Și 
nu numai considerată, ci și tra
tată ca atare. Fără această „materie 
primă" fundamentarea științifică a 
planurilor de perspectivă pentru in
dustria electrotehnică, precum și a 
celor imediate — reactualizate, ur
mărite permanent grație calculato
rului — -nu ar fi posibilă. Să faci 
prognoză în domeniul electrotehnicii 
nu înseamnă numai să evaluezi pro
dusele și tehnologiile viitorului, ci 
și să-ți pregătești specialiștii pentru 
acest viitor. „De aceea, avem ne
voie de foarte multă informație, 
precizează directorul institutului. Și 
pentru a ne aproviziona cu această 
materie primă, nu facem economie de 
imaginație. Prima bibliotecă din 
țară trecută pe calculator este, din 
cite știm, cea a I.C.P.E. Memoria 
calculatorului este suficient de 
încăpătoare pentru orice publicație 
existentă în țară, pentru orice ti
tluri. rezumate, prospecte, noutăți 
difuzate în literatura de specialitate, 
în revistele de popularizare. în ziare, 
la radio și televiziune. Sigur, infor
mația la zi de care dispunem nu este 
totdeauna suficient de bogată. Con
siderăm de aceea că ar trebui să in
tensificăm schimburile internaționa
le de informație științifică, să popu
larizăm rezultatele cercetării româ
nești pentru a avea, în schimb, acces 
rapid și direct la rezultatele cerce
tării științifice din alte țări".

Există în institutele noastre po
litehnice bunul obicei ca ultima pre
legere din cursul de electrotehnică, 
de pildă, să fie o „fereastră deschisă 
spre viitor", oferind imaginea unor 
anticipații științifice sau tehnologice 
pe deplin posibile. Anul acesta, unii 
absolvenți au privit prin această fe
reastră spre materialele secolului al 
XXI-lea. Cum întrețineți, tovarășe 
director, gustul tinerilor ajunși în in
stitutul de cercetare pentru... antici
pația științifică și tehnologică ?

— Le deschidem larg acea „fereas
tră spre viitor". Nu întîmplător, cele 
mai tinere colective din institut stu
diază chiar proprietățile materialelor 
și tehnologiile necesare în secolul 
următor. După opinia lor, sursele 
electrochimice pentru acumularea 
energiei în volume mici și capacități 
mari ar putea marca în următorii 
20—25 de ani o eră nouă în tracțiu
nea electrică : peste 15—20 de ani 
contactele electrice fără metale pre
țioase ar putea fi o noutate banali
zată ; magneții permanenți cu ener
gii specifice foarte mari vor aduce 
reduceri spectaculoase ale gabaritu
lui mașinilor electride ; in domeniul 
aparatelor va fi posibilă realizarea 
întreruptoarelor electrice de putere 
fără arc electric, deci o întrerupere 
ideală a curentului, ceea ce va eli
mina supratensiunile de comutație, 
necaz împotriva căruia luptă astăzi 
o industrie întreagă. Vedeți, dar, că 
această anticipație științifică și teh
nologică, de altfel cuprinsă în pro
gramele noastre de perspectivă, ca
racterizează strategia pe termen lung 
a cercetării electrotehnice, chemată 
să contribuie astăzi la modernizarea 
industriei, mîine la revolutionarea 
unor întregi ramuri de care va de
pinde dezvoltarea economico-socială 
a țării.

Valeria ICHIM
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(Urmare din pag. I)
nea. în acest răstimp, o agricultură 
nouă, beneficiind de o bogată 
zestre tehnico-materială, cu un 
înalt aport la realizarea și creș
terea avuției naționale. Noua re
voluție agrară, concept și realita
te a acestor ani, își propune să a- 
sigure realizarea unor producții 
înalte, sigure și stabile, în con
dițiile unei eficiențe economice su
perioare, transformarea profundă 
a condițiilor de muncă și viață ale 
țărănimii. Au cunoscut o puternică 
dezvoltare știința și învățămintul, 
cultura și arta - înțelese ca fac
tori fundamentali ai construirii 
societății socialiste și puternic co
nectate comandamentelor majore 
ale societății românești contem
porane ; statornice preocupări ou 
fost consacrate formării unui om 
nou, cu o conștiință înaintată, creș
terii bunăstării lui materiale și spi
rituale.

Sub impulsul gîndirii și ac
țiunii revoluționare ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu s-a înfăptuit, în 
acești ani, creșterea rolului politic 
conducător al partidului în toate 
domeniile de activitate, întărirea 
continuă a forței sale politico-or- 
ganizatorice. Spre partid au afluit 
milioane și milioane de oameni ai 
muncii, expresie a nestrămutatei 
lor încrederi în politica sa patrio
tică, revoluționară. Partidul nostru 
este astăzi mai puternic, mai unit 
ca oricînd. El este urmat cu ne
abătută încredere de întregul nos
tru popor, îndeplinindu-și cu fer
mitate și abnegație misiunea isto
rică pe care și-a asumat-o. Cu a- 
devărat partidul este astăzi centrul 
vital al întregii noastre societăți, 
inima și conștiința vie a națiunii 
noastre.

Din inițiativa și sub îndrumarea 
directă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în țara noas
tră s-a creat și perfecționat ne
contenit, in acești 21 de ani, un

larg sistem democratic de condu
cere a societății, care asigură tu
turor cetățenilor țării posibilitatea 
de a participa activ și efectiv la 
elaborarea, adoptarea și înfăptuirea 
politicii partidului și statului, la 
soluționarea problemelor majore 
ale operei de construcție socialistă. 
Parte integrantă a acestui sistem, 
vizitele de lucru întreprinse de to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
împreună cu tovarășa ELENA 
CEAUȘESCU, în unități economice, 
pe șantiere, in institute de cerce
tare și proiectare, în instituții de 
invățămint, la obiective culturale și 
edilitare, rodnicul dialog la fața 
locului cu făuritorii bunurilor și 
valorilor materiale și spirituale, își 
vădesc rodnicia în punerea mai 
deplină în valoare a puterii de 
creație, a inițiativei și spiritului 
gospodăresc ale oamenilor mun
cii, în odoptarea celor mai bune 
soluții pentru dezvoltarea multila
terală a patriei.

Una dintre mărețele cuceriri ale 
acestor ani istorici o constituie re
stabilirea și dezvoltarea rolului na
țiunii socialiste ca factor legic în 
făurirea noii orînduiri sociale, por- 
nindu-se de la adevărul - sub
liniat în repetate rînduri de tova
rășul Nicolae Ceaușescu - că ro
lul națiunilor este departe de a se 
fi încheiat, că în epoca pe care 
o străbatem ele continuă să repre
zinte un important factor al pro
gresului social-economic. Tocmai 
de aceea cu neabătută consecven
ță s-a acționat in toți acești ani 
pentru cimentarea unității națiunii 
noastre socialiste, acesta fiind 
sensul întregii politici a partidului 
și statului nostru, chezășia drumu
lui mereu ascendent al țării spre 
un viitor luminos, comunist.

Anii care au trecut de Ia Con
gresul al IX-lea reprezintă, tot
odată, răstimpul unei efervescențe 
și rodnice activități internaționale 
a partidului și statului nostru, că
lăuzită de o nouă și luminoasă vi

ziune privind răspunderea statelor 
(fără deosebire de mărime teri
torială, orînduire socială sau pozi
ție geografică) și a oamenilor po
litici, aflați la cîrma lor, pentru so
luționarea constructivă a probleme
lor ce frămintă astăzi omeni.rea, 
pentru asigurarea prezentului și 
viitorului acesteia, a păcii și secu
rității popoarelor, astfel încît ele 
să-și consacre energiile creatoare, 
forța geniului lor constructiv pro
pășirii și progresului lor social-eco
nomic. Sub semnul acestei ge
neroase concepții, promovată cu 
neabătută consecvență de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, România 
socialistă a desfășurat o susținută 
și statornică activitate pentru e- 
dificarea unei lumi a păcii, pentru 
înlăturarea spectrului amenințător 
al unei catastrofe nucleare, pentru 
a se ridica de pe umerii popoare
lor greaua povară a înarmărilor, 
pentru ca uriașul potențial uman, 
material și financiar, utilizat astăzi 
în scopuri distructive, să fie așe
zat în slujba soluționării gravelor 
probleme cu care este confruntată 
contemporaneitatea. Pentru toate 
acestea numele României este si
nonim cu aceia de „Țară a muncii, 
țară a păcii", iar cel al ilustrului 
său președinte, cu al unui demn 
și mare „Erou al păcii".

Privind retrospectiv cei 21 de ani 
care au trecut de la Congresul al 
IX-lea al partidului - anii cei mai 
rodnici ai îndelungatei noastre is
torii - poporul român este adînc 
convins că mărețele victorii pe 
care le-a obținut, lungul drum pe 
care l-a străbătut își au temeiul 
în unitatea rîndurilor sale, în mun
ca sa harnică, sub conducerea 
gloriosului nostru partid, a marelui 
și strălucitului său cîrmaci, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, ilustrînd 
simplu acest adevăr stăpîn pe 
inimile și conștiințele fiilor săi 
prin cuvintele îngemănate „PARTI
DUL- CEAUȘESCU- ROMÂNIA".

CONGRES ISTORIC PENTRU DESTINUL LUMINOS AL PATRIEI
Cu poporul, pentru popor

(Urmare din pag. I)
lui. Dar să adăugăm aici și 
școlile, creșele și grădini
țele, numeroasele instituții 
social-culturale, spitale, po
liclinici și dispensare, piețe 
și magazine, la care in tre
cut nici nu îndrăzneau să 
viseze minerii noștri.

Asemeni tuturor oameni
lor țării, trăim sentimente 
de înaltă bucurie pentru 
profundele prefaceri înnoi
toare care au survenit prin 
aplicarea neabătută, fermă 
a politicii științifice, nova
toare a partidului nostru 
in epoca inaugurată de 
Congresul al IX-lea, de 
cind in funcția supremă de 
secretar general al par
tidului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Alo
carea unei părți importante 
din venitul național pen
tru dezvoltarea neconteni
tă a economiei naționale, 
edificarea unei industrii 
puternice, moderne, pe baza 
politicii consecvente de in
dustrializare a țării, conti
nua amplificare a rolului 
științei ca importantă for
ță de producție, orientarea 
consecventă a ramurilor și 
întreprinderilor spre laturi
le calitative, de eficiență 
ale activității economice 
— sint numai citeva din 
căile care au plasat Româ
nia pe drumul progresului 
economico-social, al creș
terii bunăstării întregului 
popor.

Au, așadar, minerii Văii 
Jiului și, împreună cu ei, 
toți oamenii muncii, între

gul nostru popor puternice 
motive să-l înconjoare cu 
profundă dragoste și 
nemărginită recunoștință 
pe cel ce vine mereu in 
mijlocul lor și pe care-l 
știm mereu alături — 
iubitul și stimatul nos
tru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ctito
rul României moderne.

Acum, așa cum a stabi
lit Congresul al XIII-lea al 
partidului, așa cum preve
de planul național unic de 
dezvoltare a țării pe peri
oada 1986—1990, avem de 
înfăptuit sarcini șl mai 
mari, obiective și mai cute
zătoare, menite să pro
pulseze țara noastră pină la 
șfirșitul acestui deceniu in 
rîndul țărilor cu nivel me
diu de dezvoltare. Iar noi,
minerii, sintem cei care 
avem datoria să contribuim 
din plin la creșterea bazei 
materiale a acestei dezvol
tări.

Avind mereu în inimi 
exemplul insuflețitor de 
strălucit militant revoluțio-
nar și patriot înflăcărat 
al secretarului general al 

nostru, minerii 
vor
cu

a

partidului
Văii Jiului 
fără preget, 
sporite, pentru

'mungi 
energii 

____ w ____ înde
plini exemplar sarcinile ce 
le revin in acest an și în 
actualul cincinal, conștiențî 
fiind că in acest fel ne a-
ducem contribuția la opera 
grandioasă pe care o fău
rim strins uniți în jurul
partidului, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Un răsărit de primăvară
(Urmare din pag. I)
tru socialism — cum 
ne-a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu“.

Istoria comunei păstrează 
vie, parcă ar fi fost ieri, 
amintirea celor două intil- 
niri. In prima, din 17 oc
tombrie 1968, sfătuindu-ne 
cu conducătorul partidului 
și statului, am găsit îm
preună un noian de soluții 
care au condus la așezarea

întregii noastre munci pe 
temeiuri puternice, avind 
drept scop apropierea con
dițiilor de muncă și de via
ță ale sătenilor de cele ale 
orășenilor. Drept urmare, 
în 1982, cind secretarul ge
neral al partidului ne-a vi
zitat pentru a doua oară, 
comuna era un adevărat 
oraș agroindustrial. Cu o 
filatură de bumbac, cu pa
tru complexe zootehnice de 
tip industrial, cu ogoare ce

tv
13,00 Telex
13,05 La sflrșlt de săptămlnă (parțial 

color) e Din cântecele verii...
14.45 Săptămîna politică

19,00 Telejurnal
19,23 Congresul marilor deschideri în

noitoare (color) • Partid eroic al 
unei țări de glorii. Documentar

19.45 Cinstind Congresul IX, sărbătorim

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 19 iulie, ora 21 — 22 iulie, 
ora 21. In țară : Vremea va fi schim

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să primiți mulțumirile mele sincere pentru felicitările și bur.ele 
urări pe care ați fost atît de amabil să ml le transmiteți cu ocazia Zilei na
ționale a Islandei.

VIGDIS FINNBOGADOTTIR
Președintele Republicii Islanda

TELEGRAMA
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit 
o telegramă din partea tovarășului 
Willi Stoph, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Democrate 
Germane, prin care transmite cele 
mai sincere mulțumiri pentru felici

tările adresate cu ocazia realegerii 
sale în această funcție.

în telegramă se exprimă convin
gerea că, pe baza rezultatelor obți
nute, colaborarea dintre guvernele 
României și R, D. Germane va con
tribui la dezvoltarea și adîncirea in 
continuare a relațiilor frățești dintre 
cele două state și popoare.

In județele Tulcea și Vrancea s-a încheiat secerișul
Oamenii muncii din agricultura 

județelor Tulcea și Vrancea, folosind 
din plin și eficient baza materială, 
fiecare zi și oră bună de muncă, au 
încheiat recoltarea griului.

în telegramele adresate cu acest 
prilej C.C. al P.C.R., TOVARĂȘU
LUI NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, de către Comi
tetele județene de partid Tulcea și 
Vrancea, se arată . că lucrătorii o- 
goarelor din aceste județe consacră 
succesele raportate împlinirii a 21 
de ani de la Congresul al IX-lea 
al P.C.R. în prezent, se subliniază 
în telegrame, eforturile mecanizato
rilor, cooperatorilor, specialiștilor,

ale tuturor oamenilor muncii din a- 
gricultura acestor județe sint con
centrate pentru recoltarea celorlal
te culturi de vară, eliberarea tere
nurilor de paie, efectuarea arături
lor și • însămînțarea culturilor du
ble, pentru întreținerea acestora, 
strîngerea și depozitarea furajelor, 

în telegrame se dă expresie hotă- 
rîrii lucrătorilor ogoarelor din cele 
două județe de a acționa cu toată 
energia și capacitatea pentru înfăp
tuirea exemplară a mărețelor obiec
tive stabilite de Congresul al 
XIII-lea al partidului, aducindu-și 
astfel contribuția Ia ridicarea Româ
niei pe noi trepte de progres și ci
vilizație.

Cronica zilei

TELEGRAME EXTERNE

Stockholm , încheierea lucrărilor sesiunii Conferinței- - - - —..—   - - - e 
pentru măsuri de încredere și securitate 

și pentru dezarmare în Europa
STOCKHOLM 18 (Agerpres). - In capitala Suediei s-au încheiat 

lucrările celei de-a Xl-a sesiuni a Conferinței pentru măsuri de încre
dere și securitate și pentru dezarmare în Europa.

Negocierile au reușit să contureze 
trăsăturile principale ale viitorului 
acord, rămînind, totuși, de soluțio
nat, pentru ultima rundă, numeroa
se și complexe probleme.

în domeniul nerecurgerii la forță 
și la amenințarea cu forța au fost 
convenite, cu titlu preliminar, texte 
de acord care reafirmă sau întăresc 
angajamentul statelor participante 
de a Întreprinde noi acțiuni concre
te menite să permită obținerea de 
progrese.

In domeniul verificării aplicării 
măsurilor de încredere și de 
securitate s-au înregistrat, de ase
menea, progrese care pot permite 
elaborarea, în cursul sesiunii urmă
toare. a unor modalități practice de 
verificare și control.

Există, totodată, perspective pen
tru realizarea de progrese și în do
meniile comunicării, consultării șl 
schimbului de informații.

în ceea ce privește limitarea ac
tivităților militare, o serie de state 
continuă să manifeste rețineri față 
de oportunitatea convenirii, in 
această fază a conferinței, a unor 
măsuri concrete.

Au fost completate șl s-au creat 
noi posibilități pentru lărgirea pre
vederilor referitoare la schimbul de 
calendare anuale asupra activităților 
militare planificate.

în domeniul notificării au fost 
convenite noi texte de acord refe
ritoare la definirea activităților mi
litare terestre sau combinate cu 
unele componente navale sau aerie
ne, urmînd să se stabilească și pa
rametrii numerici ai unor asemenea 
activități.

S-au realizat noi înțelegeri pri
vind observarea activităților mili
tare, rămînind de soluționat unele 
probleme referitoare Ia modalită
țile concrete de observare, precum 
și la stabilirea activităților militare 
notificabile care urmează să fie 
supuse observării.

Cele treizeci și cinci de state 
participante au convenit să conti
nue consultările neoficiale pentru 
degajarea unor noi posibilități de 
compromis, astfel incit următoarea 
sesiune să se poată încheia la 19 
septembrie cu un acord substanțial 
asupra unor măsuri care să întă
rească încrederea și securitatea in 
Europa.

România a participat activ, alături 
de alte state prezente la negocieri, 
la căutările și eforturile îndreptate 
spre apropierea pozițiilor și găsirea 
unor soluții de compromis, care să 
permită realizarea unui acord la 
conferință.

produceau in medie pe hec
tar cite 3 500—4 000 kg griu 
și 4 500—5 000 kg porumb 
boabe, cu numeroase 
blocuri de locuințe, cu a- 
ducțiuni de apă și canali
zare, un nou centru. civic 
și multe altele. „E bine și 
frumos tot ceea ce ați 
realizat" — ne-a spus 
in iulie 1982 tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, eu a- 
flindu-mă de față, printre 
cei ce-au avut marea cinste 
să-i stringă mina. „Acum, 
a continuat secretarul ge
neral al partidului, trebuie 
insă să trecem la făurirea 
unei noi revoluții agrare" — 
și ne-a explicat pe îndelete 
ce înseamnă ea pentru sa
tul românesc. S-au stabilit 
pe urmă — în comună, dar 
și in cimp — obiectivele ce 
urmau să se înfăptuiască, 
măsurile ce trebuiau adop
tate și îndeplinite în acest 
scop.

In cei patru ani ce au 
trecut de atunci, lucrările

de îmbunătățiri funciare, 
terasarea dealurilor, plan
tațiile intensive de pomi și 
viță de vie, drenarea șesu- 
rilor pe care apa era la su
prafață, noile mașini și uti
laje puse la dispoziția me
canizării, ingrășămintele 
chimice și organice, la care 
s-U adăugat munca neșovăi
toare a tuturor consătenilor 
au făcut ca roadele să fie 
tot mai bogate.

Privesc acum comuna și 
cîteodată nu-mi vine sâ 
cred cit de repede pot prin
de viață năzuințele noas
tre de ieri.

Vă mulțumesc din inimă, 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru 
că, la anii mei, mă pot 
bucura cum nu se poate mai 
mult de toate cele făptuite 
in comuna Flăminzi, in țara 
întreagă. Și mă pot bucura 
de viitorul mare al poporu
lui, viitor pe care îl asigu
rați cu strălucire.

Președintele Marii Adunări Națio
nale, Nicolae Giosan, a avut, vineri, 
o întrevedere cu delegația parla
mentară a Republicii Elene, condusă 
de Mihailis Stefanidis, prim-vicepre- 
ședinte al Adunării Naționale, care, 
la invitația M.A.N., face o vizită în 
țara noastră.

în timpul întrevederii, s-a proce
dat la o informare reciprocă cu pri
vire la activitatea forurilor legisla
tive supreme din România și Grecia, 
evidențiindu-se rolul parlamentelor 
in adincirea și diversificarea, rapor
turilor de prietenie și colaborare 
bilaterală. A fost relevată, de ase
menea, contribuția pe care parla
mentele și parlamentarii din cele 
două țări o pot aduce, în cadrul 
Uniunii Interparlamentare, al altor • 
organisme internaționale, la instau
rarea unui climat de pace, securitate 
și conlucrare in Balcani, in Europa 
și in întreaga lume.

în aceeași zi, parlamentarii eleni 
au avut întrevederi cu Iile Văduva, 
ministrul afacerilor externe, și 
Mihail Micu, adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale. Au fost abor
date aspecte ale amplificării relații
lor economice și comerciale reciproc 
avantajoase și s-a efectuat un 
schimb de păreri cu privire la situa
ția internațională actuală.

A fost prezent Dimitri M. Serbos, 
ambasadorul Republicii Elene la 
București.

Biroul Marii Adunări Naționale a 
oferit un dineu în onoarea oaspeților.

★
Tovarășul loan Totu, viceprim-ml- 

nistru al guvernului, a primit, vi
neri dimineața, pe tovarășul Tren- 
dafil Martinski, președintele Consi
liului Central de Cultură Fizică și 
Sport din R.P. Bulgaria, care a efec
tuat o vizită în țara noastră.

Cu acest prilej, au fost abordate 
unele probleme privind dezvoltarea 
colaborării româno-bulgare în dome
niul sportului.

La întrevedere a participat tova
rășul Alexa Haralambie, președintele 
Consiliului Național pentru Educație 
Fizică și Sport.

A fost de față Todor Stoicev, am
basadorul R.P. Bulgaria la București.

★
Cu prilejul celei de-a XXXIII-a 

aniversări a asaltului cazărmii Mon
cada — Ziua insurecției naționale 
cubaneze — la Ambasada Republicii 
Cuba din București a avut loc, vi
neri, o conferință de presă.

După ce a evocat evenimentul ani
versat, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al acestei țări, Juan Car
denas. s-a referit pe larg la realiză
rile obținute de Cuba pe calea dez
voltării social-economice, la activi
tatea pe care oamenii muncii cuba
nezi o desfășoară pentru îndeplini
rea cu succes â obiectivelor celui 
de-al III-lea Congres al Partidului 
Comunist din Cuba.

Vorbitorul a evocat bunele relații 
de prietenie statornicite între parti
dele, țările și popoarele noastre, 
subliniind că la baza adincirii lor 
continue stau orientările și hotărîri- 
le stabilite cu prilejul întilnirilor și 
convorbirilor la nivel înalt.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Columbia, ambasadorul a- 
cestei țări la București, Lucella 
Ossman de Duque, a oferit vineri 
o recepție.

Au participat miniștri, membri al 
conducerii Ministerului Afacerilor 
Externe și ai altor ministere, repre
zentanți ai unor instituții centrale, 
oameni de cultură și artă.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București.

(Agerpres)

ADUNARE FESTIVA

Izvor de- mari învățăminte
(Urmare din pag. 1)
nești. Niciodată nu s-a 
scris atita literatură de 
mare calitate, așa după cum 
niciodată nu s-au publicat 
atitea lucrări de știință, re
zultat al institutelor noas
tre de cercetare. Și nici
odată artiștii plastici n-au 
avut prilejul de a înălța 
atitea statui și monumente 
de mare valoare, cit au avut 
in epoca noaștră.

Valoarea culturii se vede 
și în profunzimea și in ex- 
tensiuneb ei. Iar Festivalul 
național „Cîntarea Româ
niei" ii stabilește o cotă 
valorică înaltă prin partici
parea a zeci de mii de ama
tori, dovedind nu nu
mai simț artistic, ci și dra
goste ardentă pentru limba, 
cultura și arta populară 
românească.

Semnificativ apare mo
dul cum partidul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu privesc 
istoria națională și istoria 
in general, ca o chintesență 
a culturii și ca factor fun
damental în educația mase
lor, in formarea tinerelor 
generații. Istoria ca știință 
a adevărului obiectiv este

integrată in ideologia .parti
dului, in politica lui de va
lorificare a trecutului și de 
așezare a lui la temelia 
viitorului pe care ni-l con
struim. Istoria își are astfel 
locul de cinste in educația 
culturală și patriotică a 
generațiilor, prin adevărul 
pe care-l cultivă, prin entu
ziasmul pe care-l suscită și 
prin omenescul in care cu 
grijă și dragoste de pace îl 
inveșmintează.. De aceea i 
se dă toată atenția și soli
citudinea pe care o merită 
ca valoare științifică și ca 
argument intru apărarea 
drepturilor noastre la exis
tență și la afirmare in 
lume.

Și toate acestea, ca și 
multe alte realități și în
făptuiri, sint indisolubil le
gate de marile deschideri 
pe care le-a adus in viața 
patriei Congresul al IX-lea 
al partidului, de cind in 
fruntea sa a fost ales un 
strălucit conducător și cti
tor de țară nouă. Căruia 
țara ii aduce la această glo
rioasă aniversare omagiul 
ei înflăcărat. Cum o merită 
marii oameni născuți in 
istorie pentru istorie.

cu prilejul aniversării
La clubul întreprinderii de auto

turisme „ARO“ din Cîmpulung- 
Muscel a avut loc vineri o adunare 
festivă organizată cu prilejul celei 
de-a 42-a aniversări a Zilei Renaște
rii Poloniei.

Au luat parte Constantin Zanfir, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Argeș al P.C.R., președintele 
consiliului popular județean, alți re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de', stat, ai organizațiilor 
de masă și obștești, oameni ai mun
cii, precum și membri ai ambasadei 
R.P. Polone la București.

Despre semnificația evenimentu
lui aniversat a vorbit Nicolae 
Poterașu, secretar al comitetului de 
partid, președintele consiliului oa
menilor muncii din întreprindere, 
care a relevat lupta poporului po
lonez pentru eliberarea patriei de 
sub dominația fascistă, succesele ob
ținute, sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, în con
struirea noii orînduiri sociale.

Referindu-se la tradiționalele 
relații prietenești dintre România și

Zilei Renașterii Poloniei
Polonia, vorbitorul a subliniat rolul 
determinant al întilnirilor și con
vorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Wojciech Ja
ruzelski în extinderea și aprofun
darea acestora. în interesul reciproc, 
al cauzei generale a socialismului și 
păcii.

A luat cuvîntul, de asemenea, 
ambasadorul R.P. Polone la Bucu
rești, Boguslaw Stahura, care, după 
ce a înfățișat principalele momente 
ale luptei maselor populare din Po
lonia pentru independență și suvera
nitate națională, împotriva domina
ției fasciste, a evidențiat realizările 
dobîndite de -oamenii muncii din 
țara sa în dezvoltarea economiei, 
științei și culturii, in ridicarea nive
lului de trai al celor ce muncesc. 
Vorbitorul a evocat raporturile de 
prietenie și colaborare polono-româ- 
ne, care cunosc o continuă dezvol
tare, pe multiple planuri, în spiri
tul înțelegerilor convenite cu pri
lejul întilnirilor și convorbirilor la 
nivel înalt, in folosul ambelor țări și 
popoare.

Premii pentru elevii români la Concursul internațional 
de artă plastică pe teme de Cruce Roșie

La Concursul internațional de artă 
plastică pe teme de Cruce Roșie, 
desfășurat la Ankara, trei elevi ai 
Liceului de arte plastice „Nicolae 
Tonitza“ din București au fost dis
tinși cu „Premiul special al juriu
lui1*.

De asemenea, elevi din Suceava, 
membri ai cercului de pictură „Mini- 
cron“, au primit diplome și insigne

pentru lucrările prezentate In cadrul 
Expoziției internaționale de desene, 
organizată de revista sovietică 
„Pionierskaia Pravda**. Acest succes 
se adaugă numeroaselor premii cu
cerite în ultimii ani de membrii 
cercului sucevean la expoziții și 
concursuri internaționale din India, 
Grecia, Cehoslovacia, Canada și 
Franța. (Agerpres).

Necesitatea prevenirii militarizării spațiului cosmic
— subliniată de delegația țării noastre la Conferința pentru 

dezarmare de la Geneva
GENEVA 18 (Agerpres). — Confe

rința pentru dezarmare de la Ge
neva își continuă lucrările, atît in 
ședințe plenare, cît și in. organe de 
lucru și negociere asupra unor pro
bleme specifice.

Una din problemele prioritare o 
constituie prevenirea cursei înarmă
rilor în spațiul exlraatmosferic. în 
cadrul comitetului special pentru 
examinarea acestui aspect, delegația 
țării noastre a relevat necesitatea 
ca. în abordarea întregii problema
tici' a spațiului cosmic, să se por
nească de Ia principiul potrivit că
ruia acesta constituie un patrimoniu 
comun al umanității, rezervat exclu
siv utilizărilor pașnice. S-a subliniat 
că intensificarea măsurilor de mili
tarizare a spațiului cosmic este de 
natură să sporească riscul unei ca
tastrofe nucleare, iar orice folosire 
abuzivă a Cosmosului, fără nici un 
control, reprezintă un grav pericol 
pentru însuși echilibrul ecologic al 
planetei noastre.

Delegația română a relevat cerin
ța intensificării procesului de iden
tificare a ansamblului de măsuri și 
reglementări care să facă obiectul 
unor negocieri concrete în cadrul 
Conferinței pentru dezarmare în ve
derea prevenirii și, în final, a inter
zicerii utilizării spațiului extraatmo- 
sferic in scopuri militare.

O contribuție majoră în acest sens 
ar constitui-o, așa cum a recoman
dat de altfel și Adunarea Generală 
a O.N.U., elaborarea și intrarea în 
vigoare a uneia sau mai multor in
strumente juridice internaționale vi- 
zind prevenirea cursei înarmărilor în 
spațiul extraatmosferic, sub toate 
aspectele sale, precum și constitui
rea unui organism internațional spe
cializat al O.N.U. pentru spațiul cos
mic, învestit atit. cu mandatul de a 
asigura accesul neîngrădit al tuturor 
statelor la tehnicile spațiale, cit șl 
cu atribuțiuni vizînd asigurarea uti
lizării Cosmosului exclusiv în sco
puri pașnice.

o țară (color). Spectacol muzlcal- 
literar-coregraflc dedicat celei 
de-a 21-a aniversări a Congresului 
al IX-lea al P.C.R.

20,15 Film artistic (color). „O lumină Ia 
etajul zece**. Premieră TV. Pro
ducție a Casei de filme Unu

21,50 Telejurnal
22,00 Concursul de clntece muncitorești, 

patriotice și revoluționare orga
nizat de U.G.S.R., Consiliul Cultu
rii și Educației Socialiste, Uniunea 
Compozitorilor și Muzicologilor și 
Kadioteleviziunea română (color). 
Selecțiuni din Concertul de gală 
al laureaților. Muzică ușoară

bătoare, iar cerul variabil, cu înnorări 
accentuate în vestul și sud-vestul țării, 
unde vor cădea ploi locale, care vor 
avea și caracter de averse, însoțite de 
descărcări electrice. In rest, averse 
izolate. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 10 și 20 grade, iar maxi
mele între 22 și 32 grade. Izolat, în zo
nele depresionare, se va produce ceață.

De la Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor
După cum informează Ministerul 

Transporturilor și Telecomunicații
lor, în ziua de 29 iulie, din cauza 
unor lucrări curente la linia de cale 
ferată, se anulează următoarele tre

nuri de călători : 3334, 3335 și 3336, 
pe distanța Răzvad — Tirgoviște. 
Transportul călătorilor intre aceste 
stații se va efectua cu autobuze 
I.T.A.

INFORMAȚII SPORTIVE
LUPTE LIBERE. La campionate

le mondiale de lupte libere pentru 
juniori, desfășurate in orașul vest- 
german Schifferstadt, sportivul ro
mân Dănuț Prefit a repurtat un 
succes remarcabil, obținînd medalia 
de aur la categoria 56 kg după o 
evoluție în care a demonstrat o pre
gătire fizică deosebită și calități teh
nice apreciate de specialiști și spec
tatori.

■ ATLETISM. Tinăra sportivă ro
mâncă Galina Astafei a cucerit me
dalia de argint, clasîndu-se pe lo
cul 2, cu 1,90 m in proba de sări
tură în înălțime la campionatele 
mondiale de atletism pentru juniori 
de la Atena. Locul întîi a fost o- 
cupat de Karen Scholz (R.D. Ger
mană) cu o săritură de 1,92 m, in 
timp ce pe locul trei s-a situat Elena 
Obukova (U.R.S.S.) — 1,86 m.

In proba de 800 m plat fete, 
Adriana Dumitru (România) a 
obținut medalia de bronz, clasîn
du-se pe locul trei, cu timpul de 
2’01”93/100. Medalia de aur a fost 
cîștigată de Selina Chirchir (Kenya) 
în 2’01”40/100, iar cea de argint a 
revenit sportivei cehoslovace Ga
briela Sediakova — 2’01”49/100.

în proba de 400 m garduri fete

cîștigată de Claudia Bartl (R.D.G.) 
in 56”76/100 concurenta româncă Ana 
Maria Drăghia s-a clasat pe locul 
5, cu timpul de 58”74/100. La mas
culin proba de 400 m garduri a re
venit sportivului cubanez Emilio 
Valle în 50”02/100.

ȘAH. Intre 4 și 18 august se va 
desfășura la Băile Herculane tradi
ționalul Turneu internațional feminin 
de șah al României, la care și-au 
anunțat participarea Lidia Semeno
va, Svetlana Matveeva (ambele 
U.R.S.S.), Marlen Petrova (Bulgaria), 
Gisela Fischdick (R. F. Germania), 
Anette Wagner (R.D. Germană). Din 
țara noastră vor lua parte marele 
maestre Margareta Mureșan și Elisa- 
beta Polihroniade, Dana Nuțu, Marina 
Pogorevici, Gabriela Olărașu, Cris
tina Bădulescu.

GIMNASTICA. Competiția femi
nină de gimnastică din cadrul .Tocu
rilor sportive internaționale de la 
Moscova a debutat cu concursul pe 
echipe, ciștigat de selecționata 
U.R.S.S. (196,100 puncte), urmată de 
formațiile Bulgariei (190,600 p), R.P. 
Chineze (190,250 p), României,
echipa secundă (189,250 p), S.U.A. 
(188,250 p), R.D. Germane (188,00 p) 
și Japoniei (186,650 p).

Lucrările Seimului 
R. P. Polone

VARȘOVIA 18 (Agerpres). — La 
Varșovia au avut loc lucrările Sei
mului R.P. Polone, care a aprobat 
Raportul cu privire la realizarea bu
getului de stat pe 1985 și a balanței 
de plăți, precum și Raportul privind 
înfăptuirea planului de dezvoltare a 
economiei naționale pe perioada 
1983—1985.

în cadrul dezbaterilor s-a relevat 
că, tn ansamblu, au fost realizate 
sarcinile in industrie și agricultură. 
Venitul național a crescut ir\ această 
perioadă cu 15.7 la sută.

Seimul a aprobat schimbări In 
componența Consiliului de Stat și a 
Consiliului de Miniștri, informează 
agenția P.A.P.

Proclamarea 
noului președinte 

al Republicii Dominicane
SANTO DOMINGO 18 (Agerpres). 

— Adunarea Națională (parlamen
tul) a Republicii Dominicane l-a 
proclamat pe liderul Partidului Re
formist, Joaquin Balaguer, in func
ția de președinte al țării — relatează 
agențiile E.F.E. și T.A.S.S. Tn func
ția de vicepreședinte a fost numit 
Carlos Morales Troncozo, din partea 
aceleiași formațiuni politice.

Partidul Reformist a ieșit învin
gător în alegerile generale de Ia 16 
mai a.c. Președintele ales va depune 
jurămintul la 16 august.

ÎN POFIDA PROTESTELOR OPINIEI PUBLICE

AMERICANE Șl INTERNAȚIONALE

S.I.A. au efectuat o nouă experiență nucleară
WASHINGTON 18 (Agerpres). — 

în pofida protestelor opiniei publice 
americane și internaționale, care se 
pronunță cu hotărire pentru prohi
birea testelor nucleare, Statele Unite 
au efectuat, la 17 iulie, pe poligonul 
din deșertul Nevada, o nouă expe
riență nucleară subterană. După 
cum relevă agențiile A.P. și U.P.I., 
aceasta a fost a șaptea experiență 
nucleară anunțată de S.U.A. in anul 
în curs și a 14-a de cind U.R.S.S. a

instituit, in luna august 1985, mora
toriul unilateral asupra testelor nu
cleare.

Dispozitivul detonat a avut o pu
tere cuprinsă între 20 și 150 kilo- 
tune, fiind de aproximativ 11 ori 
mai mare decit bomba aruncată 
asupra Hiroshimei. la 6 august 1945 
(13 kilotone). Explozia a generat o 
mișcare seismică măsurind 5,6 grade 
pe scara Richter, resimțită la Las 
Vegas, la 160 km depărtare de poli
gonul din sudul Nevadei

Conflictul dintre Iran și Irak
TEHERAN 18 (Agerpres). — Po

trivit agenției IRNA, artileria ira- 
niană a bombardat regiunile irakie
ne Panjwin și Mariwan, din zona de 
nord-vest a frontului.

în zona Mehran a fost respinsă o 
încercare a aviației irakiene de a 
pătrunde in spațiul aerian al Iranu
lui.

In sud, în zona Basra și peninsula 
Faw, au fost bombardate poziții ale 
forțelor irakiene, arată agenția ci
tată.

BAGDAD 18 (Agerpres). — în ulti
mele 24 de ore, avioane militare ira
kiene au bombardat un „important 
obiectiv naval" situat în apropierea 
țărmului iranian, precum și insta
lații petroliere din insula Kharg, a- 
nunță un comunicat al Comandamen
tului militar irakian citat de agen
țiile internaționale de presă. în zona 
de nord a frontului, unități irakiene 
au atq^at poziții iraniene provocm- 
du-le pierderi în oameni și tehnică 
militară. Luptele au continuat și în 
zona centrală a frontului, in apro
pierea orașului Mehran. .

luați ostatici de către contrarevolu
ționari.GENTIILE DE PRESA

& - pe scurt

PRIMIRE LA MOSCOVA. La 18 
iulie, Mihail Gorbaciov, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., l-a pri
mit pe fostul președinte al S.U.A., 
Richard Nixon, la cererea acestuia, 
relatează agenția T.A.S.S. A avut 
loc o convorbire cu privire Ia sta
diul relațiilor sovieto-americane.

NUMIRE. Președintele Republicii 
Populare Mozambic, Samora Ma- 
chel, a anunțat înființarea postului 
de prim-ministru al guvernului — 
relatează agenția T.A.S.S. în aceas
tă funcție a fost numit Mario da 
Grața Mashungo, care a deținut 
anterior postul de ministru al pla
nificării.

TELESPECTATORII DIN U.R.S.S. 
au urmărit un dialog Intre femeile 
din Leningrad și cele din orașul a-

merican Boston. Participantele la 
acest dialog și-au exprimat îngri
jorarea în legătură cu pericolul nu
clear și dorința comună de a se a- 
junge la înțelegere reciprocă, la li
chidarea armelor nucleare și salv
gardarea păcii.

UNITAȚI ALE ARMATEI MO- 
ZAMBICANE AU ÎNTREPRINS 
MISIUNI DE LUPTA ÎN PROVIN
CIA MANPOLA, DIN NORDUL 
ȚĂRII. anihilînd forțe ale contra
revoluționarilor. Potrivit surselor 
oficiale din Maputo, trupele guver
namentale au scos din luptă 29 de 
elemente din așa-numitu „Mișcare 
națională armată", grupare sprijini
tă și aprovizionată cu arme de re
gimul rasist din R.S.A. In cursul 
acestei acțiuni militare au fost eli
berați mai mult de 100 de țărani,

LA ANKARA, primul ministru 
al Turciei, Turgut Ozal, și premie- i 
rul Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze, Zhao Ziyang, au abordat, 
cu prilejui convorbirilor avute, , 
o serie de probleme interna
ționale și regionale de mare actua- I 
litate, între care dezarmarea, situa
ția din Orientul Mijlociu și conflic
tul iraniano-irakian — transmite 
agenția China Nouă.

PROGRAM DE AUSTERITATE j 
ECONOMICA ÎN VENEZUELA. 1 
Președintele Venezuelei, Jaime Lu- 
sinchi, a anunțat, intr-un discurs 
radiotelevizat, un program de mă
suri economice de austeritate, me
nite să contracareze consecințele | 
pentru economia țării ale evoluții
lor din ultima perioadă de pe piața 1 
petrolului — transmite agenția . 
Reuter. Programul include, între 
altele, modificarea parității mone- 1 
dei naționale față de dolarul S.U.A., .
o reformă fiscală generală, res- 
tringerea importurilor și promova- I 
rea investițiilor.
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0 POLITICĂ DE AMPLĂ DESCHIDERE INTERNAȚIONALĂ,
ÎN NUMELE IDEALURILOR PĂCII J| PRIETENIEI ÎNTRE POPOARE

Partidul și statul nostru desfășoară o largă activitate internațională pentru dezvoltarea relațiilor cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orînduire socială.

Amploarea fără precedent a relațiilor internaționale pe care le are azi România ilustrează justețea politicii sale externe, 
constituind în același timp o recunoaștere a eforturilor constructive ale poporului nostru, a dorinței sale de a dezvolta buna 
înțelegere, prietenia și colaborarea cu toate popoarele.

NICOLAE CEAUȘESCU

Retrospectiva drumului parcurs în arcul de timp des
chis de Congresul al IX-lea al partidului pune în evi
dență, ca una din componentele fundamentale ale afir
mării României socialiste pe marea scenă a lumii în 
acești ani, politica de amplă deschidere internațională 
inițiată și promovată cu consecvență de secretarul ge
neral al partidului, președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. O politică în care își găsesc mani
festarea plenară trăsăturile definitorii ale modului de 
gîndire și acțiune ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ales la istoricul Congres în fruntea partidului — spiritul 
revoluționar ardent, umanismul și înalta principialitate, 
capacitatea deosebită de a investiga și sintetiza evolu
țiile și tendințele noi de pe arena mondială. O politică 
al cărei ctitor, prin forța personalității sale de excep
ție, prin inițiativele sale de amplu răsunet internațio
nal, prin neostenita-i activitate în slujba marilor idea
luri ale păcii, independenței și progresului, a făcut ca 
glasul României să fie atît de apreciat astăzi în lume, 
ca prestigiul ei să crească necontenit.

cărei țări membre, să deschidă noi 
perspective de accelerare a progre
sului lor economic și social. în 
acest sens, în actuala etapă, țara 
noastră acționează consecvent pen
tru transpunerea în viață a înțele
gerilor stabilite la Consfătuirea 
economică la nivel înalt a țărilor 
membre ale C.A.E.R., a Programu
lui complex de promovare a pro
gresului tehnico-științific pe peri
oada pînă în anul 2000, în ve
derea folosirii mai depline a capa
cităților de producție, ridicării ni
velului tehnic și calitativ al pro
duselor, satisfacerii necesarului re
ciproc de energie, materii prime și 
tehnologie modernă.

Dinamism, profundă prin
cipialitate, sub impulsul 
novator al secretarului ge
neral ai partidului, pre
ședintele României socia
liste vorbit și se vorbește a- 
desea despre poziția constructivă a 
țării noastre în viața internațio
nală, de faptul că România întreți
ne bune relații cu state din cele 
mai diferite ca orînduire socială, 
mărime sau situare geografică, 
menținînd asemenea relații chiar cu 
țări aflate în conflict. Explicația 
este simplă. Intr-o perioadă atit 
de complexă, cînd 
au fost aruncate în 
legătură între state, 
construit și a consolidat relații. în 
al doilea rînd, este un lucru bine 
cunoscut că ceea ce a conferit sta
bilitate acestor relații a fost așe
zarea lor pe temelia principiilor 
deplinei egalități in drepturi, res
pectului independenței și suvera
nității naționale, neamestecului în 
treburile interne și avantajului 
reciproc — principii pe care în 
mod sugestiv președintele Româ
niei le aprecia într-una din pri
mele cuvintări după Congresul al 
IX-lea ca fiind pentru viața in
ternațională precum apa și aerul 
pentru menținerea vieții în gene
ral. Această vocație a construcției, 
specifică românilor, dublată de 
clarviziunea concepției tovarășului 
Nicolae Ceaușescu asupra norme
lor de conduită internațională ofe
ră cheia pentru a se înțeldge cum 
a fost clădit edificiul impresionant 
al relațiilor actuale ale României 
socialiste.

Anii pe care îl evocăm sînt ani 
în care țara noastră și-a extins 
continuu legăturile cu state din 
întreaga lume. Măsura acestei des
chideri planetare este dată de 
faptul că numărul țărilor cu care 
întreținem astăzi relații diploma
tice este, practic, dublu față de 
anul Congresului al IX-lea al parti
dului. Un rol de cea mai mare în
semnătate în dezvoltarea relațiilor 
internaționale ale României l-au 
avut numeroasele întîlniri ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, la 
București sau de-a lungul unor 
itinerare istorice, în timpul vizite
lor întreprinse, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, în țări de 
pe diferite continente.

colaborării constituie cea mai 
concludentă confirmare a justeței 
depline â poziției pe care în mod 
constant s-a situat partidul nostru 
în toți acești ani în sprijinul întă
ririi unității țărilor socialiste, fac
tor esențial pentru creșterea presti
giului și influenței socialismului în 
lume.

în ansamblul relațiilor României 
cu celelalte țări socialiste un loc 
deosebit de important îl ocupă co
laborarea economică, ponderea

Solidaritate în fapte.
Perioada de după Congresul al 
IX-Iea al partidului este, totodată, 
perioada în care s-au afirmat pu
ternic în viața internațională zecile 
de noi state independente apărute 
in perioada postbelică, statele în 
curs de dezvoltare, în general. 
Pornind de la această nouă reali
tate, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a elaborat o concepție revoluționa
ră cu privire la rolul progresist 
tot mai important al acestor state, 

• care, reprezentînd marea majorita
te a statelor lumii și dispunînd de 
un imens potențial de resurse 
umane și materiale, pot șl trebuie 
să aibă o influență tot mai mare 
asupra desfășurărilor politice și 
economice din viața internațională. 
Acest rol progresist este determi
nat de înseși obiectivele majore pe 
care ele le urmăresc s consoli-
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DIALOG CONSTRUCTIV PE TOATE 
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Un rol de cea mai mare însemnătate in dezvoltarea relați
ilor internaționale ale României l-au avut intensa activitate de 
contacte politice a tovarășului Nicolae Ceaușescu, numeroasele 
întîlniri cu șefi de state și de guverne, istoricele vizite între
prinse, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în zeci și zeci 
de țări, documentele semnate, care au consacrat principiile 
de relații între state.

• In perioada care a trecut de la Congresul al 
IX-lea al partidului au fost întreprinse peste 200 de 
vizite oficiale la nivel înalt în țâri de pe toate conti
nentele.

• Pe pâmîntul României, președintele 
Nicolae Ceaușescu a avut întîlniri și convorbiri cu peste 
300 de șefi de state și de guverne.

• Cele peste 100 de Declarații solemne și Declara
ții comune și circa 560 de alte documente oficiale 
încheiate cu aceste prilejuri au deschis ample perspec
tive de dezvoltare a colaborării României cu aceste 
state, pe plan bilateral, ca și pe arena internațională, 
pentru promovarea intereselor de pace, destindere și 
progres ale tuturor popoarelor.
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meroase acțiuni de cooperare 
vederea construirii în aceste i 
a unor importante obiective 
nomice, ca formă concretă a 
darității, în sprijinul acordat 
tru formarea de cadre naționale de 
specialiști. O elocventă ilustrare a 
acestei evoluții o constituie faptul 
că România întreține în prezent 
relații cu circa 100 de țări in curs 
de dezvoltare de pe toate conti
nentele, ea fiind totodată membru 
activ al „Grupului celor 77' 
participînd cu statut de 
permanent la activitățile mișcării 
de nealiniere.
I

Rol de pionierat in pro
movarea destinderii. In ,n" 
treaga perioadă care a trecut de 
Ia Congresul al IX-lea, România 
a promovat, totodată, o politică de 
largă colaborare cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orînduire 
socială. Pornind de la realitatea 
existenței în lumea de azi a unei 
mari diversități de state, partidul 
nostru, secretarul general al parti
dului au pus în evidență faptul că 
deosebirile de orinduire, de con
cepții politice și filozofice nu tre
buie să constituie un impediment 
în calea unor raporturi de încre
dere și colaborare, coexistența 
pașnică presupunînd nu numai ab
sența confruntărilor armate, ci și 
conlucrarea activă în vederea con
solidării destinderii și păcii, pro
movării progresului general. Cro
nica acestor ani consemnează la 
loc de cinste rolul de pionierat al 
României în normalizarea 
țiilor interstatale, acțiunile 
te ale țării noastre în 
direcție înscriindu-se ca o 
buție constructivă, larg recunoscu
tă astăzi, la inițierea procesului de 
destindere și cooperare pe’ conti
nentul european. Aceasta a consti
tuit premisa unei ample dezvoltări 
a relațiilor pe multiple planuri — 
politic, economic, tehnico-științific 
și cultural cu țările capitaliste 
dezvoltate. Cu neabătută consec
vență militează țara noastră pen
tru o strînsă conlucrare cu aceste 
state în vederea opririi cursei înar
mărilor și trecerii la dezarmare, 
în primul rînd la dezarmarea nu
cleară, salvgardării păcii — pro
blema fundamentală a epocii con
temporane, care privește toate 
statele și toate popoarele lumii.

!n 
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eco- 
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Și 
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MĂRTURII DE

un cosnbat pour'Se.

Conlucrare multilaterală 
in opera de edificare so
cialistă sPiritul orientărilor 
stabilite de Congresul al IX-lea, 
s-au dezvoltat puternic în acești 
ani relațiile de prietenie, solidari
tate și colaborare cu toate țările 
socialiste.' Constituie un merit de 
seamă al partidului nostru, al to
varășului Nicolae Ceaușescu 'acela 
de a fi proiectat cu putere impe
rativul edificării între țările socia
liste a unui tip nou, superior, de 
relații, necunoscut în istorie, me
nit să permită o conlucrare rodni
că, cu adevărat egală în drepturi, in . 
numele țelurilor comune — socia
lismul și comunismul. Partidul Co
munist Român a adus el însuși o 
contribuție importantă la cristali
zarea și afirmarea acestui nou tip 
de relații. Acest proces, cum se 
știe, nu a fost un proces simplu. 
Perioada la care ne referim a fost 
o perioadă de sinuoasă evoluție a 
relațiilor dintre țările socialiste, 
marcată în urmă cu ani de multi
ple neînțelegeri, de profunde di
vergențe politice și ideologice. 
Consecvent, partidul nostru, secre
tarul general 
acționat însă 
neînțelegerilor _ . .
subliniind că deosebirile de păreri, 
inerente în condițiile marii diver
sități de condiții în care acționea
ză fiecare partid, nu trebuie să 
împiedice dezvoltarea colaborării, 
că, mai presus de orice, trebuie pus 
ceea ce este comun — interesele 
fundamentale ale popoarelor anga
jate în construirea noii orînduiri. 
Potrivit convingerii partidului nos
tru, nu există probleme intre țări
le socialiste care să nu poată fi 
soluționate prin discuții tovără
șești. Evoluțiile salutare din ulti
mii ani în raporturile dintre unele 
țări socialiste în direcția reluării

acestor țări în raporturile noastre 
economice externe fiind în prezent 
de 57 la sută. Mutații profunde au 
intervenit, în cele mai bine de două 
decenii, în colaborarea economică 
dintre țările noastre, care a evo
luat constant spre forme superi
oare de cooperare și specializare 
în producție. O atenție deosebită 
a acordat și acordă partidul nos
tru colaborării cu țările socialiste 
vecine, ceea ce și-a găsit materia
lizare în- realizarea prin eforturi 
unite a unor mari obiective eco
nomice, fructificînd avantajele 
apropierii geografice, punînd în 
valoare resurse naturale comune.

Paralel cu extinderea relațiilor 
bilaterale, s-a dezvoltat colabo
rarea multilaterală în cadrul 
C.A.E.R., pornind de la cerința ca 
această colaborare să contribuie la 
creșterea puterii economice a fie-

darea Independenței șl suveranită
ții naționale, abolirea definitivă a 
politicii imperialiste, colonialiste și 
neocolonialiste, lichidarea subdez
voltării și edificarea unei noi or
dini economice internaționale.

Ca țară socialistă în curs de 
dezvoltare, România se simte ’ le
gată de aceste, state prin multiple 
preocupări privind accelerarea 
progresului economic și social, in
staurarea unor relații echitabile în
tre state, care să favorizeze dez
voltarea liberă și independentă a 
tuturor națiunilor. în spiritul aces
tei orientări de principiu, relațiile 
țării noastre eu statele în curs de 
dezvoltare au dobindit in anii ce 
au urinat Congresului al IX-lea o 
continuă amplificare. Aceasta își 
găsește reflectare în "creșterea pon
derii lor în ansamblul relațiilor 
noastre economice externe, în nu-

Sub semnul unității. Ac' 
ționind pentru înfăptuirea misiu
nii sale revoluționare, reunind în 
jurul său, intr-o strînsă unitate, 
toate forțele națiunii, Partidul Co
munist Român a acordat și acordă 
in același timp o mare importanță 
întăririi unității și solidarității 
militante a partidelor comuniste și 
muncitorești, a conlucrării tuturor 
forțelor progresiste, a popoarelor 
pentru afirmarea unei politici noi, 
democratice, de independență 
progres.

In mod deosebit se impune 
zilele noastre întărirea unității 
conlucrării partidelor comuniste 
muncitorești, ca o cerință esenția
lă, fundamentală pentru accelerarea 
procesului revoluționar mondial, 
pentru împlinirea misiunii istorice 
asumate. In Raportul la Con
gresul al IX-lea, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu evidenția faptul 
că partidele comuniste au devenit 
o forță uriașă și exercită o influen
ță tot mai puternică asupra vieții 
politice, sporirea rolului lor impu- 
nînd intărirea unității lor de ac
țiune. Anii care au urmat au adus 
elocvente confirmări ale acestui 
imperativ.

Unitatea partidelor comuniste și 
muncitorești, unitatea pentru care 
militează partidul nostru, este 
o unitate de tip nou, corespunză
toare condițiilor în continuă 
schimbare ale lumii contemporane. 
Pe baza unei profunde analize 
științifice a realităților, partidul
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VASTE LEGATURI DE PRIETENIE
Dinamismul politicii externe a României în cele peste două decenii care 

au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului își găsește expresie, intre 
altele, în extinderea continuă a legăturilor sale externe.

• Dacă in anul 1965 Româ
nia avea relații diplomatice cu 
67 de țări (iar relații economice 
cu 98), ea întreține astăzi relații 
diplomatice și economice cu 155 
de state.

• Țara noastră a construit 
sau participă la construirea, in 
cooperare, a peste 180 de obiec
tive economice in țările in curs 
de dezvoltare.

• Mii de specialiști români 
acordâ asistență în 60 de țări în 
curs de dezvoltare, în cele mai 
variate domenii de activitate ; 
în același timp, peste 20 000 de 
tineri din aceste țări studiază in 
institute de învățămînt din 
România.

ÎNALT PRESTIGIU, CONSIDERAȚIE Șl PREȚUIRE j
' .......

I
Ilustrare concludentă a interesului deose

bit și a înaltei considerații față de perso
nalitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
au fost publicate peste 150 de volume, în

circa 30 de țâri de pe toate continentele, 
conținind lucrări ale secretarului general 
al partidului nostru, președintele României 
socialiste, ori dedicate activității sale.

• Partidul Comunist Român 
întreține relații de colaborare 
cu peste 200 de partide comu
niste și muncitorești, socialiste 
și social-democrate, partide de 
guvernâmînt din țările în curs de 
dezvoltare și nealiniate, alte 
forțe democratice și progresiste.

• La baza relațiilor sale cu 
celelalte partide comuniste și 
muncitorești partidul nostru așa- 
zâ principiile deplinei egalități 
in drepturi, neamestecului în 
treburile interne, independenței, 
autonomiei fiecărui partid in 
elaborarea strategiei și tacticii 
sale revoluționare, pornind de 
la interesele fundamentale ale 
propriului popor, de la condi
țiile concrete în care acționează.

nostru, secretarul general al parti
dului au cristalizat un sistem de 
norme definitorii pentru conținutul 
superior al unității în zilele noas
tre, al unei trainice conlucrări a 
partidelor comuniste, a tuturor 
forțelor democratice. O importan
ță cardinală are în acest sens prin
cipiul autonomiei fiecărui partid în 
elaborarea strategiei și tacticii sale 
revoluționare. în concepția parti
dului nostru, fiecare partid are 
dreptul și totodată obligația față 
de clasa muncitoare, față de pro
priul popor de a-și stabili de sine 
stătător linia politică, pornind de 
la interesele și aspirațiile lor fun
damentale, de la particularitățile 
concrete în care acționează, prin 
aplicarea creatoare a socialismului 
științific la aceste realități. în 
același timp, pentru întărirea uni
tății, de o mare însemnătate este 
stricta respectare a egalității în 
drepturi a tuturor partidelor, a 
neamestecului în treburile interne.

Pe baza acestei orientări pro
gramatice, definită cu claritate în 
toate documentele importante de

Șl COLABORARE

după Congresul al IX-lea, în 
Programul partidului, s-au dezvol
tat și se dezvoltă relațiile Parti
dului Comunist Român cu partidele 
comuniste și muncitorești din în
treaga lume. în mod firesc, o aten
ție de prim-ordin s-a acordat adin- 
cirii legăturilor de prietenie și co
laborare cu partidele comuniste și 
muncitorești din țările alături de 
care edificăm noua orînduire, via
ța dovedind că aceste legături au 
un rol hotărîtor în consolidarea 
prieteniei și amplificarea conlucră
rii multilaterale dintre țările so
cialiste. Totodată, partidul nostru 
a dezvoltat pe mai departe legătu
rile cu partidele comuniste și 
muncitorești din celelalte țări, 
partide cu a căror luptă pentru 
pace, democrație și progres și-a 
manifestat în permanență solida
ritatea.

Este o realitate incontestabilă că 
partidele comuniste și muncito
rești își desfășoară activitatea în- 
tr-o diversitate de condiții istorice, 
economice, social-politice și națio
nale, ceea ce și generează deosebiri 
in ce privește sarcinile și obiecti
vele specifice, formele și metodele 
de acțiune. Partidul nostru a con
siderat și consideră însă că apariția 
unor deosebiri de păreri sau de 
apreciere asupra unor evenimen
te și procese contemporane nu tre
buie să afecteze raporturile dintre 
partide, impunindu-se abordarea 
lor in mod principial, într-un spi
rit de stimă și respect reciproc, 
căutindu-se căile de unitate, inte
resele fundamentale comune. Și 
este un motiv de satisfacție că 
această poziție, pentru care parti
dul nostru se pronunță în mod 
constant de la Congresul al IX-lea, 
se bucură azi de o tot mai largă 
recunoaștere.

Pentru un front larg al 
tuturor forțelor progresiste. 
Unul din marile merite ale to
varășului Nicolae Ceaușescu este 
acela de a fi elaborat un concepi 
de amplă deschidere asupra unită
ții și solidarității in epoca noas
tră, incluzmd dezvoltarea relațiilor 
cu o vastă paletă de forțe politico-- 
sociale : partidele comuniste și 
muncitorești, partidele socialiste și 
social-democrate^ mișcările de eli
berare naționala, partidele pro
gresiste din țările în curs de dez
voltare, alte formațiuni politice de
mocratice. în repetate rînduri, 
secretarul general al partidului 
nostru a evidențiat faptul că exis
tența unor deosebiri ideologice, a 
unor diferențe de păreri între 
partidele comuniste și cele socia-

liste și social-democrate nu trebuie 
să împiedice dialogul dintre ele, 
fiind, în schimb, multe probleme 
de interes comun, în soluționarea 
cărora ele pot și trebuie să 
acționeze în comun. In lumina 
acestui adevăr, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a formulat ne
cesitatea depășirii moștenirii de 
neîncredere și adversitate din tre
cut, necesitatea realizării unei ade
vărate reconcilieri istorice, care să 
ducă la o nouă unitate a clasei 
muncitoare, a forțelor care se 
pronunță pentru socialism, pentru 
pace, prietenie și colaborare.

întărirea unității 
tuturor forțelor i 
contemporaneității se impune 
atît mai mult în zilele 
cînd, ca urmare 
fără precedent a 
lor, îndeosebi a 
cleare, s-a creat 
amenințare din istoria omenirii la 
adresa popoarelor, a înseși vieții 
pe Pămînt. în aceste condiții, 
partidul nostru, prin glasul secre
tarului său general, președintele 
României socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cheamă la în
tărirea unității tuturor partidelor 
comuniste și muncitorești, demo
cratice și progresiste, la unirea 
eforturilor cercurilor și grupărilor 
celor mai diferite, indiferent de 
concepții, tuturor forțelor înaintate 
ale omenirii pentru apărarea drep
tului suprem al popoarelor — drep
tul la pace, la viață.

...Moment de hotar în viața parti
dului și a țării, Congresul al 
IX-lea a deschis, totodată, sub 
impulsul hotărîtor al strălucitei 
gindiri și acțiuni ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. epoca unei 
prestigioase afirmări a României 
socialiste pe arena mondială, in 
aceasta găsindu-și expresie carac
terul unitar al politicii interne și 
celei internaționale, legătura dia
lectică dintre grandioasele progra
me de dezvoltare a patriei și acti
vitatea consacrată promovării cau
zei păcii, libertății și progresului 
in lume. Nenumăratele mărtu
rii pe diferite meridiane ale 
globului, de înaltă stimă și 
considerație la adresa secreta
rului general al partidului, pre
ședintele Republicii, își au izvo
rul in politica principială și con
secventă, de profund umanism, 
forjată in cei 21 de ani ce au tre
cut de la istoricul eveniment prin 
îmbinarea organică a răspunderii 
pentru interesele propriului popor 
cu răspunderea pentru destinele 
întregii umanități.

și colaborării 
progresiste ale 

cu 
noastre, 

a intensificării 
cursei înarmări- 
înarmărilor nu- 
cea mai gravă

Dumitru ȚINU


