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Acum 21 de ani, la Congresul al IX-lea al P.C.R.,
tovarășul Nicolae Ceausescu a fust ales In fruntea partidului

ISTORICA OPȚIUNE
A PARTIDULUI, A POPORULUI

In urmă cu 21 de ani, 
Congresul al IX-lea al 
partidului, în consens cu 
gindurile și voința tuturor 
comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii din patria 
noastră, a investit in supre
ma funcție de condu
cere in partid pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Acest 
vot unanim, entuziast s-o 
dovedit a fi cu adevărat 
o opțiune istorică, un mo
ment hotărîtor in viața 
partidului, in munca și 
lupta poporului român 
pentru a clădi în vatra 
străbună o țară liberă, pu
ternică, demnă și prosperă, 
pe măsura marilor energii 
și puteri creatoare ale po
porului nostru.
Alegerea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu în fruntea parti
dului ilustrează înalta apreciere a- 
cordată strălucitelor sale calități 
de militant revoluționar, patriot, de 
conducător politic, afirmate cu 
strălucire din anii cei mai tineri 
ai vieții, pe baricadele luptei re
voluționare conduse de partid pen
tru apărarea și promovarea inte
reselor clasei muncitoare, ale în
tregului popor român, împotriva 
fascismului și a războiului, pentru 
cauza unității, independenței și su
veranității patriei. Aceste minuna
te calități - dîrzenia și neînfricarea 
in luptă, atașamentul pentru mari
le idealuri ale poporului, încre
derea adîncă în justețea luptei 
partidului, capacitatea analitică, 
forța de convingere și mobilizare, 
inepuizabila putere de muncă — au 
fost continuu dezvoltate in condi
țiile noi create prin victoria revo

luției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia- 
listă, declanșată la 23 August 1944, 
în eroicele lupte purtate de ma
sele populare, sub conducerea

partidului, pentru democratizarea 
țării, pentru refacerea și recon
strucția economiei naționale, pen
tru cucerirea puterii politice, în în
treaga activitate pentru organiza

rea societății românești pe baze 
noi, socialiste. Hotărîrea istorică a 
Congresului al IX-lea al partidului 
de a alege în fruntea sa pe to
varășul Nicolae Ceaușescu dădea 
astfel glas convingerii nutrite de 
întregul popor că, avîndu-l in 
frunte, partidul, țara vor adăuga 
la cununa înfăptuirilor noi și măre
țe împliniri, că patria socialistă va 
urca noi și tot mai înalte trepte 
spre un viitor mai fericit, edificînd 
pe pămîntul României cea mai 
dreaptă orînduire cunoscută în is
torie — orînduirea socialistă și co
munistă.

Astăzi, la 21 de ani de la Con
gresul al IX-lea, timpul confirmă 
cu forța de netăgăduit a faptelor 
cit de profund îndreptățită ș-a do
vedit opțiunea de atunci a partidu
lui și a poporului român, deoare
ce prin gîndirea cutezătoare, ri
guros științifică, prin multilaterala 
și clocotitoarea activitate a tova
rășului Nicolae Ceaușesdu, în eroi
ca istorie a partidului și a țării 
s-a inaugurat atunci un făgaș nou 
și rodnic, s-au deschis noi și largi 
orizonturi dezvoltării țării, propăși
rii patriei socialiste.

Vasta, prodigioasa operă teore
tică a secretarului general al parti
dului nostru, dezvăluind un gîndi- 
tor de mare profunzime și an
vergură, adînc cunoscător al te
zaurului experienței revoluționare, 
larg deschis noului și înnoirii, a 
marcat afirmarea unei viziuni 
superioare privind opera de edi
ficare a societății socialiste, a înar
mat" partidul nostru cu orientări 
limpezi de largă perspectivă, cu 
soluții valoroase privind dinamica 
procesului revoluționar. Pe această 
bază, cu contribuția hotărîtoare a 
secretarului general al partidului 
nostru, s-au elaborat, fundamentat 
și pus în operă cutezătoare stra
tegii ale dezvoltării economico-so-
(Continuare in pag. a IV-a)

EROU AL UNUI TIMP EROIC, MEREU CU GINDUL 

LA VIITORUL PATRIEI, LA BUNĂSTAREA OMULUI

în miezul vieții, 
al realității

Cu mindrie și profund respect ii 
numim ctitor al României socia
liste pe comunistul din fruntea 
partidului si a tării. Este recu
noașterea unanimă, a întregului 
nostru popor, a contribuției hotă- 
ritoare a secretarului general al 
partidului la conceperea liniilor de 
forță ale vertiginoasei ascensiuni a 
patriei socialiste spre noi si tot 
mai înalte trepte de civilizație și 
progres, ascensiune începută în 
acel de neuitat mijloc de iulie 
1965, cu 21 de ani în urmă.

Atunci, de la tribuna celui 
de-al IX-lea Congres, tovarășul 
Nicolae Ceausescu proiecta, cu 
spirit vizionar științific, viitorul, 
care, iată, astăzi este măreț pre
zent. Ni s-a desfășurat în fată 
atunci programul insufletitor al

Inq. Ion VOINEA 
director al întreprinderii 
de mașini-unelte de forjare 
și presare, Tîrgu Jiu

(Continuare in pag. a IV-a)

Pentru permanenta tinerețe 
a tarii

Pentru cei de virsta mea istoria 
nu este doar o simplă cronică a 
lucrurilor petrecute, a evenimente
lor care, istovindu-și menirea, 
trec în litera documentelor si se 
învață pe băncile școlii. M-am gin- 
dit deseori că generația mea, ge
nerația epocii inaugurate de cel 
de-al IX-lea Congres al partidului, 
a avut și are șansa nu numai să se 
bucure de cunoașterea adevăratei 
istorii a poporului român repusă în 
drepturile ei firești o dată cu vas
tele deschideri democratice iniția
te de lucrările marelui forum al 
comuniștilor de acum 21 de ani, ci

să creeze în mod conștient istorie 
nouă, controlindu-i și dirijindu-i 
curgerea tumultuoasă. în această 
perioadă dominată de gițidirea 
profund novatoare a înflăcăra- 
tului revoluționar, comunistul 
Nicolae Ceaușescu, tinerii din ge-

Florin ROȘU 
lăcătuș-mecanic pe șantierul 
hidrocentralei de la Gura 
Motrului

(Continuare în pag. a IV-a)

îndemn la perfecționare, 
la cutezanță

întreaga noastră țărănime s-a 
bucurat de sfatul înțelept și de 
orientările adînc științifice, vi
zionare ale secretarului general al 
partidului în toți acești 21 de ani 
luminoși cîți au trecut de la cel 
de-al IX-lea Congres. Rodul muncii 
și gîndului nostru mereu în
aripat de gindul, de acțiunea re
voluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu este astăzi 
bogat. îmi amintesc foarte bine 
cum a spus conducătorul partidu
lui, în iulie 1965, la adunarea

cooperatorilor din comuna Gheor- 
ghe Doja din Ialomița, că pornim 
la un drum greu și lung, pe 
parcursul căruia însă, prin mun
ca și priceperea noastră, vom iz- 
bîndi, vom construi o agricultură 
modernă, intensivă. Sigur, drumul 
a fost greu in acești 21 de ani și

Maria COPORAN 
țărancă, membră a C.A.P.
Drăgănești-Vlașca, Teleorman
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încredere în forța de creație 
a omului muncitor

Vorbind despre acest timp de 
clocotitoare istorie nouă făurită cu 
mîinile și gindul nostru de-a lun
gul a 21 de ani — timp de nouă 
istorie inaugurat de cel de-al IX- 
lea Congres al partidului — vorbim 
chiar despre noi înșine, deipre 
evoluția noastră ca oameni respon
sabili in întregime de devenirea lor 
și a țării, de ascensiunea lor rapidă 
într-o societate a profundelor pre
faceri revoluționare economico-so- 
ciale. Meditind la această epocă de 
strălucite realizări socialiste și co
muniste, fără precedent in întrea
ga istorie a țării, aflăm, în raportul

de excepțională însemnătate teore
tică și practică ro'stit de secretarul 
general al partidului în iulie 1965 
de la înalta tribună a marelui fo
rum deschizător de largi și innoi- 
toare perspective de dezvoltare ac
celerată a tuturor compartimente* 
lor societății noastre, scopul Suprem 
al întregii opere de creație a parti-

Elekes CAROL 
inginer, întreprinderea 
de mașini-unelte, Arad
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iț în Patria măreață-i gindul Lui Privind prezentul, mîndru poți 
î Și luminos răsare viitorul. să spui:
j PARTIDUL, CEAUȘESCU și POPORUL.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe secretarul general al Partidului Uniunea pentru Progres Național, 

președintele Adunării Naționale a Republicii Burundi, Emil Mworoba

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a pri
mit, miercuri, în stațiunea Neptun. 
pe secretarul general al Partidu
lui Uniunea pentru Progres Na
țional din Burundi (U.P.R.O.N.A.), 
președintele Adunării Naționale a 
Republicii Burundi, Emil Mworo- 
ha, care efectuează o vizită în 
țara noastră la invitația C.C. al 
P.C.R.

Oaspetele a exprimat vii mul
țumiri pentru întrevederea acor
dată și a arătat că îi revine plă
cuta misiune de a transmite tova
rășului Nicolae Ceaușescu un cald 
salut, urări de sănătate și feri
cire; iar poporului român, de pro
gres și . prosperitate din par
tea președintelui Republicii Bu
rundi, președintele Partidului 
Uniunea pentru Progres Național 
din Burundi, Jean Baptiste Ba- 
gaza.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
m.ulțțimit și a adresat, la rîndul 
său, președintelui Jean Baptiste 
Bagaza un salut prietenesc îm
preună cu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire, de pace, pro
gres și bunăstare pentru poporul 
burundez prieten.

In timpul întrevederii, desfășu
rată într-o atmosferă cordiâlă, au 
fost evocate relațiile de prietenie 
și Colaborare dintre P.C.R. și 
U,P,R,O.N.A., dintre cele două țări 
și popoare, subliniindu-se că vizi
ta tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in Republica Burundi, 
înțelegerile și acordurile conve

nite cu acest prilej constituie un 
moment de deosebită importanță 
în dezvoltarea legăturilor pe di
verse planuri dintre România 
și Republica Burundi. Totoda
tă, s-a apreciat că există 
posibilități pentru extinderea în 
continuare a acestor raporturi 
printr-o largă și mai activă co
laborare între cele două partide 
și țâri. în acest cadru, s-a apre
ciat că sînt condiții pentru in
tensificarea schimburilor și co
operării economice, tehnico-știin- 
țifice și în alte domenii de in
teres reciproc. S-a subliniat ne
cesitatea participării active a 
parlamentelor la mai buna cu
noaștere reciprocă și apropiere, 
la întărirea colaborării și priete
niei româno-burundeze.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte majore ale vieții 
politice mondiale.

S-a arătat că, în actuala si
tuație internațională, care conti
nuă să fie deosebit de gravă, este 
necesar ca forțele progresiste, de
mocratice, antiimperialiste de 
pretutindeni, toate popoarele să 
conlucreze strins pentru schim
barea cursului periculos al eve
nimentelor, pentru înfăptuirea 
dezarmării, în primul rind a 
dezarmării nucleare, pentru reali
zarea unei lumi a păcii și înțe
legerii. A fost relevată însemnă
tatea soluționării pe cale politi
că, prin tratative, a stărilor de 
Încordare- și conflict, a tuturor 
problemelor litigioase dintre state.

în legătură cu situația din 
Africa s-a subliniat necesitatea

întăririi unității și solidarității ță
rilor de pe acest continent pen
tru rezolvarea problemelor com
plexe cu care se confruntă sta
tele africane. Au fost condamna
te acțiunile agresive ale Africii de 
Sud împotriva țărilor indepen
dente și suverane vecine și re
afirmată solidaritatea P.C.R. și 
U.P.R.O.N.A., a României și Re
publicii Burundi cu lupta poporu
lui namibian, sub conducerea 
S.W.A.P.O., pentru obținerea 
independenței, a tuturor popoare
lor africane pentru lichidarea to
tală a colonialismului, abolirea 
politicii rașiste și de apartheid, 
pentru apărarea și consolidarea 
independentei lor naționale, pen
tru progres economic și social.

Schimbul de vederi cu privire 
la ansamblul problemelor econo
miei mondiale a pus in evidență 
importanța întăririi colaborării și 
unității de acțiune a țărilor in 
curs de dezvoltare pentru propă
șirea lor economică și socială 
independentă, pentru instaurarea 
unei noi ordini economice mon
diale care să asigure dezvoltarea 
economico-socială a tuturor na
țiunilor și o largă colaborare in
tre state, în spiritul egalității și 
avantajului reciproc.

La primire a luat parte tovară
șul Ion Stoian, membru supleant 
al_ Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Au participat Louis Hagorin- 
kebe, secretar al C.C. al 
U.P.R.O.N.A., și Paul Munyem- 
bari, ambasadorul Republicii Bu
rundi la București.
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Continuarea și dezvoltarea pe trepte mereu mai înalte a operei înnoitoare 

inaugurate de cel de-al IX-lea Congres al partidului 

COMUNIȘTII - PROMOTORI AI NOII CALITĂJI 
în toate domeniile muncii și vieții

Memoria timpului a inscris, in cronica anilor de după cel de-al 
IX-lea Congres al partidului, profunde prefaceri innoitoare, de esență 
revoluționară, în intreaga noastră societate. La baia tuturor acestor 
mărețe înfăptuiri se află munca avintată a întregului popor, sub con
ducerea comuniștilor, pentru transpunerea în viață a cutezătoarelor 
programe elaborate de partid. In același timp, procesul profundelor 
înnoiri din acești ani glorioși ai „Epocii Nicolae Ceaușescu" s-a do
vedit a fi cadrul fertil in care munca însăși se innoiește, se trans
formă fără încetare de la o etapă la alta, de la un an la altul.

S-a conturat, in acest proces transformator, o nouă conștiință a 
muncii, racordată atît la cerințele edificării societății socialiste multi
lateral dezvoltate în patria noastră, cit și la exigențele noii revoluții 
tehnico-științifice contemporane.

S-a configurat, in acești ani rodnici ai „Epocii Nicolae Ceaușescu", 
o nouă etică o muncii. Azi, în societatea noastră, munca nu mai con
stituie doar o modalitate de realizare a unor bunuri, materiale sau 
spirituale, ci și calea determinantă pentru dezvoltarea și afirmarea 
personalității umane. De la asigurarea dreptului real și concret la 
muncă pînă la situarea muncii intr-un nou orizont calitativ, in care 
muncitorii, țăranii, intelectualii iși pot afirma plenar, în folosul țării, 
cunoștințele, talentul, competența profesională, noua condiție umană 
iși află locul cel mai prielnic de manifestare și dezvolțare.

Saltul la o nouă calitate a muncii nu constituie, azi, un obiectiv 
pentru viitor, pentru anul 2000. El este un obiectiv al actualei etape, 
un obiectiv care se înfăptuiește deja, avind la bază marile acumulări 
cantitative realizate in procesul revoluționar de dezvoltare economico- 
socialâ a tării de după cel de-al IX-lea Congres al partidului. Con
ceptul noii calități a muncii și a vieții, concept politic profund revo
luționar promovat de secretarul general al partidului, corespunde 
L?*ru. dinamismului puternic ce i-a fost imprimat muncii in „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

In concepția partidului nostru, a secretarului său general, de oa
meni, de pVegătirea lor, de conștiința lor, de responsabilitatea lor, 
de spiritul lor de inițiativă, de inovare, de forța creativității lor de
pinde in mod hotăritor asigurarea noii calități a muncii. Și a noii 
calități a vieții. Pentru că aceste două noțiuni sînt strîns legate una 
de alta, fără o nouă calitate a muncii nefiind de conceput o nouă 
calitate a vieții.

Cum au acționat partidul, comuniștii in anii de dună cel de-al 
IX-lea Congres, cum acționează in prezent pentru a promova o nouă 
calitate in toate domeniile muncii și vieții — iată tema paginii de față.

Sursă trainică
a sporirii

avuției naționale,
a progresului

A construi, a moderniza sînt 
verbe pe care am învățat, în 
acești ani rodnici ai „Epocii 
Nicolae Ceaușescu", să le conju
găm prin destoinice fapte de 
muncă. Am transformat, astfel, 
realitățile țării, geografia economi
că a țării. Aici, în Iași, ne sînt cu
noscute, azi, realități pe care oa
menii nici măcar nu și le imagi
nau cu două-trei decenii în urmă. 
S-au schimbat ritmurile muncii. 
Azi ne racordăm activitatea la ce
rințele dezvoltării economico-socia- 
ie accelerate a întregii țări. S-au 
schimbat uneltele muncii. Acum 21 
de ani se lucra, în întreprinderile 
ieșene, cu mașini modeste. Azi, 
toate unitățile industriale din mu
nicipiul nostru dispun de utilaje 
moderne, multe fiind cu afișaj 
electronic, cu program și comandă 
numerică. S-au schimbat și roa
dele muncii. De la produsele in
dustriei ieșene de acum 21 de ani, 
în cadrul căreia cea mai importan
tă unitate se limita să repare va
goane, la realizările de azi, proprii 
întreprinderilor cuprinse in ramu
rile de vîrf ale industriei româ
nești, între care construcțiile de 
mașini și electronica, distanța este 
uriașă.

în această nouă realitate a la- 
șiului, altădată numai centru cultu
ral și de învățămînt, azi puternic 
centru industrial, se integrează și 
întreprinderea noastră. Iată, aceste 
zile de înaltă vibrație patriotică, in 
care întregul popor sărbătorește, 
cu mindria unor.bogate infăptuiri, 
21 de ani de la Congresul al IX-lea 
al partidului, au pentru noi, cei 
care^muncim la Combinatul de uti
laj greu din Iași, o semnificație in 
plus : acum se implinește un dece
niu de cind iubitul nostru conducă
tor, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a pus piatra de temelie a acestei 
puternice unități a industriei româ
nești. De atunci, de la ctitorire, 
secretarul general al partidului 
ne-a vizitat in mai multe rinduri, 
jalonind direcțiile dezvoltării com
binatului nostru atit în ce privește 
proporțiile, care îl vor situa in rin- 
dul celor mai importante centre 
ale construcției de mașini din 
România, cit și nivelul tehnic-cali- 
tativ al produselor, care incă de pe 
acum are drept repere performan
țe de nivel mondial.

Secretarul general al partidului 
a trasat colectivului nostru sarcina 
ca in scurt timp să ajungem la un 
nivel de un milion de tone oțel — 
ceea ce înseamnă de aproape patru 
ori mai mult decît întreaga produc
ție a României anului 1938. Dar 
in concepția partidului nostru, a 
secretarului său general, cantitatea 
se împletește în mod firesc cu ca
litatea. Acum putem raporta că 
sporirea continuă a producției este 
însoțită de creșterea constantă a 
calității, alungind să fabricăm 150 
de mărci de oțeluri cu caracteris
tici superioare, destinate realizării 
programului nuclear, construcției 
de mașini și altor domenii de vîrf. 
Acest lucru a fost posibil datorită 
introducerii continue a progresului 
tehnico-științific, folosirii celor 
mai înaintate tehnologii, cum ar fi 
turnarea în vid — prin care se rea
lizează 90 la sută din producție, 
folosindu-se instalații fabricate 
chiar de combinatul nostru — tur
narea indirectă prin sifon și alte 
procedee care asigură o înaltă ca
litate.

A construi, a moderniza sînt 
verbe pe care și aici, în combina
tul nostru, comuniștii, întregul co
lectiv le conjugă prin fapte de 
muncă. De muncă mereu mai spor
nică. de înaltă calitate și cu efi
ciență tot mai ridicată. Numai ast
fel colectivul nostru își poate spori 
contribuția Ia creșterea avuției na
ționale — sursa trainică a progre
sului țării și a vieții mereu mai 
bune a poporului. Și este semnifi
cativ că în bătălia pentru o nouă ca
litate a muncii se afirmă și se con
solidează o nouă condiție umană.

Inq. Ioan BRADESCU 
secretar al comitetului de partid, 
Combinatul de utilaj greu din lași

Noua revoluție 
agrară înseamnă 
înainte de toate 

producții 
superioare

Cadrul creat in cei 21 de ani care 
au trecut de la Congresul a) IX-lea 
al partidului pentru modernizarea 
producției, pentru o nouă calitate 
a muncii, ideea generatoare datorată 
gindirii revoluționare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. cu pătrundere 
in toate domeniile dezvoltării eco- 
nomico-sociale, își găsește teren de 
aplicare și in agricultură, mai ales 
în condițiile in care creșterea recol
telor are la bază dezvoltarea inten
sivă.

Pe aceste coordonate, ale dezvol
tării intensive, eficiente, se înscrie 
agricultura, al cărei obiectiv fun
damental, pentru actualul cincinal 
și in perspectivă, îl constituie în
făptuirea noii revoluții agrare, pro
ces care are la bază concepția pro
fund științifică a secretarului gene- • 
ral al partidului potrivit căreia o 
agricultură modernă trebuie să se 
bazeze pe introducerea in producție 
a celor mai noi cuceriri ale științei 
și tehnicii agricole, în vederea ob
ținerii de recolte ridicate, sigure și 
stabile, ca rezultat firesc al unui 
nou mod de a gindi, de a munci 
și de a trăi al țărănimii noastre, 
idee clar formulată la Congresul al 
XIII-lea al partidului.

Justețea și realisipul acestei gîn- 
diri revoluționare sînt pe de-a-ntre- 
gul probate cu puterea faptelor si 
de activitatea cooperativei agricole 
de producție din Diniaș. Dacă ar fi 
să mă refer doar la două din di
recțiile majore de acțiune pentru 
creșterea producției- agricole în 
unitatea noastră, socotesc că aș în
fățișa esențialul a. ceea ce înseamnă 
pentru noi înfăptuirea noii revoluții 
agrare.

în concepția , tovarășului 
■ Nicolae'Ceaușescui-pentrti obținerea 
de recolte mari este nevoie să 
crească nu numai fertilitatea pă- 
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mîntului, ci și contribuția creatoa
re a oamenilor, care să vină cu 
idei noi în sprijinul realizării 
exemplare a programelor de dez
voltare a agriculturii. în acest spi
rit, am acționat și acționăm in con
tinuare. Este vorba de aplicarea in 
practica agricolă a celor mai noi 
cuceriri ale științei. în acest sens 
am organizat un centru propriu de 
cercetare cu profil de ameliorare a 
porumbului și a solurilor compact- 
salinizate. La noi, porțile sint larg 
deschise pentru tot ceea ce este 
nou și înaintat. Am putea spune, 
fără a exagera, că această unitate 
a devenit o adevărată „universita
te populară". Lozinca de la intra
rea în cooperativa noastră — „Cea 
mai înaltă facultate este producția" 
— a devenit' de mult un mod de a 
gindi și a, acționa in spirit revolu
ționar, așa cum ne îndeamnă secre
tarul general al partidului. Iar dacă 
astăzi cooperativa agricolă de pro
ducție din Diniaș obține în mod 
constant la hectar 6—7 tone de grîu 
sau orz, 10—11 tone porumb boabe, 
40—50 tone sfeclă de zahăr, recolte 
care întrec de trei-patru ori pe cele 
obținute în urmă cu numai 10—15 
ani, este încă o dovadă că prin hăr
nicia și dăruirea oamenilor, prin 
aplicarea cuceririlor științei, nu 
există bariere in calea producțiilor 
agricole mari. Aceasta pentru că, 
între timp, a crescut calitatea mun
cii ; țăranii noștri au, acum, alături 
de experiență, bogate cunoștințe 
agrotehnice, dobîndite prin diverse 
forme de pregătire teoretică și 
practică. Multi dintre ei au absol
vit școli profesionale, licee agro
industriale și chiar facultatea de 
agronomie, fiind capabili să aplice 
cu succes cele mai moderne tehno
logii in procesele de producție.

Inq, Arkadîe GIURGEV 
președintele ■ cooperativei agricole 
de producție din Diniaș, 
județul Timiș

Calitatea muncii
și bunăstarea - 

într-o strînsă
interdependență
îmi amintesc de acel moment 

Istoric din vara anului 1965, cind 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, adre- 

sîndu-se națiunii române, de Ia 
tribuna Congresului al IX-lea, a 
spus că noi, comuniștii, mai 
avem multe de făcut pentru dez
voltarea economico-socială a pa
triei. Această idee sublinia marile 
răspunderi ale comuniștilor față de 
poporul român in noua epdcă des
chisă de Congresul al IX-lea.

în octombrie 1966 l-am întimpinat 
la Paroșeni, cu inimile deschise, pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Atunci a fost inaugurată mina 
noastră. Pretutindeni, in țară, se 
ridicau noi obiective economice, 
se inaugurau șantiere, întreprin
deri. edificii sociale și culturale. 
Pretutindeni era prezent secreta
rul general al partidului. A ținut 
să fie prezent și la debutul acti
vității noastre. Orientările și in
dicațiile date cu acel prilej și, 
ulterior, cu ocazia numeroaselor 
vizite de lucru efectuate in bazi
nul carbonifer al Văii Jiului, au 
constituit pentru colectivul nostru 
un indemn mobilizator la muncă 
rodnică.

Ne-am suflecat mînecile și am 
trecut la treabă. Accentul prin
cipal a fost pus pe țnecanizarea 
extragerii și transportului’ cărbu
nelui ■ din subteran la suprafață. 
Cu sprijinul permanent al condu
cerii partidului și statului, al 

secretarului general al partidului, 
în condițiile în care ne-au fost 
alocate însemnate fonduri de In
vestiții, an de an s-au introdus in 
subteran mașini și utilaje mi
niere de mare complexitate teh
nică. Noile mașini ne-au ușurat 
efortul fizic, au determinat creș
terea substanțială a producției de 
cărbune în abataje. în prezent, 
mina Paroșeni este una dintre cele 
mai mecanizate și modernizate 
mine de cărbune din țară, tn aba
taje se află acum in funcțiune 7 
complexe de susținere și tăiere 
mecanizată a cărbunelui, dintre 
care două de mare înălțime și 
productivitate sporită — adevă
rate uzine subterane — și 8 com
bine de înaintare, care asigură 
extragerea mecanizată a cărbune
lui in proporție de sută la sută. 
De asemenea, transportul cărbu
nelui din subteran la suprafață, se 
desfășoară pe benzi transportoare 
și este supravegheat în perma
nență cu ajutorul televiziunii cu 
circuit închis. Toate aceste reali
zări au situat munca noastră, a- 
minerilor, intr-un nou orizont ca
litativ. O dată cu schimbarea 
uneltelor și ritmurilor muncii s-au 
ridicat exigențe noi și în privința 
calificării tehnico-profesionale a 
minerilor. Și munca a devenit 
astfel mai spornică. Azi, produc
ția de cărbune a minei este de 
118 ori mai mare decît aceea ob
ținută în primul an de activitate.

îmbunătățirea calității muncii 
are, așa cum este firesc, o influ
ență pozitivă și asupra îmbunătă
țirii calității vieții. Nu în gene
ral. ci foarte concret. în primul 
rînd, munca Istovitoare a mineru
lui de altădată nu mai este decît 
o amintire tristă. Apoi, noile 
condiții de muncă 11 plasează pe 
miner intr-un nou orizont spiri
tual. El este acum miner-tehni- 
cian ; este un om cu știință de 
carte, cu preocupări intelectuale, 
viața lui fiind înscrisă, azi. in
tr-un spațiu de inaltă demnitate. 
Minerii noștri și familiile lor tră
iesc în case noi, construite în 
mare parte in ultimii 20 de ani. 
Ei ciștigă mereu mai bine pe mă
sura creșterii productivității mun
cii și a producției de cărbune. 
Sint toate acestea dovezi eloc
vente că între calitatea muncii și 
calitatea vieții există o strînsă 
interdependență.
Inq. Petre TUDOR 
inginer-șef cu producția, 
întreprinderea minieră din Paroșeni

O nouă realitate 
ci țării - 

muncitorul- 
intelectual

De unde am pornit ? De la acea 
idee fundamentală, profund patrio
tică și revoluționară, pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat-o la inalta tribună a Con
gresului al IX-lea, că avem nevoie 
de o industrie puternică, modernă, 
care să constituie baza întregii 
dezvoltări economico-sociale a pa
triei. Și de la hotărîrea fermă a 
întregului noștru popor de a munci 
cu abnegație, cu eroism pentru ca 
România să pășească neabătut pe 
calea industrializării socialiste. 
Și unde am ajuns ? La realizări 
ce înscriu munca intr-un nou ori
zont calitativ. La realizări prin 
care țara întreagă Iși asigură un 
loc demn în lumea contemporană.

în urmă cu 21 de ani, combina
tul nostru era doar un șantier. 
Primele sale patru instalații au 

început să producă tn anul 1966. 
în arcul de timp care a trecut de 
atunci, el s-a dezvoltat continuu, 
devenind una dintre unitățile de 
„vîrf" ale industriei chimice 
românești. Am fost vizitați tn 
repetate rinduri de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care, de fiecare 
dată, ne-a ascultat, ne-a Indicat 
noi direcții de acțiune, ne-a trasat 
sarcini noi. tn urma acestor ana
lize, purtînd pecetea clarviziunii 
șl spiritului novator proprii secre
tarului general al partidului nos
tru, am ajuns să ne dezvoltăm și 
să ne modernizăm cît nu ne 
puteam imagina nici unu! dintre 
noi la început. Astăzi, produsele 
noastre sint apreciate și solicitate 
In peste 30 de țări de pe toate 
continentele.

Am simțit nevoia să reamintesc 
aceste lucruri, deoarece ele con
stituie substanța transformărilor 
profunde, cu adevărat revoluțio
nare, care au avut loc tn condi
țiile de muncă și de viață ale 
membrilor marii familii de chimiști 
de la „Azomureș". Familie formată 
prin muncă și a cărei rațiune de 
a fi, a cărei trăinicie, totodată, o 
dau tot munca plină de abnegație 
pentru binele obștesc, pentru bi
nele țării. Am muncit mereu mai 
spornic. Șl mereu mai bine. în 
procesul muncii, fiecare dintre noi 
și-a perfecționat pregătirea pro
fesională, și-a împlinit personali
tatea, a dobîndit Sentimentul răs
punderii față de întreprindere, față 
de colectiv. Consider că una din
tre cele mai mari realizări din 
acești 21 de ani o constituie con
figurarea unei noi etici a muncii. 
Reușita fiecăruia dintre noi este, 
acum. reușita tuturor ; este un 
succes colectiv. Fiecare nouă capa
citate de producție pusă în func
țiune, fiecare nou produs realizat 
de-a lungul acestor ani au însem
nat o parte țJin viața noastră.

Ce a însemnat, ce înseamnă pen
tru mine faptul că lucrez la „Azo
mureș" ? Desigur, o mare șansă ! 
La început, aici.' a existat doar un 
nucleu de specialiști. Ceilalți lu
crători, inclusiv eu. am fost recru
tați și formați ulterior. Unii, prin 
școala profesională. Alții, prin 
liceu! de chimie și facultatea de 
subingineri înființate în acest scop. 
Pentru că tehnica superioară, 
rigorile producției moderne pun 
în permanență aceeași și aceeași 
condiție : pregătire, pregătire și... 
perfecționarea pregătirii. Dacă de
cenii de-a rindul educația și for
marea profesională avea un ca
racter finit. în noile condiții ele 

au nu numai un caracter complex, 
dar și îndelungat. Muncitorul de 
altădată nu mai există. Azi, aici 
lucrează munci tori-intelectuali, 
care gindesc, proiectează și exe
cută efectiv un produs sau parti
cipă la realizarea lui. Evident, 
aceasta reprezintă o condiție esen
țială a noii calități a muncii și a 
vieții, concretă, dinamică, ca și 
realitatea pe care o trăim.

Florian BALAȘ
operator chimist, combinatul 
chimic „Azomureș" din Tirgu Mureș

Angajare fermă 
în înfăptuirea 
noii revoluții 

tehnico-științifice
.Realizarea unei noi calități a 

muncii și a vieții, obiectiv de prim 
ordin al etapei actuale, nu ar fi 
fost de conceput fără aportul ști
inței românești. Dezvoltată puter
nic in anii de după Congresul al 
IX-lea, cercetarea științifică ro
mânească este, azi, capabilă să con
tribuie cu rezultate remarcabile la 
promovarea progresului tehnic în 
toate ramurile economiei naționale, 
la ridicarea muncii și vieții po
porului nostru pină la cotele unei 
calități superioare.

Este meritul de neprețuit al to
varășului Nicolae Ceaușescu de a 
fi definit o concepție nouă, cuprin
zătoare șl înaintată cu privire la 
rolul științei ca forță nemijlocită 
de producție, de a fi ridicat me
nirea științei și statutul slujitorilor 
săi la cel mai înalt nivel, de a fi 
creat condițiile materiale și orga
nizatorice pentru integrarea cerce
tării cu producția și invățămîntul, 
de a fi orientat ferm forțele din 
institutele de cercetare și inginerie 
tehnologică spre soluționarea pro
blemelor fundamentale ale produc
ției materiale, ale vieții econo
mico-sociale. Aceasta a marcat o 
profundă reașezare revoluționară a 
rolului și locului științei și tehni
cii naționale in ansamblul activi
tății economico-sociale din țara 
noastră, a făcut să crească consi
derabil patrimoniul creației științi
fice românești, contribuția ei la 
dezvoltarea și modernizarea forțe
lor de producție, la sporirea avuției 
societății, a venitului national, la 
ridicarea neîncetată a României 
socialiste pe noi trepte de progres 
și civilizație.

Un rol major In conducerea ac
tivității de cercetare științifică, 
dezvoltare tehnologică și introdu
cere a progresului tehnic, in spo
rirea aportului științei la dezvolta
rea economico-socială a țării revi
ne tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, strălucit 
militant revoluționar, savant de 
largă recunoaștere internațională.

în condițiile noii revoluții teh
nico-științifice contemporane, este 
firesc ca cercetarea românească, 
deci implicit cea din domeniul ma- 
șinilor-unelte, să contribuie în,mod 
decisiv la modernizarea industriei, 
la sporirea productivității, la ridi
carea nivelului tehnic și calitativ 
al producției, la creșterea compe
titivității produselor românești pe 
piața internațională. Perfect co
relată cu necesitățile Imediate ale 
industriei, cercetarea în domeniul 
mașinilor-unelte urmărește, in a- 
celași timp, să devanseze, din 
punct de vedere științific, tehnic 
și economic, necesitățile viitoare 
ale producției, să pregătească și să 
perfecționeze, în condițiile unei 
maxime eficiente economice, ale 
unei calități noi, superioare, tehni
cile și tehnologiile ce vor trebui 
generalizate în următorii ani.

în cadru! 
efectuate, în 
in institutul 
Nicolae Ceaușescu sublinia necesi
tatea intensificării colaborării ști
ințifice pe plan național și interna
țional, a promovării la export a 
mașinilor-unelte speciale Și agre
gate realizate 
proprie. Sintem 
să raportăm secretarului general 
că acesț deziderat devine realitate.

•vizitei de lucru 
octombrie 1982, 

nostru, tovarășul

după concepție 
astăzi in măsură

Primele sisteme și linii flexibile 
integrate, dotate cu roboți și
manipulatoare, pentru prelucrarea 
pieselor și reperelor din domeniul 
electrotehnicii, al automobilelor și 
tractoarelor sînt de acum aprecia
te de partenerii din R.D. Germană, 
U.R.S.S., R. S. Cehoslovacă și din 
alte țări. în același timp, specialiș
tii noștri contribuie la moderniza
rea tuturor întreprinderilor de pro

fil din țară, prin proiecte și pro
duse prototip, ale căror principale 
caracteristici sînt eficiența econo
mică, inalta productivitate, calitate 
și competitivitate.

împlinim astfel generosul man
dat acordat de conducătorul parti
dului și statului nostru cercetării 
științifice românești, chemată as
tăzi să asigure introducerea largă a 
progresului tehnic in intreaga eco
nomie națională, să se afirme pu
ternic pe plan internațional, să con
tribuie din plin la realizarea unei 
noi calități a muncii și a vieții.

Dr. inq. Aurel SANDU 
directorul Institutului de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică 
pentru mașini-unelte, București

înalta misiune 
a școlii

Este cert că o nouă calitate a 
muncii implică o nouă calitate a 
pregătirii pentru, muncă.. în repe
tate rinduri, secretarul general al 
partidului a atras .atenția, asupra 
faptului că, in condițiile noii re
voluții tehnico-științifice, cuteză
toarele programe de dezvoltare e- 
conomico-socială a țării nu pot fi 
înfăptuite fără oameni cu inaltă 
pregătire tehnică și profesională. 
Această pregătire, absolut necesa
ră țuturor muncitorilor, țăranilor, 
intelectualilor, începe în anii de 
școală. Învățămîntul este astfel 
profund implicat în realizarea noii 
calități a muncii și a vieții.

Sub directa îndrumare a parti
dului, beneficiind de orientările de 
inestimabilă valoare ale secretaru
lui său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de îndrumările 
tovarășei academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu, invățămintul 
românesc a parcurs, din 1965 în
coace. o dezvoltare impetuoasă, 
bazată pe o concepție înaintată, ce 
pornește de la necesitățile vieții 
economice și sociale, de la reali
tățile producției, de la ideea că 
școala trebuie să devină o formă 
eficientă de a anticipa și stăpini 
viitorul.

Strălucita concepție a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu referitoare 
la organica legătură a procesului 
instructiv-educativ cu cercetarea 
și producția a condus, în acești 
21 de ani, la organizarea pe baze 
noi, științifice a întregului invă- 
țămint. Astfel, tinerii din țara 
noastră pot opta, încă din anii de 
școală, pentru o specialitate sau 
alta. Liceele industriale, agroindus
triale, cu un evantai larg de profi
luri, asigură pregătirea competentă 
a forței de muncă la un nivel 
înalt, compatibil nu numai cu ri
gorile procesului de producție, ci 
și cu cele mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii contemporane.

Caracterul larg democratic al 
Invățămintului nostru este, astăzi, 
o realitate de netăgăduit. Există 
condiții optime pentru ca toți ce
tățenii patriei să beneficieze în 
mod gratuit, pe tot parcursul ani
lor de școală, de învățătură. O pu
ternică bază materială, constind in 
școli moderne, în laboratoare func
ționale, dotate cu aparatură de ul
timă oră, in ateliere organizate in 
flux productiv, la nivelul cel mai 
ridicat al cerințelor din fiecare ra
mură economică, creează spațiile 
necesare tuturor laturilor, atit de 
complexe, ale pregătirii de specia
liști, de oameni cu o concepție 
înaintată despre muncă și viață, 
cu deprinderi și cunoștințe solide.

Școala de azi răspunde în mod 
adecvat cerințelor de calificare 
tehnică și profesională și, în ace
lași timp, creează premisele pre
gătirii in profil multilateral a spe
cialiștilor. Așa cum arăta secreta
rul general al partidului în cuvin- 
tarea la plenara C.C. al P.C.R. 
din 23—24 iunie a.c., avem nevoie 
de oameni care să treacă'cu ușu
rință de la o specialitate la alta, 
de specialiști cu o gîndire elasti
că. cu cunoștințe în mai multe do
menii. Avem nevoie de oameni 
care să asigure, la nivelul întregii 
societăți și in fiecare domeniu de 
activitate, o nouă calitate a mun
cii și a vieții.

Factor de civilizație și cultură, 
procesul de învățămmt este che
mat să făurească nu numai oa
meni cu cunoștințe bogate, ci și 
cetățeni cu o inaltă conștiință re
voluționară. cu dragoste de mun
că. educați in spiritul celui mai 
fierbinte patriotism, al mindriei 
pentru mărețele înfăptuiri din 
„Epoca Nicolae Ceaușescu".

Gh. N. RIZESCU 
profesor eme’rit
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Continuarea și dezvoltarea pe trepte mereu mai înalte a operei înnoitoare 

inaugurate de cel de-al IX-lea Congres al partidului 

COMUNIȘTII - PROMOTORI AI SPIRITULUI REVOLUȚIONAR 
în toate domeniile muncii și vieții

Piatră de hotar pe milenarul drum al ascensiunii poporului 
român spre destinul său de libertate și măreție, Congresul al 
IX-lea al forței sale politice conducătoare, Partidul Comunist Ro
mân, a insemnat și o uriașâ chemare adresatâ comuniștilor, tu
turor celor ce muncesc de □ pune la temelia gindirii și acțiu
nii lor spiritul revoluționar. Cei 21 de ani care s-au scurs de 
la evenimentul creator de istorie din 19-24 iulie 1965 au mar
cat, cu fiecare zi mai mult, promovarea in toate structurile so
cietății, în conștiințe a adevărului, a unuia din adevărurile de
finitorii ale epocii noastre : permanența spiritului revoluționar, 
menținerea trează a voinței de a transforma in chip revoluțio
nar realitatea, de a acționa ca adevârați revoluționari, chezâ- 
șuiește mersul nostru neabătut inainte, indeplinirea Programu
lui partidului, construirea societății socialiste și comuniste.

Urmind luminosul exemplu de muncă și viață al celui mai 
iubit fiu al poporului român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
conducătorul cutezător, înțelept și vizionar al procesului revo
luționar, urmind exemplul luminos al gindirii și acțiunii sale 
comuniste, profund novatoare, măreața pildă de servire cu de
votament, cu supremă răspundere revoluționară a cauzei so
cialismului și comunismului, a cauzei fericirii poporului român, 
comuniștii, toți oamenii muncii, strins uniți in jurul partidu
lui, al secretarului său general, au făcut și fac din spiritul 
revoluționar piatra de temelie a muncii și luptei lor dedicate 
binelui și prosperității patriei, a înălțării ei pe culmi tot moi 
inalte de progres și civilizație.

,,A fi revoluționar, a fi comunist - sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in cuvintarea rostită la Adunarea solemnă 
organizată cu prilejul aniversării a 65 de ani de la fâurirea 
Partidului Comunist Român — in condițiile cînd partidul a de
venit forța politică conducătoare în societate, înseamnă a lupta 
împotriva a tot ceea ce este vechi, perimat, înseamnă a pro
mova cu îndrăzneală și fermitate noul, în toate domeniile I". 
Deslușim in aceste cuvinte concentrată esența unui adevârat 
program de muncă și de luptă ; servirea devotată a noului — 
nucleul procesului revoluționar in condițiile cind puterea apar
ține poporului, cind el este stăpin pe soarta sa - se impune 
ca suprema datorie și supremul drept al revoluționarului, al 
comunistului. Spiritul revoluționar este insăși apa vie care asigu
ră regenerarea permanentă a organismului social, menținerea 
sa in perpetuă tinerețe și vigoare, asigurâ elanul și îndrăznea
la atît de necesare în mersul nostru accelerat înainte. A fi re
voluționar este totuna cu a fi fervent căutător al noului, luptă
tor pentru impunerea sa, neobosit propagator și generalizator 
al său.

Cum ințeleg oamenii, comuniștii, misiunea lor revoluționară ? 
Ce gindesc și cum acționează ei in spirit revoluționar astăzi, 
in cel de-al treilea deceniu al „Epocii Nicolae Ceaușescu" ? Să 
consemnăm gindurile, opiniile citorva dintre ei.
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4 acționa pentru dezvoltarea

proprietății socialiste, pentru

progresul accelerat

al forțelor de producție
„A fi comunist și revoluționar înseamnă să acționezi cu toată 

fermitatea pentru dezvoltarea continuă a proprietății socialiste, 
a întregului popor și cooperatiste ! Numai pe această bază am 
realizat tot ceea ce am înfăptuit pină acum — și numai astfel 
vom avea garanția unor noi infăptuiri remarcabile in toate do
meniile, a ridicării patriei noastre la un nivel tot mai inalt de 
dezvoltare economică și socială'*.

Timpul este, se știe, cel mai 
drept și neînduplecat judecător. 
Cind. la Congresul al IX-lea al 
partidului raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu re- 
gindea revoluționar strategia 
dezvoltării economico-sociale a 
patriei, din fiece afirmație răz
batea Încrederea în drumul cu
tezător ales, încrederea că 
timpul va- da dreptate acestei 
opțiuni.

— Și a dat dreptate — aduce 
argumente și mărturie de con
știință Gheorghe Teodorescu, 
secretar al comitetului de partid 
de pe platforma siderurgiei gă- 
lățene. înapoierea moștenită — 
arăta pe bună dreptate tova
rășul Nicolae Ceaușescu — nu 
se putea -înlătura decit cu rit
muri dinamice de dezvoltare. 
Decît punind în centrul preo
cupărilor progresul accelerat al 
forțelor de producție. A fost și 
este încă un efort mare, dar 
obiectiv necesar. Avem mîn- 
dria să ne numărăm și noi, 
Combinatul siderurgic de la 
Galați, printre unitățile indus
triale de anvergură apărute pe 
harta economică a patriei in 
ultimii 21 de ani. ca urmare a 
accelerării procesului revoluțio
nar de construcție socialistă. 
Opțiunea pentru alocarea a cir
ca o treime din venitul național 
pentru dezvoltare a sporit con
siderabil puterea econorhică a 

României socialiste care, la în
ceputul acestui cincinal, se mă
sura și prin cele 2 200 miliarde 
lei fonduri fixe productive exis
tente. Din acestea, in jur de 82 
la sută au fost create în pe
rioada 1965—1985.

De la argumente de ordin ge
neral, interlocutorul nostru 
exemplifică acțiunea revoluțio
nară a dezvoltării — la care au 
luat și iau parte toți cei care 
lucrează în vatra fierbinte a 
oțelului gălățean — cu nume
roasele premiere ce au avut loc 
în arcul de istorie al celor 21 de 
ani. Premiere la furnale, oțe- 
lării, laminoare și unde, în cli
pele unice de debut industrial, 
siderurgiștii i-au avut de fie
care dată ca oaspeți dragi, 
de onoare, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu. Galațiul, deci, 
unul dintre locurile aflate pe 
harta țării în care politica prio
ritară de investiții, de dezvol
tare armonioasă a tuturor zone
lor patriei a rodit din plin, li
nul din locurile unde oameni 
vrednici au acționat și acționea
ză cu spirit revoluționar, la 
chemarea partidului, a secreta
rului său general, pentru desă- 
vîrșirea acestui proces complex 
și de durată al dezvoltării, de 
afirmare largă a științei în 
slujba progresului în genere.

— Cum se armonizează exi
gențele actualei etape, înce
putul celui de-al 8-lea cincinal, 
cu spiritul revoluționar ? —
iată intrebarea pe care i-o adre
săm tovarășului Vasile Ior- 
dache, secretarul comitetului de 
partid de la întreprinderea me
canică din Plopeni, județul Pra
hova.

— Prin pernianența, prin ti
nerețea acțiunii revoluționare. 
Trăim un timp al faptelor, al 
modernizării din temelii a uzi
nei, de promovare fără prece
dent a noilor tehnologii, de pro
ducție intensivă. Toate acestea 
cu scopul declarat de a dubla 
productivitatea muncii în acest 
cincinal, de a obține o eficien
ță înaltă, de a ridica necon
tenit calitatea, de a fi compe
titivi într-o măsură tot mai 
mare. Sînt direcții date de do
cumentele programatice ale ce
lui de-al XIII-lea Congres al 
partidului, de orientările tova
rășului Nicolae Ceaușescu. Sînt 
orientări care continuă procesul 
marilor transformări revoluțio
nare început de Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist 
Român. Or, ețlimpede că aces
te luminoase obiective nu pot
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4 milita pentru înfăptuirea

noii revoluții agrare, 

pentru continua înflorire

a satului românesc 
------------------------------------ - *>

„In agricultură va trebui să asigurăm desfășurarea largă a 
noii revoluții agrare, care presupune, inainte de toate, producții 
agricole mari în toate sectoarele, schimbarea revoluționară a 
modului de muncă, de viață și de gindire al țărănimii**.

Dacă I.A.S. Prejmer a deve
nit astăzi o adevărată „uzină" 
agricolă, caracterizată printr-o 
perfectă îmbinare a sectoarelor 
vegetal, zootehnic și industrial, 
unde activitatea îmbracă un ca
racter autentic industrial, dacă 
aceeași unitate a devenit astăzi 
un laborator unde sînt experi
mentate unele din tehnologiile 
și metodele de vîrf — toate a- 
cestea, și multe altele, sint re
zultatul cel mai direct al clima
tului instaurat în Întreaga noas
tră societate de gloriosul! Con
gres al IX-lea al partidului, 
sint rezultate directe ale voin
ței comuniștilor, a tuturor celor 
ce muncesc aici de a fi in pri
mele rînduri ale noii revoluții 
agrare. Sint roadele concepției 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
asupra rolului agriculturii in
tr-o economie modernă, ale e- 
laborării programului noii revo
luții agrare.

— Prin însuși numele său — 
ne spune dr. ing. Ioan Toma, 
directorul unității — noua re
voluție agrară marchează o eta
pă istorică, de covîrșitoare răs
pundere în dezvoltarea agricul
turii noastre. Trebuie să înțe
legem acest lucru nu în gene
ral, ci foarte concret. Aș vrea, 
în acest sens, să citez cuvintele 
marelui nostru conducător, to
varășul Nicolae Ceaușescu, o- 
mul căruia îi datorăm noua pri
măvară a agriculturii româ
nești : „Este necesar să înțele
gem că nu ne putem mulțumi 
numai cu vorbele, că numai de
clarațiile și lozincile revoluțio
nare nu au nici un fel de im
portanță dacă nu trecem la rea
lizarea in viață a hotăririlor 
partidului, a revoluției tehnico- 
științifice, dacă nu acționăm in 
viață ca adevârați comuniști și 
revoluționari !“

Foarte concret, ce am făcut 
noi la Prejmer ? Anul trecut 
am recoltat la cartofi, cultura 
de bază a întreprinderii, 56 598 
kg la hectar, cu 10 000 kg mai 
mult decît în 1984. La sfeclă 
de zahăr am recoltat 60 de tone, 
la sfecla furajeră 145 de tone, 
lapte am obținut peste 4 000 de 
litri, in medie, la un efectiv de 
4 000 de capete. Toate acestea nu 
pot fi însă foarte bine înțelese 

căpăta chipul realității decît ac- 
ționînd necontenit cu abnega
ție și dăruire, cu tenacitate re
voluționară. Tocmai pentru că 
sint obiective cutezătoare, fără 
precedent ' în istoria patriei 
noastre. Și pentru că avem încă 
multe obstacole de invins, pen
tru că în orice clipă trebuie să 
ne potrivim cadența mersului 
revoluționar înainte. A promo
va peste tot, azi, spiritul revo
luționar înseamnă, înainte de 
toate, a iniția acțiuni revoluțio
nare pentru îndeplinirea exem
plară a imperativelor mari, cu
tezătoare ale actualului cinci
nal.

Este lecția de viață și de acti
vitate revoluționară a iubi
tului nostru conducător, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Exemplul secretarului general 
al partidului, gravat puternic 
în conștiința întregului popor, 
este urmat cu înflăcărare. Și 
astfel prinde contur cel mai du
rabil edificiu al acestei epoci 
revoluționare : socialismul pe 
pămintul României. Prin uni
rea eforturilor întregului popor, 
călit la flacăra spiritului revo
luționar.

dacă nu arătăm limpede de unde 
am plecat și cum am realizat 
ceea ce am realizat. La începu
turi, o bună parte a pâmîntului 
avea o fertilitate scăzută, zone 
Întregi erau acoperite cu smîrcuri 
și ochiuri de apă, adevărate im
perii ale răchitei și broaștelor. 
Unul din primele obiective ala 
comuniștilor de aici a fost in
tegrarea acestor terenuri — ca 
și a celor pline de pietriș sau 
foarte degradate — în circuitul 
productiv. Trebuie să vă spun 
că tocmai pe un astfel de teren 
s-a obținut cea mai mare pro
ducție de cartofi din istoria 
României.

— Aceste rezultate — subli
niază Nicolae. Păstirnac, secre
tarul comitetului de partid pe 
întreprindere — sînt demon
strația vie a faptului că oame
nii muncii de la I.A.S. Prejmer, 
în frunte cu comuniștii, se con
sideră ostași mobilizați în în
făptuirea noii revoluții agrare, 
că ei gîndesc și acționea
ză ca revoluționari. Noi am 
înțeles cuvintele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu citate mai 
înainte așa : cele mai frumoa
se, mai convingătoare declarații 
revoluționare sînt faptele și am 
făcut și facem totul pentru a 
ne dovedi la înălțimea încrede
rii pe care partidul nostru, ma
rele său conducător o au în 
noi.

...In viața Zoicăi Ghinea, anul 
1965 are o dublă semnificație : 
cea pe care o împărtășește cu 
23 de milioane de oameni și 
încă una, a ei. In 1965, tînăra 
absolventă a școlii tehnice a 
devenit șefă de fermă la C.A.P. 
Grindu, județul Ialomița.

— Acești 21 de ani înseamnă 
pentru cooperativa noastră, ca, 
de altfel, pentru agricultura în
tregii țări, ani de luptă revolu
ționară pentru înfăptuirea in 
viață a programelor partidului, 
pentru traducerea în fapte a gin
dirii revoluționare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu despre agri
cultură și locul ei in economia 
națională. Am înțeles să acțio
năm ca revoluționari animați de 
un mare comandament : dez
voltare, dezvoltare, dezvoltare. 
In felul acesta am ajuns ca a- 
verea obștească să fie de peste 
100 de milioane de lei, ca pro

ducțiile din sectorul vegetal să 
crească de 3—4 ori, iar la unele 
culturi chiar de 5 ori, ca în fer
ma de care răspund productivi
tatea muncii să ajungă la peste 
600 000 lei pe an. Cooperativa 
noastră a fost distinsă de două 
ori cu titlul de Erou al Muncii 
Socialiste și â primit încă 20 
de ordine și medalii.
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4 dezvolta și adinei 

democrația socialistă
„O atenție deosebită trebuie să acordăm dezvoltării democra

ției muncitorești-revoluționare, perfecționării cadrului de parti
cipare nemijlocită a oamenilor muncii Ia conducerea tuturor 
domeniilor de activitate, a întregii societăți".

Istoricul Congres al IX-lea al 
Partidului Comunist Român a 
înscris pentru totdeauna pe 
frontispiciul edificiului nostru 
social cuvintele axiomatice : 
SOCIALISMUL SE CONSTRU
IEȘTE CU POPORUL, PENTRU 
POPOR 1 în acest adevăr su
prem recunoaștem însăși esen
ța, nucleul fierbinte al concep
ției despre democrația munci
torească, revoluționară ; recu
noaștem, totodată, un adevăr 
programatic, cu valoare de pro
clamație, reînnoit și întărit cu 
fiecare pas înainte pe drumul 
edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

— Conceptul de revoluționar 
— ține să sublinieze Elena 
Bleahu, secretar al Comitetului 
județean Sibiu al P.C.R. — așa 
cum s-a cristalizat și s-a impus 
în anii încărcați de izbînzi care 
au urmat după Congresul al 
IX-iea, presupune, în chip ne
cesar, o dimensiune de masă. 
Revoluționarul a devenit figu
ra centrală a societății noastre ; 
el este în fiecare colectiv de 
muncă, în fiecare unitate teri
torială motorul înnoirilor, este 
cel de la care pleacă cele mai 
valoroase inițiative, cel care se 
bate cu strășnicie pentru trans
punerea lor în viață. în același 
timp, el este cel care cata
lizează energii, le imprimă o 
mișcare uniformă, Ie conferă 
sensul cel mai inalt. în 
Raportul la cel de al IX-lea 
Congres al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta că u- 
nitatea în jurul partidului a tu
turor celor ce muncesc este 
chezășia cea mai sigură a 
înaintării poporului pe drumul 
construirii noii orînduril. Or, in 
anii care au urmat s-a relevat 
cu putere întemeierea acestui 
adevăr, s-a confirmat cu stră
lucire că tot ceea ce am reali
zat am înfăptuit în strînsă uni
tate, făcînd zid în jurul partidu
lui, al secretarului său general.

A fi revoluționar astăzi în
seamnă a milita necontenit pen
tru unitatea dintre partid și 
popor, pentru coeziunea in
destructibilă a tuturor forțelor 
politice și sociale ale țării ; în
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4 forma, a educa omul nou,

cu înaltă pregătire

profesională, cu înaltă

conștiință patriotică
„Pentru a putea transforma în mod revoluționar întreaga so

cietate trebuie, in primul rind, să transformăm oamenii, pe cei 
chemați să înfăptuiască aceste schimbări revoluționare".

Oameni pe măsura timpului greșul a] IX-lea al partidului — 
eroic pe care îl trăim. congres intrat in istorie

Iată cristalizată, încă la Con- — strategia istorică, fără pre

Ne considerăm revoluționari 
angajați în înfăptuirea noii re
voluții agrare. Este gindul care 
ne ajută să trecem peste greu
tăți, care ne întărește voința, 
este gindul care ne va deter
mina și de astăzi inainte să ac
ționăm așa cum ne cere tova
rășul Nicolae Ceaușescu, ca 
adevârați revoluționari.

cadrul sistemului democrației 
muncitorești-revoluționare, in 
organismele sale — expresii ale 
celui mai profund democratism 
— spiritul revoluționar găsește 
cel mai vast teren de afirma
re. A acționa ca revoluționari, 
ca militanți înseamnă a urma 
pilda măreață a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a promova 
un permanent dialog cu oame
nii muncii, a asculta glasul lor.

— Exemplul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — reia ideea 
Gheorghe Nica, secretarul co
mitetului de partid de la între
prinderea de mașini electrice 
București — îl însuflețește pe 
fiecare membru al partidului 
nostru, pe fiecare revoluțio
nar. Secretarul general al parti
dului ne-a vizitat în mai multe 
rinduri. Impresionant este fap
tul că de fiecare dată s-a in
teresat cu stăruință despre 
funcționarea organismelor de
mocratice din unitate, despre 
atmosfera dezbaterilor din or
ganizațiile de partid. Am în
țeles că grija pentru funcționa
rea sistemului nostru democra
tic se cuvine să fie prezentă 
mereu pe fila întîi în agenda 
de lucru a fiecărui activist al 
partidului ; am înțeles că poți 
fi revoluționar doar in strînsă 
legătură cu cei în mijlocul că
rora îți desfășori activitatea, că 
spiritul revoluționar este cu 
atît mai prețios cu cit el re
prezintă o trăsătură a vieții șl 
muncii mai multor oameni.

A fi revoluționar, astăzi, în
seamnă și a nu uita nici o cli
pă că doar în strînsă unitate 
cu poporul partidul își poate 
realiza programul, a nu uita 
că fiecare, în raza sa de acti
vitate, este răspunzător pentru 
transpunerea în viață a ge
neroasei concepții despre de
mocrația muncitorească-revo- 
luționară, promovată cu con
secvență de 21 de ani de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidului Co
munist Român, strălucitul re
voluționar, marele conducător 
al poporului român în lupta 
pentru construirea celei mai 
bune și mai drepte orînduiri 
din istoria omenirii. 

cedent, a formării omului nou. 
Multe sînt construcțiile impună
toare durate sub cerul patriei 
în acest răstimp. Nici una însă 
nu se ridică mai mîndră, mai 
strălucitoare, mai complexă și 
tulburătoare decît această operă 
fără seamăn pe care o edificăm 
și care se cheamă OMUL NOU.

— Omul nou, la care desci
frăm o înaltă conștiință revo
luționară, o temeinică pregăti
re profesională și culturală — 
este de părere prof. dr. Rodica 
Alexandru, directoarea liceului 
„Ștefan cel Mare" din Sucea
va. Un larg orizont social-po
litic. Un bogat univers spiri
tual, in genere.

— Sînteți om al școlii. Cum 
se dobîndesc aceste trăsături 
asupra cărora stăruiți ?

— Printr-un uriaș efort edu
cativ, la scară națională, efort 
care, din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, își are o- 
biective precise, de durată, in 
Programul ideologic al parti
dului. Din această perspectivă 
eu — și, evident, nu sinț sin
gura — privesc calitatea mea 
de om al școlii. Adică, datoria 
mea de comunist de a educa 
tînăra generație în spirit revo
luționar. Tinerii aflați azi. pe 
băncile școlii sînt crescuți în 
această etapă de istorie, deose
bit de bogată în înfăptuiri, cu
prinsă între Congresul al IX-lea 
al partidului și prezent. Sînt 
viitorii cetățeni ai României, 
la care sădim mîndria patrio
tică pentru tot ceea ce am în
făptuit. Sînt tinerii la care cul
tivăm spiritul revoluționar in 
afirmarea marilor energii puse 
în slujba progresului multilate
ral al patriei, abnegația in 
muncă, însușirea ca norme car
dinale de muncă și de viață a 
principiilor eticii șl echității 
socialiste...

De unde își trage seva a- 
ceastă acțiune revoluționară de 
anvergură consacrată construc
ției omului nou ? La întrebarea 
aceasta orice creator de bu
nuri materiale și spirituale 
poate răspunde : puterea a- 
cestei acțiuni vine din climatul 
social-politic al „Epocii 
Nicolae Ceaușescu", epoca în 
care s-a afirmat cu mare forță 
politica pusă în slujba omului, 
în care țelul suprem al politi
cii partidului a devenit cu a- 
devărat omul.

— Această realitate, aflată 
sub privirea oricui — ne spu
ne Ion Jugănaru, secretar al 
comitetului de partid al între
prinderii de utilaj greu „Pro
gresul" din Brăila — ne face 

A fi revoluționar, azi...
Acum, la începutul unui nou drum de muncă eroică, 

drumul celui de-al optulea cincinal - etapă de istorie 
impiinită in climatul social-politic de mari perfecționări 
înrădăcinat trainic de Congresul al IX-lea al partidului.

Cutezător drum, de neîntrerupt progres și civilizație. 
Urcuș spre care ne îndeamnă mereu și mereu, cu tînăra 
fervoare comunistă, secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cutezător drum, care are la temelia sa, ca una dintre 
forțele propulsoare, tocmai permanența spiritului revolu
ționar. De aici, încrederea în strategia dezvoltării, in po
litica internă și externă a Partidului Comunist Român. De 
aici, încrederea in forțele proprii, în potențialul creator 
al poporului. De aici, suflul puternic, transformator, de
venit, prin faptele de muncă insuflețitoare, expresie co
tidiană a spiritului revoluționar dovedit la scară națio
nală.

Spirit revoluționar in fâurirea unei economii modeme...
In conducerea vieții sociale...
In formarea omului nou...
Sint imperative majore ale acestui timp ce fructifică 

sub aura Congresului al IX-lea al partidului.
Sint imperative majore, promovate consecvent de 

doctrina Ceaușescu, stimulatoare de energii, în măsură 
să determine uriașe perfecționări în toate domeniile vie
ții materiale și spirituale, perfecționări proiectate de gin
direa vizionară, de largă cuprindere științifică și revolu
ționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu.

să îngemănăm firesc Programul 
de făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre co
munism cu Programul ideolo
gic al partidului, unde sînt 
cristalizate mijloacele de for
mare revoluționară a omului 
nou.

— Din multitudinea acestor 
mijloace, desprindeți una de
osebit de importantă.

— M-aș opri la muncă. La
boratorul de formare a omului 
nou, cum a numit-o, atît 
de plastic, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Munca li
beră, creatoare, egală, unde 
demnitatea existenței se afir
mă larg. Unde toate drepturile 
și îndatoririle sociale capătă 
chipul realității. Unde se în
vață dragostea fierbinte de pa
trie, normele eticii și echității 
socialiste ce-i conferă omului 
de azi o statură morală dis
tinctă, demnă de tot respectul.

...Transformarea revoluționa
ră a societății începe cu oa
menii.

Cu alte cuvinte, acest timp 
eroic are nevoie de oameni care 
să se ridice la altitudinea exi
gențelor și imperativelor pre
zentului, ale viitorului.

Idei dominante, idei-forță ale 
Programului revoluționar de 
făurire a omului nou. în aceste 
circumstanțe, a fi revoluționar, 
azi, înseamnă a pune exemplar 
în opera prezentului aceste lu
minoase idei. ■ Pentru că, așa 
cum arăta cu patos înălțător 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, in 
anii ce vin : „Vom urca și vom 
străbate noi căi nebătătorite, 
necunoscute — ceea ce impune 
să fim animați permanent de 
un spirit cutezător, de hotări- 
rea de a promova tot ce este 
nou și înaintat in gindirea și 
practica socială, de a însuși și 
aplica in viață cele mai noi 
cuceriri ale geniului uman, te
zaurul cunoașterii universale... 
Să unim deci toate forțele po
porului, să concentrăm toate 
mijloacele de care dispunem 
pentru a duce mai departe 
procesul revoluționar al dez
voltării societății noastre, pen
tru a ridica pe o treaptă nouă 
opera istorică pe care eroicul 
nostru popor o înfăptuiește in 
România, sub conducerea glo
riosului partid comunist".

Iată cum, la examenul isto
riei, proba de foc a spiritului 
revoluționar este dată de ac
țiunea revoluționară, de gindi
rea revoluționară făuritoare de 
nou destin, de istorie nouă pe 
pămintul României.

Georqe-Radu CHIROV1CI 
Ilie TANASACIIE
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ciale în concordanță cu uriașele e- 
nergii creatoare ale națiunii, cu 
marile resurse materiale făurite in 
anii socialismului, ca și cu impe
rativele fiecărui moment istoric. 
Aceste strategii șl-au vădit istorica 
lor însemnătate în puternica 
impulsionare a ritmurilor de dez
voltare ale economiei naționale, în 
adîncile prefaceri revoluționare pe
trecute în societatea românească. 
Programele de dezvoltare ale ță
rii, adoptate în această perioadă, 
întemeiate pe magistralele analize 
științifice întreprinse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 'asupra realită
ților românești, asupra cerințelor o- 
biective ale dezvoltării societății, 
au mobilizat puternic energiile și 
capacitățile creatoare ale poporu
lui, asigurînd ridicarea patriei pe 
piscuri încă neatinse pînă acum. 
De mare valoare principială și 
practică s-a dovedit orientarea 
statornică a politicii partidului în
spre dezvoltarea și modernizarea 
forțelor de producție, amplasarea 
lor rațională, armonioasă pe în
treg teritoriul țării, crearea unei pu
ternice și moderne baze tehnico- 
materiale - condiții hotărîtoare 
pentru lichidarea într-un timp scurt 
a răminerii în urmă, factori de
terminând ai asigurării progresului 
mai rapid al întregii țări. Pe te
melia unor asemenea orientări, în 
țara noastră s-au creat, în acești 
21 de ani, o industrie puternică, 
mocțernă, adevărat pivot al dezvol
tării țării, o agricultură nouă, în 
plin avînt, s-a asigurat progresul 
tuturor ramurilor economice, creș
terea necontenită a avuției noas
tre naționale.

Pornind de la concepția tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, potrivit căre
ia superioritatea orînduirii socialiste 
constă în faptul că ea se constru
iește pe baza științei celei mai a- 
vansate, a celor mai noi cuceriri- 
ale cunoașterii umane, în această 
perioadă au fost regîndite —și a- 
șezate pe baze noi — rolul știin
ței, culturii, învățămîntului în via
ța societății, contribuția lor la o- 
pera de construcție socialistă, 
creîndu-se condiții ca știința să de
vină o puternică forță productivă, 
deschizîndu-se drum larg aplicării 
celor mai noi rezultate ale revo
luției tehnico-științifice contempora
ne, participării active a milioane 
și milioane de oameni oi muncii 
la creația tehnico-științifică și cul- 
tural-artistică în cadrul generos al 
Festivalului național „Cintarea 
României".

EROU AL UNUI TIMP EROIC, MEREU CU GÎNDUL 
LA VIITORUL PATRIEI, LA BUNĂSTAREA OMULUț

IN MIEZUL VIEȚII, AL REALITĂȚII
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unei, opere de o extraordinară 
complexitate, armonic concepută pe 
temeliile cunoașterii profunde și 
stăpinirii creatoare a legilor obiec
tive de dezvoltare a lumii, a 'so
cietății umane. Cu limpezime de 
cristal aceste legi au fost folosite 
la construcția noii noastre societăți, 
ținind seama de particularitățile de 
dezvoltare istorică, economico-so- 
cială a țării. Pentru prima oară po
porul era chemat să-și făurească in 
deplină cunoștință de cauză pre
zentul și viitorul, așa cum il visa, 
așa cum il dorea, hotărînd singur 
in privința lui in cadrul minunatu
lui sistem al democrației socia
liste, sistem in care participarea 
și conducerea constituie unic și de
cisiv instrument de acțiune comu
nistă. Genial constructor al vieții 
noastre noi. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a făcut din 
permanenta și puternica promova
re a progresului in toate compar
timentele societății cauză funda
mentală a muncii noastre, condiție 
esențială a profundelor prefaceri, 
economice și sociale pe pământul 
românesc. S-ar putea ca aceste 
spuse ale mele să nu întrunească 
intru totul rigoarea unei de
monstrații științifice fără cusur, 
așa cum le-ar putea prezenta, de 
exemplu, un specialist în proble
mele fenomenului social-economic. 
Eu sînt un inginer, un om al teh
nicii, dar tocmai de aceea, ca unul 
dintre milioanele de constructori ai 
țării, care au înflorit cu moderne 
uzine și fabrici locurile ‘ in cire 
altădată nu se intimpla nimic, știu 
din proria-mi experiență de mun
că și de viață că tot ce am făurit

Îndemn la perfecționare, la cutezanța
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nici acum nu este ușor — ceea ce 
este ușor, vă spun eu, ca om cu ex
periența vieții, nu e nici trainic, 
nici de durată. S-a construit o in
dustrie modernă, socialistă, și pro
cesul acesta s-a răsfnnt din plin și 
asupra agriculturii, schimbindu-ne 
din temelii munca, ușurind-o, obli- 
gindu-ne să o gindlm și să o des
fășurăm, în cea mai mare parte, cu 
ajutorul mijloacelor mecanizate și 
al cuceririlor științei agrozooteh
nice. Am visat la alte producții, de 
două-trei ori mai mari, și le-am 
obținut ; am visat apă pe ogoare la 
timp și atit cit ne trebuie — o 
avem, pe milioane de hectare, in 
țară, prin sistemele moderne de 
irigații, cum sint și in județul nos
tru ; ne-a îndemnat mereu tovară
șul Nicolae Ceaușescu și pe noi, 
femeile, să indrăznim, să ne luăm 
răspunderea unei munci tot mai 
bine organizate, să ne insușim teh
nica și știința — și am îndrăznit, in 
C.A.P.-ul nostru sint inginere sau 
tehniciene destoinice, sau sim
ple cooperatoare, care ele insele 
acționează ca tehniciene compe
tente ; ne-a îndrumat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să ne făurim un 
sector zootehnic puternic, atunci

PENTRU PERMANENTA TINEREȚE A TARII
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nerația mea au avut și au marea 
șansă a formării multilaterale ca

Concomitent cu stăruitoarele e- 
forturi pentru creșterea forțelor de 
producție, s-a acționat cu neabătu- 
tă consecvență pentru perfecționa
rea continuă a relațiilor de pro
ducție și sociale, a organizării și 
conducerii societății, tot ceea ce 
s-a întreprins în acest cadru în- 
temeindu-se pe luminoasa concep
ție a secretarului general al 
partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia 
socialismul și democrația sînt de 
nedespărțit, că socialismul se con
struiește cu poporul și pentru po
por. Din inițiativa și sub îndru
marea nemijlocită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost făurit în 
acești ani un cadru instituțional o- 
riginal, unic în felul său, care 
asigură condiții ca toți oamenii 
muncii să ia parte la elaborarea 
și adoptarea hotărîrilor, la condu
cerea democratică a tuturor sec
toarelor de activitate.

In acești ani, în viața partidu
lui și a țării s-a instituit un nou 
stil de muncă și conducere, a că
rui esență constă în legătura strîn- 
să și consultarea nemijlocită, sis
tematică cu partidul și poporul, în 
cunoașterea directă, la fața locu
lui, a realităților, în adoptarea de
ciziilor pe baza dezbaterii și ana
lizării concrete a tuturor proble
melor cu făurarii bunurilor mate
riale și spirituale, stil de muncă 
și de conducere care-și află cea 
mai înaltă expresie în vizitele de 
lucru întreprinse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în toa
te județele țării, în rodnicul dialog 
de lucru întreținut astfel cu țara, 
cu cei ce înfăptuiesc practic po
litica partidului și statului.

Cu neabătută consecvență a 
militat tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pentru întărirea unității națiunii 
noastre socialiste, pornindu-se de 
la adevărul că încă o lungă pe
rioadă de timp națiunile vor con
stitui un important factor al pro
gresului social-economic. In acest 
scop s-a desfășurat o susținută și 
multilaterală activitate, începînd de 
la statornica preocupare pentru a- 
sigurarea deplinei egalități în 
drepturi a tuturor oamenilor mun
cii din țara noastră, fără deose
bire de naționalitate, pînă la am
pla activitate politico-ideologică 
consacrată întăririi conștiinței de 
sine a poporului nostru, înțelege
rii și asumării conștiente de către 
generațiile de astăzi a unei înal
te răspunderi pentru prezentul și 
viitorul patriei. Avindu-se în vede
re rolul hotărîtor al activității po

atit de măreț, intr-un răstimp de 
istorie extrem de scurt, fie in in
dustrie, fie in agricultură. fie in 
domeniul cultural-spiritual, nu ar 
fi putut atinge dimensiunile im
presionante ale creației prezente 
dacă progresul tehnic si științific 
nu ar fi fost obiectiv principal in 
toată această operă. Trebuie subli
niat cu tărie că promovarea pro
gresului nu a fost și nu este în 
viziunea secretarului general al 
partidului o simplă lucrare de im
plantare și de însușire a progre
sului tehnic și științific in spațiul 
vieții și muncii noastre, ci este un 
proces extrordinar de complex și 
dinamic, care antrenează plenar 
masa milioanelor de muncitori, 
țărani, intelectuali. transformin- 
du-i in creatori ai propriei lor 
personalități, capabili să făurească 
la rindu-le progres tehnic și ști
ințific cu nimic mai prejos decît 
alții de pe alte meridiane ale lumii, 
beneficiari ai unei istorii mai pu
țin zbuciumate decit a fost istoria 
noastră.

Prin mărețele obiective -stabilite 
de cel de-al Xlll-lea Congres al 
partidului, cărora le vom da viaț i 
ia cadrul celui de-al optulea cin
cinal, in care am și pășit, Româ
nia își va cuceri statutul de ’ară 
mediu dezvoltată, iar la sfirșitul 
acestui mileniu — mai avem de 
parcurs doar un deceniu și jumă
tate pină atunci — va infra in ria
dul țărilor dezvoltate. Datorăm 
acest strălucitor prezent și perspec
tiva luminoasă a anilor ce vm 
genialului nostru conducător de 
partid și de țară, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. ctitor al Româ
niei socialiste și comuniste, făuri
tor de istorie nouă.

cind l-am avut ca oaspete in mij- 
Iqcul nostru (ce țărani am fi noi 
fără vite ?) — astăzi zootehnia 
noastră din C.A.P.-ul din Drăgă- 
nești-Vlașca dă 60 la sută din 
valoarea producției noastre glo
bale. Și această producție globală 
este astăzi in valoare de 100 de 
milioane de lei, de unde, la înce
putul drumului nostru, era de nu
mai 12 milioane lei. Aș putea 
aminti multe cifre frumoase — 
cum ar putea da orice țăran din 
oricare cooperativă a țării — pen
tru a lămuri cit de rodnic a fost 
drumul nostru in acești 21 de ani. 
Dar sintem conștienți că ne rămîne 
încă mult de făcut în domeniul 
agriculturii. Așa ne învață să gin- 
dim și să acționăm tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : să fim mereu 
nemulțumiți cu cit am realizat, să 
acționăm și să realizăm mai mult, 
an de an.

Datorăm noua noastră viață, 
noua noastră condiție de agricul
tori marelui erou din fruntea 
partidului și a țării. Omagiem 
acest timp de mari victorii, omt- 
giindu-l cu recunoștință adincă pe 
cel care i-a dat numele, înscriin- 
du-l pentru totdeauna cu litere de 
aur in istoria țării. Un erou ct 
unui timp eroic.

ziditori ai propriului lor destin. 
Afirm lucrurile acestea in deplină 
cunoștință de cauză. Viața mea și 
a celor de-o virstă cu mine consti

litico-educative în unirea eforturi
lor întregului popor în opera de e- 
dificare a noii orînduiri, s-a acțio
nat neabătut pentru dezvoltarea 
conștiinței noi, socialiste, omul nou, 
constructor, demn și conștient al 
societății socialiste reprezentînd 
una dintre cele mai mîndre și im
portante ctitorii ale acestor ani.

in perioada inaugurată de Con
gresul al IX-lea al partidului a 
crescut necontenit prestigiul inter
național al României, la temelia 
acestei realități aflîndu-se marile 
înfăptuiri ale poporului în edifi
carea unei țări prospere, a unei 
economii puternice, viguroase, și, 
deopotrivă, politica sa externă, ac
tivă, constructiva, așezată stator
nic sub semnul celor mai înalte 
aspirații ale popoarelor, al marilor 
comandamente ale epocii pe care 
o străbatem. Avind rolul determi
nant în elaborarea orientărilor fun
damentale și în înfăptuirea între
gii politici externe a țării noastre, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
desfășurat și desfășoară o prodi
gioasă activitate internațională, ini
țiind strălucite acțiuni politice me
nite să contribute la asigurarea 
păcii, bunul cel mai de preț al 
oamenilor, propunînd valoroase și 
judicioase soluții pentru rezol
varea constructivă a numeroa
selor probleme care frămîntă 
astăzi umanitatea. Prin cuvîntul 
și fapta președintelui său, Româ
nia socialistă este o prezen
ță activă în viața lumii contempora
ne, promovînd o linie politică di
namică, suplă, oferind un strălucit 
exemplu despre contribuția pe care 
statele lumii, fără deosebire de 
mărime, orînduire socială ori pozi
ție geografică, o pot aduce la so
luționarea problematicii complexe 
a lumii de azi.

Aniversarea a 21 de ani de la 
Congresul al IX-lea are loc, prin- 
tr-o semnificativă și fericită co
incidență, în anul în care parti
dul nostru comunist a împlinit 65 
de ani de la făurirea sa, în anul 
în care poporul întreg a omagiat 
marele exemplu de curaj militant, 
patriotic al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, manifestat în 
cadrul procesului de la Brașov, de 
acum 50 de ani, al militanților co
muniști și antifasciști, precum și la 
scurtă vreme de la începerea unui 
nou cincinal, etapă hotărîtoare în 
munca și lupta poporului pen
tru înfăptuirea Programului parti
dului. Istoricele hotărîri ale Con
gresului al Xlll-lea, documen
tele înaltelor foruri de partid 
și de stat, ale organismelor de- 

tuie mărturie semnificativă în 
acest sens. Iată, m-am născut și 
am crescut pe meleagul Rimnicului 
Vilcea, meleag de străbună istorie 
românească. In undele Oltului se 
oglindesc mindrele ctitorii energe
tice ale acestei epoci de mari și 
definitorii construcții socialiste și 
comuniste — cele 16 hidrocentrale 
din care 13 deja pulsează miliarde 
de kilowațiloră in sistemul energe
tic național. Ele și-au înfipt teme
lia in preajma mărturiilor in pia
tră transmise nouă de la daci și 
romani, în preajma ctitoriilor evo- 
cind numele și faptele de vitejie 
ale atitor conducători de țară, apă
rători ai neatirnării ei prin timp, 
cum a fost, de pildă, înțeleptul 
voievod Mircea cel Mare. Sint 
aceste strălucitoare construcții 
parte integrantă din cutezătorul 
program de construcții energetice, 
conceput la scara întregii țări, in
tr-un armonios sistem, de secreta
rul general al partidului. Noi, ti
nerii, am învățat și iar am învă
țat și învățăm fără oboseală să 
dăm chip unor astfel de ctitorii ale 
păcii, așa cum ne îndeamnă me
reu, cu orice prilej, atit de stărui
tor, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

M-am pregătit, împreună cu cei
lalți colegi ai mei, pe băncile li
ceului energetic din municipiul 
Rimnicu Vilcea să devin un bun 
constructor care, intrat in rindurile

ÎNCREDERE IN FORȚA DE CREAȚIE 
A OMULUI MUNCITOR
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dului : fericirea, libertatea, afir
marea multilaterală a omului mun
citor. Aflăm încrederea nestrămu
tată a partidului, a secretarului său 
general în forța de creație a omu
lui muncitor, in capacitatea lui de 
a da chip mărețelor programe co
muniste de înflorire a țării, recon- 
struindu-se in același timp pe sine 
însuși pe măsura idealului comu
nist. Ce operă uriașă și genial gin
dită, in amănunt, de secretarul ge- 
meral al partidului, avind perma
nent in vedere ansamblul extrem 
de complexei construcții, purtind, 
prin aplicarea creatoare a adevă
rurilor socialismului științific la 
condițiile - specifice ale țării noastre, 
girul unei originalități inconfunda- 
bile ! Pentru o construcție sociali 
și economică nouă, drumuri noi, 
nestrăbătute de cineva vreodată, 
drumuri concepute de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, cu genială forță 
de pătrundere și însușire a viitoru
lui, cu generos și fierbinte patrio
tism revoluționar. Pentru omul 
muncitor, pentru fericirea lui, pen
tru propria-i devenire ! Pe omul 
muncitor l-a chemat partidul, con
ducătorul lui iubit, să aprindă in 
toate colțurile țării luminile indus
trializării moderne, socialiste, ca o 
condiție esențială a mobilizării 
și valorificării tuturor bogățiilor 
României, a afirmării tuturor ener
giilor umane participante direct la 
construcția propriei lor libertăți și 
demnități. Deci, șanse de afirmare 
egale tuturor, șanse de implinire și 
de satisfacție umană pentru toți —

POPORULUI
mocrației noastre muncitorești-re- 
voluționare desfășurate la începu
tul acestei veri luminează dimen
siunile cu adevărat grandioase ale 
operei constructive ce trebuie în
făptuită in anii ce vin, jalonează 
cu limpezime obiectivele etapei ur
mătoare.

Ceea ce se cere acum, așa cum 
a subliniat recent tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, este să se pună 
deplin în valoare imensul potențial 
tehnico-material al economiei noas
tre, bogatul tezaur de experiență 
acumulat în anii construcției so
cialiste, puterile creatoare, vocația 
constructivă a oamenilor muncii din 
țara noastră. Aceasta solicită din 
partea fiecăruia dintre fiii țării im
plicarea profundă în ampla ope
ră constructivă, asumarea con
știentă a unei înalte răspunderi 
-față de prezentul și viitorul pa
triei, voința neabătută de a înfăp
tui exemplar tot ceea ce ne-am 
stabilit. Aceasta cere deci spirit re
voluționar, gîndire și faptă revo
luționară, adică dăruire în muncă, 
cutezanță în gîndire, acțiune 
hotărîtă pentru înlăturarea greută
ților, neîmpăcarea cu lipsurile, per
severență în promovarea noului.

A acționa neabătut pentru a crea 
la fiecare loc de muncă un climat 
întemeiat pe spirit revoluționar, pe 
înaltă exigență comunistă - ca
drul cel mai propice al înfăptui
rii politicii partidului - a întreține 
mereu vie flacăra pasiunii creatoa
re, a inițiativei și spiritului gospo
dăresc. reprezintă așadar un obiec
tiv permanent al întregii activi
tăți desfășurate de organele și 
organizațiile de partid, pentru a 
duce mai departe, cu noi și măre
țe împliniri, opera istorică inau
gurată acum 21 de ani, pentru 
a fructifica marile resurse de 
creație ale fiecărui om al mun
cii, așezîndu-le statornic în slujba 
propășirii patriei, a înălțării ei 
pe culmile de lumină ale ci
vilizației socialiste si comunis
te. Așa cum cutezător s-a 
hotărît la Congresul al IX-lea 
al partidului, istoricul forum 
al comuniștilor români din iulie 
1965, deschizător de făgaș nou, de 
drum glorios, de nou și rodnic timp 
al țării, așa cum cu înflăcărare re
voluționară și patos patriotic chea
mă la luptă și muncă a- 
vîntată partidul, poporul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, marele fiu al 
națiunii noastre, personalitate stră
lucită între personalitățile lumii 
contemporane, marele Erou intre 
eroii patriei.

puternicului detașament muncito
resc al făuritorilor de noi izvoare 
de lumină și putere, să pot spune 
cu satisfacție : și munca mea se 
află la temelia noilor ctitorii ale 
țării, și eu sînt participant direct 
la făurirea operei socialiste și co
muniste, gindită și concepută în 
amănunt de partid, de cutezătorul 
lui conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. De trei ani de 
zile, după absolvirea liceului, sint 
părtaș la înălțarea ultimului obiec
tiv hidroenergetic de pe cursul 
mijlociu al Oltului — hidrocentrala 
de la Gura Motrului. Vom raporta 
la sfirșitul acestui an încheierea 
lucrărilor hidrocentralei. Ca un 
înalt omagiu dedicat celei de-a 
21-a aniversări a Congresului al 
IX-lea al partidului, ca semn al 
profundei recunoștințe față de co
munistul care veghează neobosit la 
înălțarea țării pe noi trepte de 
progres și civilizație, detașamentul 
nostru de constructori hidroener- 
geticieni a hotărît ca in acest al 
optulea cincinal al patriei socialis
te să îndeplinească integral pro
gramul de amenajare energetică a 
Oltului pe cursul său superior. An
gajament muncitoresc de înaltă 
cinstire a măreței epoci contem
porane. a comunistului care o ono
rează pentru veșnicia istoriei ro
mânești cu numele lui, al revolu
ționarului care mereu este cu gin- 
dul la tinerețea țării.

muncitori, țărani, intelectuali, in 
climatul nobil al sistemului demo
crației noastre socialiste, unic in 
felul său, democrația oamenilor 
stăpini la ei in casă, în țara lor, 
pentru a cărei libertate și înflorire 
nici un efort, nici un sacrificiu nu 
sint precupețite.

21 de ani de mîndre ctitorii. Se 
înscriu in istorie pentru veșnicie, 
purtind, pe drept cuvînt, numele 
celui de a cărui prodigioasă activi
tate revoluționară se leagă, organic, 
cea mai bogată epocă in înfăptuiri 
din istoria țării. 21 de ani de mân
dre ctitorii, care se constituie ca 
o temelie puternică a unității noas
tre de nezdruncinat in jurul parti
dului, in jurul secretarului său ge
neral. O țară a definitoriilor împli
niri revoluționare, avind un pro
gram cutezător al comuniștilor, care 
și-a înscris ca scop suprem nobila 
devenire a omului, fericirea lui. 
De-a lungul cincinalelor din acest 
răstimp — adevărate epopei ale 
muncii noastre creatoare, care au 
insemnat fiecare noi și noi trepte 
de istorie urcate spre piscuri tot 
mai înalte de civilizație și progres 
— noi, muncitorii, țăranii, intelec
tualii României socialiste, aducem 
cu deosebită cinstire omagiul nos
tru prin fapte exemplare de 
muncă eroului țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, omul al cărui 
nume este rostit pe toate meridia
nele lumii, îngemănat cu numele 
țării, ca recunoaștere și profundă 
prețuire a vocației constructive de 
pace și colaborare a poporului ro
mân cu toate popoarele.

O importantă lucrare agricolă de sezon

Strîngerea și depozitarea cu grijă
a tuturor furajelor

Ialomița: NUTREȚURI PENTRU ÎNTREG EFECTIVUL DE ANIMALE
La baza locului I pe țară la pro

ducția de lapte pe care s-a situat 
județul Ialomița in ultimii doi ani 
s-a aflat și modul în care majori
tatea unităților au înțeles să pro
ducă tot mai mari cantități de fin 
de lucernă. Programul de hrănire a 
animalelor pe timpul stabulației pre
vede să fie depozitate pentru fiecare 
vită mare cel puțin o tonă de fin. 
5—6 tone furaje suculente și 4—5 
tone nutrețuri grosiere. In rîndurile 
de față, vom reda modul în care se 
acționează pentru . realizarea progra
mului de producere a finului de lu
cernă, ținind seama că 85 la sută 
din suprafața destinată bazei furaje
re este ocupată de această cultură.

Pe ansamblul județului, pînă în 
prezent, din cele 60 477 tone fin de 
lucernă, care trebuia depozitat după 
primele două coase, s-au realizat 
52 000 tone. Cauza o constituie fap
tul că, din două coase, în întreprin
derile agricole de stat s-au depozitat 
cinci tone de fîn la hectar, iar în 
cooperativele agricole de producție 
— trei tone la hectar. De unde pro
vine această diferență ? Unele uni
tăți cooperatiste nu au amplasate 
suprafețele destinate plantelor fura
jere în sistemele de irigat și din 
cauza lipsei de precipitații din pri
măvară lucerna nu a putut să se 
dezvolte normal ; altele, în loc 
să facă fîn, au consumat jumă
tate din producția obținută di
rect din cîmp. La aceste deficiențe

Brașov: IN TIMP CE UNII AU TRECUT LA COASA A DOUA,

Primele luni din acest an au fost 
grele pentru zootehnia județului 
Brașov. Din lipsa furajelor, ani
malele multor unități agricole au 
ieșit slăbite din iarnă, iar pierde
rile n-au fost deloc mici. De aceea, 
în acest an organele locale de 
partid și de stat au inițiat măsuri 
care să ducă la asigurarea necesaru
lui de furaje pentru întreaga peri
oadă de iarnă. Dintre cele mai im
portante, amintim sporirea suprafe
țelor cultivate cu trifoliene de la 
3 500 la 10 000 hectare, fertilizarea și 
îmbunătățirea compoziției floristice a 
unor suprafețe mult mai mari de 
pajiști naturale etc. Măsuri bune, 
chibzuite, care aplicate oferă ga
ranția realizării cantităților de fu
raje necesare fiecărei unități. Dar 
timpul secetos din primăvară a 
încurcat, într-o măsură, programele 
.întocmite. Vegetația s-a dezvoltat 
mai anevoios, iar producția de masă 
v(erde pu: este prea bună. în cele mai 
multe unități agricole această situa
ție a fost înțeleasă bine. Deși condi
țiile nu au fost dintre cele mai priel
nice, printr-o organizare temei
nică, în aceste unități s-a reușit 
să se recolteze la timp întreaga 
masă de ierburi șl să se rea
lizeze un fin de bună calitate. 
Vom ilustra această preocupare prin 
două exemple. Timp de șase zile.

C.A.P. Orlești, județul Vilcea. La ferma zootehnică se depozitează cu maximă 
grijă furajele in spații amenajate cu copertine

ț Foto : E. Dichiseanu

Timpul călduros și ploile din ulti
mele săptămîni au favorizat creș
terea vegetației. Ca urmare, cea 
de-a doua coasă la lucernă a fost 
efectuată pe toate suprafețele, iar 
programul de 30 000 tone de fîn sta
bilit pentru această perioadă a fost 
îndeplinit, urmînd ca pînă în 
toamnă să se adune încă 25 000 tone 
fîn. „Față de anul trecut, cînd am 
întîmpinat unele dificultăți în asi
gurarea furajelor, programele sta
bilite în acest an prevăd creșteri cu 
aproximativ 20 la sută la toate 
categoriile de furaje — ne spunea 
inginerul Tudor Voicău, de Ia di
recția agricolă județeană. Realizarea 
acestor prevederi a fost etapizată 
corespunzător numărului de coase 
sau perioadelor de strîngere a celor
lalte resurse de furaje".

în majoritatea unităților, cosirea 
lucernei nu durează mai mult de 
12 zile. In felul acesta se creează 
posibilitatea fertilizării terenului, 
aplicării udărilor,' regenerării cultu
rilor pentru a avea o masă vegeta
lă bogată la coasa următoare. 
Scurtarea perioadei de recoltare cu 
aproape o săptămînă față de anul 
trecut a fost posibilă prin concen
trarea forțelor mecanice în formații 
complexe, constituite la nivelul con
siliilor agroindustriale.

O experiență bună în ce privește 
stringerea și depozitarea furajelor 
am constatat în consiliul agroindus
trial Dăeni. La această dată, în 
toate unitățile au fost depozitate 
mai birje de trei sferturi din can
titățile de fin prevăzute in pro
gram pentru întregul an. Iar a treia 

se adaugă faptul că recoltarea nu 
s-a realizat operativ, iar balotarea și 
transportul au fost tărăgănate. în 
urma unei analize la fața locului, 
comandamentul județean pentru a- 
gricultură. specialiștii de la direcția 
agricolă au luat imediat măsuri pen
tru ca programul privind realizarea 
cantităților de fîn necesare' hrănirii 
animalelor pe timpul iernii să fie în
deplinit de toate unitățile. în raidul 
nostru, realizat impreună cu dr. Con
stantin Pîrvu, director la direcția 
agricolă, și inginerul Cornel Mușat, 
care răspunde pe județ de baza fu
rajeră, ne-am oprit mai mult in uni
tățile care au avut probleme cu asi
gurarea nutrețurilor în anii trecuți.

In cooperative agricole de produc
ție, cum sînt cele din Grindu, Gheor- 
ghe Doja, Smirna și Amara, la I.A.S. 
Balaciu, unde producerea finului de 
lucernă a devenit de mult o tradi
ție, la ora actuală cantitățile prevă
zute pentru iernatul animalelor sînt 
realizate, existînd condiții ca planul 
să fie depășit, iar la I.A.S. Slobozia, 
cantitatea existentă în finare este 
egală cu cea cu care această unitate 
a trecut prin trei ierni. Dar strînge
rea și depozitarea finului în aceste 
unități continuă.

Dintre cooperativele agricole care 
în primăverile trecute cumpărau fu
raje, multe au înțeles ce ,au de făcut 
pentru a evita astfel de situații. Ne 
referim la fermele unităților coope

ALȚII ABIA AU ÎNCEPUT
sediul cooperativei agricole de pro
ducție din Ghimbav a fost, practic, 
închis. întregul personal, in frunte 
cu inginerul Gheorghe Popa, pre
ședintele unității, și ceilalți specia
liști, profitind de zilele bune de lu
cru, au fost prezenți cu toții la re
coltarea, uscarea și transportul finu
lui. „Deși producția și compoziția flo
ristică a finului de pe suprafața ce 
ni s-a repartizat de direcția agricolă 
nu erau dintre cele mai bune, căci 
noi nu avem fîneață — ne spunea 
președintele, pe care I-am găsit cu 
furca în mină — am reușit să rea
lizăm un fîn de bună calitate, care 
se apropie de otavă". In mod ase
mănător acționează și cooperatorii 
unității vecine, Cristian. Nu departe 
de adăposturile animalelor, lucerna 
de pe 36 hectare este așezată in 
„piramide" pentru uscare.

„Finul din prima coasă, atit de 
pe pajiștile naturale, cît și de pe 
cele cultivate, se află la adăpost — 
ne declară Ioan Șoană, președintele 
unității. La ora actuală avem asigu
rat mai mult de jumătate din finul 
necesar perioadei de stabulație, în 
așa fel incit să ne permită o fura
jare satisfăcătoare a animalelor. 
Așa că vom fi scutiți și în acest 
an ide cheltuieli suplimentare cn 
procurarea finului". •

In același mod responsabil s-a ac- 

Tulcea: NU PESTE TOT FÎNARELE SINT PLINE
coasă Ia lucernă s-a efectuat pe ju
mătate din suprafețele cultivate. „Cu 
cele 200 tone de fîn rezultate de la 
a treia coasă asigurăm necesarul 
pentru întreaga iarnă — ne spu
nea Simion Rîciu. președintele co
operativei agricole de producție 
Dăeni. Vom aduna însă în plus față 
de program 400 tone fîn ; în același 
timp am strîns și am depozitat 
toate vrejurile de mazăre de pe cele 
150 hectare cultivate, urmînd să 
adunăm în totalitate și vrejurile de 
fasole șl soia care constituie o 
hrană bună pentru cele aproape 
13 000 oi existente în unitatea noas
tră. „In cele trei cooperative agri
cole din acest consiliu agroindus
trial și la I.A.S. Rahmanu subli
niem, de asemenea, preocuparea 
pentru adunarea tuturor cantităților 
de pleavă rezultate de la recoltarea 
griului. Exemple de acest fel con
semnăm și la întreprinderile agri
cole de stat Baia, Măcin, Mihail 
Kogălniceanu, la cooperativele agri
cole Iazurile, Lunca, Beștepe, care 
au adunat și depozitat în șire îm
prejmuite cu baloți de paie sute de 
tone de pleavă.

O altă resursă furajeră, folosită 
tot mai mult de un număr însemnat 
de unități agricole tulcene, este 
fînul de baltă, care întotdeauna a 
constituit furajul de bază pentru 
taurinele și ovinele din Deltă. în 
acest an, cele șase unități de ex
ploatare complexă a resurselor na
turale din Delta Dunării au sporit 
acțiunile de cosire și depozitare a 
finului de baltă. Pînă la această 
dată au fost adunate peste 1000 

ratiste din Adîncata. Dridu, Fierbinți, 
Gheorghe Lazăr, Grivița, Ciochi
na și altele, care au depozitate 
cantități Îndestulătoare de fin in 
raport cu efectivele — între 
350—600 tone fiecare. Din păca
te, mai sint consilii de conducere 
care n-au învățat din experiența 
anilor trecuți. Ne referim la coope
rativele agricole de producție din 
Gimbășani și Cosimbești. care au 
depozitat doar 20 la sută din canti
tățile de fin prevăzute pentru iarnă. 
La aceste unități, dar și la cele care 
au în bazele furajere doar 30—35 la 
sută din necesarul de fin, s-a stabilit 
ca două treimi din lucerna rezultată 
din coasele a treia și a patra să fie 
cosite, uscate și depozitate.

în încheierea raidului nostru, am 
cerut părerea directorului-adjunct. 
al direcției agricole, care ne-a 
spus : „Străvechiul proverb româ
nesc —Să-ți faci vara sanie și iar
na car- a rămas în actualitate. 
Cine dovedește spirit gospodăresc și 
folosește eficient suprafețele destina
te bazei furajere nu va întimpina 
greutăți în perioada de iarnă și va 
reuși să-și realizeze nu numai pro
ducțiile de lapte și carne, dar își va 
asigura un procent ridicat de natali
tate, iar produșii obținuți din anima
le bine hrănite și îngrijite sint o 
garanție pentru viitorul zootehniei".

Mihaj V1ȘO1U
corespondentul „Scinteii"

ționat și se acționează pentru strin
gerea și adăpostirea in condiții bune 
a tuturor ierburilor naturale de pe 
finețe și în alte unități agricole, ca 
întreprinderile agricole de stat 
Prejmer și Codlea, cooperativele a- 
gricole de producție Vulcan, Codlea 
și Rișnov, Asociația economică in- 
tercooperatistă Dumbrăvița și altele, 
care au încheiat recoltarea și trans
portul finului de pe întreaga su
prafață.

Cu toate acestea, în județul Bra
șov recoltarea ierburilor de pe fîne- 
țele naturale este mult intirziată. 
Deși la strîngerea griului — o altă 
lucrare importantă — se lucrează 
din plin, o serie de unități agrico
le mai au de recoltat iarba de pe 
mari suprafețe de finețe naturale. 
Această întîrziere se explică prin 
faptul că în multe unități nu se Ac
ționează cu răspundere la cositul 
și adunarea furajelor, deși în fie- 
care din localitățile respective 
există forță de muncă. C.A.P. 
Dumbrăvița. spre exemplu, abia a 
recoltat ierburile de pe 178 din cele 
322 hectare, iar C.A.P. Zărnești de 
pe 260 din 900 hectare. Și în cazul 
lor. ca și al altor unități, ca Teliu, 
Purcăreni. Tărlungeni. Budila, Săce- 
le. toate din Țara Bîrsei, zona unde 
sint concentrate mari efective de 
animale și unde au rămas de recol
tat aproape 3 000 hectare de finețe, 
cauza principală a întîrzierii recoltă
rii și a deprecierii acestui furaj va
loros o constituie lipsa de fermitate 
de care dau dovadă organizațiile de 
partid și consiliile populare co
munale în mobilizarea locuito
rilor. Și aceasta nu pentru că 
în comunele respective nu ar 
exista forțe suficiente. Ce anume se 
așteaptă este greu de înțeles. In 
aceste zile — așa cum aminteam 
mai înainte — în județul Brașov se 
desfășoară din plin recoltarea griu
lui, Iată de ce este absolut necesar 
ca în această perioadă de el irt 
maxim să se acționeze cu hotărîre și 
la strîngerea și adăpostirea celui 
mai important dintre furaje — finul.

Experiența anilor trecuți a arătat 
ce înseamnă întîrzierea executării 
acestei lucrări : pierderea unor mari 
cantități de furaje care nu vor mai 
putea fi recuperate și a căror lipsă 
se va resimți in furajarea animale
lor pe timpul stabulației. Or, acest 
lucru nu este permis să se mai în- 
timple.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scinteii*

tone fin, urmînd ca în toamnă 
cantitățile să se dubleze. Totodată, 
cooperativele agricole situate pe 
malul Dunării sau al lacurilor au 
organizat echipe de cosași, care 
adună insemnate cantități de iarbă 
din bălți in vederea completării ne
cesarului de fîn din balanța fura
jeră. Astfel, la cooperativa agricolă 
Garvăn. in acest an au fost depo
zitate peste 420 tone fîn, cantitate 
dublă față de programul stabilit in 
primăvară.

Nu în toate unitățile agricole se 
acordă însă atenția cuvenită strîn- 
gerii tuturor resurselor furajere. La 
cooperativa agricolă Văcărei, uni
tate vecină cu cea din satul Garvăn, 
in depozitul de furaje abia există 
90 tone fîn, cea de-a doua coasă Ia 
lucernă nici nu s-a încheiat, iar in 
bălțile din Lunca Dunării nu se află 
nici un cosaș. O situație asemănă
toare am întilnit și la cooperativa 
agricolă „Independența", unde balo- 
ții de lucernă stau pe cîmp de 
aproape o lună, împiedicînd astfel 
dezvoltarea corespunzătoare a ma
sei vegetale, iar ierburile din bălți 
nu sint cosite.

Supunem atenției organelor agri
cole aceste deficiențe, cu convinge
rea câ experiența bună dobindită în 
majoritatea unităților tulcene va fi 
generalizată, intronindu-se in fie
care cooperativă maximă răspun
dere pentru asigurarea cantităților 
de furaje necesare în perioada de 
iarnă.

Neculai AM1HULESEI 
corespondentul „Scinteii"
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REZULTATE
1N ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

In județele Dîmbovița și lași 
s-a încheiat secerișul 

f 

griului

Panoul fruntașilor pe primele 6 luni

Prezentăm în continuare rezultatele obținute in întrecerea socialistă pe 
primul semestru din acest an de către alte colective fruntașe de oameni 
ai muncii din întreprinderi industriale, de construcții și transporturi, 
unități din domeniul circulației mărfurilor și al prestărilor de servicii.

Pe baza rezultatelor obținute și a punctajului general stabilit, ca ur
mare a realizării indicatorilor prevăzuți in. criteriile de organizare a în
trecerii socialiste, la 30 iunie pe primele locuri se situează :
ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI 

ȘI DISTRIBUȚIEI 
ENERGIEI ELECTRICE

Locul I : întreprinderea de rețele 
electrice Suceava, cu 700,6 puncte.

Locul II : întreprinderea de re
țele electrice Iași, cu 624,7 puncte.

Locul III : întreprinderea de re
țele electrice Cluj-Napoca, cu 480,8 
puncte.

ÎN DOMENIUL 
FORAJULUI SONDELOR 

DE ȚIȚEI ȘI GAZE 
Locul I : întreprinderea de fo

raj „Petromar" — Constanța, cu 
975,7 puncte.

Locul II : Schela de foraj Zemeș, 
județul Bacău, cu 681.9 puncte.

Locul III : Schela de foraj Chi- 
tila-București, cu 440,8 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
PRODUSELOR REFRACTARE. 
CARBUNOASE ȘI ABRAZIVE
Locul I : întreprinderea de pro

duse cărbunoase Slatina, cu 875 puncte.
Locul II : întreprinderea de pro

duse abrazive Bîrlad, județul 
Vaslui, cu 654,6 puncte.

Locul III : întreprinderea „Car- 
bochim" — Cluj-Napoca, cu 586,1 
puncte.

ÎN DOMENIUL 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI — 

ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea de pie

se de schimb și utilaje pentru in
dustria chimică Satu Mare, cu 
1 073,6 puncte.

Locul II : întreprinderea de uti
laj chimic Borzești, județul Bacău, 
cu 975.7 puncte.

Locul III : întreprinderea meca
nică de reparații auto și utilaj de 
transport Baia Mare, cu 960,9 
puncte.

ÎN INDUSTRIA FIRELOR 
ȘI FIBRELOR SINTETICE 

ȘI ARTIFICIALE
Locul I : întreprinderea de fire 

și fibre poliamidice Roman, jude
țul Neamț, cu 692 puncte.

Locul TI : întreprinderea Filatu
ra de fire melană Botoșani, cu 
508.9 puncte.

Locul III : Combinatul de fibre, 
celuloză și hirtie Brăila, cu 38,4 
puncte.

ÎN INDUSTRIA STICLEI 
ȘI CERAMICII FINE

Locul I : întreprinderea „Por
țelanul** — Alba Iulia, cu 663,3 
puncte.

Locul II : întreprinderea de fa
ianță și sticlărie „Fatmar" — Baia 
Mare, cu 508,9 puncte.

Locul III : întreprinderea de sti
clărie și faianță — Sighișoara, ju
dețul Mureș, cu 491 puncte.
ÎN INDUSTRIA CONFECȚIILOR

Locul I : întreprinderea de con
fecții Scornicești, județul Olt. cu 
1 124 puncte.

Locul II : întreprinderea de con
fecții „Steaua roșie" — Sibiu, cu 
1 051.1 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
confecții Focșani, județul Vrancea, 
cu 1 044,9 puncte.

ÎN DOMENIU!, 
INDUSTRIE1 AT’MENTARE — 

SUBRAMURA 
INDUSTRIALIZAREA CĂRNII
Locul I : întreprinderea de pre

parate și conserve de carne — 
București, cu 1 277,6 puncte.

Locul IT : întrenrinderea „Antre- 
frig“ — București, cu 826,1 puncte.

ÎN DOMENIUL 
INDUSTRIALIZĂRII LAPTELUI

Locul I : întreprinderea de in
dustrializare a laptelui Ialomița, cu631.7 puncte.

ÎN INDUSTRIA POLIGRAFICA
Locul I : întreprinderea poligra

fică Sibiu, cu 944,1 puncte.
Locul II : întreprinderea poli

grafică „Filaret" — București, cu
747.7 puncte.

Locul III : întreprinderea poli
grafică „Bucureștii Noi", cu 626,9 
puncte.
ÎN DOMENIUL SILVICULTURII

Locul I : Inspectoratul silvic ju
dețean Vaslui, cu 703,9 puncte.

Locul II : Inspectoratul silvic 
județean Suceava, cu 654.6 puncte.

Locul III : Inspectoratul silvic 
județean Timiș, cu 622,2 puncte.

CONSTRUCȚII-MONTAJ — 
ALTE MINISTERE

Locul I : întreprinderea de mon
taj și service pentru automatizări 
și telecomunicații — București, cu 865,9 puncte.

Locul II : Trustul antrepriză 
generală de construcții și montaje 
miniere — București, cu 679,4 
puncte.

Locul III : întreprinderea antre
priză de montaj și reparații cen
trate termice — București, cu 578,9 
puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR NAVALE, 

FLUVIALE ȘI AERIENE
Locul I : întreprinderea de 

transport naval și auto „Delta Du- 
nării“-Tulcea — Ministerul Agri
culturii, cu 797,7 puncte.

Locul II : întreprinderea de na
vigație fluvială „Navrom“-Galați 
— Ministerul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor, cu 451.1 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
aviație utilitară București — Minis
terul Transporturilor și Teleco
municațiilor, cu 449,1 puncte.

ÎN DOMENIUL POȘTEI 
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR

Locul I : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Suceava, 
cu 421,7 puncte.

Locul II : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Brăila, cu
403.8 puncte.

Locul III : Direcția județeană de 
poștă șl telecomunicații Botoșani, 
cu 348,7 puncte.
ÎN DOMENIUL APROVIZIONĂRII 

TEHNICO-MATERIALE

Locul I : Baza județeană de apro
vizionare tehnico-materială Satu 
Mare, cu 824,6 puncte.

Locul II : Baza județeană de 
aprovizionare tehnico-materială 
Vilcea. cu 795.4 puncte.

Locul III : Baza județeană de 
aprovizionare tehnico-materială 
Bistrița-Năsăud, cu 756.6 puncte.

ÎN DOMENIUL 
GOSPODĂRIEI DE LOCUINȚE SI 

PRESTĂRI IN CONSTRUCȚII
Locul I : întreprinderea dc admi

nistrare a clădirilor București, cu 972.1 puncte.
Locul II : întreprinderea de con

strucții. reparații și administrație 
locativă Colentina — București, cu 
956.5 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
construcții, reparații și administra
ție locativă „Foișor" — București, 
cu 882,7 puncte.

vremea
Institutul de meteorologie șt hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 24 iulie (ora 21) — 27 iulie, 
(ora 21). în țară : Vremea se va răci 
In jumătatea de nord a teritoriului și 
se va menține la fel de caldă, in sud. 
Cerul va fi variabil, cu innorări mai 
accentuate în regiunile vestice, de nord 
și centrale, unde vor cădea averse lo
cale de ploaie, însoțite de descărcări 
electrice. în restul teritoriului, aversele 
de ploaie vor fi izolate. Pe alocuri, 
cantitățile de apă pot depăși 15 litri

pe metrul pătrat în 24 de ore, îndeo
sebi în zonele deluroase, și vor fi con
diții pentru căderi de grindină. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat, cu in
tensificări în zona de munte. Tempe
ratura aerului în scădere ușoară în sud 
și mai accentuată în nord. Valorile mi
nime vor fi cuprinse între 8 și 18 gra
de, mai coborîte în depresiuni, iar cele 
maxime între 20 și 30 de grade, local 
mai ridicate. în București : Vremea va 
fi în general caldă, cu cerul schimbă
tor. Posibilitate pentru aversă de 
ploaie. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat. Temperatura aerului în scădere 
ușoară. Valorile minime vor oscila în
tre 14 și 16 grade, iar cele maxime 
între 25 și 28 de grade.

Administrația de stat Loto-Pronosport informează :
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA „MARILOR CÎȘTIGURI" 

PRONOEXPRES DIN 23 IULIF 1986
FAZA I :

EXTRAGEREA I : 43 36 41 28 34 18.
Extragerea a Il-a : 1.3 40 24 6 31 38.

FAZA a II-a :
Extragerea a IlI-a : 15 5 36 45 39 21.
FOND DE CÎȘTIGURI : 1 424 469 Iei, din care 145 276 lei report la cate

goria I. FAZA I.

r------------ ------------------------
SUCEAVA. Aniversării a 21 de 

ani de la Congresul al IX-lea al 
partidului îi sint dedicate nume
roase manifestări politice și cul
tural-educative, care au loc in așe
zăminte de cultură, întreprinderi și 
instituții. La Casa de cultură a sin
dicatelor din Suceava a avut loc 
dezbaterea „Congresul al IX-lea 
al Partidului Comunist Român — 
inceputul celei mai strălucite epoci 
din istoria patriei noastre". (Sava 
Bejinariu).

TULCEA. La Casa cărții din mu
nicipiul Tulcea a fost deschisă o 
expoziție de artă plastică. Lucrări
le de pictură semnate de membrii 
filialei Uniunii artiștilor plastici 
din localitate înfățișează mărețele 
realizări obținute de oamenii mun
cii din orașul de la porțile Deltei 
Dunării in cei 21 de ani care au 
trecut de la Congresul al IX-lea al 
partidului. (Neculai Amihulesei).

MARAMUREȘ. în orașul Tirgu 
Lăpuș s-a deschis tabăra de crea-

CARNET CULTURAL

ție a artiștilor plastici amatori or
ganizată de Centrul județean de în
drumare a creației populare și a 
mișcării artistice de masă. Progra
mul cuprinde acțiuni complexe cu 
caracter teoretic și practic, lucrări
le realizate de cei 50 de partici
pant! urmind a fi adunate intr-o 
expoziție colectivă. (Gheorghe 
Susa).

BRAȘOV. Mișcarea artistică de 
amatori se afirmă tot mai preg
nant in viața spirituală a munici
piului și județului Brașov, numărul 
membrilor Asociației artiștilor 
plastici ajungînd la 230. Sint oa
meni ai muncii de cele-mai diver
se profesii și vîrste care iși folo
sesc timpul liber mînuind pensu
la, dalta, acul de gravat sau de 
cusut pentru a-și exprima senti
mentele și gîndurile lor cele mai

Oamenii muncii din agricultura 
județelor Dîmbovița și Iași au În
cheiat recoltatul griului. Organizarea 
temeinică a activității, mobilizarea 
tuturor forțelor tehnice și umane au 
permis executarea in flux continuu 
a lucrărilor de recoltare și transpor
tare a griului, precum și eliberarea 
terenului de paie, pregătirea și în- 
sămințarea culturilor duble.

în telegramele adresate cu acest 
prilej C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘU
LUI NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, de comitetele ju
dețene Dîmbovița și Iași ale P.C.R., 
se arată 
desfășoară 
te pentru 
celorlalte lucrări din 
vară, in vederea îndeplinirii 
grale a planului pe acest an și a 
programelor de creștere a producției 
vegetale și animaliere. Totodată,

că, în prezent, se 
o susținută activita- 
efectuarea la timp a 

campania de 
inte-

este exprimată hotărîrea comuniști
lor, a lucrătorilor din agricultura ce
lor două județe de a acționa cu dă
ruire și înaltă responsabilitate pen
tru transpunerea în practică a obiec
tivelor noii revoluții agrare, a istori
celor hotărîri adoptate de Congresul 
al XIII-lea al Partidului Comunist
Român.

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a trimis 
tovarășului Mario da Grața Machun- 
go, prim-ministru al Guvernului Re
publicii Populare Mozambic, o tele
gramă prin care, cu ocazia numirii 
sale in această funcție, ii adresează 
calde felicitări și cele mai bune urări 
de succes in îndeplinirea misiunii de 
înaltă răspundere ce i-a fost în
credințată. în telegramă se exprimă 
convingerea că, in spiritul înțelege
rilor convenite la cel mai înalt nivel, 
guvernele României și Mozambicului 
vor acționa împreună pentru dezvol
tarea tot mai largă a relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre țările 
și popoarele noastre.

tv
20,00 Telejurnal
20,30 Congresul al IX-lea al P.C.R. — 

moment crucial in noua istorie a 
României • Anotimpurile de lu
mină ale patriei. Documentar ar
tistic (color). Producție a studiou
lui de film TV

20,55 Partidul — Ceaușescu — România. 
Spectacol literar-muzical-coregra
fic (color)

21,35 Timp al marilor Înfăptuiri revo
luționare • Noua citadelă munci
torească de la Dunăre. Reportaj 
realizat la Combinatul metalurgic 
Călărași

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Arabe Egipt, ambasadorul a- 
cestei țări la București, Mohamed 
Said El-Sayed, a oferit miercuri o 
recepție.

Au participat Nicolae Constantin, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
niștri, membri ai conducerii unor mi
nistere și instituții centrale, oameni 
de artă și cultură, generali și ofi
țeri superiori.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați in țara noastră.

★

Cu ocazia celei de-a XXXIII-a a- 
niversări a asaltului asupra cazăr
mii Moncada — Ziua insurecției na
ționale cubaneze — însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Republicii 
Cuba la București, Juan Cardenas, 
a oferit miercuri un cocteil.

Au participat adjuncți de șefi de 
secție la C.C. al P.C.R., membri ai 
conducerii Ministerului Afacerilor 
Externe și ai altor ministere, repre
zentanți ai unor instituții centrale, 
organizații de masă și obștești, oa
meni de cultură și artă, generali și 
ofițeri superiori.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați in 
țara noastră.

★

Cu prilejul celei de-a 42-a ani
versări a Zilei Renașterii Poloniei, 
la cinematograful „Studio" din Ca
pitală a avut loc miercuri seara gala 
filmului polonez.

Au luat parte reprezentanți ai Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste. Ministerului Afacerilor Ex
terne, Asociației cineaștilor, oameni 
de artă și cultură, un numeros pu
blic.

Au fost prezenți Michael Szczerșki, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
R.P. Polone la București, o delega
ție de cineaști polonezi, precum și 
șefi de misiuni diplomatice acre
ditați în țara noastră.

★

Cu prilejul Lunii de solidaritate 
cu lupta poporului coreean, amba
sadorul R.P.D. Coreene la București,

Zo Iăng Guk, și atașatul militar, aero 
și naval, colonelul superior Riu Sing 
Riong, s-au întîlnit cu cadre și mi
litari în termen dintr-o unitate a 
armatei noastre.

Participanții la această adunare 
festivă au vizionat filme documen
tare și o fotoexpoziție cu aspecte din 
activitatea poporului și armatei 
R.P.D. Coreene.

★

O delegație condusă de președin
tele Consiliului Executiv al Fondu
lui Națiunilor Unite pentru Copii 
(UNICEF), Anwarul Karim Chow
dhury, a efectuat o vizită în țara 
noastră, la invitația Comitetului 
Național Român pentru UNICEF.

Programul a cuprins convorbiri la 
conducerile Ministerului Afacerilor 
Externe și Ministerului 'Sănătății, 
vizitarea unor instituții social-cul- 
turale din municipiul București și 
județul Constanța, a unor tabere 
pionierești, participarea la manifes
tările din cadrul Festivalului inter
național „Copiii lumii doresc pacea", 
dedicat Anului Internațional al 
Păcii, întilniri cu pionieri și cadre 
didactice.

Cu prilejul spectacolului de gală, 
prezentat de delegațiile celor 22 de 
țări din Europa, Asia, Africa și 
America Latină participante la fes
tival, Anwarul Karim Chowdhury a 
transmis din partea conducerii 
UNICEF un mesaj de pace și prie
tenie.

★

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Liberia, miercuri a avut loc 
in Capitală o manifestare culturală 
organizată de Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinăta
tea.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. și Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, un numeros 
public.

A fost prezent R. Webster Simp
son. însărcinat cu afaceri ad-interim 
al Liberiei la București.

(Agerpres)

INFORMAȚII SPORTIVE
ATLETISM. în cadrul tradiționa

lului concurs internațional de atle
tism de la Paris, sportiva româncă 
Maricica Puică a terminat învingă
toare in două probe. In proba de o 
milă, Maricica Puică a obținut o vic
torie detașată, cu timpul de 4'20”89Z 
100, întreeînd-o cu aproape opt se
cunde pe cea de-a doua clasată, 
concurenta franceză Florence Gio- 
litti (4’28”72/100). La 5 000 m, cam
pioana noastră s-a clasat de aseme
nea pe primul loc, cu timpul de 
15'32”76/100, fiind urmată de Anette 
Sergent (Franța) — 15’32”92/100,
Christine Loiseau (Franța) — 15’38” 
09/100, Krishna Wood (Australia) — 
15’45”65/100, Joan Nesbit (S.U.A.) — 
16T0”31/100 și Mary O’Connor (Noua 
Zeelandă) — 16’U”56/100.

FOTBAL. Pe stadionul Sportul 
studențesc din Capitală, astăzi incepe 
un turneu internațional de fotbal, Ia 
care participă echipele Sportul stu
dențesc, Rapid București, F.C. Ar
geș Pitești și formația iugoslavă Ve- 
lej Mostar. în prima zi, cu începere 
de la ora 16,30, sint programate me
ciurile Sportul studențesc — Rapid 
și Velej Mostar — F.C. Argeș Pi
tești.

TENIS DE MASA. La campionate
le europene de tenis de masă pen
tru juniori și cădeți, ce se desfă-

frumoase. O parte dintre acești 
creatori amatori participă la o ta
bără de creație in localitatea Sim- 
băta de Sus. (Nicolae Mocanu).

BRĂILA. In cadrul Festivalului 
național „Cintarea României', la 
Brăila și-au dat intilnire, intr-un 
atractiv concurs, 40 de brigăzi ar
tistice și grupuri satirice din Între
prinderile și instituțiile județului. (Candiano Friceputu).

BUZĂU. La Casa de cultură a 
sindicatelor din municipiul Buzău 
s-a deschis expoziția de carte cu 
genericul „2500 de ani de la intiia 
atestare documentară a luptelor 
geto-dacflor". (Stelian Chiper).

NEAMȚ. In comuna Pipirig s-a 
desfășurat sărbătoarea folclorică 
tradițională „Cintec pe Valea Oza- 
nei". Au participat, alături de lo
calnici, formații artistice și nu
meroși cetățeni din comunele din 
împrejurimi. (C. Blagovici).

șoară la Louvain la Neuve (Belgia), 
echipele României au cucerit meda
liile de bronz in competiția rezerva
tă cadeților. în grupa semifinală a 
turneului feminin, selecționata 
României (Adriana Năstase, Iulia 
Rîșcanu) a învins cu 3—2 formația 
Angliei și cu 3—0 pe cea a U.R.S.S., 
pierzind cu 2—3 meciul susținut în 
compania reprezentativei Cehoslo
vaciei. La băieți, echipa României 
(Călin Creangă, Zoltari Zoltan) a ob
ținut, de asemenea, două victorii 
(3—0 cu Ungaria și 3—1 cu Olanda), 
pierzind cu 0—3 în fața formației 
U.R.S.S. în competiția junioarelor, 
echipa României a întrecut cu 3—0 
selecționata R.F. Germania, urmind 
să intilnească in continuare forma
ția Iugoslaviei.

TENIS • In primul tur al turneu
lui internațional de tenis pentru ju
niori de la Katowice (Polonia), ju
cătorul român Adrian Popovici l-a 
învins cu 6—4, 7—5 pe polonezul Se
bastian Janușek • La Praga în com
petiția feminină de tenis pe echipe 
„Cupa Federației Internaționale *, for
mația Braziliei a ciștigat eu scorul de 
2—1 intîlnirea cu echipa României 
(Diaz — Tache 7—6, 6—3 ; Moise — 
Medrado 6—3. 6—2; Medrado, Diaz— 
Tache, Moise 6—2, 4—6, 6—1). Alte re
zultate: Bulgaria — U.R.S.S. 2—1 ; 
S.U.A. — R.P. Chineză 3—0 ; R.F. 
Germania — Belgia 3—0 ; Italia — 
Noua Zeelandă 2—1 ; Franța — Sue
dia 3—0.

JUDO. La Tirgoviște va avea loc 
în zilele de 2 și 3 august competiția 
internațională de judo „Turneul 
prietenia", întrecere tradițională re
zervată juniorilor, la care și-au 
anunțat participarea sportivi din 
Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, R.P.D. 
Coreeană, R.D. Germană, R.P. Mon
golă, Polonia, Ungaria, U.R.S.S. și 
România.

Din lotul țării noastre fac parte, 
printre alții, Andrei Dumitru și So
rin Constantin (categ. 60 kg), Dan 
Mureșan, Adrian Neagu (categ. 
65 kg), Nicolae Mihu (categ. 71 kg), 
Florin Lascău (categ. 78 kg), Liviu 
Vinău (categ. 95 kg) și Petre Opriș 
(categ. plus 95 kg).

NATAȚIE. Azi vor începe in Ber
linul occidental întrecerile concursu
lui de înot din cadrul Campionate
lor europene de natație pentru ju
niori. Din țara noastră vor participa 
înotătoarele Stela Pura. Ramona 
Terșanschi, Andreea Szigyarto și Lu
minița Dobrescu. în competiția de 
sărituri în apă va fi prezentă și ti- 
năra sportivă româncă Daniela Popa.

Unul din obiectivele prioritare ale actualității :

Stăvilirea cursei înarmărilor, trecerea la dezarmare
NAȚIUNILE UNITE 23 (Ager

pres). — La sediul din New York 
al Națiunilor Unite a fost dat pu
blicității raportul secretarului ge
neral al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, care cuprinde răspunsuri
le unor state membre ale organi
zației mondiale in legătură cu căile 
de eliminare a pericolului nuclear. 
Majoritatea covirșitoare a acestor 
răspunsuri dau expresie îngrijoră
rii crescînde a statelor membre ale 
O.N.U. in legătură cu continuarea 
nestingherită a cursei înarmărilor 
și lipsa unor rezultate palpabile in 
sfera dezarmării, în primul rind a

dezarmării nucleare, care au ca 
efect sporirea fără precedent a ris
cului unei conflagrații nucleare. Se 
desprinde concluzia că in aceste 
condiții una din sarcinile fun
damentale. prioritare, ale O.N.U. și 
întregii comunități internaționale o 
constituie .mobilizarea eforturilor 
in vederea stăvilirii cursei înarmă
rilor nucleare și a adoptării, cit nu 
este prea tirziu, a unor măsuri 
concrete, care să conducă la cir
cumscrierea și în final la lichi
darea pericolului nuclear, la men
ținerea și consolidarea păcii pe pla
neta noastră.

Forumul internațional „Știința, tehnica și pacea"
MOSCOVA 23 (Agerpres). — Par- 

ticipanții la forumul internațional 
„Știința, tehnica și pacea" au adre
sat șefilor de stat și de guvern din 
întreaga lume un apel in care ex
primă îngrijorarea in legătură cu 
încordarea gravă existentă in rela
țiile dintre state, escaladarea cursei 
înarmărilor și absența unor rezul
tate concrete in domeniul dezarmă
rii. In document se relevă necesi
tatea presantă a negocierii și pu
nerii in aplicare a unor măsuri con
crete care să ducă la oprirea cursei 
inarmărilor. în primul rind a înar
mărilor nucleare, la eliminarea to
tală a armelor nucleare și a celor
lalte tipuri de arme de nimicire in

masă, la prevenirea militarizării 
Cosmosului și la împiedicarea uti
lizării cuceririlor științifice în sco
puri militare. Este deosebit de im
portant. se relevă in mesaj, ca li
derii tuturor statelor, în primul 
rină cei ai puterilor nucleare, să 
manifeste voință politică, o abor
dare constructivă și perseverentă, 
in scopul stopării cursului pericu
los al evenimentelor și al evolu
ției iraționale spre o catastrofă nu
cleară : rezultatele cercetării știin
țifice se cer puse in slujba binelui 
oamenilor, a păcii și progresului, și 
nu folosite pentru crearea unor 
mijloace sofisticate de anihilare a 
civilizației umane.

Pentru instituirea unor 
raporturi economice 

echitabile
Declarația președintelui 

Mexicului
CIUDAD DE MEXICO 23 (Ager

pres) — Fuga de capital adincește 
prăpastia dintre țările Americii La
tine și cele dezvoltate, fapt care re
clamă in mod indispensabil ca sta
tele din regiune să-și consolideze 
mecanismele de colaborare și coope
rare economică, să-și dezvolte co
merțul mutual, să instituie zone pre
ferențiale și reducerea tarifelor va
male, să contribuie in comun la 
dezvoltarea rețelelor de transporturi, 
a declarat președintele Mexicului, 
Miguel de la Madrid, deschizînd 
lucrările celei de-a doua sesiuni 
speciale a Asociației Latino-Ameri- 
cane pentru Integrare (A.L.A.D.I.), 
care se desfășoară la Acapulco.

Pronunțindu-se pentru instituirea 
unor raporturi economice mai echi
tabile in vederea depășirii crizei ac
tuale, care afectează cu precădere 
statele in curs de dezvoltare, pre
ședintele Mexicului a criticat țările 
dezvoltate care contribuie la menți
nerea Americii Latine într-o stare 
de recesiune, hiperinflație și ne
mulțumiri sociale prin ridicarea de 
bariere protecționiste, reducerea pre
țurilor la materiile prime și inflexi
bilitatea de care dau dovadă în pro
blema datoriei externe. El a cerut 
țărilor dezvoltate să acorde credite 
sporite statelor in curs de dezvol
tare, să reducă ratele dobinzilor și 
să contribuie la dezvoltarea comer
țului internațional.

La reuniune participă reprezen
tanții celor 11 state fondatoare ale 
organizației, precum și observatori 
din state ale Americii Centrale și 
din bazinul Caraibilor.

Pentru o zonă a păcii în Oceanul Indian
NAȚIUNILE UNITE 23 (Ager

pres). — La New York continuă 
lucrările Comitetului special al 
O.N.U. pentru Oceanul Indian, care 
are mandatul din partea Adunării 
Generale de a examina problemele 
referitoare la convocarea unei con
ferințe internaționale privind trans
formarea acestui bazin maritim 
într-o zonă de pace și cooperare, 
în etapa actuală a lucrărilor, Co
mitetul special examinează un do

cument prezentat de un grup de 
lucru al acestui organism, care cu
prinde o serie de propuneri con
crete privind organizarea conferin
ței internaționale asupra Oceanului 
Indian și problemele pe care a- 
ceasta ar urma să le examineze, 
între care figurează stabilirea zonei 
geografice de aplicare a măsurilor 
preconizate, limitarea activităților 
navale străine, eliminarea armelor 
nucleare, reglementarea pașnică a 
diferendelor și alte aspecte.

1 000 de localități japoneze - teritorii libere 
de arme nucleare

TOKIO 23 (Agerpres). - Lupta 
pentru lichidarea armei nucleare, 
pentru instaurarea păcii trebuie să 
constituie sarcina primordială o tu
turor organelor municipale din Ja
ponia, s-a relevat la conferința 
pentru pace de la Kofu a prima
rilor și reprezentanților municipa
lităților a 50 de localități din pre

fectura Yamanasi. In rezoluția a- 
doptată de conferință, toate muni
cipalitățile din țară sint chemate 
să adopte declarații pentru pace, 
împotriva armelor nucleare. Pînă a- 
cum, aproximativ 1 000 de localități 
din Japonia s-au declarat teritorii 
libere de arma nucleară.

Disputa comercială 
C.E.E. - Japonia

BRUXELLES 23 (Agerpres) — 
C.E.E. va întreprinde un nou de
mers ferm pe lingă guvernul japo
nez pentrq a lua măsuri de echili
brare a comerțului bilateral, care 
evoluează iarăși, în ultimul timp, în 
favoarea părții nipone, a declarat, 
intr-o intilnire cu reprezentanții 
presei, Willy de Clercq, membru al 
Comisiei C.E.E. însărcinat cu rela
țiile externe. Actuala situație nu co
respunde așteptărilor noastre, de
oarece excedentul japonez s-a ac
centuat în defavoarea țărilor mem
bre, a spus el.

De Clercq a precizat că in pri
mele cinci luni din 1986 exportu
rile japoneze în C.E.E. au sporit de 
două ori mai mult față de cele 
realizate în Statele Unite.

La sfîrșitul anului trecut, Piața 
comună înregistra in schimburile co
merciale cu Japonia un deficit de 
aproximativ 16 miliarde dolari.

Țările membre ale O.U.A. se pronunță
In favoarea stabilirii de sancțiuni economice 

împotriva R.S.A.
ADDIS ABEBA 23 (Agerpres). — 

Luind cuvîntul în cadrul celei de-a 
44-a sesiuni a Consiliului ministerial 
al Organizației Unității Africane 
(O.U.A), ale cărei lucrări se desfă
șoară la Addis Abeba, secretarul ge
neral al O.U.A., Ide Oumarou, s-a 
pronunțat pentru instituirea cit mai 
grabnică de sancțiuni economice îm
potriva R.S.A. El a subliniat că ță
rile membre ale Commonwealthu- 
lui sint foarte nemulțumite de re
fuzul îndirjit al Marii Britanii de a 
adopta sancțiuni care să constituie 
un mijloc eficient de luptă pentru 
abolirea politicii de apartheid, con- 
damnind. totodată, S.U.A., Franța, 
R.F.G. și Marea Britanie pentru con
tinuarea colaborării cu regimul rasist 
de la Pretoria. Ide Oumarou a che
mat statele independente ale Africii 
să-și intensifice sprijinul față de 
mișcările de eliberare din sudul con
tinentului, inclusiv față de patrioții 
din Namibia — relatează agenția 
T.A.S.S.

într-o declarație dată publicității, 
miniștrii de externe participant la

sesiune și-au exprimat profunda 
dezamăgire in legătură cu refuzul 
S.U.A. și al Marii Britanii de a in
stitui sancțiuni economice împotriva 
Africii de Sud — relevă agenția 
U.P.I.

NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres) 
— Intr-o declarație dată publici
tății la New York, Comitetul spe
cial al O.N.U. împotriva apartheidu
lui a cerut regimului minoritar ra
sist de la Pretoria să-l elibereze 
neîntîrziat pe liderul populației 
africane majoritare din ft.S.A., 
Nelson Mandela, aflat de mai mulți 
ani in închisoare. In document se 
subliniază că numele lui Mandela 
reprezintă un simbol ai luptei popu
lației de culoare oprimate din R.S.A. 
pentru libertate, egalitate în drepturi 
și pentru făurirea unei societăți de
mocratice în această țară. De ase
menea, se relevă că eliberarea tu
turor deținuților politici ar constitui 
un prim pas pe calea normalizării 
situației explozive din Republica 
Sud-Africană.

CONFLICTUL 'DINTRE IRAN ȘI IRAK
TEHERAN 23 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția I.R.N.A., in ul
timele 24 de ore, in diferite sectoa
re ale frontului, au continuat bom
bardamentele de artilerie. Aviația 
iraniană a bombardat orașul Meri- 
wan. situat in apropierea frontierei.

Părții irakiene i-au fost cauzale 
pierderi în oameni și tehnică mili
tară.

BAGDAD 23 (Agerpres). — După 
cum se arată în comunicatul Coman
damentului suprem irakian, in sec
toarele Faw, la est de Basra și la 
est de Moisan, continuă operațiuni
le militare. Lupte grele au loc și 
în zonele de nord și de centru ale 
frontului.

Aviația irakiană a bombardat două 
tabere militare și un stat major ale 
forțelor armate iraniene.

Declarația-program 
a noului guvern spaniol
MADRID 23 (Agerpres). — întru

nită în sesiune, Camera Deputaților 
(camera inferioară a parlamentului 
spaniol) a ascultat declarația-pro
gram prezentată de Felipe Gonzalez, 
secretar general al Partidului Socia
list Muncitoresc Spaniol, în care a 
expus liniile principale ale politicii 
viitorului cabinet. în cuvîntarea sa, 
Felipe Gonzalez, care urmează să 
fie învestit în funcția de președinte 
al guvernului pentru a doua perioa
dă de 4 ani, s-a pronunțat pentru 
cooperare în lupta pentru pace, pen
tru dezarmare și destindere, ele con
stituind principalele direcții de ac
țiune ale politicii externe spaniole, 
în context, vorbitorul a subliniat im
portanța dialogului între marile pu
teri și necesitatea reducerii tensiunii 
în Mediterana, pronunțindu-se pen
tru cooperarea Spaniei cu alte state 
din regiune. Totodată, el a declarat 
că guvernul pe care il va forma va 
acționa pentru continuarea politicii 
dialogului în vederea dezvoltării re
lațiilor economice ale țării, pentru o 
mai strinsă cooperare cu statele so
cialiste.

Felipe Gonzalez a subliniat, tot
odată, că reducerea ratei inflației și 
a deficitului public al Spaniei, ca și 
lupta împotriva terorismului vor con
stitui obiectivele principale, pe plan 
intern, ale guvernului său. între pri
orități. el a evidențiat, de asemenea, 
modernizarea economiei și lupta îm
potriva șomajului.

I PRIMIRE. Todor Jivkov, pre
ședintele Consiliului de Stat al 

IR.P. Bulgaria, l-a primit pe mi
nistrul de externe al Uruguayului, 
Enrique Iglesias, care a intreprins

■ o vizită oficială in Bulgaria, rela
tează agenția B.T.A. Convorbirea a

I prilejuit un schimb de vederi in 
probleme ale relațiilor bilaterale și 
ale actualității internaționale.

CONVORBIRI. La Beijing s-a in- 
■ cheiat o nouă rundă de convorbiri 

între reprezentanții R.P. Chineze și 
I Indiei, in cadrul căreia au fost e- 

xaminate aspecte ale raporturilor 
I dintre cele două țări, inclusiv mo

dalitățile de soluționare a proble
melor de frontieră — transmite a- 

| genția China Nouă. în timpul dis
cuțiilor s-a procedat, de asemenea, 
la un fructuos schimb de păreri a- 

I supra raporturilor culturale, știin
țifice și tehnologice bilaterale, pre
cum și asupra unor probleme in
ternaționale. S-a convenit organi- 

I zarea unei noi runde de convorbiri 
la Delhi, la o dată ce va fi stabi
lită ulterior, precizează China 

. Nouă.
I VERNISAJ. La Berlin a avut loc 

vernisajul expoziției „România tu
ristică". Manifestarea a fost prece
dată de o conferință de presă pri
vind turismul internațional in țara 
noastră.

ILE DE PRESA
e scurt

CONGRES. în prezența pre
ședintelui Hosni Mubarak, la Cairo 
s-au încheiat lucrările celui de-al 
IV-lea Congres al Partidului Na
țional Democrat, de guvernămînt, 
care a adoptat o serie de recoman
dări. în domeniul politicii exter
ne, congresul a reafirmat aparte
nența indivizibilă a Egiptului la 
comunitatea arabă și rolul său ac
tiv în cadrul mișcării de nealiniere. 
S-a subliniat, totodată, atașamentul 
total al Egiptului pentru stabilirea 
unei păci globale, juste și durabile 
in Orientul Mijlociu, informează 
agenția M.E.N.

FORȚELE DEMOCRATICE IN
SURGENTE DIN EL SALVADOR, 
reunite in cadrul Frontului Fara- 
bundo Marti pentru Eliberare Na
țională — Frontul Democratic Re
voluționar (F.M.L.N.—F.D.R.), au 
cerut din nou președintelui Jose 
Napoleon Duarte să lanseze o dez
batere publică in țară in vederea 
creării condițiilor pentru desfășu
rarea unei a treia runde a dialo
gului de reconciliere națională.

PARTIDUL DEMOCRATIC DIN 
COREEA DE SUD, una dintre 
principalele formațiuni politice ale 
opoziției din această țară, a cerut 
eliminarea regimului de la Seul

condus de Chun Doo Hwan. De a- 
semenea, partidul a protestat în le
gătură cu folosirea forței impotri- 
va unor demonstrații care au avut 
loc recent la Seul.

LA BRUXELLES s-au încheiat 
lucrările Consiliului de cooperare 
dintre Iugoslavia și Piața comună. 
Au fost stabilite căi și măsuri pen
tru facilitarea accesului produselor 
iugoslave pe piața C.E.E. și echili
brarea schimburilor comerciale bi
laterale, relevă agenția Taniug.

ADERARE. Statul insular Nauru 
a devenit a zecea țară care a ade
rat la Tratatul de denuclearizare a 
Pacificului de sud. - Semnarea so
lemnă a tratatului a avut loc, po
trivit agenției australiene A.P.P., 
în capitala Republicii Fiji,

„TITANIC". Oceanografii ameri
cani de la institutul „Woods Hole" 
continuă să studieze epava „Titani
cului", pachebotul britanic scufun
dat in Oceanul Atlantic la 15 aprilie 
1912. Luni, pe pupa vasului a fost 
montată o placă din bronz cu o 
inscripție în memoria celor 1513 
pasageri și membri ai echipajului 
care și-au găsit moartea in această 
catastrofă. In zilele următoare va 
fi studiată partea din față a pa
chebotului și se va încerca o cobo- 
rire a roboților mai adincă. in inte
riorul epavei. Pină acum ei au 
reușit să coboare patru etaje, dar 
deplasările le sint limitate din pri
cina cablului de comandă care îi 
leagă de submarin și care are o 
lungime de 70 m.
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1965 CEAUȘESCU - ROMÂNIA Fl986
EROU AL NAȚIUNII = EROU AL PĂCII

Mărturii de înaltă stimă și considerație 

pentru activitatea neobosită a președintelui Româniej 

în slujba marilor idealuri ale umanității

...București, iulie 1965. In Sala Palatului Repu
blicii și-a desfășurat lucrările Congresul al IX-lea 
al Partidului Comunist Român, moment deschi
zător de istorie nouă în destinele poporului și ale 
țării. De la tribuna congresului a vorbit to
varășul Nicolae Ceaușescu. Erau prezenți în sală, 
alături de delegați, conducători de partide comu
niste și muncitorești, reprezentanți ai altor forțe 
democratice și progresiste din zeci de țări ale 
lumii. In loja presei se aflau numeroși ziariști 
străini, trimiși speciali ai marilor agenții de presă, 
posturi de radio și televiziune, ai unor ziare și 
reviste de mare tiraj. Direcțiile de dezvoltare vi
itoare a patriei, aprecierile și pozițiile privind evo
luțiile din viața internațională expuse de cel ce 
avea să fie învestit de istoricul forum în fruntea 
partidului au fost urmărite de întreaga țară, po- 
larizînd totodată atenția străinătății. Telexurile au 
reluat pe larg idei și teze originale, soluții nova
toare propuse marilor probleme ale lumii con
temporane.

Un crescînd interes față de România, față de 
personalitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu se va 
înregistra pretutindeni în lume cu fiecare cuvîn-

tare, cu fiecare acțiune și demers ale secretarului 
general al partidului nostru. Reporterul român 
prezent la reuniunile unor foruri internaționale, 
fie că este vorba de Palatul Organizației Națiu
nilor Unite de la New York, de sala „Finlandia" 
din Helsinki, cu prilejul primei Conferințe ge- 
neral-europene, fie cu alte prilejuri, la Moscova, 
Berlin sau Viena, ori pe parcursul unor itine
rare istorice, în timpul vizitelor întreprinse de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în țări de pe toate con
tinentele, va consemna nenumărate dovezi de 
viu interes, de admirație și prețuire pentru cu
vîntul României, al conducătorului partidului și 
statului nostru.

Care este sursa acestui imens prestigiu, a 
audienței atît de ample pe care o au cuvîntul pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, acțiunile și iniția
tivele sale pe marea scenă a lumii ?

Răspunsul la această întrebare îl aflăm în 
aprecierile făcute de-a lungul celor 21 de ani care 
au trecut de la Congresul al IX-lea de persona
lități de seamă ale vieții politice, științifice și cul
turale internaționale.

IT UISESni: «I'llrimti della Pac»

r

„Un făuritor de istorie, 
înconjurat cu dragoste 

de întregul popor român”
s .■ ■■■ 5

\ De la tribuna Organizației Națiunilor Unite 
ț vorbește președintele Nicolae Ceaușescu. Ca 
ț de fiecare dată, cuvîntul României, cuvîntul 
\ președintelui ei este ascultat cu un mare in- 
\ teres, ideile și propunerile în problemele cele
i mai arzătoare ale actualității găsesc un larg

ecou internațional.

■

BceoTflaKHd cnyx6a wa 

flenoTO Ha counann3Ma 
Nicolae Ceausescu And

Cu prilejul frecventelor intilniri cu șefi de stat, conducători 
de partide, cu reprezentanți de frunte ai vieții politice inter
naționale, secretarul general al partidului nostru, președintele 
României socialiste, a impresionat întotdeauna prin claritatea și 
profunzimea ideilor și concluziilor desprinse din analiza ști
ințifică, materialist-dialectică a evoluțiilor de pe arena mon
dială, calități remarcate cu admirație, atrăgîndu-i prestigioasa 
apreciere de mare gînditor ai lumii contemporane. Sint nu
meroase in acest sens aprecierile care relevă contribuția de 
seamă a tovarășului Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea relați
ilor de prietenie și colaborare cu celelalte țări socialiste, la 
cauza unității țărilor socialiste, la Îmbogățirea tezaurului gin- 
dirii revoluționare. Sint numeroase aprecierile unor personali
tăți din cele mai diferite țări ale lumii. Aprecieri reluate de 
autori și editori ai unor lucrări consacrate României, activității 
Prodigioase a tovarășului Nicolae Ceaușescu.

O secvență semnificativă din ampla activi- I 
tate a președintelui României consacratâ pro- ' 
movârii marilor idealuri ale păcii, colaborării, 
libertății și progresului in lume, în deplin con- ț 
sens cu interesele și năzuințele tuturor națiu- 
nilor. '
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„Opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, subliniază 
Wang Ziye, director general
adjunct al Direcției generale a 
tipăriturilor din R. P. Chineză, 
reprezintă o sinteză a experien
ței revoluționare bogate a 
P.C.R. și se înscrie, totodată, ca 
o avuție teoretică de seamă â 
comuniștilor de pretutindeni".

Prima și cea mai puternică 
impresie, prima constatare pen
tru cei ce l-au cunoscut oer- 
sonal pe secretarul general al 
partidului nostru, președintele 
României socialiste, pentru cei 
care ne-au vizitat țara o consti
tuie dăruirea și pasiunea re
voluționară cu care conduce 
destinele țării, identificîndu-se 
cu interesele fundamentale ale 
poporului, cu năzuințele întregii 
umanități.

„Numai un popor cu înalte 
calități, inteligent, dirz, dotat, 
putea da naștere* unui astfel 
de bărbat care-și reprezintă în 
chip glorios patria, fiind eroul 
său — relevă scriitorul egip
tean EI Sayed Farag Fuad. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu este 
un făuritor de istorie, fiind în
conjurat cu adincă dragoste de 
întregul popor român, care, 
prin curajul și munca sa con
structivă, a dus la edificarea 
unei Românii libere, indepen
dente, prospere".

„UN OM PENTRU ISTORIE" 
— sub acest titlu sugestiv, cu
noscutul publicist francez 
Richard de Poiterin Încearcă 
să explice, intr-un număr spe
cial al publicației „La Revue 
Parlamentaire", care este „se
cretul" audientei și interesului 
stîrnit de opera și activitatea 
prodigioasă a președintelui 
României :

„In primul rînd, acest om de 
stat puțin obișnuit, care a atras 
și va atrage încă multă vreme 
atenfia politologilor, și-a început

cariera de lider național spu- 
nind poporului său adevărul : 
el n-a pregetat să arate, la 
mijlocul anilor ’60, cind a fost 
ales in fruntea partidului și 
apoi a statului, că România 
este o țară socialistă în curs de 
dezvoltare, avind de biruit toate 
consecințele ce decurg din a- 
ceasta". „Acest realism și curaj 
nu au întirziat să-și manifeste 
consecințele binefăcătoare" — 
arată publicistul francez, pre- 
zentînd etapele unei ascen
siuni economico-sociale „ce are 
puțini termeni de compara
ție". „Alături de angajarea 
țării pe orbita civilizației mo
derne, de devotamentul pentru 
idealul revoluționar și de pres
tigiul la scară planetară — 
scrie el în continuare — mai 
există încă ceva care ii face pe 
români să fie profund atașați 
președintelui lor. Ei văd in 
Nicolae Ceaușescu pe omul 
care le-a restituit demnitatea 
națională, lucru la care româ
nii au fost dintotdeauna extrem 
de sensibili. Ceaușescu a reu
șit să facă cunoscut lumii în
tregi că hotărîrile care privesc 
România nu se iau declt la 
București".
„Președintele 

Nicolae Ceaușescu — subliniază 
la rîndul său Ram Naresh Tri- 
vedi, profesor al Universită
ții „Ranchi" din India — re
prezintă modelul de conducător 
care se identifică cu interesele 
generale ale poporului, iar spi
ritul dinamic ce îi caracterizea
ză neobosita activitate reprezin
tă o trăsătură ce poate fi re
marcată in întreaga politică pe 
care o promovează. Prin tot 
ceea ce face spre binele și fe
ricirea poporului român, pentru 
gloria României, pentru trium
ful cauzei păcii, el a devenit 
un simbol al celor mai arză
toare idealuri ale libertății, 
păcii și progresului".

marilor mișcări și mutații ale 
lumii contemporane este ines
timabil. Bazîndu-se pe o ana
liză obiectivă, științifică, el 
descrie adevărata imagine a 
timpurilor noastre, oferă răs
punsuri multor întrebări și pro
bleme ce confruntă omenirea. 
Gindirea domniei sale exprimă 
optimismul și încrederea in ca
pacitatea forțelor progresiste, 
antiimperialiste, a popoarelor 
de a opri cursul periculos al 
evenimentelor, de a-și impune 
voinfa în lupta împotriva poli
ticii de dominație și exploatare 
a națiunilor mici de către cele 
mari, împotriva tendințelor he- 
gemoniste de divizare a lumii 
in sfere de influență, pentru 
dezvoltarea independentă pe 
calea progresului social".

In această amplă deschidere 
a gîndirii președintelui Româ
niei, în originalitatea demersu
rilor sale, în profundul uma
nism ah ideilor pe care le pro
movează în viața internațională 
se află una din sursele prin
cipale ale interesului manifes
tat , în diferite țări ale lmnii 
față de personalitatea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. Unul 
din autorii celor peste 150 de 
volume din opera sa ori consa
crate vieții și activității sale 
revoluționare, publicistul iu
goslav Ranko Petkovici, scrie în 
acest- sens : .

„Locul și rolul important al 
României in relațiile internațio
nale contemporane n-ar putea 
fi înțelese fără curajul și intui
ția omului de stat care este 
președintele Nicolae Ceaușescu. 
Ecoul puternic al inițiativelor 
și acțiunilor sale explică înalta 
considerație și atenția de care 
se bucură pe plan mondial".

In același spirit, publicistul 
britanic Robert Govender, autor 
a două volume dedicate Româ
niei și președintelui ei, de
clara :

„tl admir și îl prețuiesc pe 
președintele României pentru 
că domnia sa crede cu convin
gere în vocea rațiunii, înțelege
rii, moderației și tolerantei. 
Toate aceste trăsături își gă
sesc expresia in consecventa cu 
care acționează pentru făurirea 
unei lumi pașnice, în condam
narea curajoasă a oricărui act 
de agresiune, în refuzul ferm 
de a accepta impunerea cu for
ța armelor a unui regim politic. 
Puține persoane consacră mai 
mult timp, energie și gînduri 
pentru a face ca lumea să fie 
un loc mai bun de trăit pentru 
noi toti, indiferent de rasă, re
ligie, ideolpgie sau sistem so
cial. Aceasta se datorează unui 
bărbat care este astăzi larg 
apreciat în lume ca un lider de 
anvergură mondială și urî filo
zof de statură internațională — 
Nicolae Ceaușescu".

sublinia Jean Paul Vidick, 
secretarul general al Asociației 
culturale Belgia — România — 
sint expresia elocventă a dorin
ței României de a trăi in pace, 
de a face ca spectrul unui 
război devastator să nu mai 
amenințe civilizația umană".

„România este o țară ce are 
in fruntea sa un mare președin
te — declara, la rîndul său, 
Richard Hauser, directorul In
stitutului pentru cercetări so
ciale din Londra. Oricare dintre

noi am fi putut spune, cu ani 
in urmă, că este imposibil să 
existe o personalitate care să 
acționeze in sfera vieții politice 
ca un catalizator al tuturor celor 
care năzuiesc spre pace și înțe
legere și, in același timp, să fie 
apreciată de cele mai diverse 
forțe din lume. Dar iată că 
există acest om : președintele 
României, apreciat ca omul pă
cii, ca un prieten al popoarelor, 
care se bucură de cel mai larg respect".

„Simbol al independenței, 
al luptei pentru o lume 
a dreptății și echității"

„Soluții novatoare
și constructive marilor 
probleme ale omenirii"

Numeroase personalități politice care l-au cunoscut pe pre
ședintele României scot in evidență ca una din trăsăturile 
definitorii ale gindirli sale teoretice capacitatea de a inves
tiga realitatea lumii contemporane, de a formula propuneri de 
soluționare a problemelor majore ce preocupă întreaga 
omenire.

„Vn profund sens al istoriei 
și o capacitate extraordinară de 
a sintetiza principalele feno
mene și tendințe majore ale 
viefii mondiale l-au impus pe 
președintele Nicolae Ceaușescu 
prin sistemul său de gindire și 
acțiune receptiv la tot ceea ce 
este nou, prin analiza sa minu
țioasă și multilaterală a proce

selor internaționale" — relevă 
în acest sens Anne-Marie Lizin, 
membră a conducerii Partidu
lui Socialist .Belgian, deputată 
in parlamentul vest-european.

O opinie similară aparține lui 
Vikarun Nisa Noo, ministru de 
stat din Pakistan :

„Aportul- președintelui Româ
niei la descifrarea semnificației

„În apărarea dreptului
suprem la viață"

In întreaga perioadă care a trecut de la Congresul al IX-lea, 
glasul României, glasul secretarului general al partidului nostru, 
președintele Republicii, s-a făcut cu putere auzit în sprijinul 
păcii. Cronica acestor ani înscrie la loc de cinste, cu litere de 
aur, rolul și contribuția tovarășului Nicolae Ceaușescu în pro
movarea cauzei dezarmării, in primul rind a dezarmării nu
cleare, pentru salvgardarea dreptului fundamental al popoarelor 
la viață, la pace. Inițiativele și demersurile sale în această di
recție s-au bucurat de fiecare dată de un imens ecou in lume, 
atrăgindu-i aprecierea de „erou al păcii".

„In concepția președintelui 
României — declara Theodoros 
Katrivanos, secretar general al 
partidului Uniunea Democratică 
de Stingă (E.D.A.) din Grecia — 
făurirea păcii apare ca o premi
să și ca un obiectiv fără de care 
nimic nu este posibil, nici pe 
planul dezvoltării interne a na
țiunilor, nici pe arena interna
țională. Afirmarea continuă a 
imperativului de maximă strin
gență al salvgardării păcii are 
la bază premisa morală și juri
dică a existenței dreptului fun
damental, suprem al omului, al 
națiunilor, la viață, pace și 
securitate".

In prefața volumului său 
intitulat „CEAUȘESCU AL 
ROMÂNIEI — CAMPION AL 
PĂCII", apărut in S.U.A., 
dr. Nicholas A. Bucur Jr., rele
vă consecvența eforturilor pre
ședintelui țării noastre dedicate 
salvgardării păcii :

„Lumea modernă este o jun
glă a disputelor și violenței. 
Multe glasuri se ridică pentru 
a protesta. Vn astfel de glas 
este cel al președintelui 
Nicolae Ceaușescu. El a mers 
practic pină la capătul pămân
tului pentru promovarea păcii, 
făcind apel la popoare si liderii 
acestora să folosească mijloace 
pașnice pentru rezolvarea pro

blemelor litigioase, iar nu vio
lența și războiul. Președintele 
Nicolae Ceaușescu este moșteni
torul tradifiei românești de 
pace. - Ca fiu; al României, el 
caută să aplice această moșteni
re in viața zilnică și să transpu
nă principiile de pace in progra
me -concrete". -

Iar aceste programe, așa cum 
subliniază numeroși oameni po
litici, sint in deplină concordan
ță cu năzuințele și interesele 
tuturor popoarelor.

„Prin luările de poziție, ini
țiativele și acțiunile consecvente 
in favoarea păcii — arăta prof, 
dr. Bas de Gaay Fortman, se
nator din Olanda — conducăto
rul României a făcut dovada 
convingătoare că, promovind 
acest ideal, nu are in vedere 
doar interesele propriului po
por, ci și pe cele ale tuturor ce
lorlalte popoare".

Cu deosebire s-au impus aten
ției demersurile românești pen
tru oprirea instalării noilor ra
chete în Europa, pentru elibe
rarea continentului european de 
amenințarea nucleară.

„Acțiunile curajoase în
treprinse de președintele 
Nicolae Ceaușescu pentru a 
împiedica instalarea de noi ra
chete in Europa, pentru înfăp
tuirea dezarmării nucleare —

Cu puțin timp înainte de a 
vizita România, secretarul ge
neral al Organizației Națiunilor 
Unite, Javier Perez' de Cuellar, 
iși exprima intr-un interviu 
acordat presei române deosebita 
satisfacție de a-1 intilni pe to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
„unul din cei mai activi lideri 
politici ai vieții internaționale". 
In calitatea sa, secretarul gene
ral al O.N.U. a dat o inaltă 
apreciere inițiativelor președin
telui României în direcția păcii 
și înțelegerii, contribuției con
structive a țării noastre la so
luționarea marilor probleme ale 
lumii contemporane potrivit țe
lurilor păcii, colaborării și pro
gresului tuturor națiunilor. 
Apreciere pe care -avea să o 
dezvolte cu ocazia vizitei la 
București :

„Avind posibilitatea să 
vorbesc cu președintele 
Nicolae Ceaușescu, am consta
tat în cit de mare măsură 
domnia sa personal, guvernul 
român sint atașați Națiunilor 
Vnite. Este o mare satisfacție 
pentru mine să aduc mulțumiri 
unei personalități ca președin
tele Nicolae Ceaușescu pentru 
contribuția atit de activă, con
structivă și energică adusă in 
toate sferele de activitate ale 
U.N.U.".

In aprecierile a numeroase 
personalități politice, în lu
crările consacrate operei și 
activității președintelui 
Nicolae Ceaușescu, numele său 
este asociat adesea cauzei inde
pendenței, evidențiindu-se fer
mitatea sa în apărarea dreptu
lui sacru al fiecărui popor la 
dezvoltare liberă, potrivit nă
zuințelor și intereselor sale fun
damentale. Iată in acest sens 
opinia exprimată de Al. Grasby, 
membru al guvernului austra
lian :

„A gîndi și a acționa inde
pendent intr-o lume in care este 
foarte greu să iți menții inde

pendența — aceasta conferă un 
prestigiu mondial personalității 
președintelui Nicolae Ceaușescu. 
Prin întreaga sa activitate pusă 
în slujba poporului român 
și a păcii, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a dovedit a 
fi un adevărat simbol al independenței".

Obiectivul major care concen
trează eforturile României, ale 
președintelui ei pe plan interna
țional este edificarea unei lumi 
a păcii și dreptății, in care să 
fie lichidate nedreptățile și 
inechitățile, să fie înlăturate 
vechile rinduieli, bazate pe ex
ploatarea și asuprirea ajtor po
poare, printr-o nouă ordine eco
nomică internațională, înteme
iată pe justiție, care să favori
zeze progresul multilateral al 
tuturor națiunilor. Relevînd 
consecvența acestor eforturi, 
dr. Rafael Caldera, marcantă 
personalitate politică din Ame
rica Latină, senator, fost pre
ședinte al Venezuelei, de
clara :

„Admir foarte mult activi
tatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu pe arena in
ternațională. Șeful statului ro
mân a făcut bine cunoscute lu
mii pozițiile țării sale. A făcut 
să răsune cu autoritate vocea 
unei națiuni suverane. Consider 
ca fiind de mare importanță 
ideile, contribuția personală a 
președintelui României la edifi
carea unei noi ordini economice 
internaționale".

„Pozițiile, ideile și acțiunile 
președintelui României, afirma 
la rîndul său scriitorul și isto
ricul brazilian prof. Atico Vilas 
Boas da Mota, au confirmat re- 
numele său de mare om de stat, 
preocupat îndeaproape de desti
nele omenirii, de menținerea 
păcii universale, de ' consoli
darea dreptului sacru al po
poarelor la o dezvoltare liberă 
și independentă".

...1965-1986. 21 de ani de la istoricul Congres al IX-lea al 
partidului. O perioadâ de puternică afirmare internațională a 
României socialiste in lume prin măreția realizărilor și cute
zanța proiectelor sale de viitor, prin politica sa externă prin
cipială și constructivă, de un dinamism fără precedent, al Că
rei ctitor și promotor neobosit este secretarul general al parti
dului, președintele Republicii. Cuvintul României, cuvintul pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu este așteptat azi cu deosebit in
teres, este respectat și prețuit pentru profunda sa rezonanță 
umanistă, pentru răspunderea ce animă demersurile țării noastre 
in numele celor mai inaite idealuri ale umanității - dezvoltarea 
liberă și independentă a popoarelor, intronarea unei noi ordini 
economice și politice internaționale, triumful idealurilor socialis
mului, păcii și prieteniei intre popoare.
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