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EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU
- măreață epocă a muncii și împlinirilor

Toate remarcabilele înfăptuiri pe care le-am obținut în această perioadă 
au fost posibile datorită faptului că hotărîrile Congresului al IX-lea au descătu
șat energiile creatoare ale întregului popor și au luminat drumul spre noi 
culmi de progres și civilizație socialistă în patria noastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Se împlinesc 22 de ani de la cel de-al IX-lea Congres al Partidului 

Comunist Român — moment deschizător de noi drumuri in istoria 
patriei, de ample și luminoase perspective pentru prezentul și viitorul 
României.

O nouă epocă începea, cu 22 de ani în urmă, pe pămîntul țării 
noastre — Epoca Nicolae Ceaușescu. Era în iulie 1965. Marele forum 
al comuniștilor români a adoptat un cutezător program de prefaceri 
revoluționare în întreaga societate românească. Au fost prevăzute, atunci, 
ritmuri de dezvoltare economico-socială fără precedent în istoria 
României. Aveau să urmeze ani și ani de muncă titanică ; ani și ani 
de temeinică învățătură. De la tribuna istoricului Congres al IX-lea, 
secretarul general al partidului a adresat poporului chemarea însufle- 
țitoare de a se cunoaște mai bine pe sine, de a-și evalua în spirit realist 
forțele, capacitatea de muncă, de a-și valorifica plenar energiile 
creatoare.

Memoria timpului a înscris, in 
cronica anilor de după cel de-al 
IX-lea Congres, profunde prefa
ceri înnoitoare, de esență revolu
ționară, în întreaga noastră so
cietate. Toate aceste mărețe în

făptuiri sînt; rodul muncii avin- 
tate a întregului nostru popor, 
sub conducerea partidului comu
nist. Răspunzînd chemărilor însu- 
flețitoare ale secretarului gene
ral al partidului, îndemnului său

înflăcărat de a înțelege că trăim 
momente de care depind nu numai 
viitorul nostru, ci și viitorul urmași
lor noștri, însuși locul României în 
rîndul țărilor socialiste și al lumii, 
întreaga națiune și-a unit eforturile 
pentru a înfăptui, prin rodnice fapte 
de muncă, cutezătoarele .programe 
privind industrializarea socialistă, 
înfăptuirea obiectivelor noii revolu
ții agrare, însăși transformarea geo
grafiei economice a țării.

Este in firea poporului nostru 
să-i omagieze pe cei mai vrednici 
fii ai săi. să evoce, cu prilejul unor 
momente solemne, faptele lor de 
zidire trainică în folosul patriei : să 
glorifice eroismul maselor, dip ,rîn- 
dul cărora s-au ridicat, in tumultul 
istoriei, luminoase personalități care 
și-au înțeles menirea de a lupta 
pentru a patriei' înălțare și și-au 
îndeplinit cu cinste această înaltă 
îndatorire. Istoria a înscris pentru

totdeauna, în galeria marilor eroi ai 
patriei, numele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, președintele României. 
Sînt nenumărate faptele ce vin din 
istorie pentru a-i defini ilustra perso
nalitate. Sînt fapte din tumultul re
voluției. Din ele se întregesc imagini 
încărcate de vibrație patriotică, sem
nificative pentru participarea to
varășului Nicolae Ceaușescu. me
reu împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, pe drumul luminos al 
revoluției, la marile bătălii ale 
partidului, ale întregului popor pen
tru libertate și independentă națio
nală. pentru progres social, pentru 
socialism. Ele se împletesc cu alte 
imagini, proprii noului timp al țării, 
din care se desprinde adevărul că. 
de 22 de ani încoace, în viața eco
nomică, socială și politică a patriei ---------------------------- &----------
(Continuare în pag. a IV-a)

Congresul IX: In vîrsta țării

EPOCA 
NICOLAE 

CEAUSESCU

Climatul umanismului
revoluționar

veniment de răscru
ce in istoria con
temporană a poporu- 

român. Congresul al 
partidului a 
mutații sem- 

dome- 
activitate. de la 
economică 

politico-socială

E
lui 
IX-lea al 
determinat 
nificative în toate 
niile de 
structura economică la 
viața politico-socială si
pînă la sferele suprastruc
turii, înrîurind puternic
dezvoltarea învățămîntu- 
lui. a științei și culturii. 
Gîndirea îndrăzneață, pro
fund creatoare a secreta
rului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a înlăturat dogmele și pre
judecățile de ordin teore
tic. oare stînjeneau dezvol
tarea 
reală
marea 
list în viață, în artă și cul
tură, în general.

De la acest eveniment 
Istoric de la care au trecut 
22 de ani. poporul român 
și-a recîștigat demnitatea 
și identitatea națională, 
și-a recucerit trecutul pro
gresist și glorios, și-a 
apreciat la justa lor valoa
re marile figuri ale istori
ei și culturii națională, 
operele artistice de valoa
re, cîntecele dragi și mo
numentele care ne amin
tesc viața străbună. S-a 
instaurat în acești ani de 
mari împliniri un climat 
moral-umanist, profund 
creator, în care au triumfat 
omenia românească și spi
ritul revoluționar, un atri
but definitoriu pentru Epoca 
Nicolae Ceaușescu deschi

țării, ' democrația 
a culturii și afir- 
umanismului socia-

să de Congresul al IX-lea 
al Partidului Comunist 
Român. Despre acest cli
mat revoluționar aș vrea 
să notez cîteva ginduri.

Atmosfera spirituală și 
morală a mediului în care 
trăiesc și lucrează oamenii, 
climatul social-politic să
nătos, progresist și demo
cratic, concepția revolu
ționară, militantă despre 
lume și viață se constituie, 
fără doar și poate, în una 
din pîrghiile esențiale ale 
procesului 
multilaterală a unei 
noi. socialiste, și a unui om 
nou, despovărat de orice 
formă de alienare ; ea con
stituie, în 
una din 
momentului 
care-1 parcurge 
România socialistă, un ele
ment definitoriu al profi
lului acestei epoci.

Climatul moral al epocii 
noastre — așa cum îl știm 
și îl simțim cu toții — 
este pătruns de un puter
nic spirit revoluționar. Spi
ritul revoluționar, 
derea 
înnoire, 
stagnării 
cepțiilor 
grade, a . .
lei burgheze, a ideologiei 
idealiste, pentru afirmarea 
unei atitudini înaintate, 
militante și progresiste 
sînt atribute organice ale 
omului nou. Toate acestea, 
izvorîte dih concepția revo
luționară despre lume si 
vișță a partidului — mate
rialismul dialectic și isto

de edificare 
lumi

același timp, 
caracteristicile 

istoric. pe 
astăzi

deschi- 
firească la nou și 

lupta împotriva 
și rutinei, a con- 

învechite. retro- 
rămășițelor mora-

\ 
\*
***
V

Slăvim
Urcat-am trepte de-mpliniri și demnitate
Iar viitorul mai aproape și mai limpede se-arată 
încununat de bucurii și rod și fapte

In Epoca ce-i spunem Ceaușescu - iată : 
Uniți sub tricolor - țăranul, omul din uzină 
Și cărturaru-n vis și-n trudă laolaltă 
Necontenit ridică patria-n lumină

j

ș

(Continuare în pag. a IV-a)
Ion Dodii BALAN

acțiunea politică de largă 
a secretarului general al 
președintele Republicii, 

Nicolae Ceaușescu, ale 
și concepte, bazate pe o

O politică pentru om,
politică pentru pacea lumii

ric — dau contur distinct 
și substanță umană proprie 
tuturor actelor construc
torilor, noii societăți, oame
nilor noi, caracterizați 
printr-un larg orizont de 
cunoaștere, printr-un pro
fund patriotism și o nobilă 
dăruire pentru edificarea 
socialismului.

Așa cum arăta secretarul 
general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
„Patriotismul, dragostea și 
devotamentul față de țară 
sînt o expresie a conștiin
ței revoluționare, comunis
te, expresia îndatoririi de 
onoare a fiecărui comunist, 
a fiecărui om al muncii 
față de glia strămoșească 
și față de noua societate". 
Spiritul revoluționar 
frumusețe morală și 
blețe sufletească 
nou, care 
înfrățirea 
muncă și 
ricirea 
umanism .
plină în societate a legilor 
eticii și echității, socialiste.

Refuzînd orice îngustime 
naționalistă, spiritul revo- 

• luționar este incompatibil 
cu neantizarea mîndriei 
națibnale în gesturi slugar
nice de cosmopolitism, de 
ploconire în fața a tot ceea 
ce. vine din afa,ră. din alte 
civilizații și alte culturi 
care sînt expresia' altor 
realități istorice, a altor

dă 
no- 

" ' "i omului 
militează pentru 

oamenilor în 
luptă, pentru fe- 
tuturor. pentru 
și întronarea de-

incontestabil, 
it în conștiin- 
ății, că pe

rioada de la Congresul al IX-lea 
al Partidului Comunist Român, mar
cată de grandioase înfăptuiri în edi
ficarea noii orînduiri pe pămîntul 
patriei, constituie, în același timp, pe
rioada unei activități de un dinamism 
fără precedent a României socialiste 
pe plan internațional. Perioada unei 

' permanente și neobosite implicări a 
țării noastre în miezul celor mai 
arzătoare și complexe probleme 
mondiale, a elaborării și cristaliză
rii unor soluții cutezătoare, realiste 
și lucide pentru soluționarea acesto
ra în conformitate cu interesele și 
aspirațiile vitale ale poporului 
român, ale tuturor popoarelor lumii.

Și este un adevăr tot atît de 
unanim recunoscut că această pre
zență dinamică și implicare constan
tă a noii Românii în viața politică 
mondială sînt indisolubil legate de 
gîndirea și 
cuprindere 
partidului, 
tovarășul 
cărui teze 
analiză riguroasă, științifică, a pro
ceselor și tendințelor fundamentale 
ale lumii de azi, a cărui abnegație 
și pasiune revoluționară și ale cărui 
inițiative și demersuri strălucite puse 
în slujba dezideratelor de pace și 
progres ale umanității i-au adus pe 
toate meridianele o binemeritată 
prețuire și considerație, care se 
răsfrîng nemijlocit asupra prestigiu
lui și demnității țării.

Se poate afirma, cu deplină în
dreptățire. că sub o asemenea con
ducere clarvăzătoare. în toți cei

MĂRTURII GRĂITOARE ALE UNITĂȚII POPORULUI
ÎN JURUL PARTIDULUI, AL SECRETARULUI SĂU GENERAL
• „Congresul al IX-lea al Partidu

lui Comunist Român este înscris cu 
litere de aur în istoria patriei".

cină de căpetenie a fiecăruia dintre 
noi".

• „Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
ne învață că doar uniți putem în
făptui marile noastre idealuri — iar 
consolidarea acestei unități este sar-

• „Unitatea noastră își găsește un 
puternic temei în îngemănarea din
tre mîndria pentru ceea ce realizăm 
și speranțele luminoase cărora le 
vom da chip concret".

• „Spunem cu mîndrie că la te
melia tuturor ‘împlinirilor noas
tre, a mărețelor ctitorii ale Epocii 
Nicolae Ceaușescu stau gîndirea și 
acțiunea revoluționară ale . iubitului 
nostru conducător, secretarul gene
ral al partidului".

• „Noua spiritualitate socialistă, 
revoluționară constituie o forță fun
damentală a unității noastre de ne
clintit, a înaintării spre comunism".

- iată citeva dintre opiniile pe care 
oameni ai muncii de toate categoriile 
le exprimă în ancheta social-politică 
publicată IN PAGINILE 2-3

22 de ani care au trecut de Ia 
istoricul Congres, apărarea păcii, 
asigurarea condițiilor de liniște ne
cesare înfăptuirii programelor con
structive ale poporului nostru, ale 
tuturor celorlalte popoare, stăvilirea 
escaladei neîntrerupte a înarmărilor, 
trecerea • la măsuri autentice de 
dezarmare, în primul rînd nucleară, 
asigurarea dreptului suprem la viață 
au ocupat locul central în ansam
blul politicii externe românești. 
Practic, în tot acest răstimp nu a 
existat document al partidului și 
statului, nu a existat tratat, decla
rație sau comunicat purtînd semnă
tura României, nu a existat reuniune 
internațională la care obiectivul 
păcii și dezarmării — concepute în 
mod unitar, ca o singură categorie 
— să nu fi fost susținut și promovat 
cu neabătută consecvență de țara 
noastră. în istoria partidului, care 
se confundă cu istoria patriei, vor 
râmîne adînc gravate cuvintele rosti
te cu 22 de ani în urmă de la tribuna 
Congresului al IX-lea de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU : „România, 
manifestîndu-se ca factor activ pe 
arena mondială, înfăptuiește o po
litică externă de pace, desfășoară o 
activitate perseverentă pentru micșo
rarea încordării internaționale, pen
tru dezvoltarea colaborării intre po
poare și consolidarea păcii în lume". 
Sînt cuvinte ce și-au găsit neconte
nit acoperirea în fapte. în tot oeea ce 
a întreprins de atunci și pînă astăzi 
tara noastră pe arena "mondială.

Este marele merit al partidului 
nostru, al secretarului său general 
de a fi arătat, cu toată limpezimea, 
că, în condițiile apariției și dezvoltă
rii armelor nucleare, capabile să 
prefacă în scrum întreaga planetă, 
oprirea cursei spre un dezastru fără 
precedent, adoptarea unor măsuri 
autentice de dezarmare, salvgardarea 
păcii și a vieții popoarelor reprezin
tă problema fundamentală a contem
poraneității, de soluționarea căreia 
depind soarta civilizației umane, în
săși menținerea vieții pe planetă.

Potrivit concepției profund uma
niste a conducătorului partidului șl 
statului nostru, existența armelor 
nucleare, multiplicarea și perfecțio
narea lor vertiginoasă reclamă o 
schimbare radicală a modului de 
abordare a problemelor războiului și 
păcii. în zilele noastre, un război 
mondial a devenit de neconceput 
datorită faptului că el s-ar transfor
ma cu repeziciune într-o conflagra
ție termonucleară devastatoare, fără 
învingători și învinși, pentru simplul 
motiv că învinsă ar fi întreaga ome
nire, condamnată inevitabil la dis
pariție. Ca atare, încetează să măi 
fie valabile judecățile din trecut 
asupra categoriei război-pace, impu- 
nîndu-se judecăți, puncte de vedere.

care nu au mai existat 
nouă gindire politică, 
de acțiune practică pe

concepte 
pînă acum, o 
noi modalități 
plan mondial.

în viziunea 
niei socialiste, 
un asemenea nou mod de gîndi- 
re 
nă în esență și impune cu 
cesitate legică excluderea războiului, 
excluderea ideii recurgerii la arme 
în practica relațiilor internaționale. 
Unica alternativă a unei catastrofe' 
planetare o constituie instaurarea 
unei noi ordini politice — o ordine de 
pace. Apărarea păcii încetează de a 
constitui o chestiune care ține de 
bunăvoința sau subiectivitatea cuiva, 
ea nu mai poate fi considerată doar 
o problemă de resortul unui număr 
mai mic sau mai mare de state, ci 
a devenit o necesitate obiectivă, o 
problemă cu dimensiuni globale, care 
privește toate statele, întreaga ome
nire, amenințată cu anihilarea în 
cazul izbucnirii unui război.

Pornind de la asemenea conside
rente fundamentale și punînd în 
lumină caracterul fals și periculos al 
concepțiilor potrivit cărora înarmă
rile nucleare ar fi un factor de 
„descurajare" a declanșării războiu
lui, secretarul general al partidului 
a elaborat un program complex de 
acțiuni în domeniul dezarmării gene
rale, avînd ca ax central interzicerea 
totală și definitivă a armelor nuclea
re și lichidarea acestora — cu con
vingerea fermă că numai printr-o 
asemenea soluție radicală se poate 
elimina primejdia unui holocaust. 
Este o poziție principială, statornică 
ce și-a găsit materializare, de-a 
lungul tuturor celor 22 de ani de la 
Congresul al IX-lea, prin multiplele 
inițiative întreprinse de țara noas
tră la O.N.U., la Conferința pentru 
dezarmare de la Geneva, în diferite 
alte foruri internaționale, în vederea 
adoptării unor măsuri care să ducă 
la diminuarea pericolului nuclear, 
pînă la înlăturarea sa completă.

O elocventă ilustrare a perseve
renței cu care a acționat România în 
această direcție o constituie demer
surile în legătură cu problema euro- 
rachetelor. Istoria va consemna te
nacitatea cu care țara noastră, pre
ședintele ei au atras atenția, încă 
de la adoptarea hotăririi de a se 
instala pe continent noile rachete cu 
rază medie de acțiune, asupra con
secințelor grave ale unei asemenea 
decizii, eforturile stăruitoare pe care 
le-a depus, după ce s-a trecut la 
amplasarea noilor sisteme de arme, 
pentru a se opri aceste operațiuni și 
a se proceda la retragerea armamen-

novatoare a Româ- 
a președintelui ei.

și abordare politică înseam-
ne-

Romulus CAPLESCU
(Continuare in pagina a Vl-a)
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DE ANI \
DE LA ISTORICUL FORUM 

AL COMUNIȘTILOR ROMÂNI 
___ ___ DIN IULIE 1965_______

CONȘTIINȚA UNITĂȚII NOASTRE-

Pentru a douăzeci și doua oară aniversăm eveni
mentul înscris cu litere de aur în istoria țării, CON
GRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST RO
MÂN. Timpul Marelui Congres - prin legi ale per
spectivei proprii istoriei marilor fapte — dobîndșște o 
statură și mai impunătoare, dimensiunile sale devin 
și mai impresionante pe măsură ce ne depărtăm de 
el. A douăzeci și doua aniversare a Congresului al 
IX-lea al partidului pune în lumină clipa de izvor, de 
rădăcină a marilor noastre împliniri, relevă plenar 
dimensiunea de epopee a fluxului înnoitor care, din

iulie 1965, a cuprins în matca-i vijelioasă pămîntul 
de la Carpați, Dunăre și Mare, pe oamenii săi.

Fiecare an de muncă și de luptă sub conducerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, fiecare ctitorie înăl
țată spre puterea și slava țării și a fiilor săi, fiecare 
treaptă urcată pe drumul nesfîrșit al libertății, dem
nității și gloriei României au dat și dau seamă des
pre marea cucerire a marii epoci pe care o trăim : 
UNITATEA - unitatea de monolit în jurul partidului, 
al marelui nostru conducător, unitatea de neclintit în

drumul spre marile țeluri pe care ni le-am propus, 
unitatea sub steagul înalt al crezului comunist al 
națiunii. •

Vom încerca, în cele ce urmează, să descifrăm, cu 
ajutorul unor personalități ale vieții noastre publice, 
sensurile cele mai adînci ale acestei realități supre
me a climatului politic din țara noastră, să aflăm 
resorturile care îi animă pe cetățenii României socia
liste pe calea cuceririi a noi și noi cote revoluționare. 
Vom discuta deci despre unitatea românilor.

satului în marea operă de edifi
care socialistă. A angajat-o de
cis, categoric pe calea unei 
agriculturi moderne de înaltă 
productivitate. Pe această cale 
merge astăzi țăranul român 
care este, tot mai mult, un spe
cialist inalt calificat in agricul
tură. doritor de nou, un om cu 
un orizont tot mai larg. Și aș 
mai adăuga : tot ceea ce . încă 
nu este întru totul așa cum 
vrem in munca noastră, tot ceea 
oe avem de perfecționat ține tot

de calitatea oamenilor. Aici este 
terenul celei mai fierbinți bă
tălii. bătălia Înfăptuirii exem
plare a hotărîrilor celui de-al 
XIII-lea Congres, al prețioase
lor orientări și indicații ale 
iubitului nostru conducător, to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
Secretarul general al partidului 
ne învață că doar uniți putem 
înfăptui marile noastre idealuri 
— iar consolidarea acestei uni
tăți este sarcină de căpetenie a 
fiecăruia dintre noi.

Epoca împlinirii 
unor înalte idealuri

Afirmarea unității de gînd și 
faptă a poporului nostru, 
așa cum se înfățișează ea 
în anii de lumină ai Epocii 
Nicolae Ceaușescu, își are ră
dăcinile de-a lungul întregii 
sale istorii, în lupta sa pentru 
libertate, pentru păstrarea fiin
ței naționale, pentru afirmarea 
de sine stătătoare. în acest pro
ces masele populare au consti
tuit întotdeauna forța principa
lă a afirmării conștiinței națio
nale și a apărării valorilor sale 
fundamentale.

— O dată cu rolul maselor 
populare in lupta pentru afir
marea identității proprii a po
porului român, în condiții isto
rice care au fost nu o dată vi
trege — ne spune în acest sens 
profesorul universitar doctor 
Ștefan Ștefănescu — istoria 
pune cu putere în lumină con
tinuitatea aspirațiilor și a vo
cației constructive a poporului 
nostru de-a lungul întregii sale 
istorii. Forța care însuflețește 
acest impuls în contemporanei
tatea socialistă a țării nu este 
alta decît aceeași permanentă 
aspirație constructivă care a in
trat în matricea spirituală a ro
mânilor.

Orientările stabilite în docu
mentele Partidului Comunist 
Român o dată cu Congresul al 
IX-lea al partidului din iulie 
1965, indicațiile secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu privind ne
cesitatea reevaluării în spiritul 
concepției marxiste a istoriei 
naționale, potrivit adevărului 
istoric, intereselor fundamentale 
ale poporului român și nevoilor 
construcției socialismului, au 
deschis și în acest domeniu un 
orizont nou. Este orizontul în 
care se cer elucidate într-un 
autentic spirit științific proble
mele majore ale istoriei Româ
niei și unele probleme de isto
rie universală, care au influen
țat realitățile românești. Secre
tarul general al partidului a 
subliniat în acest sens cu con
secvență adevărul profund sti
mulativ privind necesitatea tra
tării în perspectivă unitară a is
toriei poporului român, ca re
flex al unității interne a pro
cesului istoric real.

Printre valorile autentice ale 
fenomenului istoric românesc, 
pe care ni le dezvăluie par
curgerea „cărții de mărturie a 
veacurilor1* — după expresia lui 
Bălcescu — este ideea de uni
tate, adevărată „coloană infini
tă" durată în cursul istoriei. Pe 
măsură ce prefacerile economi
ce și social-politice din socie
tatea românească marcau trece
rea de la conștiința de unitate 
etnică la conștiința de unitate 
național-politică, s-a născut 
idealul luptei pentru crearea 
statului național român și eli
berarea socială a țărănimii, con
siderată ca temelie și garanție a 
viabilității statului modern. Me
morie a științei politice, istoria 
reliefează puterea pe care a a- 
▼ut-o întotdeauna ideea unității

românilor, faptul că în perma
nență românii au căutat să în
tărească pe multiple planuri le
găturile dintre ei și să deschidă 
drumul spre România socialistă 
de astăzi.

Pecetea de neșters pe care cel 
de-al IX-lea Congres al parti
dului a imprimat-o vieții sociale 
și politice din patria noastră 
este, fără îndoială, spiritul crea
tor, revoluționar. El este numi
torul comun al tuturor eveni
mentelor de construcție mate
rială, de construcție spirituală 
care au avut loc in spațiul isto
ric delimitat de cei 22 de ani 
care s-au scurs de la Congres. 
Regîndind in permanență op
țiunile. aplicînd creator legile 
generale ale dezvoltării social- 
economice la realitățile din țara 
noastră, Partidul Comunist 
Român, secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
conferă procesului istoric de 
construire a noii orînduiri 
caracterul științific inalienabil, 
chezășia supremă că marile in
terese ale poporului sint slujite 
exemplar.

— Unitate? noastră — ține să 
sublinieze Petre Răducanu, 
secretarul comitetului de partid 
de la întreprinderea „23 August" 
din Capitală — este rezultanta 
firească, mai mult decît fi
rească, a climatului social-poli
tic inaugurat de cel de-al

IX-lea Congres al partidului, 
climat de evaluare lucidă, res
ponsabilă a realității, a perspec
tivei, de considerare revoluțio
nară a drumului de parcurs. 
Congresul de la a cărui desfă
șurare sărbătorim 22 de ani, 
congresele și conferințele na
ționale ale partidului care au 
urmat au pus temelia de granit 
a unității noastre de astăzi — un 
program minunat de muncă și 
de acțiune, programul construi
rii societății socialiste multilate
ral dezvoltate și al trecerii la 
comunism. Programul partidu
lui, program al întregului po
por, mobilizează în înfăptuirea 
lui toate energiile națiunii, mai 
mult, presupune în chip nece
sar această concentrare de forțe. 
Intr-adevăr, giganticul efort 
constructiv al poporului nostru 
este de neconceput a putea fi 
întreprins altfel decit in cea 
mai strînsă unitate, în acea 
unitate a cărei temelie a pus-o 
Congresul al IX-lea al partidu
lui. Unitatea de țel a forjat 
unitatea de voință a poporului. 
Intr-un răstimp istoricește scurt, 
am restructurat din temelii- so
cietatea noastră, am construit o 
economie puternică, modernă, 
am creat sistemul democrației 
muncitorești revoluționare. Le
gătura dialectică, schimbul per
manent de valori fertilizatoare 
din realitatea pe care o trăim 
și idealul către care mergem 
este un adevărat motor al evo
luției noastre. Unitatea noastră 
își găsește un temei și în această 
trăire concomitentă a prezentu
lui și viitorului — cu alte cu
vinte, în îngemănarea dintre 
mîndria pentru ceea ce reali
zăm și speranțele luminoase ale 
realizărilor de mîine.

în perioada 1965-1986,

PRODUCȚIA 
INDUSTRIALĂ 
A CRESCUT 
nu fi fi noi

Permanenta 
spiritului revoluționar

Astăzi România oferă tabloul 
unei societăți formate din clase 
și categorii sociale care parti
cipă activ la creația materială 
și spirituală, acționînd în strîn- 
să unitate pentru înaintarea cu 
succes a patriei pe calea edi
ficării societății socialiste multi
lateral dezvoltate. Este in acest 
sens un adevăr continuu veri
ficat de experiența procesului 
revoluționar că socialismul nu 
poate fi făurit cu succes decît 
cu participarea activă a mase
lor populare. în condițiile asigu
rării unui climat larg democra
tic în toate domeniile vieții so
ciale.

— Uriașele prefaceri ale cli
matului politic și social inaugu
rate de Congresul al IX-lea — 
ne spune muncitoarea bobina
toare Dumitra Antonie, de la 
întreprinderea „Electroputere" 
din Craiova, „Erou al Muncii 
Socialiste" — au fost resimțite 
puternic și în viața celor 14 000 
de oameni ai muncii din între
prinderea noastră. Anul 1965, 
anul Congresului al IX-lea al 
partidului, a coincis cu trecerea 
la o etapă importantă in dez
voltarea întreprinderii craiovene 
o dată cu fabricarea primelor

locomotive electrice de 6 980 CP. 
La mai puțin de un an de la 
alegerea sa ca secretar general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a venit în 
întreprinderea noastră în cadrul 
uneia din vizitele de lucru la 
Craiova, expresie a dialogului 
permanent al conducătorului 
partidului cu oamenii muncii, 
cu făuritorii bunurilor materiale 
și spirituale. în acest climat de 
amplă consultare democratică 
au fost jalonate atunci și în toți 
anii care au trecut de la Con
gresul al IX-lea. direcțiile prin
cipale ale dezvoltării activită
ții noastre.

In lumina acelorași principii 
democratice, dialogul partidului 
cu. poporul și întreaga expe
riență a acestor 22 de ani au 
evidențiat cerința perfecționării 
continue a formelor de partici
pare democratică a oamenilor 
muncii la oonducerea întreprin
derilor și a întregii societăți. 
Autoconducerea muncitorească, 
ideea cu valoare de simbol a 
vieții noastre politice, a cunoscut 
ea însăși numeroase perfecțio
nări în acești ani pentru a răs
punde mai bine cerințelor vie
ții. Consiliul oamenilor muncii

Industria românească, puteăiic dezvoltată în epoca inau
gurată de Congresul IX al partidului, produce astăzi de 6,6 
ori mai mult decît în 1965 și asigură 90-95 la sută din 
necesarul de mașini și utilaje tehnologice al economiei na
ționale. Se poate afirma cu certitudine că forța economică 
a României de azi, împlinirile pe planul vieții materiale și 
spirituale a întregului popor, chipul nou, înfloritor al tu
turor localităților patriei au ca suport și se explică prin 
puternica și multilaterala dezvoltare a industriei. Din 1965 
și pînă în prezent au fost create numeroase zone și plat
forme industriale, ceea ce a atras după sine creșterea con
siderabilă a rînduriior clasei muncitoare, transformarea fie
cărui județ într-un puternic centru industrial al țării.

In actualul cincinal, creșterile sînt însoțite și de profun
de transformări calitative, menite să asigure o înaltă com
petitivitate produselor românești pe piața externă și să 
creeze condiții pentru înfăptuirea amplului program de per
fecționare a organizării și de modernizare a activității pro
ductive.

și adunarea generală, care con
duc direct și efectiv întreaga 
activitate din întreprinderile 
economice, și-au îmbogățit con
tinuu atribuțiile ce le au în 
gospodărirea și dezvoltarea pro
prietății socialiste. Vedem în 
aceasta, desigur, o expresie 
directă a răspunderii lor sporite 
pentru valorificarea mai bună a 
potențialului tehnic și uman.

Din inițiativa marelui stra
teg al revoluției, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in țara noas
tră a fost creat sistemul demo
crației muncitorești revoluționa
re, sistem unic in felul său, 
care îngăduie milioanelor de oa
meni ai muncii să participe 
direct la luarea deciziilor și la 
înfăptuirea lor în toate dome
niile vieții economice, sociale, 
politice, culturale. în tot ceea 
ce se edifică, in toate opțiunile 
strategice, în toate deciziile 
fundamentale se exprimă voin
ța poporului român, unit ca un 
singur om, conștient că această 
unitate este însuși nucleul fier
binte al forței sale.

...Cei 22 de ani care au tre
cut de la Congresul marilor 
înnoiri au redimensionat satul 
românesc, au schimbat din te
melii viața locuitorilor săi. Dar, 
mai cu seamă, au schimbat vi
ziunea despre sat și despre ță
ran, au reașezat lumea plinii la 
locul și în rosturile ei firești. 
Noua revoluție agrară — con
cept deosebit de fertil din gîn- 
direa social-politică a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu — înain
tează cu pași mari și rapizi, cu
cerind noi și noi teritorii în lu
mea satului, aducind cu sine 
recolte îmbelșugate, o altă ati
tudine față de viață și de 
muncă, un nou mod de a gtndi 
despre pămint. despre roadele 
sale.

— Dacă facem acum .bilanțul 
celor 22 de ani care au trecut 
de la Congresul al IX-lea. — 
opinează unul dintre agriculto
rii vestiți ai României. Dumitru 
Tudose. președintele Cooperati
vei agricole de producție din 
Stoicănești județul Olt — eu nu 
aș pune în față nici recoltele 
pe care le obținem șl la care 
n-am fi îndrăznit să visăm nici 
măcar acum zece ani. n-aș pune 
nici fata nouă a comunei noas
tre pe care un consătean care 
n-a mai fost pe aici din 1965 
n-ar mai recunoaște-o... Aș 

-pune în față altceva, un indi
cator sintetic — cum se spune în 
economia politică, și acesta este 
omul ; omul — calitatea lui, 
viata lui. felul lui de a fi 
în lume. în primul rînd, 
profesional. Față de 1965, co
operativa noastră este, din punct 
de vedere profesional, ca un 
inginer agronom față de un om 
cu patru clase. în toți acești ani 
a avut loc o ridicare în masă 
a nivelului de cunoștințe al tu
turor, pe lingă infuzia de spe
cialiști pe care am primit-o de 
la școlile de toate tipurile. 
Această ridicare a calității pro
fesionale a țăranilor este extrem 
de importantă pentru că fără ea 
nu putem vorbi despre noua re
voluție agrară, pentru că ea 
întărește continuu unitatea 
noastră in lupta pentru atinge
rea telului comun. Congresul al 
IX-lea al partidului a deschis 
calea realei afirmări a lumii

Mîndri de ctitoriile 
acestui timp

In fața fiecărei națiuni, arăta 
secretarul general al partidului, 
apar momente unice, hotărîtoa- 
re pentru destinul si viitorul 
său. Nu o 'dată în fața po
porului nostru s-au ivit aseme
nea momente, dar el a știut în
totdeauna să fie la înălțimea 
vremurilor, să acționeze cu fer
mitate și hotărire pentru ă-și 
clădi viitorul. Se poate spune 
că și astăzi trăim asemenea 
momente hotărîtoare. de care 
depinde locul pe care îl va avea 
România socialistă in marea 
familie a țărilor socialiste, a 
tuturor națiunilor lumii.

înfăptuirea unor asemenea 
mutații calitative la care se re
feră toate documentele partidu
lui elaborate în ultimii 22 de 
ani au constituit și constituie o 
necesitate legică a dezvoltării 
societății noastre. Viata — așa 
cum a subliniat în repetate rîn- 
duri secretarul general al parti
dului — a confirmat că dez
voltarea continuă a proprietății 
socialiste, crearea unei econo
mii moderne, dinamice consti
tuie singura cale pentru a asi
gura progresul tării, dezvoltarea 
ei liberă și demnă, contribuie 
hotărîtor la consolidarea unită
ții națiunii.

—■ Dezvoltarea unei Industrii 
proprii de mijloace de trans
port — ne spune în acest sens 
tehnicianul Carol Nagy, de 
la întreprinderea de autoca
mioane din Brașov, „Erou al 
Muncii Socialiste" — a repre
zentat tuia din prioritățile "poli*  
ticii partidului nostru de indus
trializare socialistă. Uzinei bra
șovene 1-a revenit sarcina de 
mare răspundere de a fabrica 
primele autocamioane româ
nești. Diversificarea tot mai 
mare a gamei produselor noas
tre de bază, în anii care au ur
mat Congresului al IX-lea. poa
te sugera nu numai volumul 
sporit al producției, al forței 
noastre economice, dar și saltul 
calitativ în ce privește capaci
tatea colectivului nostru de a 
acoperi o gamă de fabricație 
care se diversifică an de an în
tr-un mod impresionant. Dacă 
la început produceam un ca
mion la 50 de ore, astăzi ritmul 
de apariție a unui gigant pe 
pneuri de 16 tone s-a redus la 
cîteva minute.

Calea de dezvoltare pe care a 
pornit România in urmă cu mai 
bine de două decenii nu a fost 
o cale ușoară, a trebuit și tre
buie încă să facem eforturi, să 
depășim greutăți, dar aceste 
eforturi constituie singura cale 
pentru a accede la un ni
vel de dezvoltare superior, 
pentru a asigura condițiile unei 
vieți demne, libere a întregului 
popor. Congresul al IX-lea a 
inaugurat o etapă de mari 
realizări în dezvoltarea șl mo
dernizarea economiei românești, 
pe baza unei judicioase politici 
de acumulare și a repartizării 
armonioase a forțelor de pro
ducție în toate județele țării. 
Abordarea într-o perspectivă 
novatoare a problematicii teore
tice și practice a dezvoltării for

țelor de producție a asigurat In 
acești ani accelerarea procesu
lui de dezvoltare și moderni
zare a bazei tehnico-materiale 
a societății noastre socialiste, 
temelie trainică a unității în
tregului popor. Spunem cu 
mindrie că la temelia tu
turor împlinirilor noastre, a 
mărețelor ctitorii ale Epocii 
Nicolae Ceaușescu stau gîndirea 
și acțiunea revoluționară ale 
iubitului nostru conducător, 
secretarul general al partidului.

Noua calitate a muncii nu 
este numai un obiectiv prioritar 
al etapei actuale de dezvoltare, 
dar si o realitate definitorie a 
economiei românești de azi. 
comparată cu nivelul de dotare 
tehnică si de pregătire a forței 
de muncă existent înainte de 
1965. Ea reprezintă o dimen
siune dinamică a vieții econo
mice aflată într-un continuu 
proces de prefacere înnoitoare, 
de modernizare.

— Colectivul de oameni ei 
muncii din întreprinderea noas
tră — ne-a spus tovarășul Du
mitru Constantin. directorul 
întreprinderii de mașini grele 
din București — este angajat 
cu toate forțele pentru valori
ficarea la maximum a potenția
lului tehnic si uman de care 
dispunem. în vederea îmbună
tățirii calitative a producției și 
creșterii eficientei economice a 
întregii noastre activități. Așa 
cum este cunoscut, de calitatea 
și operativitatea cu care reali
zăm produsele noastre depinde 
într-o măsură importantă re
alizarea programelor prioritare 
ale economiei, naționale în dor, 
meniile energeticii, al chimiei, 
metalurgiei, mineritului, ca si 
în alte domenii. Asemenea con
diții de calitate se impun, da 
pildă. în realizarea echipamen
telor destinate primei centrale 
nuelearo-dectrice din tara noas
tră. In genere, exigentele noi 
ale etapei actuale de dezvol
tare a industriei românești ne 
impun să acordăm o atenție 
prioritară aplicării programelor 
de perfecționare a organizării 
si de modernizare a producției. 
Pentru realizarea neabătută a 
acestor programe în spiritul 
înnoitor al Congresului al IX- 
lea. al documentelor adoptata 
de congresele și conferințele na
ționale ce i-au urmat, oamenii 
muncii din întreprinderea noas
tră acționează susținut pentru, 
acoentuarea laturilor calitative 
ale creșterii aoonomice, afirma
rea efectivă a factorilor inten
sivi ai dezvoltării, pe baza celor 
mai noi cuceriri ale științei si 
tehnicii, prin mobilizarea mai 
puternică a tuturor resurselor 
de care dispunem șl în primul 
rind a resurselor umane, a ca
pacității de gîndire si acțiune a 
colectivului nostru.

...In cel mai luminos anotimp 
al devenirii noastre, în Epoca 
Nicolae Ceaușescu. tinerețea 
de gind si de faptă reverbe
rează peste țară ca însemn înalt 
al dinamismului creator, al 
efervescentei revoluționare. 
Crescuți și educați în fluxul de

■r
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Obiectivul programatic al partidului, definitoriu pentru 
strălucita epocă Inaugurată de Congresul al IX-lea - iz- 
vorît din năzuința vitală a poporului nostru spre o viață 
liberă, independentă, demnă și prosperă — este dezvoltarea 
multilaterală a țării, făurirea unei economii moderne,

AVUȚIA NAȚIONALA A ROMÂNIEI*  
A AJUNS LA 4715 MILIARDE LEI

O-I

a

■

- ®r....
“.........t— ■

-

a unei industrii puternice, a unei agriculturi avansate.
Nimic n-a venit de-a gata. S-a muncit și se muncește 

mult, cu însuflețire, cu tenacitate și eroism. Cu îndrăznea
lă și spirit de inițiativă, cu inteligență. Se muncește, deo
potrivă, cu mintea și cu brațele. Astfel și numai astfel,

călăuză sigură fiind partidul. România a parcurs, într-un 
răstimp istoric scurt, mai multe etape de dezvoltare, jalo
nate de profunde prefaceri revoluționare, de împliniri re
marcabile. A fost creată o puternică bază tehnico-materia- 
lă, s-a realizat continua perfecționară a relațiilor de pro

ducție, pe fondul dezvoltării și modernizării continue a for
țelor de producție.

Am ajuns astăzi la o avuție națională de 4715 miliarde 
lei, din care aproape 3 000 de miliarde o reprezintă fon
durile fixe realizate, într-o proporție covîrșitoare, în ultimii 
22 de ani.
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FORȚA ACȚIUNII REVOLUȚIONARE

1.

a celor mai luminoși ani

aducem gîndulToți din inimă
dragostei supreme

Emlllan CORICI 
întreprinderea minieră Motru

prestabilite. In 
această epocă 
creator, intra- 
drept Epoca 

spiritul

* -

FILE DE ISTORIE

lumină generat de cel de-al 
IX-lea Congres al partidului, 
tinerii României socialiste sint 
prezenți peste tot acolo unde 
se făurește bogăția materială si 
spirituală a patriei, acolo unde 
impulsurile mereu proaspete, 
mereu fertilizatoare ale gîndirii 
Si acțiunii secretarului general 
al partidului se convertesc în 
ctitorii, in marile si generoasele 
construcții ale erei socialiste.

— înălțăm una dintre citade
lele energeticii românești — își 
Începe mărturia Ștefan Con- 
stantinescu. comandantul șan
tierului național al tineretului 
de la Centrala electrică de ter- 
moficare de la Drobeta-Turnu 
Severin. In mințile si în sufle
tele noastre sînt vil marile pa
gini de epopee pe care înainta
șii noștri, brigadierii de la Ag
nita — Botorca. Salva — Vișeu, 
Bicaz, toti tinerii care și-au 
adus contribuția la edificarea 
marilor platforme industriale, a 
combinatelor. orașelor patriei 
le-au scris de-a lungul anilor, 
mai cu seamă în cea mai rodni
că perioadă din istoria patriei, 
Epoca Nicolae Ceaușescu. Pen
tru noi. exemplul suprem de 
pasiune revoluționară, de ac
tivitate dăruită fără precupe
țiră binelui si înfloririi patriei 
pe care le reprezintă munca și 
activitatea iubitului conducător 
al patriei și partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. con
stituie un tezaur inestimabil de 
învățătură pentru muncă si 
viată. în jurul său. împreună 
cu Întregul popor ai cărui fii 
devotat! sîntem. strîngem rîn- 
durile. cu conștiința clară că 
unitatea noastră reprezintă
forța noastră. Muncind și în- 
vătînd. învătînd si mun
cind, tinerii României socialiste 
dau glas recunoștinței față 
pai-tid, fată de secretarul 
general, chezășia supremă 
vor trăi într-o patrie liberă

prosperă, într-o lume a păcii și 
colaborării. Țara întreagă este 
un șantier — și pe acest șantier 
al construcției revoluționare se 
forjează caractere, se făuresc 
oameni. Educați în spiritul pa
triotismului revoluționar, al de
votamentului nesfîrșit față de 
cauza partidului, crescuți în spi
ritul respectării normelor și 
principiilor eticii și echității so
cialiste. al respectului față de 
marile valori ale trecutului, ti
nerii României socialiste, vlăsta
re vrednice ale epocii deschise 
de Congresul al IX-lea al par
tidului, dau măsura cea mai 
exactă a acestui timp. Specia
liști și revoluționari, formați 
sau în formare, ei acționează 
solidar pentru a da patriei, cau
zei socialismului și comunismu
lui tot ceea ce este mai bun în 
ființa lor. pentru a răspunde 
prin fapte grijii cu care sînt 
înconjurați. In tineretul său, 
poporul român are un detașa
ment de nădejde pe care se 
poate bizui. Astăzi ca și mîine. 
Este, și acesta, unul dintre ar
gumentele de conștiință și de 
inimă cu ajutorul cărora desci
frăm importanta istorică a ma
relui eveniment care a. fost 
Congresul al IX-lea al partidu
lui. Șantierul nostru este doar 
unul din marile obiective de 
investiții ale cincinalului ; pe 
întreg cuprinsul țării, peste tot 
acolo unde sporește zestrea ma
terială a patriei, unde se pun 
temeliile României comuniste 
de mîine, noi, tinerii, sîntem 
prezenți. La fel cum sîntem pre
zent! în amfiteatre, în săli de 
clasă. în uzine, pe ogoare. în 
mii și mii de locuri, milioane de 
tineri, dar un singur glas, ex
primă o unică voință : aceea 
de a sluji cauza revoluției, de 
a dărui tot ceea ce este mai 
nobil în ființa lor înfloririi pa
triei, mersului ei neabătut pe 
drumul socialismului și comu
nismului.

Cu neclintită Încredere 
spre viitorul comunist!

*

*

t
î

î
î

î

*

* 
î 
î
* 
î
î

î

î

* 
î 
î 
I-

CEAUȘESCU ȘI POPORUL cuvinte rostite de 
milioane și milioane de glasuri

CEAUȘESCU ȘI POPORUL - realitate fundamentală 
din istoria patriei

CEAUȘESCU ȘI POPORUL - 
neclintit în jurul partidului, 

general

expresia unității de 
al secretarului sau

CEAUȘESCU Șl POPORUL - idee-forță prezentă în 
fiecare dintre vizitele de lucru ale secretarului 
general al partidului, idee pe care o ilustrează 
și această imagine, una din nenumăratele secvențe 

ale amplului dialog cu țara

Noi, în EPOCA DE AUR sîntem liberi, 
fericiți 

Să trăim în demnitate de partid 
călăuziți ;

Ctitorim o țară nouă cu un falnic 
viitor, 

Fiindcă-avem în fruntea noastră 
un viteaz conducător.

E în fruntea noastră OMUL de aleasă 
omenie 

Strălucit Erou al Păcii și al muncii-n 
armonie ;

■

■'
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EL lumina noastră este in larg drum 
spre viitor, 

E mîndria țării-ntregi, a întregului 
popor.

Prin EL munca e prosperă și cu toți 
avem un nume 

Și-și afirmă România demnul glas al 
muncii-n lume ;

Toți, din inimă-i aducem sub cer 
luminos de vară

Gîndul dragostei supreme, de popor 
unit și țară I

Sînt numeroase și adine con
solidate temeiurile unității noas
tre — așa cum spiritul istoricu
lui Congres al IX-lea al parti
dului le-a zidit în conștiința po
porului. Printre ele, la loc de 
cinste se cuvine să așezăm noua 
configurație spirituală, noul uni
vers interior al omului construc
tor al socialismului.

— Congresul al IX-lea al 
partidului este înscris cu li
tere de aur în istoria pa
triei — ține să . sublinieze 
rectorul Universității Bucu
rești. Ioan Ioviț Popescu. 
Gindirea vie, descătușată, crea
toare a marcat decisiv viața fie
căruia dintre noi, a risipit iner
țiile, dogmele, prejudecățile, a 
pus în fața fiecăruia necesitatea 
de a gindi cu' capul propriu, de 
a gindi creator. împotriva gîn
dirii anchilozate și anchilozante, 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
proclamat primatul căutărilor 
revoluționare, al neodihnei în 
spirit șl acțiune, al renunță
rii la tipare 
acești ani. în 
de mare avînt 
tă in istorie 
Nicolae Ceaușescu, _ __
creator, novator din partid, din 
viața întregii națiuni a devenit, 
în chip firesc, în chip necesar, 
unul dintre lianții cei mai im
portanți ai unității noastre în 
jurul partidului, al secretarului 
său general. Mai mult decît fi
resc, cetățenii liberi ai unei țări 
libere găsesc în însăși această 
libertate una dintre întemeierile 
de a acționa strîns uniți în ve
derea atingerii nobilelor idea
luri comuniste. Sub soare
le care a răsărit în iulie 
1965, valori fundamentale ale 
ethosului nostru au trecut în 
avanscena vieții sociale. Lup
tăm pentru un om nou, un om 
profund devotat patriei socialis
te, cauzei socialismului și comu
nismului, un om cu un larg ori
zont de cunoaștere, animat de 
spirit revoluționar, trăind șl 
muncind în conformitate cu nor-

mele și principiile eticii și echi
tății socialiste ; luptăm pentru 
consolidarea pe deplin în viața 
societății noastre a unui climat 
de democrație și legalitate, de 
cinste și dreptate ; luptăm pen
tru edificarea unui tip uman 
pe măsura vremilor comuniste 
viitoare. Iată tot atîtea țeluri la 
care nu putem accede decît in 
strînsă unitate în cuget și sim
țire — și care, prin înseși fap
tul că mergem neabătut înspre 
ele, ne întăresc unitatea de gra
nit. Noua spiritualitate socialis
tă. revoluționară, rod al uriașe
lor transformări din viața po
porului, al valorilor promovate 
de Programul ideologic al parti
dului, al devotamentului și dă
ruirii cu care întreaga noastră 
națiune înfăptuiește politica.' par
tidului, constituie o forță fun
damentală a unității noastre de 
neclintit, a înaintării spre co
munism.

Izvoarele unității noastre... 
Concepția despre partid ca fiind 
centrul vital al națiunii de la 
care iradiază toate energiile 
creatoare — concepție cu mul
tiple și profunde consecințe teo
retice și practioe — a revitalizat 
climatul social, a restructurat 
temeiurile unității noastre. Cu 
nesfîrșită dragoste și profundă 
recunoștință, cu cele mai calde 
sentimente de stimă și admirație.

gindurile Întregului popor se 
îndreaptă către acela căruia ii 
datorăm regîndirea amplă și 
complexă a întregului edificiu 
social și politic, omul prin a că
rui gindire și acțiune se remo- 
delează gindirea și acțiunea na
țiunii române socialiste, marele 
strateg al revoluției, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.
• — Modelul nostru, al tuturor 
— ne spune Ion Luncașu, prim 
topitor la oțelăria nr. 2 din Com
binatul siderurgic Galați — este 
omul care a proclamat că „so
cialismul se construiește cu po
porul, pentru popor" ; omul care 
se află mereu în mijlocul oame
nilor, se sfătuiește cu ei, le îm
părtășește preocupările, grijile, 
aspirațiile ; omul care nu cu
noaște nici o clipă de răgaz, oare 
își pune întreaga putere de 
muncă și de creație în slujba 
binelui și fericirii poporului ; 
omul apropiat de oameni, revo
luționarul consecvent, 
tul de 
Nicolae 
fruntea 
tului
Nicolae 
ga sa gîndire, prin acțiunea sa 
permanentă este exemplul su
prem pentru fiecare dintre noi. 
Perioada inaugurată de Con
gresul al IX-lea — cînd, prin 
voința unanimă a comuniștilor, 
a întregii națiuni, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost înves
tit eu cele mai înalte funcții în 
partid și în stat — a pus 
în lumină cu strălucire perso
nalitatea de excepție a celui de 
numele căruia se leagă toate 
marile noastre împliniri de mai 
bine de două decenii. Gîndirii 
sale cutezătoare, îndrăznelii sale 
revoluționare, concepției sale 
despre căile ce duc spre înflo
rirea, gloria și măreția 
niei, acțiunii sale neobosite 
datorăm nesfîrșitul 
pliniri ale timpului 
riașele transformări 
nare la care sîntem 
participant!. De numele 
rășului Nicolae Ceaușescu 
leagă tot ceea ce în viața noas
tră reprezintă încă un pas 
înainte. încă o treaptă urcată 
pe drumul edificării celei mai 
bune și mai drepte orînduiri 
din istoria omenirii. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și-a adus 
și își educe o contribuție 
excepțională la promovarea și 
generalizarea în viața interna
țională a principiilor deplinei 
egalități în drepturi, respectării 
suveranității și independenței 

. naționale, neamestecului în
burile interne, dreptului 
cărui popor de a-și hotărî 
gur soarta. în aceste clipe 
supremă răspundere 
soarta umanității, 
și acțiunile de amplă 
umanistă, chemările 
rate -la responsabilitate 
rjitate adresate tuturor 
lor responsabili din lume îl de
semnează, pe bună dreptate, 
pe iubitul conducător al parti
dului și statului nostru 
Marele Erou al Păcii, 
zător de drumuri spre 
păcii și securității. Cu 
stimă și recunoștință, 
mai alese sentimente, 
zile cînd aniversăm împlinirea 
a 22 de ani de la istoricul Con
gres al IX-lea al partidului, ne 
Îndreptăm gîndurile către to
varășul Nicolae Ceaușescu, că
tre tovarășa Elena Ceaușescu, 
conștient! că doar în strînsă 
unitate în jurul partidului, al 
secretarului său general, vom 
urca mereu mai sus pe dru
mul de victorii pe care gîndi- 
rea cutezătoare a celui mai iu
bit fiu al poporului ne cheamă.

comunis- 
tovarășul 
Aflat în
șl sta-

omenie,
Ceaușescu.
partidului

nostru, tovarășul 
Ceaușescu, prin întrea-

Româ- 
il 

șir de îm- 
nostru, u— 

revoluțio- 
martori șl 

tova- 
i se

tre- 
fie- 
sin- 

de
pentru 

propunerile 
vibrație 
înflăcă-- 
și luci- 
factori-

ca 
deschi- 

o lume a 
dragoste, 
cu cele 
în aceste
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UNITATEA DE NECLINTIT A POPORULUI IN 
JURUL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, AL 
SECRETARULUI SĂU GENERAL, TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU... lată cuvinte imprimate 
profund în conștiința noastră, cuvinte exprimînd 
realitatea fundamentală a epocii de intensă trăire 
revoluționară, de mărețe împliniri pe planul con
strucției materiale și spirituale care este epoca 
inaugurată de Congresul al IX-lea. Avîndu-și te
meiul în marile noastre cuceriri și la rîndul ei te
mei pentru alte mari înfăptuiri, unitatea de cuget 
și simțire, unitatea făurită în lupta revoluționară 
este chezășia supremă că, sub conducerea parti-

2357000 APARTAMENTE DIN7
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GLOBALA
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In 22 da ani, de 2,4 ori mai mult I Aceasta este creșterea 
producției agricole în perioada care a trecut de la Con
gresul al IX-lea al Partidului Comunist Român. Un salt care 
exprimă nu numai o creștere cantitativă, ci, mai ales, schim
bările fundamentale, revoluționare survenite în dezvoltarea 
agriculturii, a satului românesc, în însăși viața țărănimii noas
tre.

Profundele transformări ce s-au produs în agricultura noas
tră in această perioadă, pe care cu mîndrie o numim 
Epoca Nicolae Ceaușescu, își găsesc concretizarea în ritmu
rile înalte de creștere a producției agricole, în realizările 
procesului impresionant de transformare a naturii, în nu
mărul mare de capacități agrozootehnice de care dispune 
agricultura astăzi, precum și in puternica bază tehnico-ma- 
terială care s-a dezvoltat cu aportul hotărîtor al industriei 
românești. Să ne referim, bunăoară, la producția de cereale 
— 12,6 milioane tone în 1965, peste 30 milioane tone 
in 1986.

Acum, cînd se împlinesc 22 de ani de Ia Congresul al 
IX-lea al partidului, agricultura țării noastre se înfățișează 
ca o ramură modernă în plină dezvoltate, pe coordonatele 
noii revoluții agrare, capabilă să aducă o contribuție me
reu sporită la progresul general al țării.

dului, a secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, poporul român înaintează 
neabătut spre orizonturile celei mai bune, celei 
mai drepte orînduiri sociale. Făuritoare conștientă 
a propriei sale istorii, națiunea română — ca în
totdeauna cînd lumina înaltelor sale idealuri de 
progres a nimbat culmile semețe ale Carpaților — 
știe că suprema ei forță este unitatea ; iar unita
tea, unitatea revoluționară făurită în anii Epocii 
Nicolae Ceaușescu acordă însemnele izbînzii în 
supremul demers istoric în care este angajată na
țiunea : construirea României comuniste de mîine.

REPORTERII Șl CORESPONDENȚII „SCINTEII"

* >

FONDURILE STATULUI S-AU CONSTRUIT j
_______ in perioada 1966-1986 ȘăgfeSȘSg
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Statisticile confirmă că România se află în prezent pe unul 
din primele locuri in lume în ceea ce privește ritmul con
strucției de locuințe. Este o carte de vizită pe care puține 
țări ale lumii (unele cu un înalt grad de dezvoltare) o de

țin. Una din cele mai caracteristice vocații ale poporului 
român - aceea de a construi, de a se perpetua în istorie 
prin ctitorii - a devenit realitate pregnantă în acești ani.

Construim locuințe într-un ritm care se recomandă de Ia

sine : la fiecare 3 minute, o altă familie trăiește bucuria 
instalării în casă nouă. Din noul peisaj al țării fac parte, 
de asemenea, așezămintele de sănătate, edificiile de cul
tură și învățămînt, locașurile de artă — tot atîtea dovezi ale 
creșterii calității vieții.

Desigur, aceste realități ne însuflețesc. Dar, mai mult de
cît atit, ele îndeamnă la noi și cutezătoare împliniri urba
nistice și edilitare care vor spori zestrea de civilizație și 
frumusețe a țării. In actualul cincinal, alte 750 000 apar
tamente își vor primi noii locatari.

i
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22 DE ANI DE LA CONGRESUL AL IX-LEA AL P.C.R?

EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU
- măreață epocă a muncii și împlinirilor
(Urmare din pag. I)

noastre este propulsat cu putere un 
suflu nou, ce îl datorăm to
varășului Nicolae Ceaușescu. Munca 
întregului popor s-a dovedit a fi 
potențată de un curent de gindire 
proaspăt curajos, profund științific, 
care a făcut să fie înfrinte inerțiile, 
prejudecățile, să se întroneze o ati
tudine nouă, de înaltă responsabili
tate față de resursele materiale șl 
umane ale țării. A început lupta 
pentru dinamizarea ritmurilor creș
terii economice, pentru asigurarea 
progresului multilateral al patriei. 
In același timp, a crescut preocu
parea pentru îmbogățirea socialis
mului științific, a teoriei revoluțio
nare cu noi concepte despre partid 
și societate, despre stat și drept, 
despre rolul și locul națiunii în 
procesul construcției socialismului 
și comunismului, despre mase și 
personalități în istorie.

în toți acești ani. o contribuție de 
mare însemnătate la elaborarea pro
gramelor' de dezvoltare economico- 
socială a tării, la Înfăptuirea lor o 
aduce tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, strălucit om 
politic, ilustru reprezentant al ști
inței românești, proeminentă perso
nalitate a vieții științifice interna
ționale. Știința, invățămîntul si cul
tura — domenii pe care tovarășa 
Elena Ceaușescu le coordonează din 
însărcinarea conducerii de partid și 
de stat — s_-au dezvoltat fără înce
tare in toată această perioadă, se 
dezvoltă îndeosebi în prezent. în 
noua etapă deschisă de Congresul al 
XIII-lea, aportul lor la progresul 
multilateral al patriei fiind hotă
rî tor.

în noua epocă istorică, sub înrîu- 
rirea gindirii revoluționare a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, a activită
ții sale titanice, in România socialis
tă au fost înfăptuite prefaceri radi
cale în toate compartimentele econo
miei naționale, in toate județele, în 
toate orașele și satele. Procesul in
tensiv de industrializare socialistă a 
cuprins intreaga țară. S-a pus un 
accent deosebit pe dezvoltarea in
dustriei extractive, de materii pri
me și resurse energetice, pe creș
terea accelerată a ramurilor indus
triale moderne, pe introducerea 
progresului tehntco-ștlințific. Tn 
același timp, elaborarea și aplicarea 
in viată a programului noii revoluții 
agrafe au determinat intensificarea 
procesului de modernizare a agri
culturii, creșterea producției agri
cole, factori de prim ordin ai pro
gresului multilateral al tării. •

Adresîndu-se partidului. tntre- 
gului popor de la tribuna Congre
sului al . IX-lea. tovarășul 
Nicolae Ceaușesbu a spus răspicat : 
„Noi, comuniștii,“■ considerăm că 
avem încă mult de făcut pe calea 
dezvoltării industriale a tării, a 
unei agriculturi moderne". Acum, 
in această măreață epocă, a fost 
definit și un nou drum al Româ
niei spre viitor. în frunte cu 
comuniștii. întregul popor a muncit 
și a învățat. în condițiile asigurării 
unei înalte rate a acumulărilor si ale 
întăririi proprietății socialiste, au 
fost ridicate. în intreaga tară, noi 
obiective economice. România a do-

bîndit o nouă industrie, o nouă 
agricultură, moderne, dezvoltate. De 
fapt, întreaga economie națională a 
cunoscut o dezvoltare fără prece
dent. Ideile partidului, ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu au dinamizat 
energiile poporului, au generat mari 
prefaceri revoluționare. Practic, s-a 
trecut la reorganizarea, în toate do
meniile. a întregii vieți economico- 
sociale. la transformarea României 
dintr-o tară înapoiată din punct de 
vedere economic și social intr-o țară 
industrial-agrară în plin progres, 
care asigură condiții de viață, de 
muncă dintre oele mai bune pentru 
întregul popor.

Transformări radicale s-au pro
dus, totodată, pe plan politic 
și social ; s-a întărit și s-a 

dezvoltat continuu democrația so
cialistă, a fost Imprimat un curs 
nou activității ideologice și po- 
litioo-educative. Secretarul general 
al partidului — care și-a adus 
contribuții esențiale, excepționale la 
îmbogățirea patrimoniului gindirii 
revoluționare — a elaborat teza 
potrivit căreia depășirea de către 
România, într-un timp scurt, a sta
diului de tară în curs de dezvoltare 
necesită, măsuri ferme pe planul 
modernizării economiei, dar și pe 
acela al dezvoltării conștiinței so
cialiste. al formării omului nou. Atit 
strategia partidului, cit si metodele, 
formele sale de activitate s-au dove
dit a fi strins legate de concepția 
înaintată, revoluționară privind par
ticiparea întregului popor la condu
cerea societății. Pe fondul acestor 
realități, de la un an la altul a cres
cut tot mai mult rolul partidului in 
societate, s-a întărit continuu unita
tea întregului popor în jurul Parti
dului Comunist Român, ai secreta
rului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Un loc central in opera social- 
politică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu revine concepției 
înaintate, novatoare, profund știin
țifice despre partid. Din această 
perspectivă a fost redimensionată 
misiunea partidului în societate. în 
spiritul celor mai înaintate tradiții 
ale gindirii revoluționare din tara 
noastră, a fost promovată si dez
voltată concepția potrivit căreia 
partidul constituie un organism pe 
deplin integrat în structura societă
ții ;• partidul este centrul ei vital, 
afirmindu-și funcția de forță poli
tică conducătoare din interiorul co
lectivelor. in strins dialog, intr-o 
conlucrare activă, permanentă cu 
oamenii muncii. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că parti
dul nu este o noțiune abstractă și, 
în consecință, despre el nu se poate 
vorbi in mod abstract. Partidul este 
un organism viu ; el trăiește și 
acționează prin oameni. Istoria parti
dului — parte integrantă a istoriei 
naționale unitare a poporului român 
— este istoria oamenilor. Conștiința 
partidului este conștiința oamenilor, 
a comuniștilor. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a elaborat teza 
de esență revoluționară potrivit că
reia partidul trebuie să se înnoiască 
mereu, să-și perfecționeze activi
tatea. pentru a putea determina, mai 
departe, schimbări radicale in în
treaga societate.

Partidul, țară, poporul sînt. azi, 
valorile fundamentale în procesul 
edificării noii societăți in România. 
Unitatea lor de monolit reprezintă 
filonul de aur al continuității ma
rilor valori ce au lost făurite, de-a 
lungul unei tumultuoase istorii. în 
vatra noastră milenară. Iar simbolul 
aoestei trainice unități este ctitorul 
României noi, socialiste, deschiză
torul de drumuri noi în istoria 
noastră națională — secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Unitatea poporului și a partidului 
este o realitate fundamentală a so
cietății noastre ; dar în aoelași timp 
este și o cerință obiectivă a con
strucției noii societăți în România. 
Relevarea cu pregnanță a acestei 
idei — a unității indestructibile 
dintre partid și popor în edificarea 
societății socialiste multilateral dez
voltate — se înscrie între contribu
țiile esențiale pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a adus, după 
Congresul al IX-lea. la îmbogăți
rea patrimoniului gindirii revolu
ționare. în concepția secretarului 
general al partidului, pe deplin 
confirmată de realitate, depășirea 
într-un timp scurt a stadiului de țară 
în curs de dezvoltare presupune uni
rea tuturor energiilor creatoare ale 
întregului popor. Atit strategia parti
dului, cit și formele, metodele sale 
de activitate în actuala etapă sînt 
strîns legate de această concepție 
înaintată, profund revoluționară. Ea 
este magistral sintetizată în teza 
potrivit căreia partidul ’ conduce 
împreună cu poporul, pentru popor.

Nu a fost insă nici simplu și nici 
ușor drumul pină acum. Pen
tru ca țara să se înscrie pe 

coordonatele progresului multilate
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a proiectat țeluri tot mai înalte, 
tot mai- cutezătoare și a însu
flețit intregul popor in efortul 
de a atinge aceste înălțimi, de a 
le depăși. Realizările țârii, din 
acești ani rodnici, sînt o trainică 
temelie a patriei de miine. Pentru 
viitorul României, partidul a adoptat, 
la cel de-al XIII-lea Congres, o- 
biective dintre cele mai cuteză
toare. Așa cum sublinia secretarul 
general al „ partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaitșescu, „în noul cincinal 
tara noastră trebuie să treacă de la 
stadiul de tară socialistă in curs de 
dezvoltare la stadiul de tară mediu 
dezvoltată din punct de vedere eco
nomic și social, iar in anul 2000 să 
devină tară multilateral dezvoltată 
din toate punctele de vedere". De
sigur, drumul ce duce spre împli
nirea acestor teluri este cu desă- 
vîrșire nou. Istoria României, cu de
osebire istoria revoluției și construc
ției socialiste în patria noastră, a 
anilor rodnici din epoca de mărețe 
înfăptuiri de după Congresul al 
lX-lea, este însă bogată in învă
țăminte cu privire la ceea ce parti
dul, poporul au de făcut de aici 
inainte. Cu privire la marile răs
punderi ce le revin față de prezentul 
Si viitorul tării.

Ifi temeiul istoricelor hotărîri ale 
Congresului al XIII-lea, partidul, 
secretarul său general au direcțio- 
nat noi căi de acțiune revoluționară

pentru accelerarea procesului de mo
dernizare a producției. Pentru creș
terea in ritm susținut a productivi
tății și calității, a eficienței muncii 
sociale. Pentru folosirea rațională a 
resurselor țării. Pentru perfecționa
rea in continuare a conducerii știin
țifice a societății, pe baza planului 
național unic. Pentru trecerea pe 
scară largă la mecanizarea, automa
tizarea și electronizarea prooeselor 
de producție. A realiza, în fapt, o 
nouă calitate a muncii și a vieții 
înseamnă a determina mutații pro
funde, revoluționare in toate dome
niile de activitate economico-socială. 
A asigura perfecționarea organizării 
muncii și modernizarea producției.

Avem în fată cutezătoarele obiec
tive stabilite de Congresul al 
XIII-lea al partidului, care prefigu
rează dezvoltarea economico-socială 
a patriei noastre in actualul cin
cinal și în viitorul deceniu, pină la 
orizontul anului 2000. Poporul român 
privește spre viitor cu încredere de
plină in puterea sa de muncă, de 
creație, în voința sa de a ridica 
tara pe trepte tot mai înalte de 
progres și civilizație. Dar și cu de
plina înțelegere că mai avem încă 
de învins greutăți. Lumea in care 
trăim este ca o mare în furtună, 
dominată de tensiuni economice, po
litice, militare și morale. O politică 
externă activă, in deplină unitate 
dialectică cu realitățile interne, pro
movată de președintele României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. se în
scrie ca o contribuție fundamen
tală a țării noastre la apărarea 
dreptului popoarelor la pace, la dez
voltare, la înfăptuirea unei noi or
dini economice internaționale. la fău
rirea unei lumi mai bune și mai 
drepte, fără arme și fără războaie. 
Drept recunoaștere a profundului 
umanism al politicii internaționale 
românești, a caracterului său con
structiv, în opinia publică mondială 
au dobindit o largă circulație apre
cierile de ..Erou ai Păcii" pentru to
varășul Nicolae Ceaușescu și de 
„Tară a' Păcii" pentru România so
cialistă.

Privim cu încredere viitorul. O 
facem cu deplina convingere că în
făptuirea cutezătoarelor obiective ale 
dezvoltării economice și sociale a 
României în perioada 1983—1990 și 
în perspectivă, pină la sfîrșitul ac
tualului secol, obiective stabilite de 
Congresul al XIII-lea, cere o atitu
dine nouă, superioară față de muncă. 
Este marea lecție pe care a învă
țat-o profund întregul nostru popor 
în cei 22 de ani de înfăptuiri fără 
egal care au urmat Congresului al 
IX-lea. Este marea lecție care în
deamnă la o și mai mare răspun
dere patriotică, revoluționară, la fie
care loc de muncă. în îndeplinirea 
sarcinilor curente și de perspectivă. 
Care indeamnă. cu deosebire, la o 
multilaterală acțiune pentru con
tinua întărire a unității întregului 
nostru popor in jurul partidului, al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, aceas
ta fiind garanția cea mai sigură a 
întimpinării cu realizări de pres
tigiu a Conferinței Naționale a parti
dului, a împlinirii' aspirațiilor noas
tre pentru viitor, a programelor de 
dezvoltare economico-socială a pa
triei în anii oe vin. spre gloria și 
măreția României socialiste.

„ZIUA CONSTRUCTORILOR"
A intrat într-o fru

moasă tradiție ca, in fie
care penultimă duminică 
de iulie, să aducem un 
cald omagiu, alături de 
intregul nostru popor, 
muncii pline de răspun
dere fi abnegație depuse 
de unul din cele mai 
puternice detașamente 
muncitorești ale țării, cel 
al constructorilor. Insti
tuită din inițiativa perso
nală a secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, „Ziua 
Constructorului" poartă 
in ea o imensă încărcă
tură simbolică, exprimă 
cu strălucire vocația paș
nică și constructivă a po
porului nostru, hotărîrea 
sa nestrămutată, de a-și 
făuri o viață liberă și in
dependentă, in consonan
ță cu aspirațiile sale fun
damentale spre muncă, 
demnitate și bunăstare.

Privind marile platfor
me industriale înălțate in 
ultimii 22 de ani. impu
nătoarele citadele ale 
metalurgiei și construcți
ilor de mașini, cetățile 
complexe ale chimiei, 
salbele de lumină și e- 
nergie ale hidrocentrale
lor și termocentralelor, 
ne îndreptăm gîndurile 
cu respect și admirație

spr<! eforturile nobile, 
străbătute de cel mai au
tentic spirit revoluționar, 
depuse de constructori și 
montori, de proiectanți si 
arhitecți, de toți cei care 
și-au adus contribuția la 
ridicarea acestor falnice 
zidiri, demne de epoca 
cea mai bogată in împli
niri din istoria țării, in
trată in conștiința întregii 
noastre națiuni drept „E- 
poca Nicolae Ceaușescu". 
Sărbătorirea muncii con
structorilor. chiar In a- 
ceste zile cind aniversăm 
cu satisfacție și mândrie 
patriotică istoricul Con
gres al IX-lea, care a a- 
les in fruntea . parti
dului pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, are. 
in chipul cel mai firesc, 
o semnificație profundă.

Intr-adevăr, de concep
ția științifică și activita
tea prodigioasă a condu
cătorului partidului si 
statului nostru este lega
tă toată această operă 
constructivă de o cute
zanță și o amploare fără 
precedent, toate marile 
ctitorii ale României mo
derne. Beneficiind de ori
entările și sprijinul per
manent al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. ei. 
constructorii, au săpat un

nou drum Dunării spre 
Mare, au tăiat in inima 
munților panglica Trans- 
făgărășanului, au forat 
marile bulevarde subte
rane ale metroului bucu- 
reștean, au remodelat 
chipul Capitalei si al ora
șelor țării, intinerindu-le 
și innobilindu-le cu în
semnele frumosului și ale 
trăiniciei.

Parcurgem un an hotă- 
ritor dintr-un cincinal 
hotăritor pentru ridicarea 
țării spre o nouă treaptă 
de înflorire și civilizație. 
Asemenea tuturor oame
nilor muncii, constructorii 
sint chemați să transpună 
in realitatea vie a fapte
lor proiecte și mai vaste 
si cutezătoare, tn mod fi
resc, sarcinile ce le revin 
sint mobilizatoare și com
plexe. Înfăptuirea lor 
cere muncă, muncă susți
nută și energică, plină de 
exigență și răspundere. 
Dispun pentru aceasta de 
o temeinică zestre tehni- 
co-materială. de o bogată 
experiență in proiectare 
și execuție, dar, inainte 
de toate, de oameni cu o 
vastă pregătire politică și 
profesională, care și-au 
dovedit, in atîtea rinduri, 
dăruirea în muncă și ca
pacitatea de a îndeplini

cu succes sarcinile încre
dințate de partid și po
por.

Sint întrunite, așadar, 
toate condițiile ca perioa
da care urmează să de
termine un nou și puter
nic avint al activității 
desfășurate pe șantierele 
de investiții. De Ia orga
nizarea mai bună a lu
crărilor. introducerea lu
crului in două schimburi, 
folosirea cu randament 
deplin a utilajelor. întă
rirea ordinii și disciplinei 
in muncă, promovarea cu 
îndrăzneală și hotărire a 
experienței înaintate și a 
inițiativei valoroase — 
iată conturat un vast, 
cimp de acțiune, menit 
să determine accelerarea 
ritmului de lucru. înfăp
tuirea in condiții de efi
ciență inaltă a programu
lui de investiții, punerea 
in funcțiune la termen a 
tuturor noilor obiective 
economice, de locuințe si 
social-culturale planifi
cate.

Felicitlndu-i încă o dată 
de ziua lor, împreună cu 
intregul popor, le urăm 
constructorilor succes de
plin in misiunea nobilă și 
plină de răspundere ce 
le-a fost încredințată.

ACTUALITATEA sportivă
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Climatul umanismului revoluționar
(Urmare din pag. I)
moduri de existență și a 
altor mentalități. Spiritul
revoluționar 
aibă adinei

trebuie să 
rădăcini în

sentimentul demnității 
noastre naționale, in iden
titatea noastră spirituală, 
in gindirea noastră proprie, 
în forța argumentelor 
noastre etice și intelectua
le. El este străin de ceea 
ce sugerează expresia ro- 
rhânească ..a da cu pumnul 
în masă" sau „a pune 
pumnul în gură". Forța lui 
stă în larga deschidere la 
dialog, dar nu pentru a în
gurgita orice idei, cum iși 
închipuie unii, hipnotizați 
de tot ceea ce nu este 
endogen în modă. artă, 
știință. cultură. tehnică
etc. Deschis dialogului, 
spiritul revoluționar ne
obligă la atitudini demne,
lucide, pline de mîndrie
patriotică, la discernămint 
critic și intransigentă ideo
logică.

Ne mai întîlnim cîteoda- 
tă cu concepții și atitudini 
eronate cu privire la spiri
tul revoluționar, cu oameni 
care cred că spiritul revo
luționar e solicitat numai 
în rezolvarea unor mari 
probleme istorice, politice, 
sociale și economioe. numai 
în anumite împrejurări de 
răscruce și nu în viata 
concretă de fiecare zi. în 
numele unui fals umanism, 
al unei înțelegeri răstur
nate a lucrurilor, al unei 
tolerante filistine foarte 
nocive, ei vor să ne con
vingă că spiritul revolu
ționar ar fi o chestiune de 
calendar și nu o perma
nență a vieții noastre ideo
logice și spirituale.

Congresul al IX-lea al 
partidului, secretarul nos
tru general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ne 
arăta că spiritul revoluțio
nar nu este, și nu poate 
fi, o problemă și o atitu
dine de conjunctură, o hai
nă de sărbătoare pe care 
o îmbrăcăm numai Ia șe
dințe și la festivități sau 
în pragul pregătirii unor 
avansări, promovări.

Ar fi greșit să credem, 
cu comoditate și îngîmfare. 
că rigorile spiritului revo
luționar trebuie să șe apli
ce numai altora, și nu și 
nouă inșine. Suflul revolu
ționar al unei colectivități 
își are punctul de pornire 
în conștiința fiecărui mem
bru al ei. De aceea, exi

genta revoluționară se cade 
să înceapă cu fiecare din
tre noi. După 43 de ani 
de la Eliberare, fiecare 
cetățean al patriei trebuie 
să fie un revoluționar de 
profesie în profesiunea lui. 
la locul lui de muncă. Spi
ritul revoluționar numai în 
vorbe este inutil și infruc- 
tuos. Spiritul revoluționar, 
rodește cu toată forța nu
mai în fapte. în acțiuni. 
concrete. Nimeni nu poate 
fi revoluționar în ședințe, 
la festivități și conserva
tor în viața practică, în 
acțiunile pe care le între
prinde, în felul de a gindi 
și a se cemporta.

Promovat consecvent de 
partidul și statul nostru, 
de secretarul general al 
partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. spiritul 
revoluționar este. în ace
lași timp, aplicat în viată 
de milioanele de oameni 
ai muncii. Climatul revolu
ționar presupune îndrăz
neală creatoare din partea 
tuturor în complexul pro
ces al luptei dintre vechi 
și nou ; presupune recep
tivitate la înnoire. în toate 
domeniile de activitate, 
implicarea în construcția 
socialistă a celor mai îna
intate cuceriri ale științei 
și culturii. curajul de a 
gindi cu mintea proprie, 
de a analiza lucid, critic 
teze învechite, ruginite, 
care împiedică dezvoltarea 
și de a milita pentru pro
movarea continuei perfec
ționări a societății. Clima
tul revoluționar, propice 
fructificării tuturor ener
giilor creatoare ale po
porului nostru. întregii 
moșteniri culturale națio
nale și universale, emană, 
în primul rînd. din struc
tura profund democratică 
a orînduirii noastre sociale 
din care a fost înlăturată 
pentru totdeauna exploa
tarea omului de către om, 
se asigură, în mod real, 
dreptul la muncă și învă
țătură pentru toți fiii pa
triei, s-a creat un cadru 
organizatoric și condiții 
materiale pentru afirma
rea talentelor, a tuturor 
forțelor creatoare din rin- 
dul celor mai largi mase 
populare. Climatul revolu
ționar se degajă, de aseme
nea, din statutul oamenilor 
muncii de la noi. singurii 
stăpini la ei acasă, produ
cătorii. proprietarii și be
neficiarii tuturor bunurilor 
materiale și spirituale.

Climatul spiritual revolu
ționar este, după cum s-a 
dovedit, echivalent cu o 
puternică forță de produc
ție, cu o forță modelatoare 
de conștiințe capabilă să 
mobilizeze pe toți cețățenii 
patriei la munca de con
strucție socialistă. Iată de 
ce in „Codul . principiilor 
și normelor muncii și vieții 
comuniștilor, ale eticii și 
echității socialiste" se spu
ne răspicat că „toți comu
niștii trebuie să manifeste 
curaj și inițiativă in lupta 
pentru promovarea spiri
tului revoluționar, a nou
lui in producție. în activi
tatea economică și socia
lă, să acționeze cu hotărîre 
împotriva inerției, birocra
tismului, rutinei șl conser
vatorismului. a tot ceea ce 
este învechit și poate frîna 
progresul societății noas
tre socialiste".

Climatul revoluționar nu 
poate fi paradisiac, călduț, 
dulceag și idilic. El este 
incompatibil cu cocoloșirea 
neajunsurilor, cu închide
rea ochilor în fața impos
turii, a actelor imorale, a 
parazitismului, a risipei și 
a furtului din avutul ob
ștesc, a tuturor actelor 
antisociale care lovesc în 
interesele poporului și ale 
fiecărui cetățean în parte. 
Climatul revoluționar, pri
elnic creației în orice sec
tor de activitate, pentru a 
fi real și eficace nu poate 
rămine. niciunde și nici- 
cind. o noțiune abstractă, 
suficientă sieși, fără a se 
împleti organic cu datele 
concrete ale vieții oame
nilor. Spiritul și climatul 
revoluționar trebuie să se 
răsfringă în activitatea de 
fiecare zl și fiecare ceas a 
constructorilor noii. vieți, 
in existenta obișnuită a 
oamenilor. în relațiile de 
muncă. în cele sociale. în 
toate împrejurările exis
tenței. chiar dacă uneori 
atitudinea combativă, in
transigenta critică ar putea 
supăra pe unul sau oe altul. 
Climatul sănătos, revolu
ționar. prielnic oricărei 
forme de muncă și de crea
ție. solicită confruntări de 
opinii, discuții sincere și 
răspicate pentru soluțio
narea problemelor de in
teres general.

Pentru a păstra un bun 
și fructuos climat revolu
ționar. necesar vieții, ca 
apa și ca aerul, este nevoie 
să se respecte de către toți 
principiile fundamentale

ale eticii. în general, si ale 
eticii comuniste, in special. 
Climatul nostru revoluțio
nar ne solicită, de aseme
nea. tuturor, o fermă, con
secventă și intransigentă 
atitudine ideologică. Clima
tul revoluționar, spre deo
sebire de cel atmosferic ori 
geografic. nu-I face natura, 
ci. în exclusivitate. îl fac 
oamenii. De aici, obligația 
fiecăruia de a participa 
activ, creator, susținut la 
crearea și la instaurarea 
lui in societate, in viâta 
fiecăruia. El trebuie să pă
trundă adine în ființa 
noastră morală. în toate 
actele noastre publice. în 
munca de fiecare zi și în 
activitatea noastră creatoa
re. așa curd ne-o cere cu 
atita patos și profunzime 
secretarul general al parti
dului.

Plămînii acestei epoci 
Istorice de o uluitoare 
complexitate, amenințate 
de atîtea noxe, dar și capa
bilă de atîtea mărețe reali
zări. au nevoie să respire 
oxigenul curat și tare al 
spiritului revoluționar pen
tru ca însuși creierul lumii 
să se oxigeneze în mod co
respunzător. Mai mult ca 
oricînd, artele și literatura 
sint chemate să insuTe 
acest spirit și să creeze 
această atmosferă revolu
ționară în universul spiri
tual al oamenilor. Climatul 
revoluționar presupune ro
mantism revoluționar.

Se știe. E un adevăr 
axiomatic : o lume nouă, 
socialistă, se construiește 
cu entuziasm revoluționar 
sprijinit pe muncă asiduă, 
pe știință temeinică și con
știință comunistă. Con
structorul lumii noi nu 
poate fi un rutinat, un 
sceptic, un blazat. Con
strucția unei lumi noi pre
supune luciditate. dar și 
visare ; presupune pasiu
ne. dăruire și rnbire pen
tru ceea ce construiești. De 
aceea cel ce o edifică — 
cum ne arată documentele 
partidului și opera tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
— se cade să fie, ind’fe- 
rent de vîrstă si de mese
rie. un romantic revol îțio- 
nar, capabil «ă creadă eu 
toată ființa lui în necesi
tatea istorică a faptei sale 
patriotice, să înțeleagă dia
lectica devenirii societății, 
să-și zidească în temeliile 
grandiosului edificiu al 
socialismului elanurile ti-

mereții sale, inteligența, 
priceperea și ambițiile 
creatoare. Nu e vorba de 
o jertfă mistică, ci de o 
dăruire lucidă, generoasă 
care dă sens și conținut 
existentei noastre zilnice.

Din perspectiva Con
gresului al IX-lea al parti
dului, romantismul revo
luționar presupune pre
zența activă, plină de ini
țiativă, în rindurile cele 
mai înaintate ale con
structorilor socialismului. 
Presupune îndrăzneală ba
zată pe cunoaștere, gene
rozitate lucidă. partici
pare susținută la promo
varea noului în toate do
meniile de activitate. El 
solicită din partea fiecă
ruia spirit critic și analitic, 
dar șl forța de a ne auto- 
cunoaste și a ne judeca 
autocritic. El este incom
patibil cu rutina ei inerția, 
cu comoditatea și delăsa
rea. El este o stare trează, 
activă a conștiinței revo
luționare. un atribut ina
lienabil al omului nou, 
hotărît să-și modeleze con
tinuu conștiința, să se 
autoperfecționeze tn pro
cesul construcției și al 
muncii.

Generozitatea. umanis
mul romantismului revo
luționar nu pot face nici
odată casă bună cu mes
chinăria mic burgheză, cu 
spiritul îngust, egoist, cu 
tendința de căpătuială și 
cu arivismul. El implică, 
în structura lui intimă, o 
impecabilă frumusețe mo
rală, respectarea cu stric
tețe a principiilor eticii si 
echității socialiste, o ome
nie funciară ridicată pe 
treptele cele mai înalte 
ale umanismului socialist, 
așa cum s-au petrecut, de 
altfel, lucrurile după Con
gresul al IX-lea al parti
dului, Astfel, romantis
mul revoluționar e un 
atribut organic al omului 
nou și al noii noastre so
cietăți socialiste. El nu 
trăiește prin sine și de la 
sine, ci prin conștiința și 
gindirea noastră înainta
tă. revoluționară. prin 
faptele noastre de fiecare 
zi. El izvorăște din viață 
și din ființa noastră ca o 
plantă din pămîntul rea
văn și fertil. El este o 
cucerire a noului timp al 
țării inaugurat acum 22 
de ani de istoricul Con
gres al IX-lea al parti
dului.

EXCELENTA EVOLUȚIE A ECHIPAJELOR 
NOASTRE LA REGATA DE CANOTAJ

Cele șase echipaje românești au cucerit 
cinci medalii de aur și una de argint

a fost un
i echipajele

Pe apele frumosului
Regata de canotaj t 

veritabil triumf pentru 
noastre, 
centru nautic de (a Jarun, de lingă 
Zagreb, din cele șase echipaje care 
au participat la Universiada ’87 — 
cind au cucerit medaliile de aur, îar 
al șaselea medalia de argint I Cano
toarele și canotorii care au reprezen
tat cu brio mișcarea sportivă studen
țească din România eu dat astfel o 
confirmare a valorii înalte a sportu
lui nostru universitar, a valorii teh
nice deosebite în 
plan mondial a 
canotajului nos
tru, ce se Impu
sese atit de stră
lucit cu prilejul 
Jocurilor Olimpi
ce din 1984. Feli
citările cele mai 
călduroase cano
toarelor, canoto
rilor și antrenori
lor lor pentru 
modul exemplar 
tn care au repre
zentat culorile 
mișcării sportive 
studențești din 
România la marea 
dială universitară.

Seria victoriilor a 
Marioara Popescu, 
medaliată cu aur Ia 
timpul 
următoare s-au 
Gheorghieva (Bulgaria) — 7’37”19/100, 
Silken Laumann (Canada) — 7'53” 
32/100. Astrid Unger (Austria) — 
8’07”08/100.

Medalie de aur a obținut, de ase
menea, Maria Sava, la schif simplu, 
categoria ușoară, 
8’01”16/100, urmată 
zovici (Iugoslavia) 
Kristine Karlson 
08/100.

A treia medalie 
cursul feminin a fost adjudecată de 
echipajul de schif 4 cu visle — Doina 
Ciucan, Anișoara Minea, Anișoara 
Bălan, Veronica Cogeanu — înregistrat 
cu timpul de 6’32’’02/100. Pe locurile

înaintea ultimei zile de 
întreceri, bilanț strălu
cit al delegației studen
țești a României : 20 
medalii de aur, 11 de 

9argint și

competiție mon-

fost deschisă de 
învingătoare și 

schif simplu, cu 
de 7'35”37 100. Pe locurile 

clasat Magdalena

cu timpul de 
de Sonia Verme- 
— 8’24”35/100 si 
(S.U.A.) — 8’28”

de aur în con-

★

Alte rezultate la diferite discipline 
sportive din cadrul Jocurilor mon
diale universitare de vară de la 
Zagreb : atletism : masculin : 200 m : 
Wallace Spearmon (S.U.A.) —
20”42/100 ; aruncarea discului: Ran
dal Heisler (S.U.A.) — 62,38 m ;
triplusalt: Charlie Simpkins (S.U.A.) 
— 17,16 m; decatlon: Siegfried 
Wentz (R.F. Germania) — 8 348 
puncte ; feminin: 200 m: Gwen
dolyn Torrence (S.U.A.) — 22”
44/100 ; 5 km marș : Li Sujie
(R.P. Chineză) — 21’51”50/100 ; tenis 
(finale) : simplu masculin : Bruno 
Oresar (Iugoslavia) — Igor Sarici 
(Iugoslavia) 6—3, 6—0, 6—0 ; dublu

următoare s-au clasat Bulgaria — 
G’37”79 100, R.D. Germană — 6’41”, 
U.R.S.S. — 6’52”52/100, S.U.A. — 
7’00”82 100.

în proba de schif dublu cu rame, 
echipajul României (Mihaela Armă- 
șescu. Adriana Chelariu) a obținut 
medalia de argint cu 7’42”98/100, 
precedat de Bulgaria — 7’40”01/100. 
Medalia de bronz a revenit echipaju
lui Olandei — 7’49”20/100.

tn concursul masculin, proba de 
4 plus 1 rame s-a încheiat cu vic

toria echipajului 
României — Va- 
sile Tomoioagă, 
Dragoș Neagu, 
Dorel Năstase, 
Valentin Robu și 
Florin Micu — 
medaliat cu aur, 
după o cursă 
spectaculoasă, în 
care sportivii 
noștri au condus 
încă din start și 
au rezistat la 
finiș atacului e- 
chipajuluî ita
lian. învingăto
rii au fost crono

metrați tn 6’36”08/100, pe locui doi 
s-a situat Italia — 6’38”75/100, Iar pe 
poziția a treia — Canada, în 
6’40”83/100.

La schif dublu eu rame, echipajul 
român Dănuț Dobre — Dragoș 
Neagu a cîștigat, la rîndul său, me
dalia de aur, în 7’12”42/100, fiind 
urmat în clasament de Brazilia șl 
Iugoslavia.

Astăzi. în ultima zi a Universiadei 
sînt programate ultimele probe ale 
concursului de atletism, în care țara 
noastră va fl reprezentată de Elena 
Murgoci (la maraton), Sorin Matei 
(săritura în înălțime), Mitica Jun- 
ghiatu (800 m), Liliana Năstase și 
Marieta Ilcu (săritura In lungime).

înaintea acestor finale, delegația 
studenților sportivi din România la 
Jocurile Mondiale Universitare de Ia 
Zagreb a cucerit 40 de medalii, 
dintre care 20 de aur, 11 de argint și 
9 de bronz.

de bronz

★

i

Numeroase 
competiții de masă 

sub egida „Daciadei"
La asociațiile din școli, întreprin

deri și instituții, ca și la acelea din 
mediul rural continuă manifestările 
sportive de masă in cadrul larg al 
ediției de vară a „Daciadei".

Spicuim din programul sfârșitului 
de săptămînă citeva acțiuni semni
ficative pentru amploarea și diversi
tatea sportului de masă : la Găești 
și Rodna — manifestări duminicale 
cultural-polisportive ; la Cimpulung- 
Moldovenesc — „Cupa Șoimul" la 
patinaj pe rotile; la Gura Humorului 
— „Cupa Ariniș" la handbal, volei, 
minifotbal, ciclism, tenis și înot; la 
Oltenița — „Cupa tineretului" la 
înot ; la Alba Iulia — „Cupa meta
lurgistului" la handbal, volei și po
pice ; la Suceava — „Clipa chimistu
lui" la handbal, popice și șah ; la 
Vatra Dornei — „Cupa Rapid" la po
pice ș.a.m.d.

Informăm de asemenea că astăzi 
se încheie, la Bacău, prin finalele 
respective pe țară, citeva populare 
competiții care s-au adresat in spe
cial școlarilor : „Cupa Pionierului" 
la tenis de cimp (categoriile 11—12 
ani și 13—14 ani), la handbal (13—14 
ani), la badmington (11—12 si 13—14 
ani), precum și la fotbal (13—14 ani). 
Sub egida sindicatelor, azi, la Ro
man, menționăm desfășurarea fina
lelor la oină ale „Cupei U.G.S.R.".

FOTBAL: Trei victorii 
și un golaveraj de 12—0...

„Turneul capitalelor" — Ia care 
au luat parte selecționate de juniori 
din Praga. Varșovia, Budapesta, So
fia, precum și două formații din 
București — s-a încheiat cu victo
ria selecționatei denumite „Bucu
rești II". în meciul final pentru 
locurile 1—2. aceasta a intrecut la 
scor, cu 5—0, echipa Sofiei. Echipa 
București II, din care au făcut parte 
și cițiva dintre componentii repre
zentativei naționale de juniori, s-a 
dovedit pe cit de eficientă (trei vic
torii, golaveraj 12—0). pe atit de 
spectaculară în joc, spre deosebire 
de formația București I. slab pregă
tită pentru acest turneu și care s-a 
clasat pe penultimul Ioc. în partida 
pentru locurile 3—4 : Praga — Bu
dapesta 5—0. De-a lungul turneului 
s-a desprins prin valoare inaltă ju
niorul Stănicl (de la Sportul studen
țesc). o adevărată speranță a fotba
lului nostru.

Rubricâ de
Valeriu MIRONESCU

feminin : Leila Meski, Viktoria Mll- 
vidskaia (U.R.S.S.) — Eva Budarova, 
Nora Bajcikova (Cehoslovacia) 7—5, 
6—2 ; dublu mixt : Sabrina Goles, 
Bruno Oresar (Iugoslavia) — Leila 
Meski, Andrei Olkovski (U.R.S.S.) 
6—2, 6—3 ; sărituri în apă — trațnbu
lină feminin : Wei Lu (R.P. Chineză) 
— 458,76 puncte ; volei (finale) : 
masculin : Iugoslavia — R.P. Chi
neză 3—fl (15—11, 15—11, 15—9) ; fe
minin : R.P. Chineză — U.R.S.S. 3—1 
(15—13, 12—15, 1,6—6. 16—14) ;
baschet — masculin (semifinale) : 
Iugoslavia — Spania 100—69 (52— 
34) ; S.U.A. — Cuba 88—70 (43—45).

vremea
Institutul de meteorologic și hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul cuprins între 19 iulie, 
ora 21 — 22 iulie, ora 21. în țară : 
Vremea va fi caldă îndeosebi în regiu
nile sudice, Iar cerul variabil cu în- 
norări mai accentuate în zonele de 
deal și munte unde vor cădea ploi sub 
formă de aversă însoțită de descărcări 
electrice. Aici cantitățile de apă izolat pot depăși 15 litri pe metrul pătrat în 
24 de ore. în celelalte zone averse de 
ploaie izolate după-amiaza mai ales- în 
a doua parte a intervalului. Tempe
raturile minime vor fl cuprinse între 
14 și 24 de grade, iar cele maxime în
tre 25—35 de grade.
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Poporul american șl eu personal vă mulțumim pentru mesajul de 
felicitare cu prilejul sărbătoririi celei de-a 211-a aniversări a independenței 
noastre.

Cu sinceritate.

RONALD REAGAN

ÎN AGRICULTURĂ

CU TOATE FORȚELE 
LA SECERIȘUL GRÎULUI!

Județul Ialomița a încheiat 
recoltarea griului
Telegrama adresată 

tovarășului Nicolae Ceaușescu
Intr-o telegramă adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 

secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, de către Comitetul județean Ialomița al P.C.R. se 
raportează că lucrătorii ogoarelor din acest județ au încheiat recoltarea 
griului pe întreaga suprafață intr-o perioadă scurtă de timp și fără 
pierderi, obținînd și cea mai mare recoltă din intreaga istorie a județului. 
De asemenea, a fost semănată intreaga suprafață planificată cu porumb 
boabe in cultură succesivă, in termenul stabilit.

Faptele noastre de muncă, pe care le înscriem in cronica acestui 
timp eroic, se spune în telegramă, le dedicăm împlinirii a 22 de ani de 
la istoricul Congres al IX-lea, care, exprimînd voința unanimă a 
întregului partid și popor, v-a ales în fruntea partidului, deschizind 
astfel epoca celor mai mărețe împliniri din istoria noastră multimilenară. 
Folosim acest prilej pentru a vă aduce dumneavoastră, marelui bărbat 
al tării, erou între eroii neamului, luptător neobosit pentru binele și 
fericirea poporului, pentru pace și progres în întreaga lume, eminentă 
personalitate a contemporaneității, un cald și respectuos omagiu, cele mai 
călduroase mulțumiri, însoțite de ferma noastră hotărire de a urma 
neabătut exemplul dumneavoastră de revoluționar, de muncă și viață 
dedicat măreției României socialiste.

In același timp, dînd glas sentimentelor de stimă și recunoștință 
pe care comuniștii, toți locuitorii județului Ialomița le nutresc față 
de tovarășa academician doctor inginer Elenă Ceaușescu. eminent om 
politic și de stat, savant de renume mondial, îi aducem calde mulțumiri 
pentru modul in care îndrumă cercetarea și știința, care au un rol 
deosebit de important și in obținerea recoltelor bogate cu care ne 
prezentăm astăzi.

în telegramă se exprimă angajamentul oamenilor muncii din agricul
tura județului de a întîmpina cu realizări remarcabile marea sărbătoare 
națională a poporului român de la 23 August și Conferința Națională 
a Partidului, Comunist Român.

Operativitate absolut necesară
Se Știe. în județul HUNEDOARA, 

condițiile naturale diferă mult de la 
o zonă la alta. Ca atare, diferită 
este și coacerea lanurilor. Asemenea 
situații obligă pe specialiștii din a- 
gricultură să se afle permanent pe 
cîmp pentru a dirija operativ com
binele in lanurile coapte. Așa se 
procedează în cele mai multe uni
tăți agricole din județ. In lunca Mu
reșului, pe o solă a cooperativei a- 
gricole Deva se află o formație 
compactă din șapte combine, con
dusă de Vasile Călmățui, care ne-a 
spus : „Ne-am organizat în așa fel 
munca incit să executăm, intr-un 
timp scurt și de cea mai bună cali
tate. toate lucrările. Iar aceasta în
seamnă buna funcționare a combi
nelor. Și trebuie să remarc că nu 
am înregistrat pînă acum nici o de
fecțiune Ia combine". Intr-adevăr, 
mecanizatorii de aici, ca și cei din

Viteza de lucru trebuie mult sporită!
In județul IAȘI, secerișul s-a ge

neralizat în toate consiliile agroin
dustriale. Pină în seara zilei de 17 
iulie, recolta a fost strînsă de pe 
13 247 hectare din cele 70 200 hectare 
aflate în cultură. Se insistă acum 
pe creșterea ritmului de lucru in 
toate unitățile agricole. In ce mod ? 
„Fiecare om care participă la se
ceriș trebuie să-și îndeplinească și 
să-și depășească norma de lucru 
stabilită — subliniază tovarășul 
Ionel Mitrică, secretar al comitetului 
județean de partid. Pentru aceasta, 
insistăm ca toate utilajele să fie pre
gătite de seara, iar oamenii să știe 
ce au de făcut, incit dimineața să 
înceapă recoltarea îndată ce se ri
dică rouă și să se lucreze întreaga 
zi-lumină“. Cum se aplică măsurile 
stabilite ?

în lanurile cooperativei agricole 
Lețcani erau concentrate 22 combi
ne. Pînă seara (16 iulie), pe tptal

tv
11,30 Telex11.35 Lumea copiilor • Telefilmoteca 

de ghiozdan (color). „Eroii nu au 
virstă". Producție a Studioului de 
Film TV. Cu : Rodica Horobeț, 
Cristina Deleanu, Constantin Di- 
plan, Gheorghe Dinlcă, Virgil An- driescu, Dorel Vișan, Valentin 
Uritescu, ștefan Bănică jr. și 
alții. Scenariul Francisc Muntea- 
nu. Regia Mihai Constantinescu. 
Episodul 215.40 Din cununa cînteculul românesc. 
Muzică populară

13.00 Album duminical (parțial color)
14,45 Bucuria de a zidi pentru țară 

• Emisiune prilejuită de ziua 
constructorului

13,00 închiderea programului
10.00 Telejurnal19.20 Țara mea azi (color). Epocă de glorii, epocă de fapte revoluțio

nare • Frumoșii ani ai patriei 
noastre — documentar

19.40 Cîntarea României (color). Oma
giul țării, conducătorului iubit. 
Emisiune realizată in colaborare 
cu Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste20.20 Film artistic. „Zile fierbinți". 
Producție a Casei de Filme Trei. 
Cu : Vladimir Găitan, Ileana Po- 
povicl, Marga Barbu, Mircea Al- 
bulescu, Sergiu Nicolaescu, Colea 
Răutu, Zephi Alșec, Mircea An- 
ghelescu, Alexandru Dobrescu, 
Jean Constantin. Scenariul Fran
cisc Munteanu. Regia Sergiu Ni- 
colaescu

21.35 Dulce Românie — muzică ușoară 
(color)

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

LUNI 20 IULIE
20,00 Telejurnal
20,20 Congresul al IX-lea al P.C.R. — 

Congresul marilor Înnoiri • știința la baza progresului economi- 
eo-social. Documentar (color)

20,33 Tezaur folcloric (color). Țara cîn- 
tecelor mele. Creații pe versuri 
de poeți țărani 

cooperativele agricole Simeria, Tur- 
daș. Ilia și din alte unități erau la 
datorie, lucrau cu răspundere în la
nurile care au ajuns mai repede la 
maturitate.

Roadele operativității în luarea 
deciziilor rezultă și din_ faptul că 
secerișul griului s-a generalizat in 
8 din cele 10 consilii agroindustriale 
din județ. Pînă vineri seara, lucrîn- 
du-se de dimineața pină la lăsarea 
întunericului, in unitățile agricole de 
stat și cooperatiste s-a strîns griul 
de pe 29 la sută din suprafața culti
vată. Organele de specialitate, ana- 
lizind rezultatele obținute, apreciază 
că acum utilajele trebuie folosite 
mai intens, astfel incit să sporească 
viteza de recoltare — condiție hotă- 
rîtoare pentru încheierea secerișului 
la termenul stabilit. (Sabin Cerbu, 
corespondentul „Scînteii").

unitate s-a strîns . recolta de pe 
250 hectare, din cele 360 hectare 
cultivate cu grîu. Din urmă. 5 ba- 
lotiere adunau paiele, iar alți me
canizatori pregăteau terenul pentru 
însămînțarea culturilor duble. în 
această unitate s-au semănat deja 
100 hectare cu porumb in a doua 
cultură. Și la cooperativa agricolă 
Ciurea s-au recoltat chiar din pri
ma zi 100 hectare din cele 400 hec
tare cu grîu cit are această unitate. 
Rezultate bune au și unitățile din 
consiliile agroindustriale Holboca, 
Movileni, Ciurea și altele. în care 
s-au recoltat deja cele mai 'mari 
suprafețe cu griu și unde se insă- 
mînțează repede culturile duble. 
Ritmul de lucru trebuie să sporeas
că și mai mult deoarece realizările, 
de pină acum la recoltarea griului 
nu pot fi considerate satisfăcătoare. 
(Manole Corcaci, corespondentul 
„Scînteii").

20.50 Noi. generația Epocii de Aur 
• Muncă, dăruire, spirit revolu
ționar

21,05 Timp eroic al vieții noastre (co
lor). Ecranul românesc — oglindă 
a grandioasei deveniri în perspec
tiva deschisă de Congresul al IX- 
lea al partidului.

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

cinema
• Cuibul de viespi î GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18:20.
• Pistruiatul (III) : UNION (13 49 04) 
— 9: 11.• Pistruiatul (I—II) : MUNCA
(21 50 97) — 15; 18.• O zi la București : DRUMUL SĂ
RII (3128 13) — 15; 17; 19.• Haiducii lui Șaptecai : VIITORUL 
(10 67 40) — 15: 17.15; 19.15.
• Liceenii : POPULAR (35 15 17) — 
15; 17; 19.• Misterele Bucureștilor : ARTA 
(21 31 86) — 9: 11,15: 13,30; 15.45; 18: 20.• Răpirea fecioarelor : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17; 19.• Un om pe șosea : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11,15; 13,30; 15.45: 18; 20.
• Program special pentru copii și ti
neret : DOINA (15 63 84) — 8,45; 11,30; 
12,45: 14,15; 17; 19,30.• Mari regizori, mari actori : SCA
LA (11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.• Cucoana Cliirița : COSMOS
(27 54 95) — 9; 11: 13: 15,15; 17,30; 19.30.
• Medalion Alain Delon : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 
20,15.• Old Shatterhand ; LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Bomboane sărate : VICTORIA 
(16 28 79) — &; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Jandarmul și jandarmerițele : 
STUDIO (59 53 15) — 9,30; 11.30; 13,30; 
15.30; 17,30; 19.30, COTROCENI 
(49 48 48) — 1Ș; 17; 19.
• O farsă pentru cuscru : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.

Cronica zilei
Simbătă dimineața, nava școală 

poloneză „Grif", care a efectuat o 
vizită in portul Constanța, a părăsit 
apele teritoriale românești. Pe 
timpul cit s-au aflat in tara noastră, 
membrii echipajului au vizitat Insti
tutul de Marină, obiective cultural - 
turistice și rrțonumente istorice din 
municipiul Constanta și de pe lito
ralul românesc al Mării Negre.

Buna organizare
- decisivă in bătălia 

cu timpul
Se lucrează intens la secerișul griu

lui pe cele’ 48 000 hectare cultivate 
în județul ARGEȘ. Pină vineri seara 
recolta a fost strinsă de pe 27 300 
hectare. Ritmul de lucru este in con
tinuă creștere. Dacă pină in ziua de 
15 iulie fuseseră recoltate 13 000 
hectare, in ziua de 16 iulie s-a ajuns 
la 20 860 hectare. Ce asigură spori
rea vitezelor de lucru la recoltarea . 
griului ? Inginerul Petre Leca, di
rectorul Trustului de mecanizare 
Argeș, ne spune : „Cadrele de con
ducere și specialiștii dirijează utila
jele in lanurile care s-au copt mai 
repede. Combinerii lucrează neîntre
rupt de dimineața cind sc ridică 
rouă și pină seara tirziu, mecanicii 
înlătură operativ defecțiunile ivite 
la utilaje. Sint citeva din măsurile 
stabilite din vreme de comandamen
tul județean pentru agricultură care 
acum sint respectate întocmai".

Un bun exemplu in ce privește 
modul cum se aplică măsurile sta
bilite in consiliul unic agroindus
trial Costești 11 oferă cele trei coo
perative agricole din comuna Buzo- 
iești, unde s-au cultivat 2 700 hec
tare cu griu. Pentru grăbirea lucră
rilor, aici sint concentrate 42 com
bine, 20 prese de balotat și 20 mij
loace de transport. Intrucit au fost 
identificate cu rapiditate lanurile 
coapte spre care au fost dirijate cu 
prioritate combinele, in cele trei 
cooperative recolta a fost strinsă in 
scurtă vreme de pe 1 000 hectare. 
Deoarece coacerea griului se produ
ce diferențiat și recoltarea se reali
zează diferențiat. Iată un exemplu. 
La cooperativa agricolă din Ionești un 
lan intins de griu a dat mai repede in 
pirgă. Pentru a se evita eventualele 
pierderi, au fost indreptate spre a- 
cest punct 13 combine, 18 capacități 
de transport și 10 prese cu sănii des
tinate eliberării de paie a terenului. 
Lucrările, conduse de Radu Ion, in- 
ginerul-șef al unității, au fost de
clanșate în ziua de 15 iulie, orele 9. 
cind spicele s-au zvîntat. Combinerii 
n-au încetat lucrul decit seara, la 
apusul soarelui. în lanuri s-au găsit 
și 180 elevi conduși de profesorii lor. 
care au adunat spicele rămase, pe 
miriști. De eliberarea de paie a te
renului. executarea arăturilor și se
mănatul culturilor duble s-au ocu
pat primarul Gheorghe Torița și 
Constantin Necșoiu. șeful secției de 
mecanizare. N-a fost scutită de răs
pundere nici contabila-șela a unită
ții, Alexandra Nițu. care împreună 
cu Ecaterina Tendorescu. șefa fer
mei, și Însoțitorii stabiliți pentru 
fiecare mijloc de transport aU trans
portat la baza de recepție intreaga 
cantitate de griu treierată. Mari can
tități de paie au fost duse cu căru
țele în parcul de furaje al unității. A 
fost o zi rodnică, cu împliniri și evi
dențieri în muncă. îi notăm aici pe 
combinerii Tudor Marin, Dumitru 
Neagoe și Florea Necula, care au 
strîns in ziua amintită cite 30 tone 
de griu fiecare.

La C.A.P. Ungheni, din consiliul 
agroindustrial Miroși, lucrau grupat, 
pe o solă de 40 de hectare, șase 
combine. Inginerul-șef al cooperati
vei. Ion Pană, ne vorbește cu in- 
dreptățită mindrie că aici se vor ob
ține cel puțin 7 000 kg grîu la hectar 
și că nu e singura solă cu grîu curat 
și bogat din cooperativa agricolă Un
gheni. Și in alte unități agricole din 
județul Argeș combinele lucrează 
grupat, ceea ce este de natură să 
sporească viteza de lucru și să se 
înlăture operativ eventualele defec
țiuni ce apar.

Sporirea vitezei de lucru la sece
riș în toate unitățile agricole aîe ju
dețului este de natură să grăbeașcă 
și executarea celorlalte lucrări de 
sezon. Așa. de exemplu, culturile du
ble au fost însămințate in coopera
tivele agricole in proporție de 69 la 
sută din suprafețele prevăzute, iar 
în întreprinderile agricole de stat 
— 51 la sută. (Gheorghe Cirstea, co
respondentul „Scînteii").

• Șatra: FLACĂRA (20 33 40) — 15; 
17; 19.• Locuri în inimă : GRADINA PARC 
HOTEL (17 08 58) — 21,15.• Gheața verde : GRADINA ARTA 
(21 31 86) — 21.

teatre

CONGRESUL EXTRAORDINAR AL P.C. BRAZILIAN

Mesajul de salut al P.C.R.
BRASILIA 18 (Agerpres). — La 

Brasilia s-au deschis lucrările celui 
de-al VIII-lea Congres extraordinar 
al P. C. Brazilian. Delegații dezbat 
raportul politic al C.C. al P.C.B., ur- 
mind a stabili sarcinile comuniștilor 
brazilieni in etapa următoare de 
dezvoltare a tării. De asemenea, vor 
fi alese organele de conducere ale 
partidului.

In numele Partidului Comunist 
Român, al secretarului,, său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, au fost 
transmise deiegaților. tuturor mem
brilor partidului, clasei muncitoare 
din Brazilia do către Constantin 
Radu, secretar al C.C. al P.C.R., lin 
cald salut tovărășesc, împreună cu 
cele mai bune urări de succes in ac
tivitate.

Comuniștii, oamenii muncii din 
România socialistă urmăresc cu deo
sebit interes activitatea Partidului 
Comunist Brazilian pentru apărarea 
drepturilor fundamentale ale clasei 
muncitoare, ale poporului brazilian, 
pentru promovarea unor profunde 
transformări înnoitoare, democratice 
in societate, care corespund năzuin
țelor de progres economic și social 
ale poporului brazilian, a spus vor
bitorul.

în continuare a fost relevată evo
luția pozitivă a raporturilor de 
prietenie, colaborare și solidaritate 
care s-au statornicit și se dezvoltă 
intre partidele noastre, fiind expri
mată. convingerea că aceste legături 
bazate pe stimă și încredere recipro
că vor continua să se dezvolte și în 
viitor, in interesul celor două popoare 
ale noastre, al cauzei înțelegerii și 
păcii in intreaga lume.

După ce se face o trecere in re
vistă a amplei și rodnicei activități 
desfășurate de poporul român sub 
conducerea P.C.R.. în frunte cu se
cretarul său general. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru realizarea 
programului de dezvoltare continuă 
a țării adoptat de cel de-al XlII-lea 
Congres, se relevă că situația inter
națională se menține deosebit de 
gravă și complexă, ca urmare 
a intensificării, fără precedent, a 
cursei 'înarmărilor, îndeosebi a inar- 
mărilor nucleare, a existenței și 
chiar agravării unor conflicte in di
ferite regiuni ale lumii, a continuă
rii politicii de forță, de amestec in 
treburile interne ale altor state, a

Convorbiri româno-elene pe linie de tineret
ATENA 18 (Agerpres). — în con

tinuarea vizitei pe care o între
prinde în Republica Elenă delega
ția Uniunii Tineretului Comunist, 

’tovarășul Nicu Ceaușescu, prim-se- 
cretar al C.C. al U.T.C.. ministru 
pentru problemele tineretului, s-a 
intilnit cu Mihail Stefanidis. prim- 
vicepreședinte al Parlamentului, cu 
George Papandreu. deputat in parla
ment, membru al Biroului Executiv 
al C.C. al PASOK. P. Petsalnicos, 
ministru secretar de stat pentru 
problemele tineretului, și A- Peponis, 
ministrul industriei, energiei și teh
nologiei.

în cadrul Întrevederilor s-a efec

MOSCOVA

Ședința Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.
MOSCOVA 18 (Agerpres). — La 

Moscova a avut loc ședința Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S. care a 
aprobat măsurile în vederea înde
plinirii hotăririlor recentei plenare 
a C.C. al P.C.US.S. Cheia rezolvării 
sarcinilor trasate de plenară — s-a 
subliniat — constă in asigurarea 
participării reale a celor mai largi 
mase la conducerea economiei.

GENEVA

Raport prezentat la sesiunea U.N.C.T.A.D.
GENEVA 18 (Agerpres). — Pro

punerile de reformă pentru revitali- 
zarea economiei mondiale făcute în 
cadru! celei de-a șaptea sesiuni a 
U.N.C.T.A.D. trebuie să aibă un ca
racter obligatoriu. Sugestia în. acest 
sens este conținută intr-un raport 
elaborat de Sistemul pentru cerceta
re și informații al țărilor nealiniate 
și al altor țări in curs de • dezvoltare. 
Documentul se pronunță pentru 
crearea unei comisii care să urmă

E DE PRESA
scurt

SESIUNE. La Havana s-au în
cheiat lucrările primei sesiuni a 
Adunării Naționale a Puterii Popu- 
lâre (parlamentul), la care au luat 
parte Fidel Castro, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Cuba, președin
tele Consiliului de Stat și al Con
siliului de Miniștri ale Republicii 
Cuba, alti conducători de partid și 
de stat. Deputății au adoptat noul 
cod civil, rapoartele # Ministerului 
Agriculturii și ale organelor puterii 
populare din provincia Holguin. 

ADUNARE POPULARA. Simbă
tă. la Karlovo, unde a văzut 
lumina zilei eroul national bulgar 
Vasil Levski. a avut loc o adunare 
populară consacrată aniversării a 
150 de ani de Ia nașterea marelui 
luptător impotriva dominației oto
mane. La adunare a participat 
Todor JivRov. secretar general al 
C.C. al P. C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Bul
garia.

PLENARĂ. Luind cuvintul în 
cadrul lucrărilor Plenarei C.C. al 
Partidului Congelez al Muncii, 
care se desfășoară la Brazzaville, 
Denis Sassou Nguesso. președintele 
C.C. al partidului. președintele 
R. P. Congo, a subliniat necesita
tea studierii si folosirii experien
țelor acumulate în vederea elabo
rării unor programe de dezvoltare 
pe termen lung. Vorbitorul a evi-

adincirii continue a marilor decalaje 
economice și sociale dintre țările 
dezvoltate și cele în curs de dezvol
tare, înrăutățirii situației acestor, 
țări, ceea ce face să crească instabi
litatea și pericolul unui nou război 
mondial.

Pornind de la aceste probleme 
grave, partidul și țara noastră apre
ciază că problema fundamentală a 
epocii noastre o constituie oprirea 
cursei înarmărilor și trecerea la mă
suri concrete de . dezarmare, in pri
mul rind de dezarmare nucleară, a- 
sigurarea dreptului suprem al po
poarelor la existentă liberă și dem
nă, la viață, la pace.

Țara noastră — a arătat în conti
nuare vorbitorul — consideră că s-au 
creat condițiile necesare pentru înlă
turarea războiului din viața omeni
rii. pentru eliminarea armelor nu
cleare. înfăptuirea dezarmării gene
rale și pentru eliminarea totală a 
armelor.

Partidul Comunist Român, Româ
nia socialistă consideră că se impu
ne sporirea eforturilor pentru solu
ționarea tuturor conflictelor între 
state, numai pe calea tratativelor. în 
mod deosebit trebuie intensificată 
lupta pentru realizarea unei păci 
globale, trainice și juste, în Orientul 
Mijlociu, în America Centrală și în 
alte zone ale globului.

Avind în vedere situația economică 
mondială gravă. România consideră 
că este necesar să se acționeze cu 
toată hotărîrea în vederea lichidării 
subdezvoltării și instaurării unei- noi 
ordini economice internaționale, ba
zată pe deplina egalitate și echi
tate.

în încheierea cuvîntului de salut 
este exprimată necesitatea Întăririi 
conlucrării, solidarității și unității 
dintre partidele comuniste și mun
citorești. bazate pe respectarea prin
cipiilor autonomiei și independenței 
fiecărui partid, a dreptului lor de 
a-și elabora linia politică, strategia 
și tactica revoluționară, corespunză
tor condițiilor istorice, naționale și 
sociale din propria lor țară, ca și a 
colaborării între partidele comuniste 
și muncitorești, socialiste, social-de- 
mocrate. alte forțe progresiste și de
mocratice, pe baza principiului ega
lității și respectului reciproc, in lupta 
pentru pace și progres in lume, pen
tru salvgardarea omenirii de perico
lul unui război nuclear.

tuat un schimb de informații și ex
periență cu privire la preocupările 
actuale ale tineretului in România 
si. respectiv. Grecia, participarea sa 
la dezvoltarea economi eo-soeială a 
celor două țări, precum și la unele 
aspecte ale vieții internaționale.

Desfășurate intr-o atmosferă cor
dială. prietenească, convorbirile au 
relevat dorința comună de a extin
de .si diversifica relațiile de colabo
rare dintre tinerii celor două țări. în 
spiritul înțelegerilor realizate la cel 
mai înalt nivel.

La convorbiri a luat parte Nicolae 
Ecobescu. ambasadorul tării noastre 
la Atena.

Biroul Politic a aprobat, totodată, 
documentele privind perfectionarea 
conducerii economiei, care stabilesc 
direcțiile restructurării în domeniile 
planificării, aprovizionării tehnico- 
materiale. preturilor, mecanismului 
de finanțare si creditare si în alte 
sfere de activitate — relatează agen
ția T.A.S.S.

rească aplicarea hotăririlor convenite 
și pentru depunerea unor noi efor
turi in direcția cooperării multilate
rale. Raportul propune să se acțio
neze pentru întărirea U.N.C.T.A.D., 
intrucit în ultimele două decenii a- 
ceastă instituție a îndeplinit rolul 
unui for universal care a promovat 
dialogul și a confirmat valoarea con
sensului democratic in sistemul de 
adoptare a deciziilor.

dentiat. necesitatea întăririi rolului 
de avangardă al partidului in toate 
domeniile.

HOTĂRÎRE. întrunită la Madrid, 
plenara C.C. al P.C. din Spania a 
hotărit convocarea Congresului al 
Xll-lea al partidului în perioada 
18—21 februarie 1988. A fost apro
bat raportul prezentat de secreta
rul general al partidului, Gerardo 
Iglesias, cu privire, la pregătirea 
congresului.

DOCUMENT. Direcțiunea Parti
dului Socialist Italian s-a întrunit 
in ședință extraordinară pentru a 
examina criza guvernamentală și 
perspectivele soluționării acesteia, 
informează agenția A.N.S.A. La 
sfirșitul reuniunii, secretarul gene
ral al P.S.I., Bettino Craxi. a rele
vat că programul viitorului guvern 
italian trebuie să fie concret, rea
list, renovator și să aibă in vedere 
cu prioritate situația critică din 
Mezzogiorno. Direcțiunea P.S.I. a 
adoptat un document programatic, 
care va fi prezentat premierului 
desemnat, Giovanni Goria.

FESTIVITĂȚI. în localitatea ni- 
caraguană Matagalpa, din nordul 
tării, au avut loc festivități consa
crate celei de-a VIII-a aniversări 
a instaurării guvernului popular 
sandinist. în alocuțiunea rostită cu 
acest prilej, ministrul nicaraguan

ZIUA NAȚIONALĂ A COLUMBIEI

Domnului VIRGILIO BARCO VARGAS
Președintele Republicii Columbia

BOGOTA
Sărbătorirea Zilei naționale a Columbiei îmi oferă prilejul deosebit de 

plăcut de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală, de progres și prosperitate poporului columbian prieten, 

îmi exprim convingerea că raporturile de prietenie și colaborare dintre 
țările noastre se vor dezvolta și întări în continuare, în interesul celor 
două popoare, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării în intreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul columbian 
aniversează la 20 iulie 
împlinirea a 177 de 
ani de la proclamarea 
independentei națio
nale.

Țară sud-americană 
cu o străveche civili
zație. Columbia este 
cunoscută ca unul din
tre marii producători 
'de cafea ai lumii. Cele 
aproximativ 750 000 
tone cît reprezintă în 
medie producția anua
lă o situează pe locul 
al doilea în rindul ex
portatorilor mondiali 
(după Brazilia), furni- 
zind peste 70 la sută 
din volumul exportului 
național. în ultimele 
decenii. în activitatea 
economică a acestei 
tari este însă tot mai 
evidentă tendința de 
a depăși dependenta 
de cultura cafelei 
prin diversificarea 
producției agricole si 
valorificarea ne cale 
industrială a bogății
lor solului si subso
lului. Columbia pose
dă cele mai mari re
zerve de cărbuni din 
America' Latină (40— 
60 miliarda tone) ; ea 
dispune, de asemenea, 
de importante zăcă
minte de aur. argint.

platină, nichel, mag
neziu etc. Dacă la în
ceput industria Co
lumbians era concen
trată în jurul princi
palelor centre urbane, 
fiind dominată de pro- 
ductia bunurilor de 
consum. în prezent 
investițiile sint orien
tate cu precădere spre 
asemenea ramuri ca 
siderurgia, chimia, in
dustria automobilelor, 
a cimentului si petro
lului. Pentru satisfa
cerea necesarului de 
energie a fost elabo
rat, un program ener
getic național, potrivit 
căruia puterea insta
lată a centralelor co
lumbiene urmează să 
sporească de la nive
lul actual de 5 854 
MW la circa 14 000 
MW în 1996. în acest 
scop vor fi construite 
șapte hidrocentrale, 
precum si o serie de 
termocentrale. Efortu
rile de creare a unei 
economii diversificate 
au impus moderniza
rea si restructurarea 
sistemului national de 
transporturi, incluzind 
construirea de noi 
magistrale menite* * să 
lege principalele o- 
rașe.

• Filarmonica ,.George Enescu“
(15 68 75, sala Studio) : Recital devioară Sergiu Năstase. La pian Vio
rica Rădoi. Participa Ovidiu Câples- 
cu — clarinet — 17,30.
• Opera Română (13 18 57) : Recital 
de lieduri — 18.
• Teatrul ,,Lucia Sturdza Bulandra" (sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : Di
mineață pierdută — 18.
• Teatrul Mic (14 70 81) *: Mitică Po
pescu — 18,30 : (la Rotonda scriitori
lor din Cișmigiu) : Anotimp de aur
— spectacol de sunet și lumină — 21.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Bărbatul și... femeile — 19.
• Teatrul ,,C. I. Nottara“ (59 31 03, 
sala Magheru) : Ris și plins — 18,30.
• Teatrul satiric-muzical ,.C. Tăna- 
se“ (sala Sâvoy, 15 56 78) : Mi se pare că mă-nsor — 19 ; (la Arenele Ro
mane) : Spectacol extraordinar — 
16,30 ; 19,30.• Teatrul evreiesc de stat (la sala Majestic a Teatrului Giulești, 
20 39 70) : Și totuși o mare iubire
— 19.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, la 
Grădina de vară Salonul păpușii) ; 
Dana și Leul — 10,30 ; (la Teatrul de păpuși Herăstrău) : O fetiță caută 
un cîntec — 18,30.

Deschiderea Congresului Partidului Progresului 
și Socialismului din Maroc

RABAT 18 (Agerpres). — La Ca
sablanca s-au deschis lucrările celui 
de-al IV-lea Congres al Partidului 
Progresului și Socialismului din 
Maroc, la care participă 1 300 dele
gați și reprezentanți ai 29 de partide 
și organizații politice de peste hotare.

Tovarășul Aii Yata, secretar gene

In pregătirea Conferinței la nivel înalt a statelor 
din America Centrală

CIUDAD DE GUATEMALA 18 
(Agerpres). — Președinții statelor 
din America Centrală au confirmat 
participarea lor la Conferința cen- 
tro-americană Ia nivel înalt, din 6—7 
august, de la Ciudad de Guatemala, 
consacrată continuării eforturilor de 
pace în regiune — relatează agenția 
EFE, citind un comunicat oficial a- 
părut in capitala guatemaleză.

într-o declarație reluată de agen
ția citată, președintele Guatemaiei, 
Vinicio Cerezo, a menționat că după 
conferința amintită este posibilă or
ganizarea unei noi reuniuni regio
nale la nivel înalt, care să confirme 
acordurile ce s-ar putea realiza în 
cadrul primei intîlniri a șefilor de 
stat centro-americani.

SAN JOSE 18 (Agerpres). — Gu
vernele costarican și guatemalez se 
pronunță pentru convocarea unei 
reuniuni a miniștrilor de externe 
din țările centro-americane prealabile 
întîlnirii la nivel înalt a statelor din

Economia R.D. Germane în prima jumătate 
a anului 1987

BERLIN 18 (Agerpres). — în pri
ma jumătate a anului în curs, eco
nomia R. D. Germane a înregistrat 
un ritm susținut de creștere. După 
cum relevă comunicatul Direcției 
Centrale de Statistică a R.D.G., dat 
publicității la Berlin, venitul națio
nal al tării a sporit cu 3 la sută 
comparativ cu aceeași perioadă a 
anului trecut, creștere realizată în 
principal pe seama sporirii produc
tivității muncii, aportul cel mai do 
seamă — circa 80 la sută — fiind 
dat de industrie. Documentul, citat 
de agenția A.D.N.. arată că. după 

de interne, Tomas Borge, a trecut 
în revistă realizările obținute in 
anii de regim popular sandinist, e- 
forturile care se fac în prezent 
pentru depășirea dificultăților și 
pentru înfringerea definitivă a 
mișcării contrarevoluționare anti
democratice sprijinite din exterior. 
El a relevat, totodată, necesitatea 
sporirii producției și a eficienței 
muncii in general.

BICENTENAR. La Philadelphia, 
unde. în iulie 1787, au fost adop
tate liniile directoare ale Constitu
ției Statelor Unite, a avut loc o 
ceremonie festivă pentru marcarea 
bicentenarului legii fundamentale 
a țării. După cum menționează 
Buletinul Casei Albe, la aceste fes
tivități au participat membri de 
frunte ai celor două organisme ale 
forului legislativ al S.U.A.. pre
cum și delegați din partea tuturor 
statelor americane.

CONVORBIRI AMERICANO- 
BRITANICE. Premierul britanic, 
Margaret Thatcher, care a între
prins o vizită oficială la Washing
ton. a avut convorbiri cu pre
ședintele Statelor Unite, Ronald 
Reagan, fiind examinate proble
mele privind relațiile Est-Vest, 
inclusiv negocierile dintre S.U.A. 
și U.R.S.S. pentru eliminarea ra
chetelor americane si sovietice cu 
rază medie de acțiune din Europa, 
alte aspecte ale situației interna
ționale.

GUVERNUL SPANIEI nu va în
cheia cu S.U.A. nici un acord in 
problema referitoare la reducerea 
prezentei militare americane pe te
ritoriul spaniol atita vreme cît nu 
se va convinge că acesta cores
punde intereselor țării, a declarat

Poporul român ur
mărește cu simpatie 
activitatea desfășurată 
de poporul columbian 
in direcția asigurării 
unei dezvoltări multi
laterale. de sine stă
tătoare. în concordan
tă cu năzuințele sale 
de libertate, indepen
dentă si progres eco- 
nomico-social. Rela
țiile de prietenie si 
colaborare dintre 
România si Columbia 
cunosc o evoluție as
cendentă pe plan po
litic. economic, tehni- 
co-științific si cultu
ral. O contribuție deo
sebită la adîncirea și 
extinderea raporturi
lor dintre România și 
Columbia au evut-o 
înțelegerile convenite 
cu prilejul vizitei ofi
ciale a președintelui 
Nicolae Ceausescu în 
Columbia, precum și 
cu ocazia dialogului 
la nivel înalt româno- 
columbian de la 
București.

Răspunzînd intere
selor ambelor țări, 
dezvoltarea colaboră
rii româno-columbiene 
slujește, în același 
timp. cauzei păcii, 
progresului si înțele
gerii internaționale.

ral al partidului, a prezentat rapor
tul Comitetului Central în care se 
face o analiză a situației economice, 
politice și sociale a țârii și se tra
sează sarcinile de viitor pentru 
activitatea partidului.

Lucrările congresului continuă.

această regiune, a declarat președin
tele Republicii Costa Rica, Oscar 
Arias Sanchez. El a precizat că a- 
ceastă decizie a fost adoptată în 
urma unui schimb de mesaje la ni
vel înalt intre cele două țări.

CIUDAD DE MEXICO 18 (Ager
pres). — Ministrul relațiilor externe 
al Mexicului, Bernardo Sepulveda 
Amor, a reiterat poziția tării sale 
privind soluționarea negociată a cri
zei din America Centrală și încre
derea că reuniunea Ia nivel înalt a 
țărilor din această regiune se va des
fășura, conform programării, în zi
lele de 6 și 7 august la Ciudad de 
Guatemala. Sepulveda a expus de
taliat atitudinea guvernului mexican 
în cursul convorbirilor cu subsecre
tarul de stat al S.U.A. pentru pro
blemele interamericane, Elliott A- 
brams, desfășurate la Ciudad de 
Mexico, cînd s-a procedat la un 
schimb de vederi asupra crizei cen
tro-americane.

cum s-a dovedit și cu prilejul aces
tei analize, aplicarea tehnologiilor 
avansate în diferite sfere ale activi
tății a avut un roi deosebit în acce
lerarea producției ; concomitent s-au 
consemnat importante economii de 
materii prime si materiale.

în agricultură, pe lingă alte reali
zări. se relatează că suprafața tere
nurilor irigate a sporit cu 39 900 ha. 
Au fost îndeplinite prevederile pro
gramului de construcții de locuințe 
pentru această perioadă. Schimbu
rile de mărfuri cu alte țări au cres
cut substantial.

Francisoo Fernandez Ordonez, mi
nistrul spaniol al afacerilor ex
terne, la încheierea reuniunii Co
misiei pentru afaceri externe a 
Senatului spaniol. Convorbirile bi
laterale asupra statutului bazelor 
militare americane în Spania, a 
subliniat el, continuă de peste un 
an, dar cele opt runde de nego
cieri de pină acum s-au încheiat 
fără rezultat datorită poziției 
S.U.A., care nu doresc să-și limi
teze prezența militară în Spania.

CHEMARE. într-un comunicat 
al Biroului Politic al C.C. al Parti
dului Frontul de Eliberare Națio
nală din Algeria este exprimată 
profunda îngrijorare în legătură 
cu recenta escaladare a conflictului 
dintre Iran și Irak și este lansată 
chemarea pentru încetarea acestui 
conflict prin negocieri. Pe de altă 
parte, comunicatul subliniază ne
cesitatea organizării unei confe
rințe arabe la nivel înalt destinate 
să întărească acțiunea arabă unită 
și Să contribuie Ia restabilirea 
drepturilor legitime ale poporului 
palestinian.

MEMORANDUM. Uniunea (vest-) 
Europeană a asociațiilor patronale 
din industrie a prezentat Comisiei 
C.E.E. un memorandum în care își 
exprimă îngrijorarea în legătură 
cu „caracterul protectionist" al 
proiectelor de lege privind proble
mele comerciale supuse dezbaterii 
Congresului S.U.A, In document se 
apreciază că acestea constituie un 
„pericol foarte serios" la adresa 
relațiilor comerciale mondiale și că 
adoptarea lor ar reprezenta o încăl
care a angajamentelor internațio
nale ale S.U.A., lipsind de conținut 
negocierile G.A.T.T.



PAGINA 6 SCÎNTEIA — duminică 19 iulie 1987

DE LA ISTORICUL FORUM 
AL COMUNIȘTILOR ROMÂNI 
______ DIN IULIE 1965—____ _

ROMANIA SOCIALISTA, PREȘEDINTELE NICDLflE CEAUSESCU
Profunda stimă, înalt prestigiu internațional pentru activitatea 

umanistă pusă in slujba nobilelor aspirații ale omenirii

„Personalitate politică proeminentă a vremurilor
noastre, ilitant pentru solutionarea trainică

0 politică pentru om, o politică 
pentru pacea lumii

a problemelor lumii contemporane
ARTICOL DIN ZIARUL „EL SOL DE MEXICO"

Originalitatea și caracterul constructiv ce definesc politica externă 
a României socialiste, așa cum a fost promovată cu atîta strălucire de 
la Congresul al IX-lea al P.C.R. și pină astăzi, pe baza gîndirii pătrun
zătoare profund umaniste a tovarășului Nicolae Ceaușescu, continuă să 
fie reliefate în paginile presei de peste hotare. Sînt puse în evidență 
personalitatea proeminentă a secretarului general al partidului, președin
tele României, dinamismul activității pe care o desfășoară pe plan intern 
și internațional, eforturile neabătute pentru împlinirea marilor idealuri ale 
poporului român și ale întregii umanități de a trăi într-o lume a păcii, 
a egalității și cooperării.

Sub titlul „Noi căi spre pace", zia
rul „EL SOL DE MEXICO" publică 
un amplu articol sub semnătura re
dactorului șef Eugenio Lopez Ar
teaga, dedicat reliefării personalității 
de mare prestigiu internațional a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, evi
dențiind demersul novator al con
ducătorului partidului ș» sfatului 
nostru în sprijinul salvgardării păcii 
și al soluționării negociate a tu
turor problemelor conflictuale.

„In timp ce pe continentul nostru 
țări bine intenționate, printre care yi 
Mexicul, depun eforturi susținute să 
găsească o soluție pașnică in con
flictul armat din America Centrală, 
la mii de kilometri, in Europa răsă
riteană, România acționează in ace
eași direcție, fie și in mod indirect, 
dar nu mai puțin demn de apreciat", 
se arată în articol.

„Condusă de omul de stat 
Nicolae Ceaușescu— continuă arti
colul — România socialistă promo
vează o politică externă fundamen
tată pe o concepție nouă, originală, 
științifică, cu privire la relațiile din
tre toate țările lumii și care-și do
vedește viabilitatea și înalta efi
ciență.

Nicolae Ceaușescu, pe care îl con
siderăm. fără imdoială, una dintre 
personalitățile proeminente ale lu
mii contemporane, are marele merit 
de a fi elaborat o politică de an
vergură, bazată pe o analiză știin
țifică a fenomenelor vieții interna
ționale, a priorităților acestei epoci, 
pe înțelegerea corelației dintre dife
ritele forțe și interese și, im. același 
timp, pe posibilitatea de a se ajun
ge la colaborare intre toate popoa
rele lumii".

In continuare, articolul se referă 
la „tradițiile pașnice ale Româ
niei" și la „eforturile întreprinse 
astăzi in favoarea dezarmării și a 

Strălucite realizări în edificarea noii orînduiri

păcii in întreaga lume", evidenți
ind „caracterul științific și riguros, 
logic al politicii externe românești, 
care poate să contribuie la găsirea 
unor soluții pentru conflictele re- 
gianale".

„Valoarea concepției științifice, 
novatoare, de largă deschidere a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu — se 
relevă în articol — decurge din ca
pacitatea de a sesiza raportul de 
forțe pe arena mondială, tendințele, 
direcțiile in care popoarele trebuie 
să acționeze pentru a impune noi 
norme internaționale care să per
mită statornicirea unor raporturi in
tre popoare și state bazate pe dem
nitate și încredere, astfel incit să 
reprezinte o garanție sigură a păcii.

Trebuie adăugat că noutatea și o- 
riginalitatea politicii externe româ
nești se reflectă în evaluarea rea
listă, lucidă, responsabilă a relați
ilor internaționale, in interpretarea 
corectă a semnificației diferitelor e- 
venimente internaționale, in înțele
gerea dinamicii și a modului în care 
se desfășoară anumite fenomene 
mondiale".

în articol sînt puse în evidență 
realismul și caracterul mobilizator 
al concepției conducătorului parti
dului și statului nostru, potrivit că
reia popoarele, acționînd unite, au 
capacitatea de a opri cursul pericu
los al evenimentelor spre confrun
tare și război, de a asigura triumful 
păcii, al rațiunii pe întreaga pla
netă.

„Constatind că, in prezent, există 
un echilibru relativ în relațiile in
ternaționale — arată cotidianul — 
România susține că înclinarea ba
lanței în favoarea celor care se pro
nunță pentru pace este legată de u- 
nitatea și solidaritatea tuturor forțe
lor progresiste, de acțiunea lor con
vergentă pentru o soluție trainică și
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de perspectivă a problemelor inter
naționale fundamentale".

Totodată, este reliefată, ca o ca
racteristică fundamentală a activi
tății internaționale a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, a României so
cialiste, concordanța deplină dintre 
glndire și acțiunea practică, ceea ce 
conferă demersului extern al țării 
noastre o valoare și eficientă spo
rite.

„Concepția românească cu privire 
la politica externă — se evidențiază 
în articol — nu se limitează doar la 
formularea unor idei teoretice ; ea 
asigură și transpunerea în practică 
a acestora, garantată de deplina con
cordanță cu realitatea. Pentru a 
cita un singur exemplu putem aminti 
că programul complex de dezarmare 
propus de președintele României dă 
prioritate dimensiunii nucleare a 
problemei — ppțiune care nu numai 

că a ciștigat opinia publică mon
dială, dar se află, cum știm, pe 
masa tratativelor de la Geneva.

Realismul politicii externe 
a președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu, este exprimat și 
in stăruința sa ca orice stare con- 
flictuală să fie analizată cu lucidi
tate și responsabilitate și rezolvată 
pe calea tratativelor, in mod pașnic. 
Credem că tocmai lipsa unei eva
luări realiste a stării de încordare 
din America Centrală determină 
menținerea conflictului a cărui 
persistență îngrijorează astăzi po
poare și guverne din întreaga lume".

„Referitor la acest aspect — cînd 
este vorba de spiritul in care trebuie 
să gindim și să acționăm intr-o pro
blemă internațională de evidentă a- 
cuitate — trebuie să știm să ne pre
valăm de asemenea idei pătrunză
toare" — subliniază articolul în în
cheiere. (Agerpres)

(Urmare din pag. I)
tului desfășurat.' Evoluțiile ulteri
oare au confirmat întru totul juste
țea acestor demersuri și eforturi. în 
prezent, cînd pare să se contureze 
șansa istorică a realizării unui acord 
privind retragerea rachetelor cu rază 
medie și operativ-tactice din Europa, 
ca prim pas pe calea înlăturării de
pline de pe continent și din întreaga 
lume a arsenalelor nucleare, Româ
nia își exprimă, prin glasul pre
ședintelui său, speranța că nu se va 
precupeți nimic la actualele trata
tive șovieto-americane de Ia Geneva 
pentru a se ajunge, cît mai grabnic, 
încă în cursul acestui an, la o în
țelegere care să deschidă, pentru 
prima oară în perioada postbelică, 
perspectiva unor pași concreți spre 
lichidarea amenințării atomice.

Sustinînd neabătut necesitatea 
înlăturării acestei amenințări ca 
„prioritate a priorităților", progra
mul de dezarmare pe care Româ
nia l-a propus și pentru care mi
litează cu atîta ardoare prevede, 
ca o componentă de cea mai mare 
însemnătate, adoptarea de măsuri 
hotărite în vederea reducerii arma
mentelor clasice și a cheltuielilor 
militare ale statelor. Este un demers 
temeinic fundamentat, pe de o 
parte, de sporirea și perfecționarea 
continuă a capacității de distrugere 
a armamentului clasic, iar, pe de 
alta, de proporțiile incredibile pe 
care le-au atins în prezent chel
tuielile militare mondiale, care 
sustrag uriașe fonduri nevoilor eco- 
nomico-sociale ale umanității, în 
condițiile cînd două treimi din ome
nire se zbat sub povara zdrobitoare 
a subdezvoltării și a datoriilor ex
terne în continuă creștere. Tocmai 
în baza acestor realități de neocolit, 
România se pronunță pentru reduce
rea cu cel puțin 50 la sută, pînă la 
sfîrșitul mileniului, a armamentelor 
clasice ca și a bugetelor militare și 
utilizarea sumelor șl resurselor de
venite astfel disponibile în vederea 
progresului tuturor statelor, în 
primul rînd al celor în curs de dez
voltare, în aceasta găsindu-șl expre
sie legătura nemijlocită între dezar
mare și dezvoltare, permanent scoa
să în evidență de țara noastră. Po
trivit gîndirii noi, revoluționare pe 
cane o promovează partidul și statul 
nostru In domeniul vieții internațio
nale, a sosit de mult timpul să se 
treacă de la vorbe la fapte și în 
această problemă, iar hotărîrea de 
anul trecut a României socialiste de 
reducere unilaterală cu 5 Ia sută a 
armamentelor și efectivelor și cu 
aproape 10 la sută a cheltuielilor 
militare, hotărîre ratificată într-o 
impresionantă unanimitate de între
gul popor, dovedește că asemenea 

măsuri sînt pe deplin posibile, fără 
a diminua cu nimic securitatea sta
telor.

Intr-adevăr, Întreaga experiență 
mondială atestă, fără putință de 
tăgadă, că mai multe arme nu în
seamnă mai multă securitate, că 
dimpotrivă, sporirea arsenalelor de 
tot felul subminează și amenință tot 
mai acut securitatea, că singura mo
dalitate de întărire și consolidare a 
acesteia o constituie stabilirea unui 
nivel mereu mai scăzut al înarmări
lor, pînă la totala lor lichidare. 
In lumina aceluiași postulat. 
România a acționat în aceste două 
decenii, și acționează în continuare 
cu aceeași perseverență, și pentru 
eliminarea armelor chimice, tocmai 
ținînd seama de marea lor putere de 
exterminare, care, în anumite pri
vințe, se apropie de cea. a armelor 
nucleare, fiind bine cunoscute pro
punerile pe care țara noastră le-a 
avansat în vederea atingerii unui 
asemenea scop.

In spiritul aceleiași poziții princi
piale, cronica ultimilor douăzeci si 
doi de ani a consemnat acțiunile 
stăruitoare ale tării noastre pentru 
crearea de zone libere de arma nu
cleară, de orice arme de distrugere 
în masă, în diferite părți ale lumii. 
Militînd hotărît pentru transforma
rea Balcanilor într-o regiune a bunei 
vecinătăți, fără arme nucleare și 
chimice, România s-a pronunțat, în 
același timp, și sprijină stabilirea 
de astfel de regiuni în nordul și 
centrul Europei, ca și în alte zone 
ale globului, animată de încrederea 
că scoaterea de sub incidența aces
tor arme a unor porțiuni tot mai în
semnate ale planetei va face să 
avanseze efectiv procesul dezarmării.

Militînd pentru despovărarea Ter
ței de munții de armamente care 
s-au acumulat. România și-a ma
nifestat și își manifestă preocu
parea și față de proiectele de 
extindere a cursei înarmărilor în 
Cosmos. Programele de militarizare 
a spațiului extraatmosferic repre
zintă o fază deosebit de periculoasă 
a acestei curse — și tocmai de aceea 
țara noastră a pus și pune în evi
dență necesitatea ca întinderile de 
necuprins ale Universului să rămînă 
libere de armele atomice, de orice 
arme de distrugere in masă.

Tenacitatea, perseverența activită
ții partidului și statului nostru în 
sprijinul dezarmării și păcii s-au 
conjugat și -se conjugă, potrivit 
cerințelor noului mod de gîndire și 
acțiune, cu un hotărît demers în
dreptat spre extinderea cît mai 
amplă, în condiții de deplină egali
tate, a cadrului de dezbatere a aces
tor chestiuni de vitală însemnătate, 
astfel încît să cuprindă, ca expresie 
a unui drept și, totodată, a unei în

datoriri de prim ordin, un număr 
cît mai mare de state, pînă la ni
velul întregii comunități internațio
nale. Este astăzi un fapt de necon
testat că multiplele și complexele 
aspecte ale dezarmării formează o- 
biectul tratativelor și deliberărilor 
într-un șir de foruri internaționale, 
esențial fiind, in concepția României, 
ca aceste tratative să capete un ca
racter cît mai activ și concret, depă- 
șindu-se inerțiile, prejudecățile, 
schemele prestabilite și trecîndu-se 
de la faza declarațiilor de intenții la 
cea a măsurilor reale, practice, mult 
așteptate și dorite de popoare, pen
tru înlăturarea definitivă a spectru
lui unei conflagrații pustiitoare.

La rîndul lor, popoarele Inse
le, ca adevărate făuritoare ale is
toriei, sînt chemate să se mobi
lizeze mai energic și mai intens, 
pentru ca pacea, dezarmarea, secu
ritatea să devină realități efective. 
Subliniind permanent, în toți acești 
ani. rolul decisiv ce incumbă popoa
relor, secretarul general al partidului 
a arătat, în același timp, că succesul 
luptei pentru pace și dezarmare nu 
vine de la sine, ci este rezultatul 
unității tot mai strînse a forțelor 
social-politice cele mai largi, într-o 
viziune nouă a solidarității — străină 
oricăror îngustimi ori limitări — ac
țiunii lor tot mai combative și mal 
viguroase. Marile adunări și mi
tinguri pentru pace desfășurate, în 
atîtea rînduri, pe cuprinsul patriei, 
la inițiativa președintelui țării, s-au 
înscris ca cea mai elocventă dovadă 
a angajării profunde a poporului 
român, alături de celelalte popoare 
ale lumii, în marea luptă pentru 
oprirea cursului nefast spre con
fruntare și război, pentru asigu
rarea unei perspective de dezvoltare 
pașnică a omenirii.

Mai mult ca oricînd își păstrează 
neștirbită actualitatea cuvintele 
rostite cu 22 de ani în urmă de to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU la 
tribuna Congresului al IX-lea: „Po
porul nostru privește viitorul cu con
vingerea că prin lupta unită a po
poarelor, prin aoțiunea comună «'tu
turor forțelor păcii va fi asigurat 
triumful cauzei păcii, corespunzător 
intereselor fundamentale ale întregii 
omeniri. Pentru victoria acestei cau
ze mărețe, România va depune toate 
eforturile și iși va aduce neprecupe
țit întreaga contribuție".

Sînt cuvinte care, în aceste zile 
aniversare, se constițuie în garan
ția și angajamentul ferm că nobilele 
idealuri ale păcii și dezarmării, ale 
destinderii și securității popoarelor 
vor avea, ca și pînă acum, în România 
socialistă, în președintele ei, un 
reazem dîrz și neînfricat.

In numeroase articole și comentarii consacrate țării noastre de mij
loacele de informare în masă de peste hotare se pune accentul pe marile 
realizări obținute de poporul român — strîns unit în jurul partidului, al 
secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu - în anii construc
ției socialiste, îndeosebi în fertila perioadă a ultimelor două decenii. Sînt 
relevate ritmurile . înalte de creștere a economiei românești, succesele 
remarcabile înregistrate în toate celelalte sectoare de activitate, în efor
turile de dezvoltare multilaterală a patriei.

Totodată, este pus în evidență profundul democratism ce definește 
societatea românească de astăzi, subliniindu-se că ansamblul politicii 
interne a partidului și statului nostru se înfăptuiește cu poporul*  și pentru 
popor, țelul ei final fiind omul, afirmarea și dezvoltarea continuă a per
sonalității umane.
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„Tribuna democrației" — așa sînt 
denumite în România întîlnirile oa
menilor muncii cu deputați ai orga
nului legislativ suprem al țării, ai 
consiliilor populare, cu reprezentanți 
ai organelor locale de partid și de 
stat, cu conducători de întreprinderi 
și instituții — se arată într-o cores
pondentă transmisă de agenția 
T.A.S.S. Organizarea unor asemenea 
lntîlniri, în cadrul cărora se dezbate 
o arie extrem de largă de probleme 
interesînd oamenii muncii, a devenit 
o tradiție — relevă agenția, adău
gind : Anual, în acest cadru, se fac 
numeroase propuneri privind per
fectionarea a diverse aspecte ale 
vieții social-economice a țării. Cu 
aceste prilejtiri oamenii muncii au 
posibilitatea să cunoască și să înțe
leagă mai bine hotărîrile organelor 
de partid și de stat, programele de 
dezvoltare economică și socială, le
gile și actele normative. Cetățenii 
nu fac numai propuneri, ci și parti
cipă activ la transpunerea lor în 
viață, adoptă hotărîri concrete pri
vind îmbunătățirea activității în di
ferite domenii, precum și asigurarea 
controlului asupra modului în care 
ele se înfăptuiesc. în acest mod 
crește gradul de implicare a oame
nilor muncii în procesul decizional, 
în ansamblul activităților vizînd per
fectionarea continuă a diverselor 
sectoare social-economice.

„Tribuna democrației" — conchide 
T.A.S.S. — a devenit o bună școală 
a educării civice a oamenilor muncii,- 
a creșterii participării lor conștiente 
la dezvoltarea tării.

Sub titlul „România — în perspec
tivă o creștere economică intensivă", 
ziarul marocan „AL BAYAN.E" pu
blică un articol referitor la strategia 
economică a țării noastre în actua
lul cincinal și în viitor. „Programele 
de dezvoltare — menționează coti
dianul — sint orientate spre o creș
tere de tip intensiv, privită ca un 
proces complex, de natură să an
treneze schimbări structurale în co
relațiile fundamentale ale reproduc
ției și creșterii economice, între la

turile cantitative și calitative și, în
deosebi. între factorii de dezvoltare.

Transformările concretă pe care le 
implică acest proces își găsesc ex
presia în creșterea mai rapidă. în 
toate ramurile, a indicatorilor care 
exprimă rezultatele efective ale ac

RELATĂRI, COMENTARII, APRECIERI 
ALE ALTOR PUBLICAȚII DE PESTE HOTARE

tivității economice — producția netă, 
producția marfă, venitul hațional.

în industrie se dezvoltă prioritar 
ramurile de înaltă tehnicitate, care 
pun în valoare cu maximum de efi
cientă materiile prime, resursele 
energetice și munca socială.

Un loc central în dezvoltarea in
tensivă îl ocupă ridicarea produc
tivității muncii, pe seama căreia, în 
cursul actualului cincinal, ar urma 
să se obțină circa 90 la sută din spo
rul venitului național".

Se evidențiază rolul important ce 
revine aplicării în producție a celor 
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii. Progresul tehnic — se arată în 
geest sens — ocupă un loc central 
în ceea ce privește creșterea pro
ductivității muncii. în industrie, de 
exemplu, productivitatea muncii va 
spori pe această cale cu cel puțin 
50 la sută, o deosebită dezvoltare 
urmind să înregistreze sistemele de 
automatizare și mecanizare a pro
ceselor de producție. în agricultură 
se va extinde considerabil suprafața 
irigată, acționîndu-se, în același 
timp, pentru chimizarea și mecani
zarea completă a acestei importante 
ramuri a economiei românești.

Aceeași idee — a eforturilor în
treprinse pentru crearea și introdu
cerea in producție a unor tehnologii 
de vîrf — este detaliată într-un alt 
articol, „Dezvoltarea cercetării in
dustriale in România", publicat de 
cotidianul marocan.

„România — se arată în articol — 
a adoptat, recent, o serie de pro
grame suplimentare de cercetare vi
zînd punerea la punct, cu mijloace 
proprii, a unor tehnologii de vîrf in 
metalurgie.

înscriindu-se printre programele 
prioritare de cercetare si dezvoltare 
tehnologică, acestea au drept scop 
să faciliteze punerea în fabricație a 
unor produse metalurgice cu un grad 
superior de prelucrare industrială, 
să realizeze tipuri de oteluri și 
aliaje cu caracteristici superioare, să 
introducă automatizarea și roboti
zarea in siderurgie".

Se remarcă, de asemenea, că „aces
te tehnologii originale sînt economi
coase, necesitînd consumuri reduse 
de feroaliaje, materiale refractare și 
energie electrică în comparație cu 
procedeele clasice".

In multitudinea materialelor refe
ritoare la rezultatele remarcabile ale 
poporului nostru în eforturile sale 
de accelerare a progresului econo
miei naționale, ca și al altor sectoare 
de activitate, se înscriu și relatările 
publicației britanice „WATER PO
WER AND DAN CONSTRUCTION" 
privind lucrările de amenajare a 
cursului Dîmboviței, sau comentariul 
inserat de o altă revistă din Marea 
Britanie, „STEEL TIMES", care, cu 
elocvente date statistice, ilustrează 
marile realizări obținute în dezvolta
rea siderurgiei românești.

De asemenea, POSTUL DE TELE
VIZIUNE DIN HARARE, capitala 
Republicii Zimbabwe, a difuzat un 
amplu comentariu consacrat profun
delor transformări înregistrate în 
structura socială și în viața satului 
nostru, în agricultură țării în gene
ral, evidențiind preocuparea neabă
tută a României pentru dezvoltarea 
continuă a acestui important sector 
al economiei naționale.

„România își va atinge obiectivele 
economice fără să recurgă la împru
muturi externe" — se intitulează co
mentariul consacrat de agenția cu
baneză PRENSA LATINA reliefării 
realismului și justeței uneia dintre 
direcțiile fundamentale de dezvolta
re a țării, prin eforturi proprii.

România — arată agenția — se 
pregătește să-și îndeplinească obiec
tivele' economice actuale și în viito
rul apropiat fără să recurgă Ia îm

prumuturi externe. Această voință 
s-a manifestat cu prilejul unor reu
niuni recente, în cadrul cărora s-a 
subliniat hotărîrea de a se acționa 
cu perseverentă pentru realizarea 
prevederilor planului anual și cinci
nal, înfăptuirea unei dezvoltări in
tensive, continuarea modernizării e- 
conomiei și crearea condițiilor nece
sare pentru creșterea, în continuare, 
a nivelului de trai al populației.

Anul viitor este considerat de ro
mâni decisiv pentru programele de 
modernizare a proceselor tehnologi
ce, scrie Prensa Latina. înfăptuirea 
integrală a indicatorilor de produc
ție pe 1987 reprezintă garhntia unei 
baze trainice pentru 1988.

Toate acestea — evidențiază agen
ția — se vor realiza insă fără 
să se recurgă la credite externe. 
Dună cum a declarat președintele 
Nicolae Ceaușescu, România a re
nunțat la asemenea credite, deoarece 
ele s-au dovedit un mijloc de ex
ploatare și întrucît economia națio
nală dispune de pe acum de toate 
mijloacele pentru a-și asigura pro
gresul. Românii sînt hotărîți să ga
ranteze dezvoltarea economiei lor 
fără noi împrumuturi, se subliniază 
în comentariu.

Atenția deosebită acordată de con
ducerea partidului și statului nostru 
dezvoltării și perfecționării continue 
a sistemului de învățămînt este, de 
asemenea, relevată în paginile pre
sei din diferite țări ale lumii.

Cotidianul „NEUES DEUTSCH
LAND", din R. D. Germană, se re
feră, astfel, la succesele strălucite 
obținute de elevii români la cea de-a 
XVIII-a ediție a Olimpiadei inter
naționale de fizică.

Se menționează, între altele, că 
dintre cele trei premii I. două au re
venit românilor. Totodată, dintre 
cele două premii speciale pentru re
zolvări dfeosebit de ingenioase, unul 
a fost obținut tot de un elev român.

„Cei mai buni participant! provin, 
în ordine, din România, R. F. Ger
mania, R. P. Chineză și R. D. Ger
mană", subliniază cotidianul, mențio- 
nind că la această olimpiadă au con
curat 123 de elevi din țări situate pe 
patru continente.

Agenția cubaneză PRENSA LA
TINA. comentind încheierea Olim
piadei internaționale de matematică 
de la Havana, la care au participat 
elevi din peste 40 de țări, arată că 
cinci medalii de aur au fost confe
rite României, patru — R. F. Ger
mania, trei — Uniunii Sovietice, cîte 
două — R. D. Germane, Statelor 
Unite și Chinei și cîte una — Bra
ziliei, Canadei, Marii Britanii și Bul
gariei.

(Agerpres)

Inițiative, propuneri, demersuri 
de larg ecou internațional

Pornind de la faptul că problema fundamentală a vremurilor noastre este oprirea cursei înar
mărilor nucleare, înfăptuirea dezarmării și salvgardarea păcii, de-a lungul celor peste două decenii 
care au trecut de la Congresul al IX-lea, România a avansat in vederea soluționării acestei probleme 
o serie de importante inițiative și propuneri de larg răsunet internațional.

• 1965. La propunerea țării noastre, A- 
dunarea Generală a O.N.U. a adoptat 
„Declarația privind promovarea in rindu- 
rile tineretului a idealurilor de pace, res
pect reciproc și înțelegere intre popoare".
• 1970. Adunarea Generală a O.N.U. a 

proclamat, in urma unei inițiative a Româ
niei, „Deceniul dezarmării al Națiunilor U- 
nite 1970-1980".
• 1972. Pornind de la punctul înscris pe 

ordinea de zi a Adunării Generale din ini
țiativa țării noastre in legătură cu „Conse
cințele economice și sociale ale cursei 
înarmărilor", grupuri de experți O.N.U. au 
elaborat în 1972, 1977 și 1982 studii în a- 
ceastă problemă.

9 1975. Prezentarea la O.N.U. a docu
mentului intitulat „Poziția României în 
problemele dezarmării, in primul rînd ale 
dezarmării nucleare, și instaurarea unei 
păci trainice în lume" s-a bucurat de un 
larg ecou.
• 1978. In baza „Hotârîrii Comitetului 

Central al Partidului Comunist Român pri
vind poziția României in problemele de
zarmării, și în primul rînd a dezarmării nu
cleare", țara noastră a adus o contribuție 
majoră la convocarea și desfășurarea pri
mei sesiuni speciale a Adunării Generale 
consacrate dezarmării.
• 1981. Istoricele inițiative de pace și de

zarmare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu 
din toamna anului 1981 și primăvara anului 
1982 au generat suita uriașelor adunări

populare care au culminat cu „Apelul po
porului român", însumînd 18 milioane de 
semnături, adresat celei de-a doua sesiuni 
speciale a Adunării Generale a O.N.U. con
sacrată dezarmării.
• 1983. Din inițiativa României, Aduna

rea Generală a O.N.U. a adoptat o Re
zoluție care se pronunță pentru oprirea 
amplasării noilor rachete americane în Eu
ropa occidentală și renunțarea la contra- 
măsurile anunțate de Uniunea Sovietică, 
precum și reluarea cît mai curînd o trata
tivelor de la Geneva.

® 1986. La Plenara din martie a Con
siliului Național al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a pronunțat pentru 
elaborarea unui program complex de de
zarmare generală, în centrul căruia să se 
afle dezarmarea nucleară, dar care să aibă 
în vedere și armamentele clasice ; în ace
lași timp, secretarul general al partidului 
s-a pronunțat pentru reducerea cu 25—30 
la sută a cheltuielilor militare pînă în anul 
1990 și cu cel puțin 50 la sută pînă în anul 
2000.
• 1986. La referendumul din 23 noiem

brie, întregul popor român a ratificat, în
tr-o impresionantă unanimitate, hotărîrea 
unilaterală a României socialiste privind 
reducerea cu 5 la sută a armamentelor, 
efectivelor și cheltuielilor militare ; în fapt, 
reducerea cheltuielilor militare a reprezen
tat aproape 10 la sută.


