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Intr-o atmosferă de caldă prietenie, înțelegere și stimă reciprocă

Continuarea convnrbirilor oficiale dintre tovarășul
Nicolae Ceausescu si tovarășul Boșko Mei

după-amiază continuat,
în stațiunea Neptun, convorbi
rile oficiale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Boșko Krunici, 
președintele Prezidiului Comitetului 
Central al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

în cursul convorbirilor a fost abor
dată o arie largă de probleme ale 
vieții politice internaționale. To
varășul Nicolae Ceaușescu și tovară
șul Boșko Krunici au exprimat 
profunda îngrijorare a popoarelor 
României și Iugoslaviei fată de 
actuala situație politică mondială, 
care se menține deosebit de gravă ca 
urmare a continuării cursei înarmări
lor, îndeosebi a celor nucleare, a 
politicii de forță și dictat, interven
ției în treburile interne ale altor 
state, conflictelor armate din diferi
te zone ale globului, adînciril crizei 
economice mondiale, existentei a 
numeroase probleme complexe ce 
n-au fost încă soluționate, fapt ce 
pune în pericol dezvoltarea liberă și

independentă a popoarelor. însăși 
pacea lumii.

Pornind de la aprecierea că pro
blema fundamentală a lumii de azi 
o constituie înlăturarea pericolelor 
unui nou război distrugător, edifi
carea unei păci trainice pe planeta 
noastră, secretarul general al Par
tidului Comunist Român, și președin
tele Prezidiului C.C. al U.C.I. au 
evidențiat necesitatea acțiunii unite 
a tuturor statelor, a tuturor forțe
lor democratice și progresiste pen
tru oprirea cursei înarmărilor și 
trecerea la dezarmare, în primul 
rind la dezarmarea nucleară.

O atenție prioritară s-a acordat, 
în cursul convorbirilor, problematicii 
continentului european, unde s-au 

■ acumulat cele mai mari cantități de 
arme nucleare si clasice. S-a arătat 
că este necesar să se facă totul pen
tru încheierea neîntîrziată a unui 
acord privind retragerea rachetelor 
cu rază medie de acțiune de pe con
tinentul nostru, pentru trecerea la 
eliminarea tuturor armelor nucleare 
de pe continent si din lume, pentru 
reducerea arsenalelor, efectivelor și 
cheltuielilor militare, pentru edifi-

carea Europe unite, a păcii,
securității si colaborării.

Cei doi conducători de partid au 
apreciat însemnătatea pe care o are 
intensificarea eforturilor pentru 
transformarea Balcanilor într-o zonă 
a păcii și colaborării, a înțelegerii și 
bunei vecinătăți, fără arme 
re și chimice, fără baze 
străine.

în cadrul convorbirilor au 
asemenea, larg abordata, problemele 
conflictelor existente în^diferite re
giuni, ale lumii, subliniiriâu-se nece
sitatea soluționării acestora exclusiv 
ne cale pașnică, prin tratative pur
tate în spiritul deplinei egalități si 
respectului reciproc.

Au fost discutate. în același timp, 
o serie de aspecte ale situației eco
nomice mondiale, ale soluționării 
globale a problemelor subdezvoltă
rii — inclusiv a datoriilor externe 
deosebit de mari ale statelor in 
curs de dezvoltare — ale edificării 
unei noi ordini economice interna
ționale.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Boșko Krunici au apreciat că, în

nuclea- 
militare
fost, de

actualele împrejurări, este mai ne
cesar ca oricind ca toate țările, fără 
deosebire de mărime sau orânduire 

■Socială, să participe, în condiții de 
deplină egalitate, la soluționarea 
problemelor complexe ale vieții eco
nomice și politice mondiale și au 
subliniat. în acest context, ■ necesita
tea sporirii rolului statelor mici și 
mijlocii, al țărilor nealiniate la re
zolvarea constructivă a acestor pro
bleme, Ia democratizarea relațiilor 
internaționale, imprimarea unui 
curs nou în viața politică mondială 
— spre destindere, securitate, co
laborare și pace.

In timpul convorbirilor s-a efec
tuat, de asemenea, un schimb de 
păreri cu privire la situația și evo
luția mișcării comuniste și muncito
rești, la întărirea conlucrării tuturor 
forțelor democratice, progresiste în 
lupta pentru progres social și pace 
în lume. ’ ,

Convorbirile se desfășoară în 
atmosfera de caldă prietenie. înțele
gere și stimă reciprocă ce caracteri
zează relațiile dintre partidele, țările 
și popoarele noastre.

Acum 22 de ani, tovarășul

NICOLAE CEAUȘESCU
fost ales in fruntea partidului

IULIE 1965. Zi istorică a 
evului contemporan al patriei ro
mâne. Zi in care, intr-un gînd și 
o simțire cu gindul și simțirea în
tregului popor, în marele foîum al 
comuniștilor români, Congresul al 
IX-lea, a fost 
partidului un 
comunist, un 
ționar patriot 
Nicolae Ceaușescu.

Opțiunea unanimă și entuziastă 
de acum 22 de ani, ce avea să se 
dovedească prin vreme momentul 
unei istorice identități de gînd și 
voință a partidului și a poporului, 
dădea glas înaltei prețuiri acorda
te vieții exemplare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pe deplin în
gemănate cu însăși lupta eroică a 
partidului cqmunist. Această op
țiune reprezenta omagiul țării adus 
anilor îndelungați de eroică 
acțiune revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, constituia su
premă consacrare a aleselor sale 
însușiri de militant comunist, pro
bate cu strălucire atit in lupta 
grea împotriva exploatării șl asu
pririi capitaliste, a fascismului și a 
războiului, cit și în marea lucrare a

fruntea 
militant 
revolu-

ales în 
strălucit 

ilustru 
tovarășul

poporului pentru edificarea noii 
orînduiri : o clocotitoare energie și 
putere de muncă, o gîndire vie, 
larg deschisă noului, o uriașă 
forță mobilizatoare, otașament 
neclintit față de idealurile po
porului, încredere neabătută in 
justețea luptei partidului, în izbîn- 
da acesteia, în cauza socialismu
lui. Unanima hotărire a forumu
lui comunist, desfășurat în iulie 
1965, ilustra profunda convingere a 
tuturor fiilor patriei că în perso
nalitatea de excepție a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu partidul, țara 
și-au aflat cîrmaciul cutezător șl 
înț-lept, clarvăzător și demn, pe 
marele conducător care, întrunind 
în sine cele mai înalte virtuți ale 
poporului, șlefuite prin veacuri de 
istorie eroică, va asigura unirea și . 
mobilizarea nesecatelor puteri și 
energii creatoare ale națiunii noas
tre socialiste, pentru ca țara să 
urce in ritm avîntat noi trepte de 
progres și civilizație, împlinind 
visul înalt al înaintașilor: „Româ
niei, la trecutu-i mare, mare 
viitor I*

22 de ani s-au adăugat la tre
cerea vremii din acea istorică zi ;

22 de ani care confirmă plenar 
justețea opțiunii, de atunci a 
partidului și poporului, care legiti
mează, prin infăptuiri de o măreție 
fără precedent, încrederea națiu
nii in marele său ales. Lucrările 
Congresului al IX-lea au inaugu
rat în istoria țării o epocă nouă, 
cea mai rodnică în înfăptuiri, au 
reprezentat fila de început a unui 
nou hronic al muncii și luptei 
poporului, fiecare dintre paginile 
acestei noi și mîndre cărți de isto
rie fiind indisolubil legate de 
numele, de gîndirea șl activitatea 
prodigioase, pilduitoare ale to
varășului Nicolae Ceaușescu.

Cu înaltă rigoare științifică, cu 
o cuprinzătoare viziune novatoare, a 
fost regîndită sub raport teoretic în
treaga strategie de edificare a 
noii orînduiri, inlăturindu-se idei și 
teze preconcepute, punîndu-se în 
valoare capacitatea partidului de 
a stabili obiective de acțiune 
corespunzătoare fiecărei etape is
torice, realităților țării, potenția
lului creator al poporului. Au fost 
elaborate în această perioadă cele

(Continuare în pag. a IV-a)

lumii

Dinu SARARU
(Continuare in pag. a IV-a)

miș
care a

Vara fierbinte, care scal
dă plină de speranță bine- 
cuvintatul pămint. româ
nesc al anului 1987, limpe
zește inspirat, sub cerul 
înalt și senin, chipul pa
triei socialiste dăltuit vi
zionar in spiritul idealului 
comunist de cutezătoarea 
gindire patriotică și de 
fapta revoluționară incan
descentă a marelui bărbat 
al istoriei noastre moder
ne, ctitorul politicii națio
nale de independență și 
suveranitate, de identitate 
de spirit și de autonomie a 
actului creator constructiv, 
original, de sine stătător, 
in spațiul geografiei socia
liste și al raporturilor și 
colaborării internaționale 
reciproc respectuoase, pre
ședintele României, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Personalitate fascinantă 
a acestui veac al marilor 
frământări și transformări 
revoluționare, in destinul 
cărora s-a implicat cu fer
voare și cu o unică voca
ție a soluțiilor determinate 
de înțeleaptă cumpănire 
românească a lucrurilor și 
faptelor, guvernată de arta 
dialogului, și mai presus

de toate de recunoașterea 
imperativului păcii și bu
nei conviețuiri, venind să 
dea o strălucire fără pre
cedent prestigiului Româ
niei, conducătorul Parti
dului Comunist Român și 
al poporului român a in
trat glorios in istoria na
țiunii române și a 
contemporane prin păți 
mașa, tulburătoarea, 
tuitoarea dăruire cu 
înțeles, de peste cinci de
cenii de luptă revoluționa
ră, să se dăruiască mai bi
nelui poporului său și tu
turor celor ce muncesc și 
aspiră la o zi mai bună, 
mai dreaptă, mai liberă și 
mai bogată in visuri im- 
plinite.

Iată de ce, sărbătorind 
astăzi cu legitimă mîndrie 
împlinirea celor 22 de ani 
de cind, la Congresul al 
IX-lea, s-a dat expresie 
opțiunii istorice ca la 
cîrma țării românești si se 
afle marele om politic, 
creatorul României socia
liste, ne simțim cu bucurie

Gîndire creatoare Temeiurile încrederii Dialog cu țara
In urmă cu 22 de ani, 

șantierul întreprinderii de 
sîrmă și produse din sîrmă 
a inaugurat zona indus
trială Buzău-Sud, oferind 
nu numai baza materială 
împlinirii unei noi vocații a 
oamenilor, ci, mai ales, să
dind trainic in conștiința 
lor încrederea în afirmarea 
efectivă a unui nou destin 
profesional. Pină la înăl
țarea acestui obiectiv eco
nomic, mulți buzoieni care 
doreau 
unitate 
drumul 
șovului 
Congresul al 
partidului, care a deschis o 
nouă epocă în istoria între
gii țări, a însemnat și pen
tru Buzău piatra de hotar 
a unui nou destin, începu
tul unei epoci de puternică 
dezvoltare industrială, me
nită să înalțe la cote supe
rioare zonele rămase in 
urmă sub acest aspect.

Întreprinderea noastră s-a 
înălțat pe un teren plin de 
noroi, cu ciulini și, ici-colo, 
cu mici grădini de legume. 
In martie 1965 se ridica aici 
primul stilp metalic de la 
hala trăgătoriei de oțel

să lucreze intr-o 
industrială luau 

Galațiului, al Bra- 
sau Ploieștiului. 

IX-lea al

moale. Și se inaugurau uti
litățile strict necesare func
ționării întreprinderii. Pri
mul fir de sîrmă s-a tras 
pe o mașină de trefilat 
2 500/4 la 21 septembrie 
1966, cu trei luni înainte de 
termenul fixat. Colectivul 
de muncă, format din circa 
250 oameni, era alcătuit din 
specialiști pregătiți la Cîm- 
pia Turzii, Galați, Brașov 
sau. Brăila. Printre aceștia 
mă număram și eu, care 
plecasem din comuna nata
lă Poșta Cîlnău la între
prinderea de sîrmă, cuie și 
lanțuri Galați spre a de
veni muncitor. Și spre a 
mă... întoarce, pentru ' a 
contribui la împlinirea in
dustrială a Buzăului.

In ultimii ani, ca urmare 
a politicii consecvente d 
partidului de dezvoltare in 
ritm susținut a industriei, 
au fost înălțate noi capaci
tăți de producție și în în-

Gheorqhe CIRSTEA 
maistru la întreprinderea 
de sîrmă și produse 
din sîrmă Buzău

(Continuare in pag. a IV-a)

Rememorînd drumul spre 
bunăstarea de azi la care 
am ajuns toți cei care 
trăim și muncim în acest 
străvechi sat românesc de 
pe meleagurile județului 
Mureș, Șăulia de Cim- 
pie, gindul mă duce in 
mod firesc la partid, la to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
omul care a condus și con
duce cu strălucire procesul 
de modernizare și dezvol
tare intensivă a agricultu
rii, cel care a fundamentat 
cu clarviziune și cutezanță 
obiectivele strategice ale 
înfăptuirii noii revoluții 
agrare. Aniversarea a 22 
de ani de la Congresul al 
IX-lea al partidului, con
gres care marchează o ade
vărată cotitură in dezvol
tarea satului românesc, 
constituie un prilej deose
bit pentru evidențierea 
justeței și caracterului 
profund științific al politi
cii agrare a partidului 
nostru.

La noi, in Șăulia de Cim- 
pie, satul în care m-am 
născut și am lucrat pămân
tul de cind eram copil, a 
existat dintotdeauna un a-

devărat cult pentru pămint. 
Era doar singura ' noastră 
sursă de existență. In tre
cut insă dealurile între 
care e așezat satul nu ne-au 
oferit mai mult decît să ne 
ducem viața de pe o zi pe 
alta. Ca unul căruia obștea 
i-a încredințat, în urmă cu 
mulți ani, importanta mi
siune de a răspunde de 
gospodărirea avuției coope
rativei noastre agricole, 
încă de • la înființarea ei, 
pot spune (și o confirmă 
toți șăulenii, și nu numai 
ei) că evenimentul care a 
revoluționat agricultura din 
această zonă, ca de altfel 
din întreaga țară, avea 
să fie Congresul al IX-lea 
al partidului. La con
ducerea partidului și a 
țării venea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. bărbat 
hotărit, cunoscut in lupta 
revoluționară și antifascis
tă, care a făcut ca Româ
nia să intre pe un făgaș de

Gheortjhe DUMA 
președintele cooperativei 
agricole Șăulia 
de Cimpie, județul Mureș

(Continuare in pag. a IV-a)

Industria modernă a 
României socialiste consti
tuie, in ansamblul ei, o 
creație a epocii de muncă 
și împliniri fără egal in 
istoria țării, inaugurată de 
istoricul Congres al IX-lea 
al partidului și pe care po
porul nostru — in semn de 
profund omagiu și adincă 
recunoștință — o denumeș
te, spre gloria marelui 
său întemeietor și strateg, 
„Epoca Nicolae Ceaușescu '. 
In întreaga perioadă care 
a trecut de la marele fo
rum al comuniștilor români 
din iulie 1965, un rol covîr- 
șitor în înscrierea puterni
că și definitivă a industriei 
pe coordonatele creșterii 
dinamice, moderne, inten
sive l-au avut tezele și 
orientările de excepțională 
însemnătate elaborate de to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
referitoare la industriali
zarea rapidă a țării pe baza 
dezvoltării cu precădere a 
ramurilor de virf, purtă
toare și generatoare de 
progres tehnic în întreaga 
economie, a aplicării celor 
mai noi cuceriri ale revo
luției tehnico-științifice 
contemporane.

O ilustrare deosebit de 
grăitoare a acestei politici 
realiste și fertile o consti
tuie și dezvoltarea între
prinderii „1 Mai“ din Plo
iești, care în 22 de ani și-a 
sporit producția de peste 
8.5 ori, exportul de 14,3 ort 
și productivitatea muncii 
de 4 ori. Traducînd în via
ță generoasele indicații 
date de secretarul general 
al partidului cu prilejul 
numeroaselor vizite de lu
cru făcute în întreprinderea 
noastră, comuniștii, toți 
oamenii muncii au diversi
ficat continuu producția de 
utilaj petrolier, potrivit ce
rințelor beneficiarilor din 
țară și partenerilor de pes
te hotare. Realizăm in pre
zent o gamă foarte largă 
de instalații de foraj la a- 
dîncimi mari, capabile să 
lucreze la temperaturi scă
zute și in medii puternic

Nicolae BUCURA 
secretar al comitetului 
de partid' 
de la întreprinderea 
„1 Mai" Ploiești

(Continuare în pag. a IV-a)
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DE LA ISTORICUL FORUM 
AL COMUNIȘTILOR ROMÂNI

1965

PARTIDUL, CEAUȘESCU, ROMÂNIA
țuyințc-șimb^ ale celțd mțri fertile epoiti din istoria țarii

24 iulie 1965...
Zi istorică, zi înscrisă cu majuscule în Cronica de 

Aur a patriei.
De la înalta tribună a Congresului al IX-lea, co

munistul învestit cu suprema funcție de conducere a 
destinelor partidului și ale țării proiecta cutezător, 
vizionar, o epocă de ample și profunde prefaceri 
social-politice și economice, chema cu înflăcărare la 
mobilizarea tuturor energiilor poporului pentru zidi
rea impunătoarelor ctitorii ale viitorului, trasînd dru
muri cu desăvîrșire noi, largi magistrale în înfăptui
rea operei de construcție socialistă pe pămîntul 
românesc.

De la înalta tribună a Congresului al IX-lea s-a 
pronunțat hotărît refuzul schemelor prestabilite în 
construcția socialismului, refuzul dogmelor și închistă
rilor ideologice, promovîndu-se un puternic curent de 
gîndire novatoare, revoluționară, bazat pe analiza 
temeinică, științifică a faptelor, a realității, de- 
monstrîndu-se, cu nesecată forță de convingere co
munistă, că starea de spirit a permanentei înnoiri de 
conștiință și de faptă este comandamentul esențial în 
bătălia epopeică pentru țară nouă, pentru om nou, 
constructor de viață nouă.

24 iulie 1965 - 24 iulie 1987...
Opțiunea istorică a partidului, a întregului nostru 

popor, în acea de neuitat zi din miez fierbinte de 
vară, este strălucit confirmată de mărețele ctitorii ale 
Epocii Nicolae Ceaușescu, epocă de puternic dina
mism revoluționar, epocă de mărețe împliniri socia
liste.

In această zi aniversară, de vibrantă mîndrie pa
triotică, pe trepte și mai înalte de speranță, de înalt 
vis comunist proiectat cutezător de hotărîrile celui 
de-al Xlll-lea Congres al partidului, de gîndul 
înaripat, revoluționar al comunistului din fruntea 
partidului și a țării, poporul nostru, constructorul con
știent al propriei sale istorii de demnitate, de liber
tate și prosperitate, își omagiază cu recunoștință și 
profundă dragoste ilustrul conducător. Erou între eroii 
neamului, ctitorul României moderne.

Mereu în miezul vieții, 
al realității

Memoria faptelor oamenilor 
este memoria istoriei. Oamenii 
povestesc, oamenii își aduc a- 
minte, păstrează în amintirile 
lor esențiale chipul, și vorba, și 
îndemnul, și încrederea condu
cătorului cu care au dat mina 
sau i-au fost în preajmă pe 
șantiere, în uzine, în laboratoa
re, în vibrantele adunări popu
lare, marele și permanentul 
dialog cu țara al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu înscriindu-se 
ca modalitate fundamentală de 
legătură a partidului cu milioa
nele și milioanele de oameni ai 
muncii, cu întregul popor. In 
miezul faptelor, în miezul reali
tății ! — iată îndemnul fierbin
te al conducătorului de partid 
și de țară adresat stăruitor co
muniștilor de-a lungul a 22 de 
ani de clocotitoare istorie, ca- 
racterizînd, in fond, politica re
voluționară de conducere și de 
consultare directă a partidului 
cu masele muncitoare, dînd ast
fel expresie vie, practică, tezei 
de a acționa întotdeauna cu 
poporul, pentru popor.

— Se construia docul uscat 
al marelui șantier naval de la 
Constanța — își exprimă gîn
dul inginerul Mihai Duiică, 
directorul întreprinderii de con
strucții portuare din cetatea 
Tomisului. Eram acolo, proas
păt inginer, printre miile de na- 
valiști care l-au primit în mij
locul lor ca oaspete drag pe 
secretarul general al partidului. 
Mai mult, am avut fericirea să 
mă aflu foarte aproape de con
ducătorul partidului și să ascult 
indicațiile și sfaturile date spe
cialiștilor — tot atitea soluții 
surprinzătoare prin noutatea 
lor. prin îndrăzneala lor care, 
aplicate, ar fi condus la con
strucția concomitentă a docului 
și a primului mineralier de 

55 000 tdw (care, mai tîrziu, 
cînd a fost gata, a primit nu
mele de „Tomis") și la un apre
ciabil ciștig de timp. Argumen
tele secretarului general al 
partidului indemnau la cutezan
ță în tehnica construcțiilor de 
acest gen, incitau — vă spun cu 
toată sinceritatea — provocau 
ambiția specialiștilor și a mun
citorilor de a renunța la prac
ticile vechi, depășite din profe
siunea lor și de a aborda în
treaga construcție din unghiuri 
de vedere tehnice și științifice 
cu totul noi. Nu pot uita acel 
moment eu totul deosebit, cînd 
și mie și atîtor altor construc
tori ca mine ni s-a relevat mi
siunea noastră într-o lumină cu 
totul nouă. Dincolo de argu
mentele de specialitate, care ni 
se impuneau cu putere prin în
săși justețea lor, deslușeam cu 
toții, cu adincă emoție, în cur 
vintul secretarului general al 
partidului chemarea fierbinte 
la creșterea competenței noas
tre profesionale, la înțelegerea 
cuprinzătoare a importanței 
obiectivului pe care-l constru
iam pentru întreaga economie 
în plin avînt a țării, a implica
țiilor în politica statului de 
conlucrare, de colaborare inter
națională. Da, a fost atunci, 
pentru noi toți, o strălucită lec
ție despre ceea ce înseamnă să 
fii un bun specialist și, tot
odată, un bun revoluționar, 
participant direct și conștient 
la rezolvarea marilor probleme 
ale construcției noii noastre 
vieți ; o semnificativă lecție 
despre rodnicia democrației 
muncitorești revoluționare, care 
Întrunește intr-un tot armonios 
răspunderile tuturor, le trans
formă în faptă concretă pentru 
progresul general al societă
ții. Acest strălucit exemplu 

l-am retrăit apoi de nenumă
rate ori cu aceeași profundă și 
proaspătă emoție, mereu cu in
tensitate sporită,' cu prilejul 
atitor altor vizite de lucru ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
efectuate și îh regiunea noastră 
înnoită din temelii în acești 22 
de ani numărați de la cel de-al 
IX-lea Congres al partidului 
încoace — pe șantierul canalu
lui Dunăre — Marea Neagră, Ia 
ecluza Agigei, de a căței con
strucție răspundeam ; la con
strucția portului Mangalia, unde 
am lucrat și eu ; pe noul canal 
Poarta Albă — Midia — Năvo
dari ; la noul port Midia sau în 
acest uriaș port Constanța-Sud 
— Agigea, la a cărei construc

Școala cutezanței
— Ce era aici acum zece ani ?
— Acum zece ani era șantier 

— ne spune Gheorghe Gust, 
șeful secției forjă de la Combi
natul de utilaj greu Iași. Cu un 
an înainte, în 1976, pe un te
ren gol se pusese piatra de te
melie a uneia dintre cele mai 
mari și mai moderne întreprin
deri industriale din țară — 

combinatul nostru. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu făcuse acest 
lucru, într-una din vizitele sale 
la Iași.

— Ce este acum acest com
binat ?

— Este o citadelă industrială 
imensă, cu peste 10 000 de oa
meni oare elaborează 150 de 
mărci de oțel, toarnă și for
jează piese grele, de 50—100— 
120 de tone, între care cilindri 
pentru laminoare de mare ca
pacitate. Cu forje de 2 500 șl 
6 000 de tone-forță ; va exista 
curințj și una de 12 000 t.f. — 
un gigant. Va trebui, pînă la 
sfîrșitul acestui cincinal, să 
producem și să prelucrăm anual 
un milion de tone de oțel. Deci 
bombinatul nostru este una din 
piesele de rezistență ale indus
triei grele românești.

S-au născut, în același timp, 
surorile noastre gemene C.U.G. 
Cluj și C.U.G. Craiova, apoi 
zeci și zeci de alte întreprin
deri industriale mari și moder
ne, sute de alte întreprinderi 
aparținînd domeniilor de vîrf 
ale tehnicii și tehnologiilor. 
Practic, o întreagă țară indus
trializată. Este, cred, unul din 
atit de numeroasele exemple 

ție am iarăși răspunderi impor
tante, ca oricare alt constructor 
chemat să dea chip concret noi
lor ctitorii purtind pecetea gin- 
dului și faptei celui mai iubit 
fiu al poporului nostru. Tot 
atitea prilejuri și pentru mine, 
ca și pentru oricare alt om al 
muncii din tara noastră de a 
medita activ si de a se pătrun
de profund de înțelesul atit de 
semnificativ al adevărului țișnit 
permanent din practica vieții 
noastre în anii luminoși ii 
Epocii Nicolae Ceaușescu, din 
marele dialog al partidului cu 
țara, că partidul conduce și 
construiește viitorul de aur îm
preună cu poporul și pentru 
popor.

care pot argumenta, fără pu
tință de tăgadă, dinamismul 
economic al României de după 
Congresul al IX-lea. Ca să 
creezi în doar două decenii o 
forță industrială în măsură să 
Intre în dialog cu aceea a unor 
țări de veche tradiție în acest 
domeniu se cer o puternică 
concertare și concentrare a 

eforturilor întregii națiuni, o 
mobilizare fără egal a resurse
lor de inteligență și de ener
gie constructivă, o profundă 
cunoaștere a posibilităților și 
perspectivei, o mare răspunde
re fată de destinele tării, care 
numai printr-o atît de armo
nioasă și judicios gîndită dez
voltare economică și socială a 
putut să străbată un drum atit 
de lung într-un timp istoric atît 
de scurt. Este o operă con
structivă de mare complexitate, 
in a cărei înfăptuire s-a forjat 
unitatea indestructibilă dintre 
partid și popor. Unitatea în 
jurul partidului, al secretarului 
6ău general este. în fond, ve
ritabila forță motrice a mersu
lui nostru înainte. Omul care a 
stimulat gîndirea, a dinamizat 
energiile oamenilor și a condus 
tot acest magistral proces este 
cel căruia, în urmă cu 22 de 
ani. printr-o istorică opțiune a 
partidului și a tării întregi, i 
s-a încredințat răspunderea 
conducerii partidului și a națiu
nii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

— Știm că a fost aici, Ia dum
neavoastră. de mai multe ori...

— De cinci ori. Ne-a stimu
lat. ne-a îndrumat, ne-a și cri
ticat uneori, iar asta ne-a prins 

bine, ne-a îndemnat să atin
gem cotele de virf ale folosirii 
tehnicii din dotare, ale calită
ții și productivității. La una din 
aceste vizite a spus, rețin tex
tual : „Acest mare combinat al 
industriei grele va trebui să 
devină un puternic centru, un 
model de organizare, de pro
ductivitate și eficiență, de pro
ducție de inaltă calitate, să con
stituie prototipul întreprinderi
lor din comunism". Vă imagi

Energiile pămîntului 
și ale oamenilor 

magistral puse in valoare
La aproximativ un an de la 

Congresul al IX-lea, secretarul 
general al partidului a făcut 
prima sa vizită de lucru în ba
zinul carbonifer al Gorjului, a 
cărui dezvoltare se afla abia la 
început. între cuvintele adre
sate atunci minerilor au fost și 
următoarele : „... Bazinul acesta 
are o perspectivă îndelungată și 

trebuie să ne așezăm aici gos
podărește nu pentru 2—3 ani, 
ci pentru zeci sau chiar sute de 
ani". Idee vizionară, a unui om 
care, purtind răspunderea nou
lui destin aț întregii Românii, 
avea să așeze, la acel inceput, 
temelii trainice pentru ctitoria 
de țară și de ev nou. Energiile 
pămîntului și ale oamenilor 
aveau să fie magistral puse in 
valoare in anii ce au urmat. 
Minerilor țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu Ie-a acordat 
de la început o atenție deosebi
tă, s-a aflat de nenumărate 
ori în mijlocul lor.

— Mă număr printre ortacii 
care au inceput epopeea cărbu
nelui, aici, la Motru — ne spu
ne Gheorghe Almășan, maistru 
miner la Exploatarea minieră 
Leurda. Prin anii 1965—1966 
de-abia se deschiseseră primele 
guri de mină... La Rovinari, de 
asemenea, se extrăgeau canti
tăți infime de cărbune, cu uti
laje clasice, pentru nevoi locale. 
Acesta a fost începutul... Pro- 
movînd cu 'consecvență politica 
înțeleaptă de repartizare armo
nioasă a forțelor de producție 
pe intreg teritoriul țării, de va
lorificare a resurselor naturale 
proprii fiecărei zone, tovarășul 

nați cită însuflețire au stîrnit 
în rindurile noastre aceste cu
vinte de incredere și îndemn 1 
Tot ce facem acum este să răs
pundem acestei încrederi înfăp
tuind sarcinile mari pe care le 
avem, indicațiile pe care ni le-a 
dat. Vrem să facem ca uriașul 
nostru potențial tehnic și teh
nologic să răspundă din plin 
cerințelor economiei naționale, 
să producă la cei mai inalți pa
rametri.

Nicolae Ceaușescu, bun cunoscă
tor al meleagurilor noastre, a 
sesizat din timp că Gorjul poate 
fi trezit la viață numai dacă va 
fi pe deplin pusă în valoare, 
cu mijloace moderne, marea 
bogăție a subsolului său — căr
bunele. Concretizată într-un 
amplu volum de investiții, care 
în ultimele 4 cincinale s-a ri

dicat la peste 100 miliarde lei, 
această acțiune a făcut ca Gor
jul să devină, în anii epocii 
inaugurate de Congresul al 
IX-lea al partidului, un județ cu 
o structură economică modernă, 
dinamică și care își aduce o con
tribuție hotăritoare la asigu
rarea bazei energetice și de ma
terii prime a țării. Imaginea 
Gorjului carbonifer este o 
elocventă expresie a forței in
dustriei noastre socialiste : pe 
întinsul dealurilor și văilor de 
la Motru, Rovinari, Jilț și 
Albeni s-au conturat zeci de 
mine, cariere și microcariere în 
care se utilizează numai teh
nică minieră „de vîrf". Cu 
această tehnică modernă, situată 
la loc de frunte în competiția 
mondială, unitățile miniere din 
Gorj, care cuprind aproape o 
treime din populația industrială 
a județului, asigură, în 1987, 
peste 40 milioane tone lignit, 
adică mai bine de 60 la sută din 
întreaga producție de cărbune a 
României.

La cele spuse de maistrul 
miner Almășan trebuie adăugat 
că ritmul impetuos al extrac
ției de lignit a făcut să apa
ră modernele așezări minierești 
de la Motru, Rovinari, Mătă- 

sari și Turceni. Că s-a modifi
cat structural întreaga fiziono
mie a județului. Adăugați cele 
ce s-au petrecut, în același in
terval, in toate bazinele miniere 
ale țării — masive dezvoltări, 
noi cîmpun miniere puse in va
loare, amplul proces de moder

Noi orizonturi pentru 
noul timp al patriei

Institutul de sudură și încer
cări de materiale — I.S.I.M. Ti
mișoara — a fost creat in urmă 
cu 17 ani. Unic ca profil in 
țară, el pornea la drum cu o 
mină de specialiști și cu o mo
destă bază materială. In pre
zent, I.S.I.M. se numără prin
tre cele mai prestigioase uni
tăți de cercetare științifică și 
inginerie tehnologică de pe cu
prinsul patriei, dispunînd de o 
largă rețea de laboratoare și 
ateliere — de altfel baza sa ma
terială s-a amplificat de peste 
15 ori. Muncesc și creează aici 
mai bine de 800 de cercetători 
și specialiști care și-au pus 
semnătura, la propriu, pe mai 
toate marile construcții durate 
în acești ani, începînd cu arcul 
de oțel de peste Dunăre — la 
Giurgeni—Vadu Oii — și termi- 
nind cu salba de poduri și eclu
ze de pe „magistrala albastră" 
— Canalul Dunăre—Marea Nea
gră. Tot ceea ce prinde viață pe 
planșetă aici — tehnologii, echi
pamente sau materiale de sudu
ră — se materializează aproape 
concomitent în activitatea de 
producție a Institutului, el 
fiind, din acest punct de ve
dere, un grăitor exemplu de 
transpunere în viață a concep
ției novatoare, revoluționare a 
secretarului general al par
tidului, de transformare a știin
ței într-o puternică forță de 
producție, de implementare 
rapidă a rezultatelor cercetării 
în viața economico-socială.

— De altfel, întreaga existență 
a acestei instituții științifice — 
spune dr. ing. Zeno Pircea, di
rectorul institutului — nu este 
decît un crîmpei din atit de 
ampla rețea a instituțiilor de 
acest fel create ca materializare 
a conceptului elaborat de secre
tarul general al partidului, 
privitor la substanțiala creștere 
a rolului științei in toate do
meniile de activitate, în întregul 
proces al dezvoltării. Cercetați, 
din acest unghi, documentele 
de partid fundamentale din cei 
22 de ani de la Congresul al 
IX-rlea, rememorați nenumăra
tele vizite de lucru ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu în in
stituții științifice, amintițl-vă 
dialogurile purtate cu oamenii 
acestui domeniu, calculați in
vestițiile alocate dezvoltării 
științei și veți vedea cit de 
mare este importanța pe 
care partidul, secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o dau știin
ței și rolului ei de principală 
forță a dezvoltării economice și 
sociale. Revenind la institutul 
nostru, trebuie să vă spun că 
programul nostru de muncă are 
la bază obiectivele Congresului 
al XIII-lea al partidului, orien
tările și indicațiile prețioase ale 
secretarului general, ale to
varășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, date cu 
prilejul vizitei efectuate în ju
dețul nostru în 1981, cînd au 
fost stabilite direcțiile de ac
țiune și rolul nostru concret în 
realizarea programelor priori
tare ale economiei și Ia mo
dernizarea proceselor de pro
ducție. Și il asigurăm pe iubitul 
nostru conducător că muncim cu 
răspunderea cuvenită, că ne 
străduim și pe mai departe 
pentru obținerea unor rezultate 
de valoare, competitive, așa 
cum ne-o cere, așa cum așteaptă 
de la întregul front al creației 
științifice.

Dreptul la istorie, 
dreptul la cunoașterea 

de sine a națiunii noastre
Cutezătoarele hotărîri ale ce

lui de-al IX-lea Congres al 
partidului au deschis in fața în
tregului popor vaste orizonturi 
constructive în spațiul . cărora 
infinitele sale resurse creatoare 
au putut căpăta cimp larg de 
acțiune, de realizare. De la 
înalta tribună a marelui forum 
al comuniștilor din 1965. tova

nizare a mineritului, zecile de 
așezări noi și moderne apărute 
în zonele miniere — și veți 
avea imaginea întreagă a grijii 
pe care o poartă „Minerul de 
Onoare" tuturor minerilor ță
rii. Tuturor oamenilor munci
tori ai acestei țări.

22 de ani în care România 
socialistă a cunoscut transfor
mări calitative fundamentale 
in toate domeniile de activitate. 
Procesul înnoirii a fost conti
nuu și din ce în ce mai accele
rat in dezvoltarea multilaterală 
a țării, în modernizarea și 
perfecționarea industriei, agri
culturii, științei și culturii. în
vățămintele desprinse din rod
nica experiență teoretică și 
practică în construcția noii o- 
rînduiri în aoeastă epocă de 
mari și luminoase cuceriri și 
ctitorii sînt tot atîtea con
tribuții inestimabile ale gin- 
dirii și acțiunii tovarășului 
Nioolae Ceaușescu. Iată unul 
dintre conceptele noi, funda
mentale, care s-au impus cu pu
tere irezistibilă conștiinței tu
turor în această perioadă atît 
de fecundă — conceptul de 
nouă revoluție agrară.

— Despre satul românesc de 
azi — mărturisea. în această or
dine de idei, tovarășa Aurica 
Borcan, președinte al C.A.P. 
Valea Mare, județul Olt — se 
spune in mod obișnuit, și pe 
bună dreptate, că s-a transfor
mat radical, că a dobîndit o nouă 
înfățișare, înfloritoare, pe mă
sura progresului acestui timp, 
a civilizației socialiste. Eu aș 
numi toate aceste prezențe con
secința unui proces revoluțio
nar complex, petrecut, în pri
mul rind, în oonștiința oameni
lor, care au înțeles Îndemnul 
stăruitor al secretarului general 
al partidului de a-și regîndi 
munca înarmați cu cele mai noi 
cunoștințe oferite de știința a- 
gricolă, de a-și însuși și aplica 
în practică cele mai înaintate 
tehnologii agrare, adine încre
dințați că nu există limite in 
rodnicia pămîntului atunci cînd 
este lucrat ca la carte, cum se 
șpune. Cu multă muncă, înfrîn- 
gînd dificultăți care păreau 
de netrecut, noi realizăm noua 
revoluție agrară în fapt. Am 
pășit pe drumul performanțelor 
înalte așa cum ne-a indicat to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
secretarul generai al partidului, 
cu prilejul numeroaselor sale 
vizite de lucru și în județul 
nostru. Anul trecut am atins 
peste 8 200 kilograme orz la 
hectar și 20 tone porumb ștlu- 
leți la hectar. Cum s-ar spune, 
ne-am întrecut, an de an, pe 
noi înșine. îmi voi aminti în
totdeauna cu mîndrie momen
tul din octombrie anul trecut, 
cu prilejul sărbătoririi Zilei re
coltei, la Slatina, cînd am urcat 
la tribuna unde secretarul ge
neral al partidului ne-a Irani 
nat și nouă, cooperatorilor din 
Valea Mare, înaltul titlu d« 
„Erou al Noii Revoluții A- 
grare". Și ne-am angajat cu 
toții, în fața tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ctitorul 
noului sat românesc al noii re
voluții agrare, să nu cunoaștem 
răgaz, făcînd ca fiecare palmă 
de pămînt să producă la nive
lul cel mai înalt. Este oma
giul nostru, omagiul faptelor 
noastre de muncă acum, cînd 
aniversăm împreună cu între
gul popor. 22 de ani de cînd 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost ales lâ Congresul al IX- 
lea al partidului la cirma des
tinelor națiunii.

i
i

i

j

rășul Nicolae Ceaușescu a che
mat milioanele și milioanele de 
oameni ai muncii să-și făureas
că, prin propriile forțe, cu spirit 
revoluționar, un nou destin is
toric.

— Da, istorie nouă de gînd.și 
faptă comuniste, acesta era în
demnul energic al secretarului 
general al partidului în acel

i
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j in miezul fierbinte al verii de acum 22 de ani, prin votul unanim al comuniștilor, la cel de-al ' 
j IX-lea mare forum al partidului, a fost ales ca secretar general tovarășul Nicolae Ceaușescu. Era 
| votul unanim al țării, al întregului nostru popor, opțiunea lui istorică fundamentală, intr-un moment ț 
j hotăritor in viața, in munca Și lupta națiunii noastre pentru făurirea unei Românii socialiste > 
} înfloritoare, libere, puternice, pe măsura marilor sale aspirații creatoare. j AL COMUNIȘTILOR ROMÂNI 

DIN IULIE 1965

moment hotăritor — afirmă 
profesorul Nicolae Josan, mu
zeograf la Muzeul Unirii din 
Alba Iulia. Iar această nouă is
torie era conoepută de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, așa 
cum era firesc, legic, în spiritul 
socialismului științific, luînd in 
considerare întreaga istorie de 
luptă a românilor de-a lungul 
secolelor pentru păstrarea fiin
ței lor ca neam sub soare, pe 
același pămînt, pe aceeași va
tră strămoșească încredințată 
de înaintași ca moștenire sfîn- 
tă, din generație în generație, 
apărată de ei cu grele sacrifi
cii, nutrind, neclintiți în vitre
giile timpului, izbînda deplină 
a nobilului ideal de unitate, de 
neatîmare, de libertate și drep
tate. în construcția noii socie
tăți a dreptății, a echității și 
libertății, în viziunea secreta
rului general al partidului, era 
absolut necesară analiza temei
nică, in spiritul adevărului ști
ințific, a acestui glorios trecut 
de luptă și de sacrificii pentru 
dreptate, pentru libertate al po
porului, el constituind, de fapt, 
solul puternic în care se du
rează temelii de nouă istorie, 
socialistă și comunistă. Gîndire 
înțeleaptă, profund patriotică, 
deslușind, cu limpezime de 
cristal, adevăratul rol al mase
lor muncitoare în lupta lor de 
secole pentpu libertate și drep
tate socială și națională. Secre
tarul general al partidului, re- 
evaluind în spiritul socialismu
lui științific istoria patriei la 
oel de-al IX-lea Congres, la 
conferințele naționale și la ce
lelalte congrese ale partidului, 
oe i-au urmat, propunînd tra

Toate zonele țării 
chemate la viață nouă

Bistrița — bătrînă, istorică a- 
sezare transilvană. Moștenise, 
ca -mai toate orașele României, 
un iz medieval, o „patriarhală" 
stagnare eoonomică și socială, 
total anacronice față de im
petuosul. ritm de dezvoltare și 
modernizare pe care îl impri
mă tării politioa partidului, 
Uindirea vizionarăm tovarășului 
Nioolae Ceaușescu., Vorbim aici 
de Bistrița pentru că interlo
cutorul nostru e bistrițean — 
;.ubinginerul Vaier Moldovan, 
de la întreprinderea mecanică 

dar cititorul'știe, desigur, că 
lucrurile s-au petrecut la fel la 
Tg. Jiu sau la Tulcea, la Zalău 
sau la Slatina, la Miercurea- 
Ciuc sau la Alexandria. în suta 
și sute de alte orașe, în toate, 
de fapt

— Sînt tînăr — spune Vaier 
Moldovan — și anii mei de pînă 
acum s-au împlinit într-un oraș 
care se transforma de la o zi 
la alta. într-un ritm vertiginos. 
Ceea ce, ca să spun așa, cores
punde întru totul caracteristi
cilor unei tinereți romantice, 
intr-un timp al romantismului 
revoluționar. O platformă in
dustrială cu câteva mari între
prinderi noi. de ultimă expresie 
a progresului tehnic șl care 
și-a făcut apariția în doar 
cîțiva ani ; un oraș cane lși pă
răsește vechile și prăfuitele 
veșminte pentru a se reorgani
za și redimensiona în volume 
și forme arhitectonice de oraș 
gîndit pentru .mileniul al trei
lea, o populație cane își schimbă 
si ea orizontul de viată dobîn- 
dirtd o structură profesională 
nouă, destine și rosturi noi 
si ■ trainice, potrivit capacită
ții și aspirațiilor el — toate 
acestea pot să înaripeze cu
getul șl sufletul unui tînăr 
care a avut norocul să crească 
în cei mai fecunzi ani dîn 
istoria țării sale, anii Epocii 
Nicolae Ceaușescu.

îndemn la inițiativă, 
îndemn la creație

Ne sînt gazde primitoare, la 
Porțile de Fier II, constructorii 
de hidrocentrale.

— De numele tovarășului 
Nioolae Ceaușescu sînt legate și 
ctitoriile de lumină și energie, 
cum organic este legat tot ce 
s-a construit temeinic în ultimii 
22 de ani în România, cu gîndul 
la viitor, în toate domeniile de 
activitate — ne spune maistrul 
Aurel Mîndrescu. în acești ani 
s-au aprins nenumărați luceferi 
electrici — Ia Argeș, cu salba de 
microhidrocentrale coborînd 
pînă spre Dunăre ; pe Someș ; 

tarea ei unitară, militînd cura
jos pentru izbinda adevărului 
istoric, pornind de la interesele 
fundamentale ale poporului ro
mân, ne-a redat istoria, a des
chis noi orizonturi de acțiune 
în domeniul științei noastre. 
Fiecare vizită a sa și aici la 
Alba Iulia — adevărat simbol 
al unității noastre naționale — 
ca în atîtea alte locuri din țară 
amintitoare de glorioasă și 
semnificativă istorie româneas
că, s-a constituit, în acești glo
rioși ani ai construcției- noas
tre socialiste, ca o prezență des
chizătoare de largi orizonturi.

La 28 mai 1975, secretarul 
general al partidului, președin
tele Republicii, a inaugurat 
Muzeul Unirii din Alba Iulia în 
actuala sa formă de organizare, 
ctitorind, de fapt, această insti
tuție de importanță națională. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
ne-a îndemnat să organizăm în 
așa fel muzeul incit el să se 
prezinte ca un vibrant omagiu 
adus de generația noastră vred
niciei și vitejiei înaintașilor, ca 
o admirabilă carte, de o factură 
cu totul deosebită, bogat ilus
trată, străbătută de la un ca
păt la altul de ideea dominantă 
a permanenței românești în 
spațiul de la Carpați, Dunăre 
și Marea cea Mare. Și așa 
ne-am străduit să facem, să or
ganizăm muzeul ca pe o lumi
noasă carte de istorie clocoti
toare a luptei poporului pentru 
independența și suveranitatea 
patriei, independență și suvera
nitate deplin afirmate în 
glorioasa epocă inaugurată de 
cel de-al IX-lea Congres al 
partidului.

— Ce profesie aveți 7
— Electronist. Am făcut mai 

întîi școala profesională, am 
lucrat ca electrician, apoi am 
'urmat cursurile facultății de 
6ubingineri. Adică destinul co
mun unei întregi generații pen
tru care acest timp a fost al 
formării ca tineri revoluționari, 
al posibilităților nelimitate de 
împlinire a personalității, de 
însușire a competenței într-o 
industrie nouă, într-o eco
nomie modernă șl eficientă, 
în acest timp, m-am numărat 
printre miile de bistrițeni care 
l-au întîmpinat aici, pe noua 
platformă industrială, și în 
orașul înnoit, cu nemărginită 
stimă și dragoste, pe cel care 
a gîndit toate aceste lucruri 
pentru noi. care a conceput 
înnoirea și creșterea întregii țări 
și a acționat pentru făurirea 
unei înalte civilizații socia
liste în România. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Tînărul apesta — doar unul 
dintre milioanele de cetățeni 
tineri care au crescut în at
mosfera romantismului revolu
ționar al acestei epoci șl în 
iureșul de șantier al prefaceri
lor ce au dat țării întregi o 
nouă forță, statură și înfățișa
re — ne-a mai 6pus că i-âu 
rămas puternic înregistrate în 
memorie cuvintele cu care 
secretarul general al partidului 
s-a adresat locuitorilor Bistri
ței la una dintre vizitele sale 
de lucru, spunînd că orașul lor 
crește puternic și mîndru ca 
Făt-Frumos din poveste... „Eu 
cred —• conchide interlocutorul 
— că acel făt-Frumos de 
care vorbea este poporul și 
țâra noastră Întreagă. Iar for
ța creșterii sale vine .de 
la «apa vie» a politicii pe 
care a oonoeput-o tovarășul 
Nicolae Ceaușescu". Frumos 
spus ! Frumos și adevărat.

la Lotru ; pe Olt — salbă de 
hidrocentrale pînă în pragul 
Dunării ; pe Sebeș, pe Buzău, 
pe Dîmbovița, în munții Caran
sebeșului, unde turbinele vor 
porni în anii următori. La mul
te din,aoeste construcții arp lu
crat și eu. Sînt mîndru de acest 
lucru. Dar aoeste două hidro
centrale de la Porțile de Fier, 
I și II, constituie, după părerea 
mea, culmi ale gîndirii tehnice 
și științifice românești. La edifi
carea lor a vegheat secretarul 
general al partidului — de 
nenumărate ori tovarășul 

Nioolae Ceaușescu ne-a fost 
oaspete cu prilejul vizitelor sa
le de lucru, inaugurînd, de pil
dă, la Porțile de Fier I, lucră
rile pentru construcția centralei 
electrice și a ecluzei, iar la Por
țile de Fier II lucrările genera
le de început. S-a consultat ne
încetat cu noi, constructorii, în- 
țelegind mai bine din aceste dis
cuții ce răspunderi apasă pe 
umerii noștri nu numai ca exe- 
cutanți ai unei opere de anver
gură, ci ca părtași la însăși con
ceperea tinereții permanente a 
țării, deoarece energia pornită 
de aici, ca și din atîtea alte iz
voare de energie făurite de noi. 
dă viață și putere marilor și 
modernelor platforme industria
le ale României. De aceea și e- 
fortul nostru a fost constant în
dreptat spre perfecționarea ne

Autodepășirea — cuvîntul
de ordine al

Faptele stau mărturie și 
aici, la Salonta, că întîlni- 
rile de lucru cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au determi
nat, ca pretutindeni în țară, tot 
atîtea trepte noi urcate spre 
mari împliniri, spre valorifica
rea superioară a potențialului 
productiv, a hărniciei și compe
tenței oamenilor, a resurselor 
pămîntului.

— Cînd l-am avut prima oară 
ca oaspete pe tovarășul 
Nioolae Ceaușescu, acum aproa
pe două decenii — evocă ingi
nerul Czege Alexandru, „Erou al 
Muncii Socialiste", președinte al 
C.A.P. Salonta, în localitate 
erau trei cooperative. Ne-a în
demnat să ne unim 'forțele și 
mijloacele. Am urmat acel în
demn și, în scurt timp, am de
venit o cooperativă puternică, 
dispunînd de mult mai largi po
sibilități pentru o agricultură 
cu adevărat științifică. Din dis
cuțiile purtate atunci cu noi am 
înțeles, de asemenea, că răspun
derea în muncă, buna organiza
re și gospodărire sînt, și la noi, 
în agricultură, la fel de impor
tante ca în industrie. Am proce
dat întocmai și, iată, acum sîn- 
tem o unitate cooperatistă zoo- 
agroindustrială cu o avere ob
ștească oe depășește 300 de mi
lioane lei...

— De la oe ați pornit 7
— O să zimbiți, dar asta era 

realitatea : îndată după înfiin
țare, cooperativa! „Drapelul ro
șu" avea 77 de rhembri, 130 de 
hectare teren agricol, zece ani
male .de muncă, cîteva atelaje și 
unelte. Dezvoltarea de mai tîr- 
ziu s-a realizat numai prin 
muncă. Și, pa în toate unitățile 
din agricultura țării, numai prin 
înfăptuirea întocmai a strategiei 
dezvoltării agriculturii româ
nești elaborate de secretarul 
general al partidului. Pămîntul 
nostru de cîmpie nu este, prin 
natura lui, tot atît de darnic pe 
cît este de întins. Rodnicia lui 
este opera unei ' munci temei
nice, a unei raționale exploa-

Pentru omul de azi, 
pentru omul de mîine

Multi oameni merg „la pas" 
prin București să-și bucure 
privirea și inima pentru tot 
ceea ce s-a zidit în anii con
strucției socialiste. Să-și umple 
inima de mîndrie în fața atîtor 
ctitorii durate măi ales în atît 
de rodnica epocă inaugurată 
de Congresul IX. Și, în egală 
măsură, să oerceteze cu ochi 
de gospodar și stăpîn în casa 
lui ce se mai cuvine de îm
plinit.

Maistrul Gheorghe Dumitru, 
de la întreprinderea Metroul 
București, este și el un călător 
„la pas" prin Capitală. Firesc, 
ca tunelist încercat, el și-a tre
cut în palmares cu deosebire 
călătoriile din adîncurile Cetă
ții lui Bucur. Călătorii care, 
așa cum ne spune cu mîndrie, 
au fost inaugurate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — din ini
țiativa sa și sub Îndrumarea 
căruia se înfăptuiește această 
monumentală operă, ctitorie a 
anilor glorioși pe care îi trăim.

— Orice traseu din subteran 
al metroului îl măsor mai 
întîi cu pasul meu. la suprafa
ță — aflăm de la meșter.

— Care a fost ultima dv. că
lătorie de acest fel ?

— Tronsonul dintre Doro
banți și Piața Obor. Este viito
rul meu loc de muncă, pe ma

încetată a capacității noastre 
profesionale, spre creșterea exit 
genței față de noi înșine, față 
de lucrul nostru de fiecare zi. 
Deci, conoepînd aoeste cetăți. de 
lumină și energie, cum sînt ele 
îndeobște numite, partidul, se- 
crețarul său general, prin în
crederea acordată capacității de 
creație a muncitorilor, țărani
lor, intelectualilor, stimulează 
puternic prooesul complex al 
construcției umane. Aceasta este 
opera de căpetenie a. minunatei 
epoci pe care o trăim cu toții 
— omul nou. constructor de ța
ră nouă, omul muncitor spre 
care se îndreaptă mereu, fier
binte, îndemnul la cutezanță, în
demnul la creație adresat ne
contenit de oel mai iubit fiu al 
poporului nostru.

acestui timp
țări, potrivit exigențelor unei a- 
griculturi socialiste intensive. 
In doar trei cincinale, bunăoa
ră, producția medie la hectarul 
de grîu a crescut de. peste patru 
ori. Iar la porumb de aproape 
nouă ori. Cum ? Simplu : așa 
cum ne-a învățat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, adică mun
cind ca la carte, fără „derogări" 
de la calitate și tehnologii, fără 
să contabilizăm efortul. Și cu 
multă tragere de inimă.

Salonta, una dintre miile de 
unități ale agriculturii socialiste 
care, în acest interval istoric de. 
rapide și substanțiale creșteri 
în toate sferele vieții economice 
și sociale, de după Congresul al 
IX-lea, reprezintă confirmarea 
faptică a drumului larg și lumi
nos pe care acel memorabil e- 
veniment politic din urmă cu 
22 de ani l-a deschis poporului 
român, spre bunăstare și plena
ră fructificare a puterii sale de 
creație.

— A fost și de curind la dum
neavoastră tovarășul secretar 
general...

— A fost de mai multe ori in 
decursul aoestor două decenii. 
Ultima oară, acum cîteva săptă- 
mini, s-a oprit, ca întotdeauna 
cu grijă de gospodar în lanurile 
noastre. A mîngîiat și cîntă- 
rit în palmă spicele, s-a bucurat 
împreună cu noi de rodul bo
gat pe care îl anunțau. Ne-a as
cultat gindurile- de viitor.,Și 
ne-a îndemnat să sporim mai 
mult -și producțiile din zooteh
nie, bune de altfel. La asta lu
crăm acum. Vrem să realizăm 
producții cu adevărat la nivelul 
obiectivelor noii revoluții agra
re.

Nu există cîmpie din cîmpi- 
ile țării unde secretarul general 
al partidului să nu fi pășit și 
unde să nu fi semănat, în cuge
tele și sufletele oamenilor, 
înălțătoarea aspirație către mai 
mult și mai bine, gîndul res
ponsabilității comuniste pentru 
o mult mai consistentă rodnicie 
a muncii și a pămîntului.

gistrala a IlI-a de metrou. 
Mi-am zis ca de fiecare dată : 
„Hai, Dumitre, să vezi ce au 
clădit constructorii la supra
față. ca și tu aoolo, în adînc, 
să nu te faci de rușine. Cum 
se știe, artera este aproape în 
totalitate in haină nouă, in ul
timele două decenii s-a zidit 
și aici enorm..."

Meșterul Gheorghe Dumitru 
a zidit și el mult la cei. aproa
pe patruzeci de kilometri de 
bulevarde subterane ale metrou
lui aflate în funcțiune. Și de 
fiecare dată nu s-a abătut deloc 
de la obiceiul său : a măsurat 
cu pasul traseul de la supra
față. A măsurat cu pasul șl 
cartierul Balta Albă, unde a 
dus metroul. Cartier 7 Oraș 
nou. în oraș. Loc unde trăiesc 
în jur de trei sute de mii de 
oameni. Apoi a fost pieton in 
Militari. Loc unde, de aseme
nea. a dus metroul. Loc unde, 
în ultimele decenii, s-au pus, 
de asemenea, temeliile unui 
puternic oraș in oraș. Apoi 
și-a mutat locul în Beroeni. 
după care a ajuns pe platfor
ma „Electronicii", la Pipera, 
„unde constructorii s-au între
cut pe ei și au ridicat o biju
terie de cartier. „Aviației".

— Cu oe anume rămînețl din 
aoeste călătorii, „la suprafață".

FILE DE ISTORIE

23 MAI 1986. Moment de înaltă semnificație : cu prilejul marii adunări populare din municipiul Zalău, la 
încheierea cuvîntării rostite de secretarul general al partidului, un grup de pionieri și șoimi ai patriei oferă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu buchete cu florile lunii mai, florile dragostei 
și recunoștinței. Intr-un gest spontan, iubitul: conducător al țării ridică în brațe pe unul dintre copii și rostește 
cu emoție : „Aș vrea ca acest șoim al patriei să fie văzut de toți conducătorii din Europa și din lume, să în
țeleagă că ei, copiii, au nevoie de viață, de liniște, nu de arme nucleare I în numele lor să asigurăm elimi

narea armelor nucleare, pentru a apăra viața copiilor, a lumii I"

pe -tinde ‘eroițf arterele metrou
lui. 7 .— Unii construim în adine, 
iar alții la lumina zilei. Dar 
există o trainică legătură în
tre munca uriora și a altora : 
Cu' toții construim pentru om. 
Construim așa cum ne cere 
secretarul general al partidu
lui cît mai frumos, cît mai

Generații tinere, 
temeinic pregătite 

pentru muncă și viață
— Cînd, într-un sat ca al 

nostru, vedeți șirurile de copii 
care, curați, frumoși, veseli se. 
îndreaptă cu ghiozdanele in 
spate către școala nouă din 
comună, faceți un mic efort și 
imaginați-vă că ei au și crescut, 
că sînt mecanizatorii, dascălii, 
agronomii, zootehniștii, medicii 
sau poate inginerii mecanici, 
electroniștii satului...

Imaginea pe care ne-o pro
pune profesoara Elena Pândele, 
secretar adjunct al comitetului 
comunal de partid din Glo- 
deanu-Siliștea, județul Buzău, 
nu e, de fapt, o metaforă, ci 
proiecția unei realități sociale 
concrete, a unui sistem puternic 
implementat în viață. Agrono
mii,. inginerii zootehniști și me
dicii veterinari, cei patru me
dici, zecile de cadre didactice, 
cadrele cu pregătire medie din 
toate domeniile, tehnicienii, 
mecanizatorii și maiștrii pe care 
îi are astăzi comuna au putut 
fi văzuți și ei, cu 15 sau 20 de 
ani în urmă, mergînd cu ghioz
danul în spate spre școala din 
sat. Epoca de după Congresul 
al IX-lea, promotorul ei, to
varășul Nicolae Ceaușescu, au 
creat conceptul dezvoltării eco
nomice și sociale moderne, înte
meiate pe gdinca cunoaștere și 
folosire a cuceririlor științifico- 
tehnice. Și, de aici, nevoia și 
deci cadrul adecvat unei temei
nice pregătiri pentru viitorii 
specialiști, pentru toate cate
goriile de oameni ai muncii. 

econorh.ic, cît mai trainic — pen
tru a lăsa, in prezent și vii
tor, însemnele civilizației so
cialiste. Construim cu , gîndul 
și cu inima la oamenii de azi 
și de mîine, la bunăstarea lor 
— țelul suprem al politicii 
partidului, care stă la temelia 
marilor ctitorii ale ' Epocii 
Nicolae Ceaușescu.

— Pentru omul societății so
cialiste . — argumentează inter
locutoarea noastră — ;competen- 
ța prdfesionălă, largul qrizont 
de cunoaștere au devenit nu 
numai un drept fundamental 
asigurat pentru toți cetățenii, ci 
și o îndatorire, înscrisă :în Codul, 
eticii și echității socialiste, o 
condiție a unei eficiente partici
pări la actul dezvoltării eco- 
nomico-sociale. „Invățați, învă- 
țați și iar învățați !“, cu acest 
îndemn se adresează mereu to
varășul Nicolae Ceaușescu ti
nerilor școlari și studenți căro
ra, prin grija sa, prin con
cepția pe care a așezat-o la te
melia organizării învățămîntului 
de toate gradele, le-âu fost 
asigurate condiții de nebănuit 
altădată pentru o pregătire te
meinică și multilaterală.. în co
muna noastră avem 46 de pro
fesori și învățători, o școală 
nouă și modernă, cu treapta 
I de liceu. 783 de elevi... 
Avem și seraliști, avem și 
cursuri de pregătire pentru di
verse categorii de angajați. 
Asta, doar aici, la noi, într-o 
singură comună. Multiplicați cu 
ce există în toate localitățile tă
rii, în centrele universitare... 
Ca om al catedrei și ca 
activișt de partid am urmă
rit. de fiecare dată, cu bucurie, 
vizitele de lucru pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. le-a întreprins in in
stituții de învătămînt. la deschi

derea anilor școlari: am urmărit, 
de asemenea, indicațiile date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
de tovarășa Elena Ceaușescu 
pentru dezvoltarea și perfecțio
narea învățămîntului românesc. 
Toate aceste indicații au Ca 
numitor comun legarea InVăță- 
mîntului de practică, de cerin
țele reale și vitale ale vieții

Erou al păcii, 
constructor al păcii

23 mai 1986. Clipă de neuitat 
la tribuna ' marii adunări 
populare din municipiul Zalău 
prilejuită de vizita de lucru a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu : 
cu mi gest spontan, secretarul 
general al partidului ridică in 
brațe pe unu! dintre coniii ve- 
niți să aducă florile bucuriei și 
ale recunoștinței celei mai ti
nere generații. O clipă memo
rabilă. un gest de părinte 
iubitor, aducînd ca suprem ar
gument viața, viitorul omeni
rii. Emoționant moment, în
cărcat de adinei semnificații. 
Așa și-1 reamintește acum 
Monica Mărcuș, copilul integrat 
acelei imagini-simbol de neui
tat, semn al voinței de pace 
a poporului român.

Am reîntîlnit-o pe Monica In 
mijlocul familiei. Nu la Zalău, 
unde locuiesc și muncesc părin
ții, unde urmează ea școala, 
fiind eleVă acum, ci într-un sat 
al Sălajului, la Bobota, satul 
bunicilor ei.

— Ce faci tu aici, Monica 7
— Sînt în vacanță. Citesc, îmi 

repet rolul pentru spectacol, mă 
joc și o ajut pe bunica.

— Și ce carte citești 7
— „Orașul de cretă colora

tă". pe care am primit-o cadou 
la serbarea de sfîrșit a anului 
școlar.

— Deci, ești premiantă...
— Da, am luat premiul întîi 

(n.n. — a încheiat anul școlar 
cu zece pe linie).

— Bravo, să-1 păstrezi în 
continuare. Și ce rol repeți 7

— Recit versuri într-un mon

economice și. sociale. Cunoșcîn- 
du-i pe' absolvenții școlii noas
tre, pe . absolvenții: veniți din 
altă parte ca să lucreze la noi, 
pot spune — și o oonfirmă rea
litatea tuturor generațiilor de 
absolvenți din țară — că înVă- 
țămîritul nostru a fost organic 
legat de practica muncii, de 
viață.

taj literar pe tema păcii. M-am 
calificat -în faza finală a „Cin- 
târii României".

Ne mărturisește că mereu 
răsfoiește albumul cu Imagini 
din' timpul vizitei de lucru a to
varășului Nicolae Ceaușescu și 
a tovarășei Elena 'Ceaușescu in 
Sălaj, imagini decupate din di
ferite ziare și reviste, album 
dăruit de părinții ei. Iși amin
tește de clipa aceea, unică, o 
poartă în suflet și atunci cînd 
recită versuri pentru pace. „Aș 
vrea ea acest șoim al patriei să 
fie văzut de toți conducătorii 
din Europa și din lume, să în
țeleagă că ei, copiii, au nevoie 
de viață, de liniște, nu de arme 
nucleare ! In numele lor, să a- 
sigurăm eliminarea armelor nu
cleare, pentru a apăra viața co
piilor, a lumii !" — spunea a- 
tunci, vibrant, oonducătorul 
României , socialiste. Eroul Pă
cii. Unul dintre copiii lumii fiind 
Monica Mărcuș. un copil frumos 
si fericit, intr-o tară frumoasă și 
fericită, tară, care-si omagiază, 
cu . nețărmurită dragoste.. cu 
profundă recunoștință,, .ilustrul 
fiu. Erou între .eroii neamului 
românesc, comunistul ale cărui 
întreagă viață de luptă revo
luționară și nesecată energie 
sînt închinate în întregime li
bertății., fericirii. omului munci
tor al patriei socialiste.

Dionisie ȘINCAN 
Mihai CARANFIL
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

....
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mai cutezătoare programe de dez
voltare economico-socială, prin a 
căror înfăptuire s-au asigurat rit
muri înalte de creștere a forței 
economice a țării, făurirea și mo
dernizarea unei puternice baze 
tehnico-materiale, racordarea între
gului teritoriu al patriei la pulsul 
unei vieți economice dinamice, 
puternica înflorire a științei, în- 
vățămîntului și culturii socialiste, 
fructificîndu-se virtuțile geniului 
constructiv al poporului, marile lui 
energii creatoare. Sub impulsul gîn- 
dirii tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și cu contribuția sa determinantă 
s-a desfășurat o amplă și susținută 
bătălie pentru perfecționarea or
ganizării și conducerii vieții so
ciale, una dintre mărețele înfăp
tuiri ale acestei epoci fiind fău
rirea unui cadru instituționalizat, 
unic în felul său, ce asigură o 
participare activă, directă și efec
tivă, într-un climat de profundă 
democrație socialistă, a tuturor 
oamenilor muncii la conducerea 
societății, înfăptuindu-se cu con
secvență înaltul principiu al con
struirii socialismului cu poporul, 
pentru popor. O expresie conclu
dentă a acestei realități o consti
tuie amplul dialog al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu țara, cu 
făuritorii bunurilor materiale și spi
rituale, susținut în cadrul vizite
lor de lucru întreprinse, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, în 
toate județele patriei, ca și în ca
drul congreselor, conferințelor și 
consfătuirilor pe plan național.

Unitatea națiunii noastre socia
liste s-a consolidat neconte
nit, acestui țel fiindu-i organic 
subsumată întreaga activitate a 
partidului, de la preocuparea sus
ținută pentru asigurarea deplinei 
egalități în drepturi a tuturor fiilor 
patriei pînă la vasta muncă poli- 
tico-ideologică și cultural-educativă 
consacrată plămădirii profilului 
moral-politic al omului nou, con

CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI 
-CUNGRESUL INAUGURĂRII UNEI 

EPOCI UE MĂREȚE ÎNFĂPTUIRI
structor devotat și conștient al 
noii societăți, gata să-și pună în
treaga sa energie și putere de 
muncă și creație în slujba înfăp
tuirii exemplare a politicii parti
dului și statului nostru, de înălțare 
a României în orizonturi noi, su
perioare ale civilizației și pro
gresului social, de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a patriei noas
tre spre comunism.

Epoca inaugurată de Congresul 
al IX-lea al partidului se înscrie, 
deopotrivă, în istoria patriei ca 
epoca unei puternice afirmări a 
României în viața politică interna
țională, a creșterii necontenite a 
prestigiului său în lume — urmare 
nemijlocită a neobositei activități 
desfășurate de președintele Româ
niei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru soluționarea constructivă a 
marilor probleme ale contempora
neității, pentru apărarea dreptului 
suprem al oamenilor, al popoarelor 
la pace, la viață, la existență li
beră, independentă. Astăzi, Româ
nia socialistă este prețuită pe toate 
meridianele planetei albastre ca 
țară a muncii și construcției 
pașnice, iar președintele 
Nicolae Ceaușescu reprezintă,
pentru toți cei cărora le sînt a- 
proape de inimă pacea și libertatea 
popoarelor, un mare Erou al Româ
niei, un mare Erou al păcii.

La 22 de ani de la istorica op
țiune din iulie 1965, mîndru de mă
rețele înfăptuiri ale acestui timp 
eroic, fără egal, unit ca un singur 
om, poporul român își înconjoară 
strălucitul său conducător, pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, cu 
simțăminte de înaltă stimă și recu
noștință, cu devotament și nețărmu
rită dragoste pentru tot ceea ce a 
făcut și face pentru binele poporu
lui, pentru gloria, măreția și dem
nitatea României socialiste. Cu 
înaltă mîndrie, în semn de ales oma
giu, poporal întreg poartă în inimi 
și conștiințe o epocă eroică, de mă
rețe și trainice împliniri socialiste.

PENTRU EVUL NOU
AL TĂRII

București - a patriei cetate, 
fruntea țârii noastre românești, 
peste tine veacurile toate 
trec, dar tu nicicind nu-mbătrinești I

Ieri, sub tricolorele brasarde, 
te-avintai luptînd vijelios. 
Azi-ațterni mărețe bulevarde 
socialismului victorios.

Zi de zi, cununa frumuseții 
ne-o-mplinețti cu-al muncii freamăt plin, 
sub stindardul comunist al vieții 
ți al unui fericit destin.

Căci aici și-a*nscris,  pe vatra nouă, 
numele, ca-n piatră de hotar, 
către Evul nou, Congresul Nouă 
in culori de-azur, de grîu, de jar.

Fala noastră-n veacuri vei rămine 
cu Eroul care duce-n mîini 
steagul Revoluției Române 
și al comuniștilor români I

Victor TULBURE

inaugurată de Congresul al IX-lea, 
dîndu-i în mod legitim numele 
ilustrului său ctitor : „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

Acum, în această zi aniversară, 
omagiindu-și conducătorul, parti
dul, poporul român fac suprem 
legămînt de a urma, cu neclintită 
hotărîre, chemările înflăcărate ale 
secretarului general de a înfăptui 
exemplar obiectivele mobilizatoare

OM, O EPOCĂ, O

Ani luminoși
(Urmare din pag. I)

UN

datori să depunem mărtu
rie vie pentru tot ceea ce 
au însemnat acești ani, in 
mod simbolic și fericit de- 
veniți, pentru conștiința 
românească, sinonimi cu o 
Epocă, intr-adevăr cea mai 
vie, cea mai ambițioasă ii 
cea mai rodnică din în
treaga noastră istorie. Nu 

:: există, știm asta toți foar
te bine, colț al României 
întregi pe care spiritul 
inovator, voința de mai 
bine, neliniștea creatoare, 
vocația transformatoare, 
privirea curajoasă in 
viitor a președintelui 
Nicolae Ceaușescu să nu-și 
fi pus, definitiv și inspi
rat, pecetea și care să nu 
se revendice, in progresul 
și în șansa de a ciștiga 
bătălia cu viitorul, de la 
clocotitoarea energie a 
conducătorului partidului 
nostru comunist.

Adevărul este că întrea
ga viață românească de azi 
pulsează în ritmul viu, nă
valnic, cuceritor, mereu 
neostenit și mereu tinăr al 
spiritului revoluționar care 
definește personalitatea 
marelui nostru conducător. 
Țara — biroul de lucru 
al președintelui României 
socialiste, iată o- metaforă 
fericită, venind să _ dea 
măsura întreagă a dăruirii 
cu care secretarul general 
al partidului nostru co
munist slujește tulburător 
ideea de patriotism comu
nist și cauza comunistă ro
mânească.

Nimeni nu va putea uita 
și niciodată nu se va putea 
uita, in istoria patriei 
noastre, faptul de re
zonanță spirituală covâr
șitoare , că, o dată cu 
venirea la cîrma națiunii 
române a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, țara 
și-a recăpătat identitatea, 
națiunea română și-a re
căpătat și și-a consolidat 
definitiv identitatea in 
concertul națiunilor lumii, 
Partidul Comunist Romăd, 
purtătorul de drept al as
pirațiilor poporului român, 
și-a recăpătat identitatea 
și și-a impus cu demnitate 
această identitate, de- 
monstrind tuturor ce în
seamnă construirea socia
lismului intr-o țară liberă 
și independentă, care a în
țeles că, numai prin iden
titate națională și prin in
dependență, socialismul re
prezintă, cu adevărat, sin
gurul drum spre viitorul 
mai bun al popoarelor.

Cine privește azi, com
parativ, destinul economic 
și social al României, por
nind de la pragul istoric 
al speranței reprezentat de 
anul 1965, va înțelege că 
saltul este unul cu adevă
rat spectaculos. Țara, care 
azi se înfățișează lumii ca 
un șantier vast, angajind 
energiile întregii națiuni 
in opere de anvergură uni
că, în stare să schimbe 
literalmente o geografie 
fizică, nu numai economi

că, nu poate fi decit pose
soarea unei industrii foar
te puternice, nu puternice, 
mergînd de la producția de 
oțel și ciment la cea mai 
variată gamă a construc
ției de mașini și pînă la 
performanțele industriei de 
virf. Ca să construiești 
Canalul Dunăre-Marea 
Neagră, Canalyl București- 
Dunăre, metroul, magis
tralele, Transfăgărășanul, 
toate orașele țării din nou, 
să reconstruiești Capitala 
și să o faci de nerecunos
cut intr-un timp record, să 
angajezi proiecte vizînd 
anul 2000 cu o perspectivă 
absolut sigură și să știi că 
toate proiectele vor deveni 
realitate înseamnă să dis
pui de o independență in
dustrială indiscutabilă.

Această realitate, care 
face inconfundabilă politi
ca românească actuală și 
sub raport economic, re
prezintă rodul gindirii cu
tezătoare a conducătorului 
partidului nostru comunist, 
al strălucitei sale vocații 
de a descifra viitorul și de

Gîndire
(Urmare din pag. I)
treprinderea noastră. Ast
fel au fost puse in func
țiune cuptoarele de trata
ment termic in mediu pro
tector, instalațiile de zinca- 
re la cald și electrolitice, 
fabrica de electrozi de su
dură, secția de plase suda
te — produse solicitate in
tens de economia naționa
lă. Secția de electrozi de 
sudură s-a dezvoltat pe 
baza concepției tehnologice 
proprii și asigură astăzi 80 
la sută din necesarul eco
nomiei naționale, lată fapte 
și argumente concrete ate 
unei politici pline de răs
pundere pentru prezentul 
și viitorul țării.

in acești ani a crescut 
nu numai volumul produc
ției, ci și nivelul tehnic al 
acesteia. A sporit continuu 
numărul cadrelor tehnice de 
specialiști, întreprinderea 
dispunind astăzi de 133 in-

Încheierea recoltării griului 
ÎNTREȚINEREA CULTURILOR DUBLE 
- lucrări care trebuie să concentreze in aceste zile

a-l sluji vizionar, al ge
niului său creator, al vo
inței sale neclintite de a 
ne conduce cu certitudine 
spre împlinirea visului co
munist, are darul să proiec
teze impresionant dimen
siunile de excepție ale 
personalității marelui nos
tru conducător.

Nu există, repet, dome
niu al vieții sociale, poli
tice, spirituale românești 
actuale care să nu reflec
te anvergura gindirii — 
învestite cu însemnele ge
niului — a secretarului 
general al . Partidului Co
munist Român, care a îm
bogățit și revoluționat 
teoria și practica construc
ției socialiste și care a 
schimbat, hotărîtor și feri
cit, destinul unei națiuni 
întregi, dîndu-i pentru 
prima dată in Istoria ei — 
ceea ce mi se pare funda
mental — sensul viitoru
lui, pregătind-o pentru a- 
cest viitor, clădind acest 
viitor — comunismul. Săr
bătorim azi, 'așadar, în a- 
ceeași vreme, un Om pen
tru o Epocă și o Țară, un 
Om care a dat Țării sensul 
viitorului și Epocii numele 
său, Nicolae Ceaușescu.

creatoare
gineri, 48 tehnicieni și 140 
maiștri. Pentru toți oame
nii muncii din întreprin
derea noastră, noua vizită 
de lucru efectuată anul 
trecut de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a reprezentat 
un moment de reevaluare 
a activității desfășurate, de 
stabilire a unor noi obiec
tive, calitativ superioare, 
in concordanță cu dezvol
tarea de ansamblu a econo
miei naționale in actualul 
cincinal.

Noi, oamenii muncii de la 
întreprinderea de sirmă și 
produse din sirmă Buzău, 
nu vom uita niciodată că 
această unitate reprezintă 
unul dintre obiectivele 
create imediat după Con
gresul al IX-lea al parti
dului, care a inaugurat cea 
mai fertilă epocă din is
toria patriei, „Epocg 
Nicolae Ceaușescu".

Temeiurile încrederii
(Urm are din pag. I)
adinei transformări. Valori- 
ficind deplin condițiile asi
gurate agriculturii socialis
te — ale mecanizării și 
chimizării producției, pre
cum și ale transformării 
statutului social al țăranilor 
— unitatea noastră a reușit 
să realizeze, in numai 22 de 
ani, ceea ce oamenii aces
tor meleaguri n-au putut 
face in secole de existență. 
Daci la înființare ave
rea obștească insuma doar 
200 000 lei, in prezent ea 
depășește cu mult 50 mili
oane lei. Dind acest exem-

piu, îmi vin in minte opi
niile unor sceptici care, cu 
ani in urmă, spuneau, că pe 
terenurile noastre sărace, 
situate in pantă, producțiile 
mari sint de neconceput. 
Bineînțeles, viața le-a in
firmat. Dovada : încă in 
1974, unitatea noastră avea 
să realizeze, pe 200 hectare 
cultivate, o producție me
die de 60 205 kg sfeclă de 
zahăr la hectar, nivel de 
producție record, și pentru 
care atît eu, cit și coopera
tiva agricolă am avut cin
stea de a ni se conferi înal
tul titlu de „Erou al Mun
cii Socialiste". Asemenea
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stabilite de Congresul ol Xlll-lea 
al partidului, politica partidului și 
statului nostru, al cărui strălucit 
ctitor și inspirat strateg este to
varășul Nicolae Ceaușescu, de a 
întîmpina Conferința Națională a 
partidului cu noi și impunătoare 
realizări, de a face totul ca patria 
noastră să urce, condusă de ilus
trul său cîrmaci, spre piscurile 
înalte ale civilizației comuniste.

rezultate s-au obținut da
torită condițiilor create, dar 
și pentru că secretarul ge
neral al partidului ne-a dat 
minunatul său exemplu de 
gîndire cutezătoare, de în
credere in forța creatoare 
a celor multi care, descătu
șată, este in stare de ade
vărate minuni, de reali
zări, altădată de nevisat. In 
septembrie 1983, cu prile
jul primei vizite a secre
tarului general al parti
dului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în uni
tatea noastră, ne-am anga
jat să obținem în mod 
constant producții mari nu 
numai la sfeclă, ci și la 
alte culturi, precum și 
în zootehnie. Angajament 
onorat, dacă am in vedere 
că în toți anii ce au urmat 
de atunci am realizat pro
ducții record. Și nu numai 
la sfecla de zahăr. Faptul 
că în acest an ni s-a acor
dat înaltul titlu de „Erou

al Noii Revoluții Agrare" 
este nu numai o nouă do
vadă a aprecierii muncii 
noastre, ci eu aș zice că 
este, în primul rind. o ex
presie a ambiției noastre 
de a demonstra prin fapte 
că și aici, nu numai în 
Bărăgan, se poate face 
agricultură de performanță 
in toate sectoarele, așa cum 
ne cere și ne indeamnă 
secretarul general al parti
dului. încrederea, hotărîrea 
de a munci mereu mai 
bine constituie unul din 
izvoarele măreției unei 
epoci in care sintem con
duși de un erou care nu 
cunoaște țel mai înalt 
decit slujirea intereselor și 
aspirațiilor patriei și po
porului. Iată temeiul oma
giului nostru fierbinte pe 
care îl aducem cu pro
fundă recunoștință la îm
plinirea a 22 de ani de la 
istoricul Congres al IX-lea 
al partidului.

toate forțele din agricultură

VASLUI: Ritmul secerișului — 
în creștere

întreruptă de ploaia căzută pe o 
bună parte din teritoriu, recoltarea 
griului a fost reluată operativ, cu 
toate forțele, concentrate acum în
deosebi în consiliile agroindustriale 
din jumătatea de nord a județului 
Vaslui. De altfel, numeroase unități 
agricole de stat și cooperatiste din 
consiliile agroindustriale Crasna. Bir- 
lad, Dimitrie Cantemir, Fălciu. Ban
ca și Murgeni au terminat secerișul. 
Potrivit datelor centralizate la direc
ția agricolă, pină miercuri seara 
griul a fost recoltat de pe aproape 
70 400 hectare, ceea ce reprezintă 
peste 78 la sută din suprafață. Ce se 
constată însă ? Există încă un mare 
decalaj, atît la seceriș, cit și la eli
berarea terenului, între consiliile e- 
numerate mai sus și altele, cum sint 
Codăiești, Tătărani, Puiești, Ne
grești, Ștefan cel Mare, Ivănești și 
altele. Sesizind această stare de 
lucruri necorespunzătoare, comanda
mentul județean pentru agricultură 
a organizat imediat transferul forțe
lor mecanice spre unitățile din a- 
ceste consilii, a întărit controlul și 
îndrumarea la fața locului.

Cum șint utilizate acum cele peste 
1100 de combine și aproape 300 pre
se de balotat ? Timp de o zi ne-am 
aflat în unitățile consiliului agroin
dustrial Negrești. în care lanurile au 
ajuns mai tirziu la maturitate. Or
ganizate în formații complexe și în
drumate nemijlocit de specialiști, 
acestor utilaje li se asigură o func
ționare zilnică de cel puțin 9—10 
ore. Buna organizare, a muncii, con
trolul oră de oră al stadiului de coa
cere a lanurilor, reglarea de cîte ori 
este nevoie a combinelor și mobili
zarea unui mare număr de coopera
tori au făcut să crească simțitor ran
damentul muncii. La Vulturești, de 
exemplu, formația de 8 combine, 
două prese de balotat și alte utilaje 
lucra în flux continuu, griul din 
buncăre fiind descărcat din mers în 
autocamioane și transportat direct 
în baza de recepție.

Munca era bine organizată și la 
Rebricea. Cu toate acestea, ingine- 
rul-șef al cooperativei, Vasile Sta- 
mate, era supărat foc. De ce ? Pen
tru că una din cele 11 combine , nu 
funcționa cum trebuie, pierzind boa-: 
be în paie. Bineînțeles, a dispus să 
fie scoasă imediat din lan și repa
rată. „Dar este momentul căimăi 
prielnic recoltării, iar acum 6 com
bină contează enorm, pe această 
caniculă, cînd există pericolul scu
turării — ne spune el. Mai avem de 
recoltat griul de pe aproape 450 hec
tare din cele 1050 și trebuie să ne 
grăbim".

Se lucra intens și cu spor șl tn 
cooperativele agricole Băcești, Du- 
mești și Negrești. Ce se observă 
însă ? Cam peste tot pe unde am 
trecut, eliberarea terenului se face 
încă foarte încet. De aceea, modul 
în care se corelează secerișul cu e-

liberatul terenului la Todirești ar 
putea fi adoptat Jesne și de celelalte 
unități din consiliu. Aici, paiele de 
pe 350 din cele 420 ha recoltate au 
și fost duse in parcurile furajere. 
Cum ?

„Mijloacele mecanice sint utiliza
te. firește, cu prioritate 1a transpor
tarea griului în bază — ne spune 
Ion Vasiloaie, vicepreședintele C.A.P. 
Noi însă nu așteptăm să cărăm ba- 
loții numai cu remorcile. Am mobi
lizat toate căruțele unității și, cu 
ajutorul primăriei, și pe cele parti-

OLT: Irigații și
tn unitățile agricole din județul 

Olt s-a încheiat, practic, însămința- 
rea culturilor duble. Pentru obține
rea de recolte mari prezintă o mare 
importantă efectuarea lucrărilor de 
întreținere. Cum se acționează în 
această direcție ?

„Am însămînțat mai bine de 4 000 
hectare în a doua cultură" — ne 
spune tovarășa Rodica Vișan, pre
ședintele consiliului agroindustrial 
Rusănești. Semănăturile efectuate 
după orz au răsărit și au de pe acum 
2—4 frunzulițe. Ca atare, am trecut 
Ia efectuarea primei prașile meca
nice și manuale". De stadiul avan
sat al culturilor duble aveam să ne 
convingem in raidul întreprins în a- 
ceeași zi — 21 iulie — în unități din 
consiliul agroindustrial menționat. 
La sediul fermei nr. 2 a C.A.P. 
Stoenești, am ajuns la ora 14 pe o 
caniculă de 40 de grade. De jur-îm- 
prejur, sute de aspersoare umezeau 
cu jeturile lor de apă solul ; încins. 
La sediul fermei se aflau mai mult 
de 400 de persoane. Ședință ? „In- 
struim udătorii", ne răspunde Nico» 
leta Niță, secretarul comitetului co
munal de partid. Aflăm că, potrivit 
hotărîrii comandamentului jude
țean pentru agricultură șl cu spriji
nul biroului Comitetului orășenesc 
de partid Caracal, de la întreprin
derile din acest oraș au fost deta
șați 68 de oameni ai muncii care 
întăresc formațiile de udători tn a- 
ceastă perioadă critică. In felul a- 
cesta, a fost necesară instruirea tu
turor celor care lucrează la irigat, 
instruire ce se face centralizat la 

.ferma 2,.‘cu toți membrii forma
țiilor de udători din cooperativa a- 
gricolă. Se aflau acolo și cadreie 
tehnice din conducerea unității, cît 
și reprezentanți ai I.E.E.L.I.F. Ca
racal, șeful sistemului de irigații 
Terasa Caracal, Mircea Cismaru. In- 
ginerul-șef al cooperativei agricole 
ne-a precizat că, așa cum s-a stabi
lit la nivel județean, mutarea ari
pilor de ploaie are loc între erele 
7—9 și 19—21, instruirea neafectînd 
programul de irigații. în apropierea 
sediului se administra udarea de ră
sărire pe cultura dublă după grîu.

culare din comună și în fiecare zi 
peste 40 de atelaje transportă paie
le. Din urmă, insămînțăm culturi du
ble. in special furaje".

Din cele constatate și după cum 
ne încredințează și Doina Bosîncea- 
nu, inginerul-șef al consiliului agro
industrial Negrești, prin utilizarea 
la maximum a utilajelor agricole, 
cele peste 6 000 hectare cu grîu pot 
fi recoltate in totalitate pînă dumi
nică.

Este necesar însă ca în toate uni
tățile agricole din județul Vaslui, 
printr-o temeinică organizare a 
muncii, să sporească viteza de lucru, 
astfel incit recoltarea griului să se 
poată finaliza în următoarele 3—4 
zile. (Petru Necula, corespondentul 
„Sein teii").

prașile la timp
Porumbul însămînțat după orz, pe 
160, hectare, deja are patru frunzu
lițe, iar în acea zi 120 de coopera
tori se aflau la efectuarea primei 
prașile manuale. ,

Tovarășul Constantin Crăiniceanu, 
inginerul-șef al consiliului agroin
dustrial, ne-a relatat că 88 la sută 
din suprafața celor 8 cooperative a- 
gricole, respectiv 23 000 hectare, este 
amenajată în două sisteme de iri
gații. O atenție prioritară este acor
dată acum aplicării udărilor la cul
turile duble, mai sensibile la arșiță. 
Pretutindeni, in toate unitățile, for
țele pentru irigații, cît și pentru alte 
lucrări au fost întărite cu lucrătorii 
detașați din întreprinderile din Ca
racal.

La C.A.P. Cilieni, după adminis
trarea a 500 metri cubi apă la hec
tar pe o tarla de 60 hectare culti
vată cu porumb boabe după orz, 
circa 70 de cooperatori efectuau o ț 
primă prașilă manuală. Floarea Ghi- : 
ță, șef de fermă, ne-a asigurat că > 
se acționează in mod asemănător pe j 
tpate cele 250 hectare cu cultură dublă j 
de porumb, soia, sfeclă de zahăr și j 
legume. Marian Coconu, inginerul- ț 
șef al C.A.P. Rusănești, ne-a arătat 
loturile cultivate : 280 hectare po- I 
rumb boabe, 35 hectare soia, 160 
hectare legume, toate însămînțate 
după orz. Udate la timp, plantele 
se dezvoltă repede, dar efectuarea 
lucrărilor de întreținere este absolut 
necesară. Am văzut și o cultură de 
fasole păstăi, realizată, pe 20 hec- ■ 
tare, după orz. pe, pare mecanizato
rul Dumitru Briceag efectua prima 
prașilă mecanică. „Plantele sint 
frumoase, dar și buruienile sînt gata 
să le ajungă din urmă — precizează 
fermierul Virgil Preduț. Vom pro
ceda imediat la prășitul manual pe 
rînduri".

Este necesar ca peste tot, conco
mitent cu irigațiile, să fie grăbite 
lucrările de întreținere la culturile 
duble, lucrări de mare însemnătate, 
de care depinde realizarea produc
țiilor prevăzute a se obține. (Mihai 
Grigoroșcuță, corespondentul „Scin- 
teii").

REZULTAȚI IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
Publicăm în continuare rezultatele obținute in întrecerea socialistă de 

alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi industriale, 
de construcții și transporturi, unități agricole, precum și din domeniul cir
culației mărfurilor și al prestărilor de servicii.

Ca urmare a rezultatelor obținute în cele șase luni care au trecut din 
acest an și a punctajului general stabilit pe baza indicatorilor îprevăzuți 
în criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la sfîrșitul lunii iunie pe 
primele locuri se situează :

Dialog
(Urmare din pag. I) 
corozive, de sape de foraj, 
prevenitoare de erupții, a- 
gregate de cimentare și 
alte echipamente destinate 
extracției țițeiului.

De neuitat va rămine 
pentru noi, cei de la între
prinderea „1 Mai", vizita 
de lucru efectuată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în ziua 
de 26 septembrie 1986. Con
ducătorul partidului și sta
tului nostru, potrivit stilu
lui său de muncă revolu
ționar, dinamic, modern, 
este intr-un permanent si 
viu dialog cu țara, cu po
porul, cu toți oamenii 
muncii din uzine și de pe 
ogoare. Analizele între
prinse, orientările și in
dicațiile date la fața locu
lui, de fiecare dată, se con
stituie pentru noi in ade
vărate programe de activi
tate, menite să ducă la îm
bunătățirea muncii, la per
fecționarea pregătirii pro
fesionale, la introducerea 
in ritm susținut a pro
gresului tehnico-științific, 
la promovarea noului in 
toate locurile de muncă. 
Dialogul cu colectivul nos
tru a fost deschis, direct și 
la el au participat nu
meroși comuniști și oameni 
ai muncii. Secretarul gene
ral al partidului s-a intere
sat îndeaproape de felul 
în care se realizează pro
ducția, de nivelul de cali
ficare al oamenilor, de 
modul în care se pregătesc 
tinerii pentru a face față 
unor cerințe superioare, 
întotdeauna aproape de 
oameni, interesîndu-se de 
condițiile lor de muncă și 
viață, indicînd cele mai 
bune măsuri pentru dez
voltarea producției la nive
lul cerințelor unei econo
mii moderne, secretarul 
general al partidului nos
tru aplică astfel în viață 
ideea, de o mare însemnă
tate teoretică și practică,

cu țara
a făuririi socialismului îm
preună cu poporul și pen
tru popor. Marele său 
exemplu de patriot și revo
luționar, dăruit intereselor 
supreme ale poporului, de 
militant neobosit pentru 
progres și pace in întreaga 
lume ne stă mereu in față, 
călăuzindu-ne în viața și 
munca noastră de zi cu zi.

Dialogul cu țara, cu oa
menii muncii, intilnirile cu 
făuritorii valorilor mate
riale și spirituale au deve
nit, în această măreață 
epocă pe care o denumim 
cu înaltă mîndrie patriotică 
„Epoca Nicolae Ceaușescu", 
pifnbolul spiritului revolu
ționar mereu tinăr al con
ducătorului partidului și 
statului nostru, al patrio
tismului înflăcărat cu care 
își slujește țara, România 
socialistă. Toate marile 
noastre împliniri, transfor
mările fundamentale din 
peisajul economic, din in
dustrie și agricultură, din 
știință și cultură sint 
nemijlocit legate de gîn- 
direa și acțiunea secretaru
lui general al partidului, 
de clocotitoarea sa ener
gie, de aplicarea în viață 
a cutezătoarelor sale pro
grame de dezvoltare a ță
rii. Iată de ce fiecare in- 
tllnlre cu conducătorul iu
bit al partidului și al țării 
are un caracter memora
bil, deschide noi și ample 
orizonturi muncii, înaripea
ză gindirea și acțiunea oa
menilor, pune în mișcare 
resorturile spiritului revo
luționar, așază trainice te
melii pe care se clădește 
viitorul. Este un viitor al 
unor tot mai mari împli
niri, deschis de orientările 
novatoare și obiectivele cu
tezătoare cuprinse in isto
ricele hotărîri adoptate de 
Congresul al Xlll-lea al 
partidului. Este viitorul de 
măreție al României socia
liste către care ne 
călăuzește cu clarviziune și 
pasiune revoluționară 
marele nostru conducător.

ÎN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE 
A CĂRBUNELUI LA SUPRAFAȚA

Locul I : întreprinderea minieră 
Rovinari, județul Gorj, cu 684,6 
puncte.

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE 

PE BAZA DE CĂRBUNE
Locul I : întreprinderea electro- 

centrale Oradea, cu 315,3 puncte.
Locul II : întreprinderea elec- 

trocentrale Craiova. cu 250,6 
puncte.

ÎN INDUSTRIA 
MAȘINILOR DE RIDICAT, 

MATERIAL RULANT, 
CONSTRUCȚII NAVALE, 

ECHIPAMENT AERONAUTIC
Locul I : întreprinderea de con

strucții navale și prelucrări la cald 
Drobeta-Turnu Severin, cu 756,6 
puncte.

Locul II : întreprinderea „Tim
puri Noi" București, cu 512,9 
puncte.

ÎN INDUSTRIA 
DE UTILAJ ENERGETIC, 

PETROLIER, 
UTILAJ TEHNOLOGIC 

PENTRU METALURGIE, 
CHIMIE, 

MATERIALE DE CONSTRUCȚII 
ȘI ALTE RAMURI

Locul I : întreprinderea de ma
șini grele București, cu 817 puncte.

Locul II : întreprinderea „Armă
tura" Cluj-Napoca, cu 386,6 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
DE MAȘINI-UNELTE, 

MECANICA FINA ȘI SCULE, 
ECHIPAMENT SPECIAL

Locul I : întreprinderea nr. 2 
Brașov, cu 715,2 puncte.

Locul II : întreprinderea mecani
că Mija, județul Dîmbovița, cu 649 
puncte.

Locul III : întreprinderea „Opti
ca Română" București, cu 622,5 
puncte.

ÎN INDUSTRIA 
DE MEDICAMENTE, 

COSMETICE, 
COLORANȚI ȘI LACURI

Locul I : întreprinderea de pro
duse cosmetice „Farmec" Cluj- 
Napoca, cu 607,8 puncte.

ÎN INDUSTRIA
PRELUCRĂRII CAUCIUCULUI 

ȘI MASELOR PLASTICE
Locul I : întreprinderea de ar

ticole tehnice din cauciuc Brașov, 
cu 854 puncte.

Locul II : întreprinderea „Ener
gia" Constanta, cu 302 puncte.

ÎN INDUSTRIA TEXTILA — 
MATASE, IN, CÎNEPA

Locul I : întreprinderea de mă
tase Sighișoara, județul Mureș, cu
849.1 puncte.

Locul II : întreprinderea „Flamu
ra Roșie" București. cu 814.9 
puncte.

Panoul fruntașilor 
pe 6 luni

Locul III : întreprinderea „Cam
ping" Urziceni. județul Ialomița, 
cu 332,5 puncte.
ÎN INDUSTRIA CONFECȚIILOR

Locul I : Fabrica de confecții 
Scornicești, județul Olt, cu 1 079,6 
puncte.

Locul TI : întreprinderea de con
fecții „Vulcan", județul Hune
doara. cu 473.8 puncte.

Locul TII : întreprinderea de con
fecții „Mondiala" Satu Mare, cu
328.2 puncte.

ÎN DOMENIUL 
INDUSTRIALIZĂRII LAPTELUI
Locul I ! întreprinderea de In

dustrializare a laptelui Ialomița, cu 
662,6 puncte.

Locul II : întreprinderea de In
dustrializare a laptelui Teleorman, 
cu 457,4 puncte.

ÎN INDUSTRIA ULEIULUI. 
ZAHĂRULUI SI PRODUSELOR 

ZAHAROASE
Locul I : întreprinderea de ulei 

Slobozia, cu 973,8'puncte.
Locul II : întreprinderea de in

dustrializare a sfeclei de zahăr Paș
cani. județul Iași, cu 907,3 puncte.

Locul III : întreprinderea de ulei 
„Unirea" Iași, cu 641,8 puncte.

ÎNTREPRINDERI AGRICOLE 
DE STAT. CU PROFIL AVICOL
Locul I : întreprinderea avicolă 

de stat Bacău, cu 867 puncte.
Locul II ; întreprinderea avicolă 

de stat Focșani, cu 590.7 puncte.
Locul III : întreprinderea avico

lă de stat Suceava, cu 504 puncte.
ÎN DOMENIUL SILVICULTURII
Locul I : Inspectoratul silvic ju

dețean Vaslui, cu 591,7 puncte.
Locul II : Inspectoratul silvic ju

dețean Timiș, cu 575 puncte.
Locul III : Inspectoratul silvic 

județean Suceava, cu 552,7 puncte.
ÎN SECTORUL DE CONSTRUCȚII- 

MONTAJ — ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea antrepri

ză „Frigotehnica" București — Mi
nisterul Industriei Alimentare și 
Achiziționării Produselor Agricole, 
cu 719,2 puncte.

Locul II : întreprinderea pentru 
amenajarea complexă și exploata
rea rîului Dîmbovița. București, 
Consiliul Național al Apelor, cu 
696.1 puncte.

Locul III : întreprinderea antre
priză montaj si service pentru au
tomatizări si telecomunicații Bucu
rești — Ministerul Industriei Elec
trotehnice — cu 426,6 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 

— STAȚII DE CALE FERATA
Locul I : Stația de cale ferată 

Iași, cu 626,5 puncte.
Locul II : Stația de cale ferată 

Cluj-Napoca. cu 613 puncte.
Locul III : Stația de cale ferată 

Sibiu, cu 454 puncte.
ÎN DOMENIUL COMERȚULUI 
INTERIOR. ÎNTREPRINDERI 
DE ALIMENTAȚIE PUBLICA
Locul I : întreprinderea comer

cială de stat de alimentație publi
că Rîmnicu Vilcea. cu 363 puncte.

Locul II : întreprinderea de a- 
limentație publică Buzău, cu 357.2 
puncte.

Locul III : întreprinderea comer
cială de stat de alimentație publi
că Bacău, cu 333,1 puncte.

ÎN DOMENIUL COOPERAȚIEI 
MEȘTEȘUGĂREȘTI

Locul I : Uniunea județeană a 
cooperației meșteșugărești Con
stanța. cu 650 puncte.

Locul II : Uniunea județeană a 
cooperației meșteșugărești Sucea-' 
va. cu 582,2 puncte.

Locul III : Uniunea județeană a 
cooperației meșteșugărești Me
hedinți. cu 565.2 puncte.
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VIZITA OFICIALA DL fflIIENIt A DELEGAȚIEI UNIUNII COMUNIȘIIIOR 
DIN IUGOSLAVIA. CONDUSA DE HVfflȘOl BOȘKO KRUNICI

Președintele Prezidiului Comite
tului Central al Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, tovarășul Boșko 
Krunici, împreună cu membrii de
legației U.C.I.. a vizitat în cursul, 
zilei de joi zona portuară a mu
nicipiului Constanta. întreprinderea 
de construcții navale. Canalul Du
năre — Marea Neagră și întreprin
derea agricolă de stat Murfatlar.

I Oaspeții au fost însoțiți de tova
rășii Emil Bobu și Ion Stoian.

La sosirea în port, delegația U.C.I. 
a fost întîmpinată de Mihai Marina, 
prim-secretar al Comitetului jude- 

! țean Constanta al P.C.R.
Vizita a prilejuit oaspeților Iugo

slavi posibilitatea de a cunoaște 
' unele aspecte privind dezvoltarea 

și modernizarea celui mai mare 
port al României, vasta activitate 
ce se desfășoară aici, condițiile de 
muncă și de viață asigurate lucră
torilor portuari. în același timp, ei 
au fost informați despre stadiul de 
realizare a portului Constanța-Sud, 
lucrare de mari dimensiuni prin 
intermediul căreia se asigură legă
tura cu Canalul Dunăre — Marea 
Neagră și care va contribui la spo
rirea considerabilă a volumului de 
mărfuri oe vor fi expediate și vor 
intra în țara noastră.

Interesîndu-se de modul de orga
nizare a activității în part, de dota
rea tehnică a acestuia, președintele 
Prezidiului C.C. al U.C.I. a apreciat 
amploarea lucrărilor de dezvoltare 
și modernizare a principalei porți 
maritime a țării.

La întreprinderea de construcții 
navale din Constanța, înaltul oaspe
te a fost informat despre puternice
le transformări pe care unitatea le-a 
cunoscut îndeosebi in ultimii 22 de 
ani, despre diversitatea de tipuri 
de nave pe care aceasta le 
realizează. S-a evidențiat că în
treprinderea produce în prezent 
mineraliere pină la capacități de 
165 000 tdw. petroliere atinglnd 
150 000 tdw. docuri plutitoare,

Distincții decernate pentru Incul I ocupat 
In întrecerea socialistă

Adunarea de la întreprinderea „Textila" din Pitești
întreprinderii ..Textila" din Pitești 

— unitate distinsă cu inaltul titlu de 
„Erou al Muncii Socialiste" — i-au 
fost decernate joi, în cadrul adună
rii generale a reprezentanților oame
nilor muncii. „Steagul Roșu" și Di
ploma de Onoare ale Consiliului Cen
tral al U.G.S.R. pentru ocuparea lo
cului I pe țară în întrecerea socia
listă pe anul 1986 între întreprinde
rile industriale cu profil similar.

într-o atmosferă de angajare mun
citorească. participantii au adresat 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, o telegramă, in 
care se spune :

Cu sentimente de aleasă stimă și 
recunoștință. vă adresăm. mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. eminent conducă
tor al partidului și statului, ctitor al 
României socialiste moderne, perso
nalitate proeminentă a lumii con
temporane. cele mai vii mulțumiri 
pentru acordarea înaltului titlu de 
„Erou al Muncii Socialiste".

în aceste zile, cind partidul și în
tregul popor sărbătoresc împlinirea 
a 22 de ani de la Congresul al

ACTOALiTATEA SPOI^TflVĂ
ATLETISM. în cadrul concursului 

internațional de atletism desfășurat 
pe Stadionul olimpic din Roma, con- 
tînd pentru „Marele premiu — 
I.A.A.F", sportiva româncă Paula- 
Ivan, dublă campioană mondială uni
versitară la Zagreb, a ciștigat pro
ba de 1 500 m, cu timpul de 4'07” 
24/100, fiind urmată de Elly van Hulst 
(Olanda) — 4’08”43/100 și Betty Mol- 
teni (Italia) — 4'17’90/100.

A doua victorie pentru culorile 
«portive românești a fost obținută 
de Maricica Puică, situată pe pri
mul loc in cursa de 3 000 m cu 8’43” 
71/100. Pe locurile următoare s-au 
clasat atletele americane Ruth Wy- 
cocki — 8’52”91/100 și Sabrina Dorn- 
hefer — 8’58”52/100.

în proba masculină de 5 000 m, 
campionul marocan Said Aouita a 
stabilit un nou record mondial, cu 
timpul de 12’58”39/100. Vechiul re
cord îi aparținea, din anul 1985, cu 
13’00”40/100.

TENIS. Azi începe la Aarhus me
dul de tenis Danemarca — România, 
contind ea semifinală a zonei euro
pene B a „Cupei Davis".

întîlnirea se anunță deosebit de di
ficilă pentru reprezentanții noștri, 
dat fiind faptul că formația tării- 
gazdă (cu jucători mai bine situați 
in clasamentul mondial „la zi" de- 
cit sportivii români) este mai omo
genă si. in plus, are si ascendentul 
moral al victoriei (cu 3—2. in octom
brie 1985) de la București în meci 
decisiv pentru calificarea în prima 
grupă valorică. Sperăm insă ca ele
vii căpitanului nejucător Stefan 
Georgescu — Florin Segărceanu, 
Adrian Marcu, Andrei Dirzu și Mihai 
Vanță (dintre care, mai mult ca si-

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 24 iulie, ora 21 — 27 iulie, 
ora 21. In țară : Vremea se va răci șl 
va fi !n general instabilă, cu cerul 
temporar noros. Local, vor cădea ploi, 
mai ales averse Însoțite de descărcări 
electrice, îndeosebi in nordul și ves
tul țării, precum și în zonele de deal 
și de munte. Condițiile sînt favorabile 
producerii grindinel șl. pe alocuri, 
cantitățile de apă vor depăși 25 litri 
pe metru pătrat In 24 de ore. Vintul 
va sufla slab pînă la moderat, cu in
tensificări trecătoare. Temperaturile 
maxime vor fi cuprinse Intre 22 șl 30 
de grade, iar cele minime Intre 12 șl 
22 de grade, mal ridicate în prima 
noapte. In București : Vremea va fl 
In general Instabilă și «e va răci. Ce
rul va fi temporar noros. Ploi sub 
formă de averse. Se vor semnala des
cărcări electrice șl căderi de grindi
nă. Temperaturile maxime vor oscila 
Intre 27 șl 30 de grade. Iar cele mini
me Intre 17 șl 20 de grade. 

barje pentru Canalul Dunăre — 
Marea Neagră, derocatoare pneuma
tice, drăgi absorbante și alte vase, 
dintre care multe sint destinate be
neficiarilor de peste hotare. Gazdele 
au prezentat, de asemenea, unele 
caracteristici ale principalelor tipuri 
de nave ce se produc la Constanța.

Vizitind unele dintre sectoarele de 
bază ale întreprinderii, oaspeții au 
luat cunoștință de tehnologiile și 
metodele moderne, de înaltă produc
tivitate. de debitare a tablei și su
dură folosite în construcția navelor, 
de montare pe vase a motoarelor 
principale gata asamblate — proce
dee care au dus la scurtarea duratei 
de execuție a navelor.

în docurile uscate ale întreprinde
rii. oaspeții au luat cunoștință des
pre modul de organizare și desfășu
rare a operațiilor de asamblare și 
reparare a vaselor. Aici le-au fost 
prezentate tancul petrolier „Pacea“, 
de 150 000 tdw, aflat în curs de fi
nalizare, și un feribot de 12 000 tdw, 
destinate flotei noastre maritime.

La încheierea vizitei, tovarășul 
Boșko Krunici, semnind în cartea de 
onoare a întreprinderii, a felicitat 
în numele delegației U.C.I. pe con
structorii de nave constănțeni și le-a 
adresat urări de noi succese în ac
tivitatea lor.

De la întreprinderea de construc
ții navale, coloana oficială de mașini 
s-a îndreptat spre ecluza de la Agi- 
gea a Canalului Dunăre — Marea 
Neagră. După ce au asistat la eclu- 
zarea în canal a unui convoi de bar
je încărcat cu minereu pentru Com
binatul siderurgic de la Galați, oas
peții s-au îmbarcat pe nava „Steaua 
Polară", cu care au străbătut apele 
canalului pînă la Basarabi, Pe par
cursul călătoriei, președintele Prezi
diului C.C. al U.C.I., ceilalți membri 
ai delegației U.C.I. au manifestat un 
deosebit interes față de acest mare 
complex hidrotehnic și de navigație. 
apreciindu-1 ca pe o grandioasă ope
ră a poporului nostru, ce va dăinui 
peste veacuri, ca o dovadă a poten

IX-lea, care a inaugurat o nouă eta
pă. de mărețe înfăptuiri, ce cu dem
nitate și legitimă mindrie o numim 
„Epoca Nicolae Ceaușescu", vă 
raportăm, mult stimate și iubite to
varășe secretar general, că întregul 
nostru colectiv de muncă este puter
nic mobilizat pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor ce îi revin pe 
acest an și pe întregul cincinal.

Ne exprimăm și cu acest prilej 
profunda recunoștință fată de to
varășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. eminent om politic 
Si savant de largă recunoaștere in
ternațională. pentru contribuția deo
sebită la dezvoltarea și modernizarea 
industriei, la asigurarea unor condi
ții tot mai bune de muncă si viață 
oamenilor muncii.

însuflețiți de minunatul dum
neavoastră exemplu, vă încredințăm, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că nu vom pre
cupeți nici un efort pentru ca 

'prestigiul cîstigat de întreprinderea 
noastră să fie întărit prin noi fapte 
de muncă. întimpinînd astfel Confe
rința Națională a partidului cu noi și 
tot mai mari realizări.

gur. Segărceanu si Marcu vor juca 
la simplu, iar Segărceanu. Dirzu la 
dublu) — să evolueze la capacitatea 
maximă si să răstoarne „calculele 
hîrtiei".

Lotul echipei Danemarcei este for
mat din Peter Bastiansen. Morten 
Christensen. Michael Mortensen și 
Michael Tauson. Căpitan nejucător — 
Finn Christensen.

Arbitrul desemnat pentru această 
întilnire de Federația internațională 
de tenis este britanicul Jeremy 
Shales.

ȘAH. în runda a 4-a a turneului 
interzonal de șah de la Szirak (Un
garia), tînărul maestru român Mi
hail Marin l-a învins pe canadianul 
Allan: Liubojevici a cîstigat la Milos. 
Todorcevici la Benjamin. Chris
tiansen a pierdut la Hjartarson. iar 
Salov a obținut victoria în partida 
cu Flear. Nunn. cu piesele negre, l-a 
întrecut pe Bouaziz. în clasament, pe 
primele locuri se află Salov 
(U.R.S.S.) și Nunn (Anglia) — cu cite 
3.5 puncte, urmați de Liubojevici (Iu
goslavia) — 3 puncte. Mihail Marin 
(România) și Christiansen (S.U.A.) — 
cite 2,5 puncte. • Turneul interna
țional feminin de șah desfășurat la 
Tapolka (Ungaria) a revenit marei 
maestre sovietice Elena Ahmîlov- 
skaia — cu 8 puncte din 11 posibile. 
Ligia Jicman (România) s-a situat 
pe locul 6 — cu 6,5 puncte.

cinema
• Cuibul de viespi : ARTA (21 31 86)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, LIRA (31 71 71)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Pistruiatul I—II : COTROCENI
(49 48 48) — 15; 18,15
• Pistruiatul III : MUNCA (21 50 97)
— 15; 17,15; 19,30
• Ewa : TIMPURI NOI (15 61 10) — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• Luptătorul cu sabia : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17.45; 20
• Program special pentru copii și 
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 10,30; 
12; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30
• Pline, aur, nagan : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17,15; 19,30
• Bomboane sărate : FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17,15; 19,30
• Freamătul pădurii : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Un om pe șosea : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19
• Mari regizori, mari actori : SCA
LA (11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15
• Medalion Anthony Quinn î STU
DIO (59 53 15) — 10; 12,45; 16; 18,45
• 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
• Jandarmul șl jandarmerițele : PA
CEA (71 30 85) — 9; 11; 13; 15; 17; 

țialului economic și tehnic al Româ
niei socialiste.

Oaspeții au fost informați că în
treaga activitate de concepție și rea
lizare a Canalului Dunăre — Marea 
Neagră — construcție cu profunde 
implicații în viața economică și so
cială a regiunii pe care o străbale 
și a țării, precum și cu repercusiuni 
pozitive asupra transporturilor flu
viale internaționale — s-a desfă
șurat sub directa îndrumare a 
secretarului general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu,

înaltului oaspete iugoslav i-au fost 
prezentate date privind trecerea na
velor,' statutul acestei artere de cir
culație ce scurtează drumul spre 
mare cu circa 400 km. S-a menționat 
că pe Canalul Dunăre — Marea 
Neagră se tranzitează mărfuri pen
tru 10 state europene, intre care și 
Iugoslavia. Paralel cu transportul de 
mărfuri, această rută este tot mai 
frecventată de nave de pasageri, cu 
turiști români și de peste hotare.

în continuare a fost vizitată în
treprinderea agricolă de stat Mur
fatlar. La fața locului, oaspeții au 
fost informați despre rezultatele ob
ținute de specialiștii unității în cul
tura viței de vie. în mecanizarea lu
crărilor viticole șl in folosirea rațio
nală, eficientă a solului.

Parcurgerea cîtorva dintre arterele 
principale ale municipiului Con
stanța a oferit apoi delegației U.C.I. 
prilejul de a cunoaște marile trans
formări edilitare și sociale pe care 
le-a cunoscut și ie cunoaște acest 
oraș de pe țărmul Mării Negre.

Pe tot parcursul vizitei, locuitori 
ai municipiului Constanța, ai altor 
așezări dobrogene au făcut membri
lor delegației U.C.I. o primire 
călduroasă, în care și-au găsit ex
presia sentimentele de strînsă prie
tenie și profundă stimă ce și le nu
tresc reciproc poporul român și po
poarele iugoslave.

La încheierea vizitei, oaspeții iu
goslavi s-au înapoiat in stațiunea 
Neptun.

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Arabe Egipt, ambasadorul 
acestei țări la București. Saad Abou 
El Kheir. a oferit joi o recepție. »

Au participat Ion Dincă. prim vi- 
ceprim-ministru al guvernului, mi
niștri. membri ai conducerii unor mi
nistere și instituții centrale, oameni 
de artă și cultură, generali și ofi
țeri superiori, ziariști.

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

★
La Invitația ministrului apărării 

naționale al Republicii Socialiste 
România. general-colonel Vasile 
Milea. în perioada 20—23 iulie a.c., 
o delegație militară nigeriana, con
dusă de general-maior Domkat Yah 
Bali. ministrul apărării al Republicii 
Federale Nigeria, a efectuat o vizită 
în tara noastră.

în cadrul vizitei au fost eviden
țiate bunele raporturi existente în
tre cele două țări și s-a exprimat 
convingerea că aceste relații vor cu
noaște o dezvoltare continuă în vii
tor. în interesul reciproc al Româ
niei și Nigeriei.

Pe timpul cit s-au aflat în Româ
nia. oaspeții militari nigerieni au vi
zitat unități militare, obiective eco
nomice si turistice.

*
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Liberia, cea de-a 140-a ani
versare a proclamării independen
tei. joi a avut loc în Capitală o ma
nifestare culturală organizată de 
Institutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, in cadrul că
reia au fost prezentate aspecte din 
activitatea desfășurată de poporul 
liberian pe calea dezvoltării social- 
economice.

Au participat reprezentanți ai 
I.R.R.C.S., Ligii române de priete
nie cu popoarele din Asia și Africa, 
Ministerului Afacerilor Externe, un 
numeros public.

A fost de față Webster Simpson, 
însărcinatul cu afaceri a.i. al Libe
riei la București.

(Agerpres)

t V
20.00 Telejurnal
20,25 Congresul al IX-lea al P.C.R. — 

Congresul marilor înnoiri • Uni
tatea de nezdruncinat a poporu
lui in jurul partidului, al secre
tarului său general. Documentar 
(color)

20,45 Lumină peste țară al IX-lea Con
gres. Spectacol literar-muzical- 
coregrafic (color)

21,15 Cadran mondial (color) • Româ
nia — Ceaușescu — Pace

21,35 E țara-n sărbătoare. Muzică popu
lară (color)

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

19, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20
• Cucoana Chirița : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15; 17; 19
<9 După faptă și răsplată — 15; Șatra
— 17; 19: PROGRESUL (23 94 10)

teatre

Pentru încetarea neintîrziată a ostilităților 
dintre Iran și Irak, pentru pace in zona 

Golfului și in lume!
Opinia publică din țara noastră a 

luat cunoștință cu sentimente de 
aprobare șj satisfacție de rezoluția 
adoptată în aceste zile de către Con
siliul de Securitate al O.N.U., prin 
care se cere încetarea imediată a 
ostilităților dintre Iran și Irak, pre
cum și retragerea forțelor militare 
ale celor două țări în interiorul gra
nițelor recunoscute pe plan interna
țional, preconizîndu-se măsuri de 
natură să conducă la consolidarea 
încetării focului, la rezolvarea prin 
tratative a conflictului, la restabili
rea păcii și liniștii în această re
giune atît de încercată a lumii. Ex- 
primînd aprecierea pozitivă a Româ
niei socialiste față de acest fapt, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
sublinia : „Considerăm că trebuie să 
înceteze în cel mai scurt timp răz
boiul dintre Iran și Irak. In acest 
sens, salutăm rezoluția Consiliului de 
Securitate din aceste zile, care se 
pronunță pentru încetarea imediată 
a acțiunilor militare și solutionarea 
politică a tuturor problemelor dintre 
cele două state".
• Se cuvine, de asemenea, subliniat 
că numeroase state si-au exprimat 
sprijinul fată de acest document, 
ceea ce arată că rezoluția adoptată 
de forul Națiunilor Unite răspunde 
preocupărilor manifestate Pe plan 
mondial fată de persistenta si agra
varea continuă a acestui conflict, 
care afectează interesele fundamen
tale ale popoarelor iranian si ira
kian. cit și interesele generale ale 
păcii si securității internaționale.

Evoluțiile din ultimii ani din zona 
Golfului au provocat o legitimă 
și profundă îngrijorare în rîndul 
opiniei publice din România so
cialistă, țara noastră intreținind tra
diționale legături prietenești cu 
ambele state aflate în conflict. 
După cum este cunoscut, războiul 
iraniano-irakian face ravagii de ani 
și ani. fiind unul din cele mai în
delungate și mai sîngeroase războaie 
cunoscute în această perioadă. în cei 
peste șase ani de cind durează, el a 
provocat ambelor părți grele pier
deri de vieți omenești și uriașe dis
trugeri materiale. în același timp, 
pe lîngă pagubele șa suferințele 
provocate celor două popoare, con
tinuarea și ascuțirea conflictului a 
dus la creșterea considerabilă-a 
încordării în întreaga zonă a Golfu
lui. cu repercusiuni ample pe plan 
mondial, ostilitățile perturbînd grav 
schimburile economice pe căi mari
time internaționale deosebit de im
portante, fiind afectate chiar și state 
fără nici o legătură cu conflictul, dar 
care au înregistrat pierderi mate
riale și de vieți omenești. Este o 
realitate că in aceste condiții a avut 
loc o escaladare continuă a tensiunii 
și a incidentelor, înregistrîndu-se 
evoluții tot mai periculoase, inclu
siv intensificarea prezențelor mili
tare străine, cu riscul declanșării 
unor evenimente din cele mai grave.

Poziția poporului român, a Româ
niei socialiste cu privire la conflictul 
dintre Iran și Irak este clară și 
principială. încă de Ia izbucnirea 
ostilităților, țara noastră s-a pronun
țat și se pronunță în mod statornic 
pentru încetarea acestora, și-a ma
nifestat mîhnirea și îngrijorarea față 
de prelungirea conflictului, a făcut 
stăruitoare apeluri pentru oprirea 
vărsării de singe. în toți acești ani, 
președintele Nicolae Ceâușescu s-a 
pronunțat neabătut și a întreprins ne
numărate demersuri pentru reconci

Luări de poziție față de rezoluția Consiliului de Securitate 
al O.N.U. in problema conflictului iraniano-irakian

BAGDAD 23 (Agerpres). — Irakul 
și-a exprimat oficial sprijinul față 
de rezoluția Consiliului de Securitate 
care cere Încetarea imediată a con
flictului armat irakiano-iranian. și 
s-a declarat că este gata să colabo
reze cu secretarul general al O.N.U. 
Si cu Consiliul de Securitate pentru 
transpunerea ei în viată — infor
mează agențiile T.A.S.S. si KUNA, 
citind o declarație in acest sens a 
unui purtător de cuvînt oficial al 
guvernului irakian. Această declara
ție a fost făcută după reuniunea co
mună a Consiliului Comandamentu
lui Revoluției si a conducerii regio
nale a Partidului Baas Arab Socia
list. precizează sursele citate.

★
BELGRAD 23 (Agerpres). — Pre

zidiul R.S.F. Iugoslavia relevă, in
tr-o declarație difuzată la Belgrad, 
că rezoluția Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. privind războiul din
tre Iran și Irak reprezintă o con
tribuție pozitivă la eforturile meni
te să pună capăt tragicului conflict, 
transmite agenția Taniug. In același 
timp, este exprimată soeranta că a- 
ceste eforturi vor contribui la în
cheierea cit mai grabnică a războ
iului iraniano-irakian și la instau
rarea unei păci juste și durabile, 
prin luarea în considerație a inte
reselor celor două țări, ale stabili
tății si păcii în regiune.

DELHI 23 (Agerpres). — India 
sprijină toate eforturile îndreptate 
spre reglementarea situației din zona 
Golfului, a declarat ministrul indian 
de externe. Narayan Dutt Tiwari. El 
a subliniat că in ultimii ani India 
a prezentat în această direcție o se
rie de propuneri in cadrul „iniția
tivei celor sase state" și a mișcării 
de nealiniere.

ÎN FAVOAREA INSTAURĂRII 
UNEI NOI ORDINI ECONOMICE 

INTERNAȚIONAIE
BUENOS AIRES 23 (Agerpres). — 

Președintele Argentinei, Râul Al- 
fonsin, a subliniat necesitatea in
staurării unei noi ordini economice 
mondiale, arătând că aceasta va con
stitui o garanție a p,ăcii — transmite 
agenția Prensa Latina. Intr-un 
discurs rostit in localitatea Villa 
Canas, provincia Santa Fe, el a 
evocat eforturile depuse de țara sa 
în vederea adîncirii cooperării în 
America Latină, menționind că nu
mai unitatea va permite statelor din 
regiune să susțină in fața celor pu
ternic dezvoltate imperativul edifi
cării unei noi ordini economice in
ternaționale. 

liere, pentru inițierea de tratative, 
astfel ca problemele litigioase dintre 
Iran și Irak să fie discutate și so
luționate pe cale pașnică de țările 
în cauză. Această poziție a fost cu 
claritate exprimată atit cu prilejul 
multiplelor întilniri cu reprezentanți 
ai celor două țări, cit și cu alte pri
lejuri, în convorbirile și întîlnirile 
la nivel inalt cu alte state, consem
nată in documente internaționale ce 
poartă semnătura țării noastre.

în spiritul acestei poziții consec
vente, România apreciază că actuala 
rezoluție a Consiliului de Securitate 
deschide perspective pentru a se în
treprinde pași reali în vederea unei 
soluționări juste și durabile a aces
tui tragic conflict. Desigur, rezolva
rea problemelor acumulate în acești 
ani este o sarcină de o mare com
plexitate. dar întreaga evoluție a 
vieții internaționale demonstrează că 
aceasta este singura cale rațională și 
eficientă pe care se poate înainta 
spre pace. Așa cum a subliniat și 
subliniază neobosit tara noastră. în 
cazul oricărui conflict, tratativele, 
oricît de dificile și anevoioase ar fi, 
sint infinit preferabile schimbului de 
obuze și rachete, sint preferabile răz
boiului. suferințelor provocate po
poarelor.

Este de sperat de aceea că se va 
afirma înțelegerea necesității de a se 
pune capăt vărsării de singe, de a se 
acționa pentru soluționarea ne cale 
politică, prin tratative a conflictului. 
La masa tratativelor, acolo și nu
mai acolo, și nu pe cimpurile de 
luptă se vor găst soluțiile reciproc 
acceptabile, evitîndu-se distrugerile, 
ruina, suferințele.

în lumina acestei cerințe. România 
îsi exprimă încrederea că se va ac
ționa în spirit constructiv, dîndu-se 
curs rezoluției Consiliului de Secu
ritate. astfel incit să se pună capăt 
definitiv ostilităților militare, iar 
eforturile să se concentreze sore în
ceperea de tratative. punîndu-se mai 
presus de orice interesele funda
mentale ale celor două poDoare. in
teresele generale ale Dăcii si secu
rității internaționale. Lumea de azi 
este o lume a unor strinse interde
pendente. în condițiile actualei creș
teri a tensiunii si concentrării me
reu sporite de mijloace militare in 
zona Golfului, există permanent ris
cul ca flăcările războiului să se ex
tindă si să pericliteze pacea mondia
lă. în aceste condiții, cind pacea este 
indivizibilă, toate statele, indiferent 
de mărime sau orînduire. popoarele 
de pretutindeni au nu numai drep
tul. ci și obligația să-și spună cu 
hotărire cuvîntul. să facă totul pen
tru a-si aduce contribuția la înce
tarea conflictului si restabilirea păcii 
în această parte a lumii.

în ceea ce o privește, România 
— după cum a relevat din nou to
varășul Nicolae Ceaușescu — salutînd 
rezoluția adoptată de Consiliul de 
Securitate, iși exprimă speranța că 
se va acționa neabătut pentru 
transpunerea ei în practică, reali-' 

"zîndu-se încetarea neintîrziată a 
ostilităților militare și începerea 
tratativelor. Interesele reale, cele 
mai profunde, atît ale poporu
lui iranian, cit și ale poporului ira
kian. interesele tuturor popoarelor 
cer să se acționeze cu cea mai mare 
responsabilitate, astfel incit să se 
ajungă la instaurarea unei păci trai
nice în această regiune, ceea ce ar 
reprezenta o contribuție importantă 
la consolidarea păcii și securității 
în întreaga lume.

TEHERAN 23 (Agerpres). — Pri
mul ministru iranian. Mir Hussein 
Moussâvi. a arătat că Iranul nu ac
ceptă rezoluția Consiliului de Secu
ritate al O.N.U.. pe care a calificat-o 
drept injustă, deoarece nu identifică 
și nu condamnă agresorul, informea
ză agenția IRNA.

Referindu-se la paragraful din re
zoluție care cere tuturor părților să 
evite escaladarea încordării in Golf, 
premierul iranian a arătat că Statele 
Unite l-au încălcat deja, lansînd in 
zonă „o paradă navală în scopul ac
centuării tensiunii".

r
Agențiile de presa

- pe scurt
PRIMIRE LA ATENA. Pre

mierul Andreas Papandreu l-a pri
mit pe ambasadorul Turciei la Ate
na, Nazim Akiman. care i-a remis 
un mesaj din partea primului-mi- 
nistru, Turgut Ozal. Mesajul se re
feră la diferendul dintre cele două 
țări privind platoul continental al 
Mării Egee. Un purtător de cuvînt 
oficial grec a precizat că mesajul 
premierului turc conține unele in
formații noi, care vor fi studiate 
de guvernul grec in vederea for
mulării unui răspuns.

ANIVERSARE. Cu prilejul mar
cării celei de-a XXXV-a aniver
sări a Revoluției de Ia 23 iulie, 
președintele Egiptului. Hosni Mu
barak. a rostit o cuvintare in care 
s-a referit la rezultatele obținute 
de la răsturnarea monarhiei, in 
1952. Șeful statului egiptean a 
abordat, totodată, o serie de pro
bleme și sarcini actuale privind 
dezvoltarea social-economică inter
nă și a reafirmat atașamentul 
Egiptului la politioa de pace și de 
dezvoltare independentă a țării.

REFORMA AGRARA. Președin
tele Corazon Aquino a semnat de
cretul privind efectuarea reformei 
agrare in Filipine. în cursul unei 
conferințe de presă, președintele a 
relevat că reforma agrară va avea 
menirea să impulsioneze agricultu
ra filipineză, care realizează două 
treimi din produsul național al 
țării.

Poziția U.R.S.S. cu privire la evoluția situației 
din regiunea Asiei și Oceanului Pacific

Un interviu al secretarului general al C.C. al P.C.U.S., 
Mihail Gorbaciov

MOSCOVA 23 (Agerpres) — Făcind 
o analiză asupra evoluției situației 
din regiunea Asiei și Oceanului 
Pacific, M. Gorbaciov, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., a apreciat, 
intr-un interviu . acordat ziarului 
indonezian „Merdeka", că, în această 
zonă, se manifestă intensificarea po
ziției antinucleare, ilustrată de 
elaborarea de către Forumul țărilor 
Pacificului de Sud a tratatului de la 
Rarotonga, concepția Indoneziei pri
vind crearea unei zone denucleari- 
zate in sud-estul Asiei, poziția 
Australiei și Noii Zeelande. care se 
pronunță ferm împotriva experien
țelor nucleare efectuate de Franța în 
Oceanul Pacific, cererile privind eli
berarea Coreei de Sud de arma nu
cleară, adoptarea în constituțiile 
unor țări asiatice de prevederi 
antinucleare, poziția tot mai activă a 
R.P. Chineze in problemele dezar
mării.

Mihail Gorbaciov a declarat, in 
context, că Uniunea Sovietică este 
dispusă să convină asupra elimină
rii tuturor rachetelor sale cu rază 
medie din partea asiatică a țării. El 
a explicat că U.R.S.S. este gata să 
elimine din negocierile de la Geneva 
cu partea americană problema men

Noi propuneri ale Guvernului R.P.D. Coreene 

in legătură cu accelerarea reunificării pașnice a țării
PHENIAN 23 (Agerpres) — La 

Phenian a fost dată publicității o 
declarație a Guvernului R.P.D. Co
reene care propune o reducere mi
litară masivă. în etape. îndreptată 
spre diminuarea tensiunii în Pe
ninsula Coreeană si spre accelerarea 
reunificării pașnice a tării — trans
mite agenția A.C.T.C.

Guvernul R.P.D. Coreene propune 
ca, în perioada 1988—1991, Nordul și 
Sudul Coreei să procedeze la reduceri 
ale Dersonalului militar în trei etape, 
astfel incit, în final, atit în Nordul, 
cit și în Sudul țării efectivele să nu 
depășească 100 000 de persoane. Con
comitent. se propune retragerea în 
etape a trupelor americane. împreu
nă cu armamentul nuclear, din Su
dul tării, în scopul lichidării tuturor 
bazelor militare străine din Coreea 
de Sud.

Guvernul R.P.D. Coreene — se 
arată în declarație — consideră ne

Practici care deteriorează situația 
economică internațională 

în dezbaterile sesiunii U.N.C.T.A.D. de la Geneva
GENEVA 23 (Agerpres). — La 

Geneva continuă lucrările celei de-a 
VII-a sesiuni a Conferinței Națiuni
lor Unite pentru Comerț și Dezvol
tare (U.N.C.T.A.D.). în cursul dez
baterilor de pînă acum, delegații au 
abordat aspecte majore ale situației 
economice și comerciale internațio
nale. Președintele conferinței, Ber
nard Chidzero, a subliniat că dezba
terile s-au desfășurat într-o atmos
feră de lucru, fiind abordate proble
mele grave care confruntă omenirea. 
A fost subliniată, totodată, legătura

Fermă condamnare a masacrului 
din sudul Mozambicuiui

comis de bande contrarevoluționare finanțate de R.S.A.
LUSAKA 23 (Agerpres). — în ca

pitala Zambiei a avut loc joi reuniu
nea la nivel înalt a țărilor africane 
„din prima linie" — Angola, 
Botswana, Mozambic, Tanzania, 
Zambia și Zimbabwe. Participanții 
au dezbătut, între altele, situația 
creată prin asasinarea, în localitatea 
mozambicană Homoine de către for
țele contrarevoluționare mercenare, 
a 388 persoane, între care femei și 
copii.

Guvernul mozambican a dat pu
blicității un comunicat oficial în 
care acuză regimul rasist sud-afri- 
can de a fi autorul moral al aces
tui asasinat în masă prin sprijinirea, 
în mod direct, a forțelor mercenare 
contrarevoluționare care acționează 
in sudul Mozambicuiui.

Președintele Kenneth Kaunda a 
apreciat că acest masacru reprezin
tă un afront la adresa tuturor sta
telor „din prima linie" situate in 
sudul Africii. La rîndul său, pre
ședintele mozambican, Joaquim

PROTECTIONISM. Ministrul ni
pon al comerțului internațional și 
industriei. Hajime Tamura, a de
clarat că măsurile protecționiste 
prevăzute în proiectul noii legi co
merciale adoptat de Senatul a’me- 
rican ar putea crea pericole pen
tru comerțul mondial. La rindul 
său, ministrul de externe, Tadashi 
Kuranari, a calificat proiectul se
natorial ca foarte problematic.

de-
de

GREVA. în Coreea de Sud, pa
ralel cu manifestările forțelor 
mocratice împotriva regimului dic
tatorial, numeroase categorii 
muncitori îsi exprimă nemulțumi
rea față de condițiile de muncă și 
de viață. Astfel, in orașul Ulsan, 
peste 1 500 de muncitori din ca
drul șantierului naval au luat par
te la o grevă organizată in spriji
nul revendicărilor privind îmbu
nătățirea condițiilor de muncă și 
de viată.

Președintele costari- 
Arias, va întreprinde 
luni vizite în celelalte

TURNEU.
can, Oscar 
duminică și
țări centroamericane, în perspecti
va viitoarei întilniri regionale la 
nivel înalt din Guatemala. Anun- 

‘ țind turneul — care include între
vederi cu toti șefii de stat din zonă 
—■ ministrul costarican al relațiilor 
externe, Rodrigo Madrigal Nieto, 
a menționat că va fl prezentată 
poziția țării sale în legătură cu 
convorbirile de pace în America 
Centrală.

ținerii celor 100 de focoase cu care 
sînt dotate rachetele cu rază medie, 
dacă, firește, S.U.A.. vor proceda la 
fel. Rachetele cu rază mai scurtă 
vor fl, de asemenea, eliminate. „Cu 
alte cuvinte — a spus M. Gorbaciov 
— vom porni de la conceptul unei 
-duble opțiuni zero globale». în- 
tr-un asemenea caz, nu vom lega 
această inițiativă de prezența nuclea
ră a S.U.A. în Coreea de Sud, Fili- 
pine, în insula Diego Garcia. Spe
răm, totuși, că această prezență nu 
va spori". Răspunzînd la o întrebare 
privind cele mai oportune și realiste 
măsuri de natură să diminueze 
tensiuneâ din Asia și Pacific, 
M. Gorbaciov a declarat că U.R.S.S. 
este gata să-și asume angajamentul 
de a nu spori numărul avioanelor 
sale purtătoare de rachete nucleare 
în partea asiatică a țării, dacă 
S.U.A. nu vor amplasa în regiune 
noi sisteme nucleare capabile să 
atingă teritoriul Uniunii Sovietice. El 
a apreciat sprijinul acordat mora- 
toriuiui sovietic de țările din Asia și 
Pacific și a arătat că U.R.S.S. nu a 
renunțat la eforturile vizînd inter
zicerea testelor nucleare și va ac
ționa cu perseverență pentru reali
zarea unui acord pe scară largă.

cesară transformarea zonei demilita
rizate dintre Nordul și Sudul țării 
într-o zonă a păcii și propune in
stalarea pe acest teritoriu de obser
vatori din rîndul țărilor neutre.

De asemenea, se propune desfășu
rarea, în martie 1988. la Geneva, a 
unor tratative multilaterale privind 
dezarmarea între Nordul. Sudul Co
reei si Statele Unite, cu participarea 
unor observatori din Polonia. Ceho
slovacia, Elveția și Suedia — state 
reprezentate în Comisia de suprave
ghere a armistițiului din Coreea.

Manifestînd disponibilitate prac
tică pentru diminuarea nivelului 
confruntării militare în zonă. Gu
vernul R.P.D. Coreene declară că va 
proceda la o reducere unilaterală, 
pină Ia sfirșitul anului in curs, a 
efectivelor armatei R.P.D. Coreene 
cu o sută de mii de persoane, arată 
A.C.T.C.

dintre dezarmare și dezvoltare și s-a 
exprimat necesitatea sprijinirii efor
turilor de progres ale țărilor în curs 
de dezvoltare și intensificării pro
cesului de creștere a economiei și 
comerțului mondial. în dezbateri s-a 
Subliniat că situația economică in
ternațională a fost afectată serios de 
practictle 'protecționiste, de reduce
rea prețurilor materiilor prime și de 
povara datoriei externe. începînd de 
astăzi, conferința îsi va relua lucră
rile în plen.

Chissano, a arătat că întreaga răs
pundere pentru acest masacru re
vine regimului rasist de la Pretoria.

ADDIS ABEBA 23 (Agerpres). — 
Miniștrii de externe prezenți Ia 
reuniunea ministerială a Organiza
ției Unității Africane ale cărei lu
crări se desfășoară la Addis Abeba 
au consacrat ședința de joi condam
nării masacrului comis de bandele 
contrarevoluționare finanțate de 
R.S.A. i în localitatea mozambicană 
Homoine și soldat cu asasinarea a 
peste 300 de persoane, printre care 
femei și copii. în discursul rostit la 
reuniune, ministrul mozambican de 
externe, Manuel Pascoal Mocumbi. 
după ce a prezentat o informare 
asupra acestui masacru, * * subliniat 
că R.S.A. poartă principala răspun
dere pentru acest atac terorist prin 
sprijinul material și moral acordat 
bandelor contrarevoluționare care 
operează în sudul Mozambicuiui.

• Filarmonica „George Enescu"
(15 68 75, sala Studio) : „Universul
artei vocale“. Recital de lieduri și 
arii Victor Gomoiu — bariton — 17,30
• Opera Română (13 18 57) : Recital 
de canto (în foaier) — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Mâgureanu, 14 75 46) ; 
Secretul familiei Posket — 18
• Teatrul Mic (14 70 81, la Rotonda 
scriitorilor din Cișmigiu) : Anotimp 
de aur — spectacol de sunet și lu
mină — 21
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Bărbatul și... femeile — 19
• Teatrul „C. I. Nottara“ (59 31 03, 
sala Studio) : Craii de Curtea Veche 
— 19
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
foaier, 14 72 34) : Odihna vintului 
(recital din lirica populară româ
nească) — 20
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tăna- 
seM (sala Savoy, 15 56 78) : Mi se pare 
că mă-nsor — 19; (grădina Boema) : 
Bărbatul fatal — 19,30
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Pe stib cetini la 
izvoare — 18

------------------------------------------------- [
PRECIZĂRI. Guvernul elen a 

respins posibilitatea de a se per- ■ 
mite S.U.A. să utilizeze bazele mi
litare din Grecia pentru o posi- 1 
bilă acțiune împotriva unei terțe 
țări, a declarat purtătorul de cu- 
vint guvernamental Sotiris Kosto- | 
poulos. Poziția guvernului elen in 
această orivintă este bine cunoscu- | 
tă ; bazele militare americane pot 
fi utilizate numai în scopurile pre
văzute in acordul din 1983 dintre 
cele două părți, a adăugat purtă
torul de cuvînt. I

DEMERSURI. Peru, împreună cu 
țările membre ale Comisiei Pacifi
cului de Sud, a propus realizarea 
de demersuri pe lingă Franța in 
vederea trimiterii unei misiuni 
științifice în atolul Mururoa și zo
nele învecinate pentru a verifica 
gradul de nocivitate al exploziilor 
nucleare efectuate în regiune. Co
lumbia, Chile, Ecuador și Peru, 
statele ce fac parte din comisie, au 
evidențiat necesitatea garantării că 
nivelul radioactivității se situează 
sub limitele internaționale admise 
și că nu prezintă vreun pericol 
pentru integritatea 
în această regiune a 

ecosistemului 
lumii.

TUNEL. Camera ' 
Parlamentului Marii

Comunelor 
Britanii

a 
a 

adoptat proiectul de lege cu privi
re la construirea. împreună cu 
Franța, a unui tunel feroviar pe 
sub Marea Mînepii. Primul-mi- 
nistru britanic, Margaret Thatcher, 
va efectua în cursul acestei luni o 
vizită la Paris, unde va semna cu 
președintele Franțois Mitterrand 
acordul in acest sens. Parlamentul 
francez a întreprins o inițiativă si
milară în luna aprilie a acestui an. 
Lucrările la construcția tunelului 
vor începe în acest an și vor dura 
pînă în 1993.

I
I
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DE LA ISTORICUL FORUM 
AL COMUNIȘTILOR ROMÂNI 
_ „DIN IULIE 1965 __ ,

înalt prestigiu, unanimii prețuire pentru prodigioasa activitate internațională 
in slujita intereselor fundamentale ale poporului român, ale întregii umanități

Eveniment cu profunde semnificații 
pentru destinele patriei noastre socia
liste, Congresul al IX-lea al P.C.R. a 
deschis ample orizonturi afirmării Româ
niei pe marea scenă a lumii. Este un ade
văr incontestabil că România a devenit în 
acești ani una din prezențele cele mai ac
tive în concertul națiunilor, militantă 
neobosită pentru triumful ideilor păcii, 
progresului și libertății popoarelor. Nici- 
cînd în istorie numele țării noastre nu a 
fost rostit cu atîta respect și considerație 
în arena internațională ca în cele peste 
două decenii ce au trecut de la Congresul 
al IX-lea, în simbolică alăturare cu nu
mele secretarului general al partidu
lui, președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ctitorul și promotorul 
deopotrivă al întregii politici interne și ex
terne românești.

Omagiul pe care comuniștii, întregul 
nostru popor îl aduc, cu dragoste și recu
noștință, tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru amplele realizări în toate domeniile 
construcției socialiste este, totodată, oma
giul adus conducătorului care, prin forța 
personalității sale de excepție, prin neobo

sita activitate în slujba nobilelor idea
luri ale păcii, colaborării și progresului, a 
făcut ca glasul României să fie atît de 
apreciat astăzi în lume.

In întreaga această activitate își găsesc 
manifestare plenară trăsăturile definitorii 
ale modului de gîndire și acțiune ale se
cretarului general al partidului, președin
tele Republicii — spiritul revoluționar, 
umanismul și înalta principialitate, clar
viziunea politică, capacitatea deosebită de 
a analiza științific și descifra evoluțiile 
noi și cerințele obiective de progres — 
ceea ce i-a atras o unanimă prețuire și un 
înalt prestigiu pe toate meridianele, care 
se răsfrîng nemijlocit asupra prestigiului 
României.

Desigur, nu ar fi posibil să se prezinte 
o imagine completă a activității uriașe, 
prodigioase desfășurate în această peri
oadă de România, de președintele ei în 
slujba idealurilor de pace și cooperare ale 
popoarelor. Ne propunem a releva în 
această pagină doar cîteva din direcțiile 
fundamentale de acțiune în acest sens ale 
partidului și statului nostru.

Pentru afirmarea noilor principii de relații si excluderea forței 
din viata internaționala

noastră in întregul răstimp de la Congresul al 
relații intre state, ca singura temelie posibilă 
ciț si pentru consolidarea păcii in lume. In 
oricăror conflicte dintre state. România a des- 
metodei tratativelor, pentru soluționarea ori- 

prin negocieri, excluzindu-se cu desăvlrșire

* Trei ani mai tirziu, la a 40-a sesiune a 
Adunării Generale a fost adoptat, prin consens, 
din inițiativa României, APELUL SOLEMN a- 
dresat statelor aflate in conflict pentru a pune 
capăt neîntirziat ostilităților militare și a trece 
la reglementarea pașnică a diferendelor lor, 
concomitent cu ANGĂJAMENTUL tuturor state
lor de a se abține de la folosirea forței sau 
amenințării cu forța și de a soluționa proble
mele litigioase numai prin negocieri pașnice.
• Țara noastră a propus ca in cadrul O.N.U.

Cu deosebită tenacitate a acționat țara 
IX-lea pentru ' afirmarea noilor principii de 
atit pentru o conlucrare rodnică intre națiuni, 
același timp, pronunțîndu-se pentru lichidarea 
fășurat o acțiune neobosită pentru promovarea 
căror probleme litigioase pe cale politică, 
recurgerea la forță, la calea armelor,

• Din inițiativa țării noastre, între 1979-1981, 
au fost înscrise pentru prima dată pe ordinea 
de zi o Adunării Generale a O.N.U. propune
rile privind „REGLEMENTAREA PE CALE PAȘ
NICĂ A DIFERENDELOR DINTRE STATE" și 
„DEZVOLTAREA Șl ÎNTĂRIREA BUNEI VECINĂ
TĂȚI INTRE STATE".

• La propunerea României, în 1982, Adu
narea Generală a O.N.U. a adoptat „DECLARA
ȚIA PRIVIND REGLEMENTAREA PAȘNICA A DI
FERENDELOR INTERNAȚIONALE". 

In numele dreptului tuturor națiunilor la dezvoltare si progres

să se creeze o COMISIE DE BUNE OFICII, ME
DIERE SAU CONCILIERE, la care să recurgă 
statele aflate in tonflict. Tot în cadrul O.N.U. 
a început, din inițiativa României, procesul de 
elaborare a unui document internațional privind 
întărirea și dezvoltarea BUNEI VECINĂTĂȚI.
• România a formulat propuneri concrete și 

a depus eforturi susținute pentru soluționarea 
pe cale pașnică a problemelor din Orientul Mij
lociu și organizarea, in acest scop, a unei con
ferințe internaționale in cadrul O.N.U., cu parti
ciparea tuturor părților interesate, inclusiv O.E.P., 
și a Israelului.

• In același timp, țara noastră s-a pronun
țat și se pronunță cu consecvență pentru so
luționarea la masa tratativelor a celorlalte con
flicte din zona Golfului, din Asia, Africa, Ame
rica Centrală.

Largă deschidere spre toate orizonturile lumii
• Promotor neobosit al contactelor directe, al 

unui larg dialog internațional, secretarul general 
al partidului, președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a întreprins, în anii de la Con
gresul al IX-lea, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, PESTE 200 DE VIZITE OFICIALE, în ca
drul unor itinerare istorice, în țări din întreaga lume, 
purtind mesajul de pace al poporului român, do
rința sa de colaborare fructuoasă cu toate statele 
și popoarele.
• In același timp, tovarășul Nicolae Ceaușescu

In anii de după cel de-al IX-lea Congres al P.C.R. o atenție deosebită a acordat Româ
nia lichidării subdezvoltării, depășirii decalajelor dintre statele bogate și cele rămase in 
urmă, edificării noii ordini economice internaționale, avansînd in acest sens multiple pro
puneri la O.N.U. și. in alte organizații internaționale :

• Cu prilejul sesiunii speciale a Adunării Ge
nerale din 1975 a fost prezentat documentul 
„POZIȚIA ROMÂNIEI CU PRIVIRE LA INSTAU
RAREA UNEI NOI ORDINI ECONOMICE INTER
NAȚIONALE".
• In Raportul prezentat la cel de-al 

Xlll-lea Congres al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a pronunțat in favoarea gă
sirii UNEI SOLUȚII RADICALE, GLOBALE A PRO
BLEMEI DATORIILOR EXTERNE A ȚARILOR IN 
CURS DE DEZVOLTARE, în cadrul eforturilor ge
nerale de lichidare a subdezvoltării, a decala
jelor economice dintre state.

• Mesajul președintelui Nicolae Ceaușescu 
adresat actualei conferințe a U.N.C.T.A.D., in 

curs de desfășurare la Geneva, a definit un pro
gram concret și cuprinzător de măsuri pentru 
lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale, prevăzind, in
tre altele :

sporirea eforturilor proprii ale țârilor In 
curs de dezvoltare pentru punerea largă în va
loare a resurselor de care dispun, pe baza • 
unor programe naționale de dezvoltare eco
nomică și socială ;

dezvoltarea unei largi și neîngrădite coo
perări internaționale, bazată pe principiile drep
tului internațional, pentru sprijinirea eforturilor 
țărilor în curs de dezvoltare ;

soluționarea globală, politico-economică o 
problemei datoriilor externe ale țărilor în curs 
de dezvoltare ;

înlocuirea actualului sistem financiar mo
netar neechitabil cu un sistem nou, bazat pe 
principii de echitate și egalitate ;

inlăturarea protecționismului și liberaliza
rea schimburilor economice dintre state, elimi
narea oricăror forme de presiuni și condiționări 
politice și de altă natură, a oricăror îngrădiri 
și bariere artificiale din calea comerțului inter
național.

convocarea unei conferințe speciale în ca
drul O.N.U. cu participarea statelor dezvoltate 
și a țărilor in curs de dezvoltare, pentru solu
ționarea tuturor acestor probleme, pentru asi
gurarea dezvoltării armonioase și stabile a eco
nomiei mondiale.

Pentru o lume fără arme si războaie
Pornind de la faptul ci problema fundamentali a vremurilor noastre este oprirea cursei înar

mărilor, în special nucleare, salvgardarea păcii, partidul fi statul nostru au prezentat in cei 22 
de ani de la Congresul al IX-lea un amplu și complex program de dezarmare, care prevede 
in principal :
• încetarea producerii, experimentării și Insta

lării de noi arme atomice ;
• Lichidarea și scoaterea In afara legii a în

tregului arsenal nuclear ;
• încheierea unui acord pentru oprirea neîntîr- 

ziată a amplasării noilor rachete nucleare in Eu
ropa și retragerea celor existente ;
• Reducerea radicală, cu cel puțin 50 la sută, 

pînă în anul 2000, a armamentelor clasice, a efec
tivelor și bugetelor militare. In acest sens, Româ
nia a oferit un exemplu propriu reducînd în mod 
unilateral cu 5 la sută armamentele, efectivele șl 
cheltuielile militare.

• Eliminarea, pe baza unor, înțelegeri cuprinză
toare, a tuturor armelor chimice, încetarea produ
cerii acestor arme de exterminare în masă ;

• Folosirea spațiului cosmic exclusiv în scopuri 
pașnice, oprirea proiectelor de militarizare a Cos
mosului ;
• Crearea de zone libere de arme nucleare șl 

chimice în Balcani, în centrul și nordul Europei, 
in alte regiuni ale lumii ;

• Activizarea tuturor forurilor de negocieri, pen
tru convenirea unor acorduri cuprinzătoare de 
deza rmare.

Europa - continent unit, al păcii, securității si Inte■

l

înscriind edificarea securității europene ca un obiectiv de prim ordin al politicii sale ex
terne. România socialistă a acționat cu deosebită consecvență în toți acești ani pentru transforma
rea Europei intr-un continent al păcii, înțelegerii si securității.
• La cea de-a XX-a sesiune a Adunării Gene

rale a O.N.U., din 1965, a fost adoptată, din ini
țiativa tării noastre, rezoluția „MĂSURI PE PLAN 
REGIONAL IN VEDEREA ÎMBUNĂTĂȚIRII RELAȚII
LOR DE BUNA VECINĂTATE INTRE STATELE EU
ROPENE APARTININD UNOR SISTEME ECONOMI
CE Șl SOCIALE DIFERITE".

• România a adus o contribuție deosebită, în
tre 1972-1975, la pregătirea, desfășurarea șl în
cheierea cu succes a primei CONFERINȚE PENTRU 
SECURITATE Șl COOPERARE IN EUROPA. Ea a 
contribuit în primul rînd la elaborarea normelor de 
procedură democratice ale C.S.C.E. ACTUL FINAL 
DE LA HELSINKI, din 1975, conține, de asemenea, 
numeroase idei preconizate de țara noastră.

• La reuniunea general-europeană de la Ma
drid, România a depus eforturi susținute pentru 
convocarea CONFERINȚEI PENTRU MĂSURI DE ÎN
CREDERE SI SECURITATE Șl PENTRU DEZARMARE 
IN EUROPĂ, de la Stockholm.

• In baza orientărilor președintelui Republicii, 
țara noastră a jucat un rol important în adop
tarea, la Conferința de la Stockholm, a unui COM

PLEX DE MASURI DE ORDIN POLITIC SI TEHNI- 
CO-MILITARE DESTINATE SĂ REDUCĂ RISCUL 
UNUI RĂZBOI, SĂ ÎNTĂREASCĂ ÎNCREDEREA SI 
SECURITATEA PE CONTINENT.

• La NOUA REUNIUNE GENERAL-EUROPEANĂ, 
care își desfășoară lucrările la VIENA, România a 
avansat UN ȘIR DE IMPORTANTE PROPUNERI, în
tre care :

convocarea Uriel conferințe de dezarmare con
vențională în Europa ;

Inițierea unei conferințe în problemele cooperă
rii tehnico-științifice ;

organizarea unei reuniuni speciale care să con
vină măsuri pentru protecția mediului înconjură
tor ;

convocarea unei conferințe europene în dome
niul învățămîntuîul, al pregătirii și Instruirii forței 
de muncă ;

organizarea unei conferințe europene care să 
examineze situația tineretului în statele partici
pante ;

inițierea unei reuniuni de experțl care să ana
lizeze cauzele și efectele șomajului șl să facă pro
puneri de asigurare a locurilor de muncă.

STIMĂ, ADMIRAȚIE, RESPECT!
---------------------------------------------------------------------- ,----- ;

ELOCVENTE MĂRTURII ALE PRESEI DE PESTE HOTARE
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„Poziție constructivă 
în problemele dezarmării**

a avut, pe pămintul țării, ÎNTlLNIRI Șl CONVOR
BIRI CU PESTE 300 ȘEFI DE STATE Șl GUVERNE.
• Pronunțîndu-se pentru o colaborare amplă, cu 

toate statele, indiferent de orînduire, România so
cialistă întreține astăzi relații politice și economice 
cu 155 DE ȚĂRI, de pe întreg globul.
• Partidul Comunist Român întreține relații de

colaborare cu peste 200 partide comuniste și mun
citorești, socialiste și social-democrate, partide de 
guvernămînt din țările în curs de dezvoltare și ne
aliniate, alte forțe democratice și progresiste.

„România a propus programe 
ample și complexe de acțiune pe 
linia dezarmării. In adoptarea și 
promovarea acestei poziții constan
te, România a pornit de la legătura 
directă existentă intre creșterea 
continuă și accelerată a bugetelor 
militare și proliferarea neîntrerup
tă, cantitativă și calitativă, a ar
mamentelor, ceea ce a condus la 
accentuarea instabilității și a sur
selor de conflict. O importanță 
deosebită o are afirmarea clară a 
pozifiei constructive a României, 
potrivit căreia mijloacele financia

re, devenite disponibile prin dimi
nuarea cheltuielilor de apărare, să 
nu fie folosite pentru crearea de 
noi tipuri de armamente sau în 
alte scopuri militare, ci în vederea 
dezvoltării economice și sociale*.  
— „AVANTI*  (Italia).

„România — una dintre cele 
mai dinamice țări”

„Dacă e adevărat că, in clipe de
cisive, popoarele dovedesc știința 
absolută de a descoperi, dintre băr
bații lor, pe cel capabil să imagi
neze și să determine mișcarea pozi
tivă a istoriei, atunci românii nu 
puteau face o alegere mai bună. 
Aflat la cirma țării de peste

două decenii, președintele 
Nicolae Ceaușescu a demonstrat nu 
numai că știe să valorifice, dar și 
personifică resursele active ale în
cercatei sale națiuni, oferind, prin
tre liderii politici ai lumii postbe
lice, o imagine de unică expresivi
tate.' Nicolae Ceaușescu a făcut din 
România nu numai o țară liberă și 
suverană, ci și una din cele mai 
dinamice societăți contemporane*.  
— „GREECE’S WEEKLY*  (Grecia)

„O epocă de avint 
fără precedent"

„Acum 22 de ani, poporul român 
a inaugurat o nouă perioadă în is

toria lui, denumită „Epoca 
Ni.colae Ceaușescu*,  deoqrece toate 
realizările obținute de atunci slnt 
legate ' de personalitatea președin
telui său. Noul avint pe care acest 
mare conducător l-a insuflat vieții 
țării a determinat accelerarea dez
voltării economice și politice a 
României*.  — „TIEMPO*  (Mexico)

„Personalitate proeminentă 
a vieții internaționale 

contemporane”
„România, țară europeană, stră

juită de Munții Carpați și scălda
tă de apele fluviului Dunărea și-ale 
Mării Negre, și-a legat destinul, de 
mai bine de două decenii, de nu
mele conducătorului său. Mereu și 
pretutindeni se vorbește de „Româ
nia și de președintele Ceaușescu*.  
Imaginea României de azi a ajuns 
pină in cele mai îndepărtate col
țuri ale Pământului datorită - aces
tui om de excepție, • personalitate 
proeminentă a vieții internaționale 
contemporane*.  — „LA CAPITAL*  
(Argentina).

„Cuvintul României, 
sursă de speranță 

și încredere"
„Întregul popor român nutrește 

sentimente de profundă niindrie și 
satisfacție deoarece realizările și 
progresele obținute în țară sub 
conducerea înțeleaptă a președin
telui Nicolae Ceaușescu, inițiativele 
României in domeniul politicii ex
terne se bucură de o largă aprecie
re pe toate continentele lumii, nu*  
mele României și al președintelui 
ei sint rostite cu respect șl înaltă 
considerație. Cuvintul președintelui 
României este pentru opinia publi
că mondială o permanentă sursă de 
optimism, speranță și încredere in 
capacitatea popoarelor de a impri
ma o dezvoltare pașnică întregii 
omeniri*.  — „L’ACTION*  (Tunisia).
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