
a unității de neclintit a poporului în jurul partidului, al strălucitului său conducător
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ!

înteia
Exprimînd voința întregului partid, 
a întregului popor, acum 23 de ani, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu 
fost ales * 

in fruntea partiduluia
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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu
■■■

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 

EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R. ■■

%
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■ ■
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Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, sîmbătă, 
23 iulie, a avut loc, în stațiunea 
Neptun, ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

La ședință au participat membrii 
guvernului, primii-secretari ai comitetelor 
județene de partid, alte cadre cu munci 
de răspundere pe linie de partid și de 
stat.

in cadrul ședinței, Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. a marcat împli
nirea a 23 de ani de la Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist Român — 
eveniment de excepțională însemnătate 
în viața partidului și a țărți, care, prin 
voința unanimă a comuniștilor, a întregii 
națiuni, a ales pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în funcția supremă 
de partid, deschizînd epoca celor mai 
glorioase împliniri din istoria patriei.

Cu acest prilej au luat cuvîntul to
varășii Constantin Dăscălescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al C.C. al

P.C.R., prim-ministru al guvernului, Emil 
Bobu, membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., Miu 
Dobrescu, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, Ana Mureșan, 
membru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., președinta 
Consiliului Național al Femeilor, loan 
Toma, membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretar al Comitetului 
Tineretului Comunist.

(Cuvintele rostite 
a IlI-a și a IV-a).

Intr-o atmosferă 
vorbitorii au 
hotărîtoare 
Partidului Comunist Român, care a des
chis o etapă nouă în activitatea partidului 
nostru, de mari prefaceri revoluționare în 
toate domeniile, imprimînd un dinamism 
fără precedent procesului de edificare a 
socialismului în România.

prim-
Central al Uniunii

se publică în paginile

de
pus în

a Congresului al IX-lea al

vibrant entuziasm, 
lumina importanța

expresie sentimentelor de înaltă 
și profund respect ale întregii 

față de conducătorul

Dînd 
prețuire 
noastre națiuni 
iubit și stimat al partidului și statului, în 
numele Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, al întregului partid, al 
guvernului, al' milioanelor de oameni ai 
muncii, al tuturor cetățenilor patriei, Co
mitetul Politic Executiv a adus un cald 
și înălțător omagiu tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, pentru în
delungata și rodnica activitate revolu
ționară pusă cu neasemuită dăruire și 
profund patriotism în slujba înfăptuirii 
celor mai înalte idealuri de progres și 
prosperitate, de libertate, independență și 
pace ale poporului român. Au fost subli
niate, cu deplină satisfacție și legitimă 
mîndrie patriotică, mărețele izbînzi obți
nute de poporul român în dezvoltarea 
multilaterală a patriei socialiste, în ridi-
(Continuare in pag. a IV-a) ...... ........
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CUVINTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși,
Doresc să exprim cele mai vii 

mulțumiri Comitetului Politic 
Executiv, guvernului, primilor- 
secretari prezenți la această șe
dință, Comitetului nostru Central, 
partidului, tuturor organizațiilor 
de masă și obștești, întregului po
por pentru telegramele adresate, 
pentru cuvintele de felicitare și 
urările ce Sr-au rostit in acest ca
dru cu privire la activitatea parti
dului, la activitatea mea, in cali
tate de secretar general al parti
dului.

într-adevăr, Congresul ai IX-lea 
al partidului a constituit un mo
ment important, de cotitură, in ac
tivitatea partidului, in construcția 
socialistă în patria noastră. El a 
descătușat energiile creatoare, gin- 
direa revoluționară a comuniștilor, 
a poporului nostru, pentru inlă- 
turarea a tot ceea ce era vechi — 
a dogmatismului, a conservatoris
mului. a tendinței de ploconire 
față de tot ceea ce era străin — și 
a afirmat forța și capacitatea crea
toare ale partidului și poporului 
nostru de a - asigura făurirea so
cialismului în România, corespun
zător năzuințelor poporului, reaii- (Continuare în pag. a IlI-a)

taților din patria noastră. (Aplauze 
puternice, îndelungate. Se scan
dează „România — comunism, 
Ceaușescu — eroism !“).

Nu am de gind acum să fac o 
expunere asupra acestor probleme 
— vom avea. în toamna acestui 
an. plenara Comitetului Central, 
care urmează, in spiritul Tezelor 
din aprilie, să analizeze întreaga 
activitate a partidului. Ceea ce aș 
dori insă să subliniez acum este 
că, după Congresul al IX-lea, 
partidul nostru a acționat in mod 
constant pentru perfecționarea în
tregii activități, pentru democra
tizarea activității partidului, a so
cietății noastre socialiste, prin cre
area unui larg cadru de organisme 
democratice in toate domeniile, a 
condițiilor de participare a po
porului la conducerea tuturor sec
toarelor de activitate, a întregii 
activități interne și externe. Am 
pornit de la teza că socialismul ii 
construim cu poporul și pentru 
popor, că numai in măsura parti
cipării active a poporului la fău
rirea socialismului putem asigura 
infăptuirea neabătută a progra
melor noastre de dezvoltare econo- 
mico-sociaiă.

»

Desigur, 23 de ani nu reprezintă 
o perioadă prea lungă, dar nici 
prea scurtă, pentru că, cel puțin 
in ce privește poporul român, sint 
ani care au pus capăt in mod ra
dical vechii înapoieri și au asigu
rat ridicarea patriei noastre la un 
nou stadiu de dezvoltare, trans
formarea ei intr-o țară indus- 
tfial-agrară. într-o perioadă așa 
de scurtă, sint puține țări care au 
obținut asemenea realizări — și 
dacă luăm numai acest lucru și tot 
putem afirma cu îndreptățit^, mîn
drie că partidul nostru și-a de
monstrat forța și capacitatea sa de 
a conduce destinele României spre 
socialism și comunism ! (Aplauze 
puternice. Se ovaționează îndelung 
pentru Partidul Comunist Român, 
pentru secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu).

Dacă privim Ia toate județele 
și localitățile patriei noastre se 
poate observa că am creat zeci și 
zeci de noi platforme industriale 
în toate zonele patriei. Practic, ju
dețe care erau lipsite de orice in
dustrie au devenit astăzi puter
nice centre industriale și nu exis
tă. din acest punct de vedere, nici 
unul in care industria socialistă, 
organizată pe baza celor mai noi 

cuceriri ale științei și tehnicii, să 
nu reprezinte o forță puternică, 
care asigură condiții de muncă, 
dar și de viață tot mai bune, 
participarea tuturor oamenilor 
muncii la edificarea socialismului 
in patria noastră.

Am dezvoltat agricultura. As
tăzi. putem realmente să vorbim 
de recolte de cereale de peste 30 
milioane tone anual — probabil 
anul acesta vom realiza ceva mai 
mult de 30 milioane, depășind re
colta de acum un an — și aceasta 
pornind de ia producția de circa 
12 milioane tone, in 1965. Nu este 
o recoltă mică, dar nu este. încă, 
pe măsura posibilităților agricul
turii noastre socialiste. Mai avem, 
încă, de făcut un pas important 
pentru a realiza și in agricultură 
obiectivele noii revoluții agrare, 
în Programul partidului se preve
de să obținem o recoltă de cel 
puțin 35 milioane tone cereale. Ar 
trebui, in orice caz, ca în acest 
cincinal să depășim 35 milioane 
tone. Avem posibilitatea, și 
buie să facem acest lucru !

Am asigurat vaste lucrări 
construcții economico-sociale,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, a primit o delegație 

J, •a organizației județene de partid Constanța
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, împreună cu to-

Stimați tovarăși,
Doresc să mulțumesc comitete

lor județean și municipal de 
partid, comuniștilor, tuturor oa
menilor muncii din județul Con
stanța pentru felicitările și cuvin-

primit, 
Neptun, cu 
23 de ani 
IX-Iea al

varășa Elena Ceaușescu, a 
simbătă, in stațiunea 
prilejul aniversării a 
de la Congresul al

(ele adresate cu prilejul a 23 de 
ani de la Congresul al IX-lea al 
partidului.

Intr-adevăr ■— la fel ca pentru 
întreaga țară — și pentru Con
stanța, Congresul ai IX-lea al 
partidului a constituit un moment 
important, el aflindu-se astăzi 
printre județele cu rezultatele cele 
mai bune în dezvoltarea economi- 
co-socială.

S-au realizat multe in Constan
ța. ca in întreaga țară, in acești 
23 de ani. dar mai sint incă multe 
de făcut, mai cu seamă in reali
zarea programelor de moderniza
re, de mai bună organizare a în
tregii activități, de creștere a efi
cienței și rentabilității economice, 
a productivității muncii, in așa 
fel ca mijloacele țehnico-materia- 
le de care dispun industria și ce
lelalte sectoare din Constanța să 
fie valorificate cu rezultate mult 
mai bune decit pină acum.

Sint. de asemenea, incă multe 
de făcut în domeniul agriculturii, 
deși județul Constanța a obținut 
rezultate bune. Constanța se nu
mără printre județele țării cu cea 
mai mare suprafață irigată și, anul 
acesta, după rezultatele înregis
trate, există posibilitatea să obți
nă cea mai mare producție 
agricolă de pină acum. Și sper 
că și producțiile din toamnă 
vor fi cel puțin la nivelul recolte
lor din vară — in mod proporțio
nal, desigur, nu absolut, pentru că 
producția de porumb trebuie să 
fie cu mult, cu mult superioară 
față de ceea ce s-a obținut la orz 
și griu, constituind o expresie a 
înfăptuirii politicii partidului și 
in agricultură, a noii revoluții 
agrare.

Sint probleme privind mai bu- 

partidului, o delegație a comi
tetelor județean și municipal Con
stanța ale P.C.R.
(Continuare in pag. a IlI-a)

al
U

să 
marile 

Con-

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
na organizare a activității și in 
agricultură, atit în întreprinderile 
de stat, cit și în cooperative, pre
cum și de mai buna organizare și 
sistematizare a localităților, pen
tru a ridica nivelul de viață 
tuturor oamenilor muncii de 
sate.

De. asemenea, este necesar 
fie mai bine valorificate 
posibilități existente și in
stanța în domeniul învățămintu- 
lui, activității de cercetare, in 
cultură — factori importanți in 
întreaga dezvoltare, in ridicarea 
nivelului general de civilizație al 
poporului nostru.

Aș dori să adresez, la rindul 
meu, felicitări comitetelor jude
țean și municipal de partid Con
stanța, comuniștilor, tuturor oa
menilor muncii și locuitorilor ju
dețului Constanța pentru rezulta
tele de pină acum, împreună cu 
urarea de a acționa cu și mai 
multă fermitate, in spiritul Teze
lor din aprilie, al hotărîrilor Con
gresului al XIII-lea și ale Confe
rinței Naționale, pentru a asigura 
înfăptuirea tuturor programelor 
și planurilor de dezvoltare econo- 
mico-socială, de perfecționare a 
întregii activități, inclusiv a acti
vității politice, ideologice, educa
tive, de a face ca organizația de 
partid din Constanța, oamenii 
muncii să-și aducă o contribuție 
mai mare la realizarea tuturor 
programelor de dezvoltare, să con
stituie un puternic detașament, 
care să se afle în primele rînduri 
în infăptuirea acestor programe 
mărețe de dezvoltare a patriei.

încă o dată, vă adresez felici
tări și urări de succese tot mai 
mari în întreaga activitate! (A- 
plauze puternice, prelungite).
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DIN ADÎNCUL INIMILOR, DE PE ÎNTREG CUPRINSUL ȚĂRII, VIBRANTE 
MESAJE Șl TELEGRAME ADRESATE SECRETARULUI GENERAL AL PARTIDULUI 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
marele erou al României socialiste

A

23 DE ANI 
DE LA

CONGRESUL AL IX-LEA
AL PARTIDULUI J

- înalt omagiu, profunda recunoștință a partidului și poporului
împlinirea a 23 de ani de Ia istori

cul Congres al IX-lea al Partidului 
Comunist Român, deschizător de eră 
nouă, pe care cu îndreptățită mîn- 
drie patriotică întregul popor o nu
mește „EpOca Nicolae Ceaușescu“, 
oferă comuniștilor, tuturor locuito
rilor județului Bistrița-Năsăud feri
citul prilej de a vă adresa, mult sti
mate tovarășe secretar general, cel 
mai înflăcărat omagiu și urarea de 
multă sănătate, fericire și putere de 
muncă pentru a conduce pe mai de
parte, din izbîndă in izbindă, țara, 
partidul și poporul spre minunatele 
piscuri ale civilizației comuniste — 
se spune în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN BISTRIȚA-NA- 
SAUD AL P.C.R. și a CONSILIU
LUI POPULAR JUDEȚEAN.

Vă adresăm respectuos rugămintea 
să primiți, iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, erou intre eroii 
neamului, patriot înflăcărat și re
voluționar consecvent, remarcabil 
strateg al operei de edificare a noii 
orinduiri, strălucit ginditor și om 
politic de largă recunoaștere mon
dială, un cald și vibrant omagiu, 
stima și recunoștința noastră pentru 
exemplara și prodigioasa dum
neavoastră viață și activitate — 
se arată in telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN BRAlLA AL P.C.R.

Cu profundă satisfacție, cu alese 
sentimente de stimă și respectuoasă 
considerație relevăm, în același timp, 
contribuția de excepție a tovarășei 
Elena Ceaușescu, eminent om politic 
și savant de reputație mondială, la 
transpunerea in viață a politicii 
partidului și statului, la dezvoltarea 
științei, învățămintului și culturii, la 
asigurarea progresului general al so
cietății noastre, a păcii și colaborării 
între toate statele lumii.

■w
jde mare responșabjlitote 

' ^Tost încredințate'' in măi

Dezvoltarea impresionantă a Româ
niei in ultimii 23 de ani pune cu 
putere In evidență însemnătatea 
Congresului al IX-Iea al partidului, 
marile realizări obținute de poporul 
român în opera de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate — se arată in, telegrama 
adresată de COMITETUL JUDE
ȚEAN CARAȘ-SEVERIN AL P.C.R.

Aniversarea celui de-al IX-lea 
Congres al partidului se constituie 
intr-o fericită ocazie de a reinnoi'an- 
gajamentul comuniștilor, al tuturor 
locuitorilor județului Caraș-Severin 
în fața dumneavoastră, mult iubite 

■si stimate Țovăițășe secretar general 
licolae Ceaușescu, de a nu precupeți 

nici un efort in înfăptuirea sarcinilor 
Ba.'----—-- ne-au -ost încredințate" in măreața operă 

de ridicare a României socialiste pe 
noi coordonate de progres, civilizație 
și bunăstare.

Cei 23 de ani de cînd vă aflați in 
fruntea partidului și a țării, a des
tinelor naționale, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu 
— se spune in telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN CALA- 
RAȘI AL P.C.R. — se consti
tuie in evul de glorie al istoriei ro
manești, epoca deschisă de Con
gresul al IX-lea al partidului re- 
prezentind cea mai rodnică perioadă 
din multimilenara existentă a po
porului nostru, pe care toți fiii țării, 
într-o deplină unitate, o numesc, 
cu înălțătoare vibrație. „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". în aceste mo
mente solemne, ne unim glasuri
le cu ale întregii națiuni, urindu-vâ, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să ne trăiti întru 
multi ani. conducindu-ne spre noi 
piscuri de progres și civilizație, 
pentru a desăvirși monumentala o- 
peră ce o ctitoriți.

în cei 23 de ani care au trecut de 
la al IX-lea Congres al partidului, 
de cind dumneavoastră conduceți cu 
cutezanță revoluționară si clarviziu
ne destinele poporului român — se 
subliniază în telegrama adresată de 
COMITETUL JUDEȚEAN CON
STANȚA AL P.C.R. și CONSILIUL 
POPULAR JUDEȚEAN — ne-ati 
dat permanent increderea neabătută 
in biruința concepției revoluționare 
a partidului nostru, însuflețiți de 
mindria de a ne ști, prin toate țe
lurile și faptele, prin tot ce este mai 
înalt și demn in gindirea si munca 
noastră, contemporani și partici
pant! direcți la înălțarea României 
socialiste moderne, in această etapă 
a deplinei noastre afirmări în timp 
și in lume, ce poartă pecetea stră
lucitoare a gindirii profund nova
toare. a înțelepciunii eminentei 
dumneavoastră personalități.

în perioada care a trecut de la 
Congresul al IX-lea, pe care cu le
gitimă mindrie patriotică o numim 
„Epoca Nicolae Ceaușescu" — se 
arată in telegrama adresată de CO
MITETUL JUDEȚEAN GIURGIU 
AL P.C.R. — țara noastră a cunos
cut cele mai remarcabile împliniri 
revoluționare din întreaga sa istorie.

Vizita de lucru pe care ați efec
tuat-o zilele trecute, împreună cu 
tovarășa Elenă Ceaușescu, in jude
țul Giurgiu ne-a prilejuit o nemăr
ginită bucurie, avînd loc în memo
rabila zi de 19 iulie, cind. cu 23 de 
ani în urmă, prin lucrările Con
gresului al IX-lea. s-a inaugurat 
epoca mărețelor înnoiri revoluționa
re din istoria țării.

Sub impulsul gindirii dumneavoas
tră novatoare, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, al contribuției 
determinante pe care o .aveți la 
făurirea strategiei de edificare a noii 
orinduiri, la perfecționarea organiză
rii și conducerii întregii vieți eco
nomice și sociale, în eroica perioadă 
de timp — încrustată pentru totdeau
na cu litere de aur in istoria noastră 
— pe care în semn de omagiu și cu 
îndreptățită mindrie o numim 
„Epoca Nicolae Ceaușescu" — s-au 
asigurat ritmuri înalte de creștere a 
forței economice a țării, făurirea și 
modernizarea unei trainice baze 
tehnico-materiale, puternica înflorire 
a științei, invățămîntului și culturii 
socialiste — se arată in telegrama 
adresată de COMITETUL JUDEȚEAN 
HARGHITA AL P.C.R.

Ne exprimăm hotărîrea de nezdrun

cinat de a ne strînge și mai mult 
rindurlle, împreună cu intregul nos
tru popor, in jurul partidului, al 
dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, rein- 
noindu-ne legămîntul de a înfăptui 
exemplar obiectivele mobilizatoare 
stabilite de Congresul al XIII-lea 
și Conferința Națională ale parti
dului.

în telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN HUNEDOARA AL 
P.C.R. și CONSILIUL POPULAR 
JUDEȚEAN se arată : în cronica 
anilor ce au urmat Congresului al 
IX-]ea al partidului, istoria a înscris 
pentru totdeauna profunde prefaceri 
înnoitoare, de esență revoluționară, 
în întreaga societate românească.

Privind cu firească mindrie reali
zările acestui timp eroic, oamenii 
muncii hunedoreni, întregul popor le 
asociază strins de numele, gindirea 
și activitatea dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, ilustru revoluțio
nar patriot, care dețineți rolul deter
minant în elaborarea întregii poli
tici interne și externe a partidului 
nostru.

La împlinirea a 23 de ani de la 
Congresul al IX-lea, care, dind glas 
voinței unanime a poporului, v-a 

ales în funcția supremă de secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân — se arată in telegrama CON
SILIULUI DE CONDUCERE AI. MI
NISTERULUI APĂRĂRII NAȚIO
NALE — în numele tuturor fiilor pa
triei aflați la datorie sub faldurile 
tricolorului, in deplină unitate de cu
get și simțire cu întreaga națiune, vă 
aducem, din adincul inimii, un res
pectuos și vibrant omagiu, exprimin- 
du-ne aleasa stimă și recunoștință 
pentru înțelepciunea, clarviziunea și 
cutezanța cu care conduceți măreața 
operă de înaintare a. României spre 
noi culmi de progres și civilizație.

Cu nețărmurită dragoste, aleasă 
stimă și deosebită prețuire, comu
niștii, toți cei ce trăim și muncim în 
județul Ialomița, într-o deplină uni
tate. cu întregul popor, omagiem ani
versarea a 23 de ani de la istoricul 
Congres al IX-lea, care, îndeplinind 
voința unanimă a întregului partid 
și popor, v-a ales in fruntea parti
dului pe dumneavoastră, cel mai 
iubit și stimat fiu al poporului, stră
lucit ginditor și patriot înflăcărat, 
erou între eroii neamului, pentru a 
ne conduce cu strălucire destinele pe 
drumul făuririi socialismului și co
munismului — se spune in telegra
ma COMITETULUI JUDEȚEAN IA
LOMIȚA AL P.C.R.

în acest moment aniversar, vă ru
găm să ne îngăduiți, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. să vă 
adresăm din adincul inimilor, cu 
aleasă dragoste și profundă recunoș
tință, urările noastre fierbinți de 
multă sănătate și nesecată putere de 
muncă și creație în fruntea partidu
lui și a țării.

Toți cei ce muncesc și trăiesc 
pe meleagurile ieșene dau glas 
nețărmuritei recunoștințe ce v-o 
poartă, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, pentru 
sprijinul neprecupețit acordat per
manent, pentru prețioasele orientări 
și indicații pe care ni le-ați dat cu 
prilejul istoricelor • vizite de lucru 
întreprinse, împreună cu mult 
stimata tovarășă academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, în județul 
nostru, care au dinamizat energiile 
creatoare, determinind manifestarea 
mai plenară a spiritului revoluțio
nar al comuniștilor, al celorlalți 
oameni ai muncii în îndeplinirea 
tuturor sarcinilor — se arată în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
IAȘI AL P.C.R.

Ne angajăm solemn în fața 
dumneavoastră, mult stimate și iubi
te tovarășe secretar general, să 
mobilizăm din plin toate resursele 
umane și materiale existente în 
județ. întîmpinînd marea sărbătoare 
națională de la 23 August cu noi și 
însemnate fapte de muncă, expresie 
a adeziunii noastre depline la în
treaga politică internă și externă a 
partidului și statului nostru.

Comuniștii, toți oamenii muncii de 
pe străbunele meleaguri românești 
ale Maramureșului ' vă adresează 
dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. con
ducătorul genial al partidului și 
poporului nostru, marele erou între 
eroii națiunii, personalitate proe
minentă a lumii contemporane, un 
înflăcărat omagiu, expresia gîndu- 
rilor și sentimentelor lor de nemăr
ginită dragoste, prețuire și recunoș
tință pentru înțelepciunea și cute
zanța revoluționară cu care ați con
dus și conduceți națiunea noastră — 
se spune în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN MARAMUREȘ AL 
P.C.R.

Dînd glas adeziunii totale la po- . 
litica internă și externă a partidu
lui și statului nostru, al cărei ctitor 
strălucit sinteți dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, vă rugăm să ne 
permiteți să vă adresăm, la această 
înălțătoare aniversare a Congresu
lui al IX-lea. cele mai înflăcărate 
urări de sănătate și fericire, de ani 
mulți și luminoși în fruntea parti
dului și a țării.

înaltul forum al partidului nostru 
comunist din iulie 1965 a inaugurat 
cea mai glorioasă perioadă din is
toria de luptă, muncă și înfăptuiri 

a poporului român, â celor mai mă
rețe înfăptuiri economico-soeiale 
realizate și cunoscute vreodată 
de țara noastră, pe Care cu 
toții o numim, cu deosebită dra
goste și mindrie patriotică. „Epoca 
Nicolae Ceausescu" — se spune in 
telegrama adresată de COMITETUL 
JUDEȚEAN MUREȘ AL P.C.R.

Păstrăm mereu vii în inimi și 
conștiințe momentele sărbătorești 
ale vizitelor dumneavoastră de lu
cru. împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. in județul Mures, memo
rabilele dialoguri pe care le-ați 
purtat cu oamenii muncii, profunde 
analize care au însemnat deosebit 
de valoroase orientări, indicații și 
indemnuri pentru o tot mai bună 
valorificare a potențialului tehnic, 
material și uman.

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN NEAMȚ AL 
P.C.R. se menționează : Marele fo
rum comunist din iulie 1965, care, 
în consens cu voința întregii națiuni, 
v-a ales pe dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. în suprema func
ție de conducere în partid, a marcat 
afirmarea puternică a unui spirit 
nou, a unei viziuni profund științifi
ce asupra procesului de transforma
re revoluționară a societății româ
nești, a redat națiunii sentimentul 
mîndriei patriotice, al respectului 
față de trecutul de muncă și de 
luptă, al prețuirii pentru faptele glo
rioase ale înaintașilor, al demnității 
naționale și încrederii în forțele și 
in capacitatea poporului de a-și 
făuri viața nouă, socialistă, potrivit 
dorinței și voinței sale.

Istoricul Congres din vara anului 
1965 se înscrie in conștiința genera
țiilor prezente și viitoare drept mo
mentul politic ce a redat partidului 
cu adevărat spiritul revoluționar, 
comunist, iar poporului român sen
timentul deplinei mindrii patriotice 
și demnități naționale, al prețuirii 
gloriosului său trecut multimilenar, 
dinamizîndu-i forța și capacitatea de 
a-și făuri liber, independent și 
suveran viața nouă, socialistă și 
comunistă — se arată în telegrama 
adresată de CONSILIUL DE CON
DUCERE ȘI CONSILIUL POLITIC 
ALE MINISTERULUI DE INTERNE.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe comandant suprem, că. 
însuflețiți de luminosul exemplu de 
pasiune și dăruire revoluționară pe 
care îl dovediți necontenit, comuniș
tii. toți lucrătorii Ministerului de In
terne își vor consacra întreaga ener
gie înfăptuirii neabătute a sarcinilor 
ce le revin din istoricele hotărîri 
ale Congresului al XIII-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului, din 
recentele dumneavoastră expuneri.

Arcul de timp deschis de marele 
forum comunist din vara anului 

1965, intrat definitiv în conștiința 
noastră sub numele-simbol de 
„Epoca Nicolae Ceaușescu", cuprinde 
cele mai mari izbînzi din multimi
lenara existență a românilor, rod al 
gindirii științifice, . al puternicului 
spirit novator, revoluționar pe care 
l-ați imprimat în toate domeniile 
vieții politice, economice și sociale 
— se arată în telegrama adresată 
de COMITETUL JUDEȚEAN OLT 
AL P.C.R.

Aducem, de asemenea, un profund 
omagiu mult stimatei tovarășe 
Elena Ceaușescu, eminent om po
litic și personalitate de seamă a 
vieții noastre științifice, savant de 
largă recunoaștere internațională, 
care și-a adus și își aduce o im
portantă contribuție la elaborarea și 
înfăptuirea programelor de dezvolta
re economico-socială a patriei, la a- 
firmarea științei, învățămintului și 
culturii ca puternice forțe ale pro
gresului multilateral.

împlinirea a 23 de ani de la 
Congresul al IX-lea al Partidu
lui Comunist Român, care a 
inaugurat epoca cea mai bogată în 
înfăptuiri din istoria patriei, „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", reprezintă pen
tru toți slujitorii școlii românești și 
tineretul studios, ca și pentru între
gul popor, un minunat prilej de a vă
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exprima omagiul și cea mai pro
fundă recunoștință pentru eroica, 
neobosita activitate dedicată, cu 
exemplară dăruire și clocotitoare pa
siune revoluționară, slujirii interese
lor supreme ale partidului și po
porului — se spune' în telegrama MI
NISTERULUI EDUCAȚIEI ȘI INVA- 
ȚAMÎNTULUI.

Beneficiind de îndrumarea nemij
locită. permanentă, exercitată cu 
înaltă competență și eficiență de că
tre tovarășa Elena Ceaușescu, mem
bru al Comitetului Politic Execu
tiv al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, prim vice- 
prim-ministru al guvernului, pre
ședintele Consiliului Național al 
Științei și învățămintului, eminent 
om politic și savant de largă reputa
ție mondială, școala românească este 
pe deplin angajată în îndeplinirea 
sarcinilor ce-i revin în pregătirea 
pentru muncă șl viață a tinerei ge
nerații, în educarea comunistă, pa
triotică, revoluționară a elevilor și 
studenților.

Adincul spirit novator, autentic re
voluționar, animat de un fierbinte 
patriotism, deplina încredere în per
spectivele, dezvoltării țării noastre pe 
care le-ați imprimat întregii noastre 
societăți au dinamizat și orientat în 
mod decisiv evoluția contemporană 
a României — se menționează 
în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN SATU MARE AL P.C.R.

Comuniștii, toți locuitorii județului 
Satu Mare, vă roagă să primiți 
profunda lor gratitudine pentru mă
rețele prefaceri înnoitoare, pentru tot 
ce s-a clădit mindru, rodnic și 
durabil întru -prosperitatea acestor 
plaiuri strămoșești, in anii glorioasei 
dumneavoastră ctitorii.

Ne facem o nobilă datorie de 
onoare, de suflet și de conștiință, ca 
oameni ai acestei țări, din a reafir
ma sentimentele de nemărginită 
dragoste, aleasă și profundă recu
noștință, înaltă cinstire față de dum
neavoastră. mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru 
rolul decisiv pe care îl aveți în edi
ficarea grandioasei epoci de pros
peritate și înnoire inaugurată teme
rar, datorită dumneavoastră, de Con
gresul al IX-lea al partidului, în
scris definitiv în istoria patriei ca 
un moment fundamental și luminos 
punct de referință pentru tot ceea 
ce înfăptuim — se relevă în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
SALAJ AL P.C.R. și a CONSILIU
LUI POPULAR JUDEȚEAN. Sărbă
torind împlinirea a 23 de ani de la 
istoricul forum comunist care a 
deschis strălucite perspective afir
mării revoluției tehnico-științifice în 
toate domeniile de activitate, vă ru
găm să ne îngăduiți să dăm expre
sie sentimentelor de aleasă prețuire 
și înaltă considerație, de caldă recu

noștință față de tovarășa Elena 
Ceaușescu, militant de frunte al 
partidului și statului, prestigioasă 
personalitate a vieții politice și ști
ințifice.

în aceste zile de eroic efort crea
tor, cînd partidul și poporul român 
sărbătoresc prin mărețe fapte de 
muncă aniversarea a 23 de ani de 
la istoricul Congres al IX-lea al 
Partidului Comunist Român, gindu- 
rile și sentimentele cele mai alese 
ale comuniștilor, ale tuturor suceve
nilor, pline de dragoste, stimă și re
cunoștință, se îndreaptă către dum
neavoastră. mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, erou între eroii 
neamului, prestigioasă personalitate 
a lumii contemporane, elogiin- 
du-vă aportul inestimabil la făuri
rea României socialiste moderne, la 
dobîndirea victoriilor și prefacerilor 
revoluționare care vor rămîne în
scrise cu-litere de aur în cartea is
toriei noastre — se arată în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
SUCEAVA AL P.C.R. și a CONSI
LIULUI POPULAR JUDEȚEAN.

în aceste momente solemne, cînd 
se împlinesc 23 de ani de la Con
gresul al IX-lea al Partidului Co
munist Român, eveniment istoric, 
de importanță excepțională în noua 

De cînd e-n fruntea țării, străvechea Românie 
| S-a înălțat pe trepte de aur și lumină.

Construcții, fabrici, drumuri și holdele-n 
cîmpie 

în fața lui ca-n fața unui Ceahlău se-nclină.

Poporul îi aduce omagiul, nalt, fierbinte, 
Urarea să trăiască ani mulți și fericiți! 
Conduși de El vom merge mereu tot înainte, 
In rînduri tot mai strînse și tot mai strins 

uniți.

Pășind din treaptă-n treapțg spre-un viitor de 
aur 

Aducem azi ofrandă cununa biruința, 
Cunună de luceferi și frunze mari de laur 
Cum au adus lui Ștefan și lui Mihai, părinții.

Sub falduri tricolore aducem azi în dar 
Văpaia-n veci nestinsă a inimilor noastre, 
Flori galbene de aur, flori roșii ca de jar 
Și porumbeii păcii pe cerurile-albastre.

devenire socialistă și comunistă a 
patriei, cu inimile pline de bucurie 
și nețărmurită dragoste, membrii 
COMISIEI CENTRALE DE REVI
ZIE A PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN — se arată într-o altă te
legramă — își îndreaptă gindurile și 
sentimentele de caldă prețuire și 
profundă recunoștință către dum
neavoastră. cel mai iubit fiu al po
porului român, conducătorul încercat 
al partidului și al întregii noastre 
națiuni, genial ginditor și militant 
revoluționar, personalitate proemi
nentă a lumii contemporane, pentru 
prodigioasa și neobosita activitate 
pe care o desfășurați in elaborarea 
și înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului și statului, a 
întregii opere de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și de înaintare a României spre 
comunism.

în aceste momente de legitimă 
mindrie și înaltă vibrație patriotică, 
prilejuite de împlinirea a 23 de ani 
de la Congresul al IX-lea al parti
dului, îngăduiți-ne, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general, să 
vă adresăm, în numele comuniștilor, 
al tuturor oamenilor muncii din ju
dețul nostru — se arată in telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN TE
LEORMAN AL P.C.R. — cele mai 
alese sentimente de dragoste și pre
țuire pentru laborioasa și consec
venta activitate de militant revolu
ționar și conducător politic de ex
cepție, consacrată dezvoltării și 
prosperității patriei, fericirii poporu
lui, cauzei socialismului și păcii. în 
întreaga lume. în amplul proces de 
transformări înnoitoare ale patriei, 
alături de dumneavoastră, un rol de 
inestimabilă valoare l-a avut și îl 
are mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu. strălucit om politic, emi
nent savant de renume mondial, a 
cărei activitate a ridicat și înscris 
știința, învățămîntul și cultura ro
mânească pe noi trepte de calitate 
și eficiență, pe noi poziții in patri
moniul universal de valori.

Opțiunea înflăcărată, adevărata de
cizie istorică a forumului comuniști
lor români din iulie 1965, alegerea 
dumneavoastră în funcția supremă a 
societății românești — se subliniază 
în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN TIMIȘ AL P.C.R. — a consti
tuit actul fundamental al renașterii 
naționale, al inaugurării unei epoci 
de uriașe prefaceri revoluționare, 
cînd. prin declanșarea energiilor 
creatoare ale maselor, s-au dezvoltat 
Impetuos forțele de producție, s-au 
perfecționat continuu, într-un sistem 
democratic original, relațiile de pro
ducție și sociale, a crescut neîncetat 
nivelul de trai material și spiritual 
al celor, ce muncesc.

Toți locuitorii județului Timiș sînt 
onorați ca, în semn de cea mai aleasă 
dragoste și supremă recunoștință, să 

vă adreseze urarea scumpă nouă, 
tuturor, „Să ne trăiți, întru .mulți 
ani !“.

Prodigioasa dumneavoastră activi
tate, mult stimate tovarășe secretar 
general. în fruntea partidului și a 
statului a conferit noi și atotcuprin
zătoare dimensiuni întregii noastre 
politici interne și externe, oferin- 
du-vă un loc distinct în constelația 
marilor personalități ale contempo- 
raheității — se subliniază în tele
grama adresată de COMITETUL JU
DEȚEAN TULCEA AL P.C.R.

în cei 23 de ani de cînd dumnea
voastră vă aflați in fruntea gloriosu
lui nostru partid comunist, a eroicu
lui și talentatului nostru popor, 
România socialistă a mers din vic
torie în victorie pe coordonatele 
unui ritm accelerat de dezvoltare 
economico-socială, pe drumul înflo
ririi fără precedent a științei, cultu
rii și artei, aceasta constituind cea 
mai fertilă și luminoasă perioadă, 
incrustată cu litere de aur in isto
rie, pe care cu adîncă mindrie pa
triotică o numim și o vom numi în
totdeauna „Epoca Nicolae Ceaușescu".

Comuniștii, toate efectivele DE
PARTAMENTULUI SECURITĂȚII 
STATULUI, aniversind acest eveni
ment memorabil, înscris cu litere de
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aur în istoria partidului nostru și a 
milenarei vetre românești. într-o in
destructibilă unitate de gind, voință 
și faptă revoluționară cu întregul 
popor, omagiază cu profunde și fier
binți sentimente patriotice cei mai 
rodnici ani de mărețe împliniri in 
toate domeniile vieții economice, 
politice și social-culturale ce au 
fost realizate in gloriosul arc 
de timp strălucit definit' „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

Vă rugăm să ne permiteți, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să dăm expresie 
crezului nestrămutat al tuturor lu
crătorilor de securitate ăă pentru noi 
cea mai înaltă, mai nobilă și de onoa
re cauză este de a vă urma întot
deauna, in gind și faptă, executînd 
ireproșabil ordinele, indicațiile și 
orientările dumneavoastră, pentru a 
ne spori zi de zi contribuția specifi
că, alături de întregul popor, la 
apărarea mărețelor cuceriri revolu
ționare. a securității statului, inde
pendenței, suveranității și integrită
ții teritoriale ale scumpei noastre 
patrii, Republica Socialistă România.

Constituie o deosebită satisfacție 
patriotică pentru noi ca, în aceste 
clipe de înflăcărată simțire româ
nească, să ne exprimăm, alături de

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii Socialiste România, i-au mai fost 
adresate numeroase mesaje, telegrame și scrisori din partea unor comi
tete municipale, orășenești și comunale de partid, ministere, instituții 
centrale, organizații de masă și obștești, colective de oameni ai muncii 
din unități industriale și agricole, uniuni de creație, instituții de cultură, 
artă, știință, invățămint și ocrotirea sănătății, din unități militare, din 
alte domenii de activitate.

Asemenea intregului nostru popor, semnatarii acestor vibrante me
saje dau o înaltă cinstire — acum. Ia împlinirea a 23 de ani de Ia Con
gresul al IX-lea al P.C.R., cind în fruntea partidului a fost ales to
varășul Nicolae Ceaușescu — activității dinamice a conducătorului parti
dului și statului nostru, care și-a dedicat întreaga viață cauzei libertății, 
independenței și prosperității patriei, edificării noii orinduiri pe pămintul 
României.

Reliefindu-se marile prefaceri înnoitoare care au avut loc în Româ
nia socialistă in perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al parti
dului, cea mai rodnică in împliniri din întreaga istorie a țării, denumită 
cu legitimă mindrie „Epoca Nicolae Ceaușescu", în mesaje se dă expre
sie sentimentelor de profundă dragoste, respect și recunoștință pe care 
întreaga noastră națiune le poartă tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru 
tot ceea ce face spre binele și fericirea poporului nostru, pentru ridi
carea patriei pe noi culmi de progres și civilizație.

Mesajele, scrisorile și telegramele dau o înaltă apreciere propu
nerilor, inițiativelor și demersurilor președintelui Nicolae Ceaușescu 
vizind făurirea unei lumi fără arme și fără războaie, care l-au impus 
în conștiința popoarelor ca Erou al păcii, promotor strălucit al politicii 
de destindere, dezarmare, înțelegere și largă colaborare între toate 
națiunile.

Se aduce, totodată, și cu acest prilej un cald omagiu tovarășei Elena 
Ceaușescu, eminentă personalitate politică, om de știință de largă recu
noaștere internațională, pentru contribuția deosebită adusă la elaborarea 
și înfăptuirea programelor de dezvoltare a țării, la înflorirea științei, 
învățămintnlui și culturii românești.

Telegramele și mesajele dau glas hotărîrii oamenilor muncii din 
patria noastră de a face totul pentru transpunerea în viață a orientărilor 
și indicațiilor secretarului general al partidului, de a nu jjrecupeți nici 
un efort pentru realizarea exemplară a planului pe acest an și pe între
gul cincinal, pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al 
XIII-lea și Conferința Națională ale partidului.

întreaga națiune, mindria patriotică 
de a avea in fruntea partidului și 
statului pe cel mai iubit fiu al po
porului nostru, omul de aleasă ome
nie, pe dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, erou in
tre eroii neamului, care, consacrin- 
du-vă întreaga viață pentru apăra
rea intereselor fundamentale ale na
țiunii române, pentru înfăptuirea 
marilor idealuri ale socialismului și 
comunismului, reprezentați un înăl
țător exemplu de muncă și luptă 
revoluționară, un puternic imbold de 
a vă urma cu nestrămutată hotărîre 
și fermitate, în tot ceea ce între
prindeți spre gloria și măreția Româ
niei socialiste — se subliniază în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN VASLUI AL P.C.R. și a 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN.

în telegrama MINISTERULUI IN
DUSTRIEI METALURGICE se spu
ne : In aceste momente de înălță
toare evocare a grandiosului eveni
ment politic pe care il reprezintă 
pentru Partidul Comunist Român 
cel de-al IX-lea Congres al său, 
acum, cînd după 23 de ani de mărețe 
și entuziaste eforturi, plămădirile 
acestui congres istoric au devenit 
strălucitoare înfăptuiri. oamenii 
muncii din industria metalurgică, 
părtași la realizările acestor ani
frumoși, cu gindurile încărcate de 
vibrante emoții. își îndreaptă înalta 
lor admirație către dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. ales prin voința 
unanimă a congresului în fruntea 
partidului.

Procesul neîntrerupt al transform, 
mărilor revoluționare în toate do
meniile inițiat la Congresul al IX- 
lea. sub înțeleaptă și clarvăzătoarea 
dumneavoastră conducere, a asigurat 
dezvoltarea armonioasă a tuturor 
ramurilor economiei naționale, ridi
carea pe o treaptă neîntilnită a tu
turor zonelor țării, creșterea com
plexă a calității muncii și vieții în
tregii națiuni.

Tn aceste zile de amplă activitate 
creatoare, cind întregul nostru popor 
aniversează împlinirea a 23 de 
ani de la Congresul al IX- 
lea al partidului, moment hotă- 
ritor pentru; destinul socialist al 
patriei, comuniștii, toți oamenii 
muncii de pe înfloritoarele meleaguri 
vilcene, laolaltă cu întreaga țară, își 
îndreaptă gindurile . către dumnea
voastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai 
de seamă fiu al națiunii, marele 
erou intre eroii neamului, ilustru re
voluționar si patriot înflăcărat, arhi
tect al României contemporane, emi
nent luptător pentru pace, progres și 
socialism în lumea întreagă — se 
subliniază in telegrama adresată de 
COMITETUL JUDEȚEAN V1LCEA 
AL P.C.R.

Tn județul Vrancea, ca pretutin
deni in țară, este unanim recunos
cută contribuția dumneavoastră 
inestimabilă, hotărîtoare la ela
borarea și înfăptuirea politicii inter
ne și externe a partidului și statu
lui, la înflorirea continuă a scumpei 
noastre patrii, liberă, suverană și in
dependentă, la creșterea prestigiului 
său internațional, la cauza păcii, 
colaborării și înțelegerii între toate 
națiunile lumii — se subliniază în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN VRANCEA AL P.C.R.

Insușindu-ne pe deplin tezele, 
ideile și orientările formulate de 
dumneavoastră, mult stimate to
varășe secretar general, la înaltele 
forumuri de partid și de stat, ale 
democrației muncitorești-revoluțio- 
nare, vom acționa cu consecvență și 
abnegație pentru transpunerea întoc
mai în viață a mărețelor obiective 
și chemări de înălțător patriotism 
cuprinse în magistralele expuneri și 
cuvîntări.

Tn aceste momente sărbătorești în 
care întregul nostru popor aniversea
ză împlinirea a 23 de ani de la Con
gresul al IX-lea, moment de hotar 
in istoria națiunii noastre, de cind in 
fruntea destinelor patriei ați fost 
ales dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general, vă 
rugăm să ne îngăduiți nouă, celor ce 
ne desfășurăm activitatea la ÎNTRE
PRINDEREA DE MAȘINI GRELE 
BUCUREȘTI, să Vă transmitem fier
bintele nostru omagiu pentru tot ce 
ați făcut și faceți în scopul ridicării 
României pe cele mai înalte culmi de 
civilizație și progres — se arată in
tr-o altă telegramă.
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modernizare a orașelor, deși, din 
păcate, mai avem unele județe — 
este adevărat, puține — care nu 
au mers in rind cu toate județele 
și orașele patriei noastre.

Am dezvoltat puternice centre 
agroindustriale și avem un vast 
program ca, in perioada urmă
toarelor două cincinale, să punem 
o bază trainică transformării radi
cale a vieții satelor și creării con
dițiilor de muncă, de invățămint, 
de sănătate, de cultură, de viață, 
in general, mult apropiate de con
dițiile celor care locuiesc în orașe, 
realizînd unele din prevederile 
făuritorilor socialismului științific, 
care au văzut societatea ca o so
cietate a egalității, a dreptății, în 
care toți oamenii muncii, toți ce
tățenii unei țări să se bucure din 
plin de cele mai înalte cuceriri, 
atît din punctul de vedere al con
dițiilor materiale, cit și intelec
tuale, care să asigure manifestarea 
puternică a personalității umane, 
adevăratul umanism revoluțio
nar, in care omul constituie 
preocuparea centrală. Și pen
tru om trebuie să facem totul ! 
(Aplauze îndelungate. Se scandează 
„Ceaușescu să trăiască, România 
să-nflorească

Am dezvoltat puternic știința, 
invățămintui, cultura. Toți cu
noaștem ce uriașă activitate crea
toare se desfășoară în domeniul 
științei, faptul că tot ceea ce am 
realizat și realizăm se bazează pe 
înaltele cuceriri ale științei și teh
nicii, in care cercetarea noastră, 
cercetarea proprie, are un rol 
foarte important.

Am asigurat ridicarea continuă 

a nivelului de trai material și 
spiritual al poporului. Înseși măsu
rile recente privind majorarea, 
incepind de la 1 august anul 
acesta, a retribuției tuturor cate
goriilor de oameni ai muncii — 
incepind cu cei cu venituri mai 
mici, a căror retribuție minimă va 
crește de la 1 500 la 2 000 de lei — 
reflectă cu putere că intre vorbe 
și fapte, intre obiectivele politice 
și activitatea practică a partidului 
și statului nostru există o strinsă 
unitate. Nu facem doar promi
siuni, ci, dimpotrivă, acționăm in 
așa fel incit, prin tot ceea ce în
treprindem, să asigurăm condiții 
tot mai bune de viață, din toate 
punctele de vedere, aceasta consti
tuind țelul suprem al politicii 
noastre, al construcției socialiste 
in România !

Sînt multe de spus. Oricine poa
te să constate ce înseamnă forța 
unui popor care a lichidat pentru 
totdeauna inegalitatea, asuprirea, a 
devenit stăpin pe destinele sale — 
adevăratul stăpin al țării — și își 
făurește, sub conducerea partidului 
nostru comunist, viitorul de aur,, de 
care vorbeau in trecut poeții noștri. 
Sîntem nu printre acei care vor
besc, doar, de acest viitor, ci acei 
care înfăptuim, care realizăm in 
viață acest minunat viitor de aur 
— de bunăstare, fericire, de liber
tate și independență al patriei 
noastre. (Aplauze puternice, înde
lungate).

Dar poate este bine să reamin
tim și de unele aspecte mai gene
rale, de faptul că am redat po
porului nostru sentimentul că este 
un popor liber și independent, 
l-am redat sentimentul istoriei 
proprii, de luptă pentru libertate. 

pentru a fi stăpin pe destinele 
sale — și poate că aceasta repre
zintă una din marile realizări care 
au descătușat energiile creatoare 
și au făcut ca poporul nostru să 
urmeze cu toată forța Partidul 
Comunist Român, ca stegar al 
luptei pentru existență, pentru a- 
sigurarea ființei libere a națiunii 
noastre. (Aplauze puternice; se 
scandează „Ceaușescu și po
porul !“).

Am asigurat Înfăptuirea in viață 
a adevăratei egalități in drepturi 
intre toți oamenii muncii, fără de
osebire de naționalitate. Putem fi 
mindri, și afirmăm cu tărie, că 
am rezolvat problema națională, 
asigurind naționalităților drepturi 
egale in toate domeniile economi- 
co-sociale și politice, care sînt a- 
sigurate pentru toți cetățenii pa
triei noastre, pornind de la faptul 
că toți, indiferent cine le sint 
strămoșii — mai apropiați sau mai 
Îndepărtați — sint cetățeni ai Re
publicii Socialiste România, fii ai 
aceluiași popor care, impreună, 
intr-o deplină unitate, acționează 
pentru a-și făuri aici, in România, 
o viață liberă, independentă, pen
tru a asigura înălțarea continuă a 
socialismului și comunismului in 
România — independentă și liberă! 
(Aplauze puternice, indelungate ; 
se scandează „Ceaușescu — eroism. 
România — comunism !“).

Au fost 23 de ani de muncă. La 
Congresul al IX-lea mi-am luat 
angajamentul in fața partidului și 
poporului că voi face totul și voi 
servi partidul și poporul, cauza 
socialismului. Putem afirma acum 
că ne-am îndeplinit cu cinste 
această misiune. Am avut și lip
suri, am avut greșeli, dar partidul 

nostru, poporul nostru au mers 
înainte. Am vorbit mai puțin in 
acești 23 de ani despre multe și 
multe transformări revoluționare, 
despre democratizare, despre toate 
celelalte înnoiri — și poate unora 
le-a rămas impresia că România 
este cea de acum 30 de ani. Nu ! 
România se deosebește radical, 
este o țară cu totul nouă — aș 
putea spune — în ce privește con
cepția revoluționară, democrația, 
precum și baza tehnico-materială, 
științifică, unitatea poporului in 
jurul Partidului Comunist Român. 
(Aplauze puternice, indelungate ; 
se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul !“).

Ne-am angajat, la Congresul al 
IX-lea, să dezvoltăm relațiile cu 
țările socialiste — am militat cu 
consecvență și am făcut acest lu
cru. Ne putem, astăzi, mindri că 
am acționat întotdeauna pentru 
depășirea oricăror divergențe, pen
tru unitatea și colaborarea țărilor 
socialiste și, în felul acesta, ne-am 
adus o mare contribuție Ia cauza 
socialismului, a unității țărilor so
cialiste. (Aplauze puternice, înde
lungate; se scandează „Ceaușescu, 
România — stima noastră și mîn- 
dria !“).

Am dezvoltat larg relațiile cu 
partidele comuniste și muncitorești, 
cu partidele socialiste, social-de- 
mocrate, cu alte forțe democratice, 
cu mișcările de eliberare națională, 
considerind că și colaborarea, uni
tatea acestora constituie un factor 
primordial în politica de soluțio
nare a problemelor grave ale vieții 
internaționale.

Am intărit colaborarea cu toate 
statele lumii, fără deosebire de 

orinduire socială. Am acordat în
tregul nostru sprijin multor miș
cări de eliberare națională și con
tinuăm să acordăm acest sprijin. 
Am acționat și acționăm in de
plină unitate cu țările in curs de 
dezvoltare, cu țările nealiniate, cu 
țările mici și mijlocii, dezvoltind, 
totodată — in spiritul principiilor 
coexistenței pașnice — relațiile și 
cu țările capitaliste dezvoltate. 
Am pus întotdeauna la baza aces
tor relații — și trebuie să decla
răm cu mindrie că am adus o 
contribuție la afirmarea puternică 
a principiilor de relații între state 
— deplina egalitate în drepturi, 
respectul independenței, suverani
tății. neamestecul in treburile in
terne din partea nimănui. (Aplau
ze puternice; se scandează 
„Ceaușescu-P.C.R. !“, „Dezarmare- 
pace !“).

Am acționat ferm și acționăm 
pentru dezarmare, pentru dezar
marea nucleară, pentru eliminarea 
armelor nucleare, pentru o nouă 
ordine economică, în general pen
tru soluționarea problemelor com
plexe intr-un mod nou, in intere
sul fiecărei națiuni. Am pornit de 
la necesitatea că trebuie să se 
realizeze o nouă gîndire, o nouă 
practică, un nou mod de acțiune in 
soluționarea problemelor complexe 
ale vieții internaționale.

Sînt multe de spus și in ce pri
vește activitatea noastră interna
țională. Putem însă să afirmăm 
cu mindrie că în cei 23 de ani 
ne-am făcut datoria ca țară socia
listă, ca un detașament activ al 
forțelor care se pronunță pentru o 
lume mai dreaptă și mai bună — 
o lume a dreptății, egalității, a 
bunăstării, independenței și liber

tății fiecărei națiuni. (Aplauze 
puternice, îndelungate; se scan
dează „Ceaușescu — pace !“).

Nu facem, acum, un bilanț — 
este, ca să spun așa, o intilnire 
prilejuită de ședința Comitetului 
Politic Executiv —, dar dorim să 
asigurăm că. in ce privește pro
blemele internaționale, vom ac
ționa cu toată hotărirea, in spiri
tul hotăririlor Congresului al 
XHI-lea și ale Conferinței Națio
nale, că nu vom precupeți nici un 
efort pentru a contribui la dezar
mare, la pace in întreaga lume.

Doresc să asigur Comitetul Po
litic Executiv, pe toți tovarășii 
prezenți aici, Comitetul nostru 
Central, partidul. Întregul nostru 
popor că vom face totul — avind 
in vedere activitatea colectivă și 
necesitatea de a acționa intr-un șl 
mai puternic spirit al răspunderii 
colective și individuale — pentru 
îndeplinirea hotăririlor de dezvol
tare economico-socială a patriei !

In ce mă privește, ca și pină a- 
cum, voi acționa cu intreaga răs
pundere, dar și cu fermitate, în 
spirit revoluționar, pentru a răs
punde încrederii partidului și po
porului, considerind că aceasta este 
suprema datorie a fiecărui comu
nist față de popor, față de cauza 
socialismului și comunismului ! 
(Aplauze puternice, îndelungate ; 
se scandează „Ceaușescu să tră
iască, România să-nflorească !“).

în încheiere, doresc să adresez 
Comitetului Politic Executiv și gu
vernului, comitetelor județene de 
partid, fiecăruia dintre cei pre
zenți aici felicitări pentru activi
tatea voastră, pentru contribuția 
adusă la înfăptuirea programelor 

de dezvoltare economico-socială, 
la înfăptuirea politicii generale a 
partidului și statului nostru.

Adresez mulțumiri partidului și 
poporului, care, în toate aceste 
împrejurări, au dat dovadă de de
plină unitate și au acționat cu toa
tă fermitatea pentru înfăptuirea 
politicii de dezvoltare socialistă a 
patriei noastre !

Vă adresez tuturor, întregului 
nostru partid și popor, urarea de 
noi și noi succese, de a face totul 
pentru a înfăptui planurile de dez
voltare economico-socială, astfel 
incit, in 1990, să putem să consta
tăm — și sînt convins că vom 
face acest lucru — că țara noastră 
va trece intr-un stadiu superior 
de dezvoltare din punct de vedere 
economico-social, cu toate influen
țele și cu tot ceea ce urmează de 
aici, în toate domeniile de activi
tate ! '

Aceasta va ridica patria noastră 
Ia un nou stadiu de dezvoltare, 
pe noi culmi de progres și civi
lizație.

Să facem totul ca, in acești doi 
ani și jumătate, să înfăptuim toa
te planurile și programele de dez
voltare !

Urez intregului nostru partid, 
întregului popor succese tot mai 
mari, o viață tot mai bună, libe
ră și independentă, de bunăstare 
și fericire !

Vă doresc multă sănătate vouă, 
.întregului partid și popor 1 
(Aplauze puternipe, prelungite, 
urale; se scandează „Ceaușescu 
— t,a mulți ani!“, „Ceaușescu să 
trăiască^România să-nflorească !“).

Cuvîntul tovarășului 
DăscălescuConstantin

stimate și iubite tovarășe 
Ceaușescu,
stimată tovarășă Elena

Mult 
Nicolae

Mult
Ceaușescu,

Cu cele mai alese simțăminte de 
prețuire șl Înaltă considerație, oma
giem acum, cind se implinesc 23 de 
ani de la acel minunat moment isto
ric, in care marele forum al comu
niștilor români — Congresul al IX- 
lea — a ales in fruntea partidului 
nostru pe marele Erou al țării, Erou 
între eroii neamului. strălucitul 
cirmaci al destinelor națiunii 
noastre socialiste, pe mult iubi
tul nostru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al partidului, președintele Repu
blicii.

Evocind cu acest prilej aniversar 
întreaga dumneavoastră viață și ac
tivitate revoluționară, consacrate, cu 
pasiune și devotament, intereselor 
supreme ale poporului, vă exprimăm 
cel mai inalt omagiu și fierbinte re
cunoștință, dumneavoastră, condu
cătorului clarvăzător, deschizător de 
orizonturi și drumuri noi, voit de 
istorie să poarte destinele României 
spre culmile civilizației socialiste și 
comuniste.

Sărbătorim pe cel mai bun, cel 
mai iubit și stimat fiu al poporului 
— adine încrezători în marile ener
gii creatoare ale națiunii noastre, in 
forța și geniul ei constructiv ■ pe 
care a indemnat-o să năzuiască me
reu mai sus, să-și cunoască și să-și 
pună în valoare deplin imensele sale 
puteri, să înalțe patria română in 
glorie, demnitate și măreție.

Trăim cu imensă satisfacție bucu
ria că progresele fără seamăn obți
nute de poporul român in anii glo- 
rioti ai perioadei inaugurate de Con
gresul al IX-lea — intrată definitiv 
in conștiința națiunii noastre drept 
..Epoca Nicolae Ceaușescu4- j sint 
rodul genialei dumneavoastră opere 
teoretice și practice, ce a marcat de
cisiv această pagină înscrisă cu li
tere de aur in hronicul noului des
tin al patriei.Omagiem astăzi puternica dumnea
voastră personalitate, cinstim cu deo
sebit respect și înaltă prețuire pe 
eminentul revoluționar, conducător 
de partid și țară, care, intr-o scurta 
perioadă istorică, a reușit, cu po
porul și pentru popor, să aducă stră
lucire patriei, măreție și glorie parti
dului, demnitate României speia- 
liste, in care toți fiii națiunii să-și 
poată exprima, in deplină libertate, 
adevărata măsură a vocației lor con
structive. .

Succesele remarcabile ale poporului 
nostru in ,,Epoca Nicolae Ceaușescu-* 
sint luminos scoase in evidență de 
realitatea că in acești ani s-au ob
ținut cele mai minunate realizări din 
intreaga perioadă a construcției so
cialiste din România.

In această epocă glorioasă, Româ
nia a devenit o țară industrial-agra- 
ră. cu o industrie modernă, organi
zată pe baza celor mai noi cuceriți 
ale științei și tehnicii contemporane, 
cu o agricultură socialistă în plm 
progres, cu o puternică dezvoltare a 
științei, invățămintului, culturii, bu
năstării materiale și spirituale a in
tregului popor.

De mare valoare principială și 
practică s-a dovedit viziunea dum
neavoastră. cuprinzătoare, originală, 
profund revoluționară, asupra trans
formărilor calitative din economia 
națională, asupra dezvoltării puter
nice și modernizării forțelor de pro
ducție, amplasării lor raționale, ar
monioase, pe intreg teritoriul patriei, 
creării unei puternice baze tehnico- 
materiale — factori determinanți ai 
asigurării progresului susținut al În
tregii țări.

Pe baza indicațiilor și orientărilor 
dumneavoastră au fost elaborate cu
tezătoarele programe de perfecțio
nare a organizării, de modernizare a 
proceselor de producție și de crește
re accentuată a gradului de valorifi
care a materiilor prime, materialelor, 
combustibililor și energiei, susținute 
prin introducerea tehnologiilor mo
derne, ridicarea continuă a producti
vității muncii, reducerea substanțială 
a consumurilor, creșterea calității 
produselor și eficienței economice in 
toate domeniile de activitate.

In epoca ce face glorie României, 
patria noastră se bucură de un imens 
prestigiu internațional, datorită acti
vității desfășurate de dumneavoas

tră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
patriot înflăcărat și luptător neobosit 
pentru cauza socialismului, a păcii, 
dezarmării și colaborării între toate 
popoarele, pentru soluționarea mari
lor probleme ale contemporaneității 
in consens cu aspirațiile poporului 
nostru și ale întregii omeniri.

Pretutindeni astăzi numele Româ- 
. niei este rostit cu admirație și res
pect datorită principialității, spiritu
lui de inițiativă și dinamismului po
liticii sale externe, al cărui gînditor 
inspirat și militant inflăcărat sînteți 
dumneavoastră, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu.

Puternic mobilizat de îndemnurile 
și orientările dumneavoastră, vă asir, 
gur, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că guvernul va 
acționa mai ferm, cu înaltă angajare 
comunistă și spirit revoluționar, pen
tru îndeplinirea exemplară a marilor 
răspunderi ce-i revin în înfăptuirea 
mărețelor planuri și programe de 
dezvoltare multilaterală a patriei 
noastre socialiste.

Cuvîntul tovarășului
Emil

stimate și iubite tovarășe 
Ceaușescu,
stimată tovarășă Elena

Mult 
Nicolae

Mult
Ceaușescu.

Stimați tovarăși,
Trăim în aceste zile, cu legitimă 

mindrie patriotică, înălțătoare mo
mente istorice.

întregul nostru partid și popor 
aniversează, intr-o unanimitate de 
cuget și simțire, un măreț eveni
ment, cu profundă rezonanță in is
toria partidului și a patriei — îm
plinirea a 23 de ani de la Congresul 
al IX-lea —, cind. prin voința una
nimă a comuniștilor, a națiunii ro
mâne, in fruntea partidului și a sta
tului a fost ales eroul între eroii 
neamului, eminent luptător, patriot 
și erudit gînditor revoluționar, pro
eminentă personalitate a mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale, Erou al păcii, simbol al 
luptei pentru apărarea independen
ței și suveranității popoarelor, pen
tru instaurarea unei noi ordini mon
diale — secretarul general al P.C.R., 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

In perioada care a trecut de la 
acest excepțional eveniment care a 
inaugurat o epocă de aur, de adinei 
și profunde transformări revoluțio
nare in toate domeniile vieții eco
nomice și social-politice. România a 
obținut realizări fără precedent in 
multimilenara sa istorie, dovedind 
lumii intregi ce poate să facă un po
por liber și independent, care iși 
făurește, de sine stătător, propriul 
său viitor și ale cărui destine sint 
călăuzite de un mare conducător, o 
personalitate de excepție.

Constatăm astăzi, cu nemărginită 
satisfacție și deplină recunoștință, 
că, in perioada care a urmat istori
cului Congres al IX-lea, gloriosul 
nostru partid, acționind pe baza in
dicațiilor și orientărilor de inestima
bilă valoare teoretică și practică ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a 
desfășurat o intensă activitate poli
tică, organizatorică și ideologică, pe 
toate fronturile construcției socialis
te, a declanșat o luptă hotărîtă îm
potriva dogmatismului, rutinei și 
conservatorismului, a tendințelor de 
stagnare și de cosmopolitism, de ser
vilism și ploconire față de unele in
fluențe din afară, creindu-Se toate 
condițiile pentru pătrunderea suflu
lui nou. a spiritului revoluționar 
muncitoresc și al afirmării depline 
a personalității și demnității umane.

Era istorică inaugurată de Con
gresul al IX-lea, avind ca trăsături 
definitorii tezele și orientările elabo
rate de ilustrul conducător al parti
dului și statului nostru în funcție de 
conținutul și specificul fiecărei eta
pe, a descătușat inițiativa , și ener
giile creatoare ale maselor largi de 
oameni ai muncii și apoi canalizate 
dinamic spre înfăptuirea unei indus
trii moderne și agriculturi inten
sive. Concomitent, a avut loc dezvol
tarea fără precedent a științei, învă- 
țămintului, artei și culturii, sub în
drumarea nemijlocită și cu contri-

Cu convingerea nestrămutată că 
sub conducerea dumneavoastră clar
văzătoare poporul român va Înainta 
neabătut pe calea viitorului său so
cialist și comunist, ne angajăm și în 
acest moment sărbătoresc că vom 
face totul pentru ca, in acest an, să 
obținem cele mai bune rezultate din 
actualul cincinal, asigurind, astfel, 
transpunerea consecventă în viață a 
istoricelor hotărîri ale Congresului ăl 
XlII-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, progresul neîntrerupt al 
scumpei noastre patrii. Republica So
cialistă România.

Exprimindu-ne nețărmurita ad
mirație pentru hotărirea și pasiunea 
revoluționară, dîrzenia și dinamis
mul cu 
partidul, 
neavoastră. 
luminează 
destinele neamului, vă dorim, 
preună cu intreaga țară și întregul 
popor, viață lungă,, putețe .de ițmp.- 
că șl sănătate, alături de tovarășă 
Elena Ceaușescu. spre gloria și 
propășirea României, pentru cauza 
păcii, socialismului și progresului in 
intreaga lume.

Vă urez, din adincul sufletului 
meu, din toată inima, să ne trăiți 
intru mulți ani. mult stimate 
iubite conducător 1 

care conduceți patria și 
pentru marea dum- 

iubire de oameni, ce 
binefăcător și generos 

im-

Ș>

buția deosebită a tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu, 
militant de frunte al partidului și 
statului nostru, savant de largă re
cunoaștere internațională. Au fost 
înfăptuite măsuri de ridicare necon
tenită a nivelului de trai material și 
spiritual al intregului nostru popor. 
Toate acestea s-au realizat în cel 
mai autentic climat democratic, al 
democrației muncitorești-revoluțio- 
nare, avind la bază teza genială a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pri
vind construirea socialismului cu 
poporul și pentru popor.

In acest amplu și complex proces 
revoluționar s-a călit gloriosul 
nostru partid comunist, care, sub 
impulsul ideilor-forță și prospețimii 
gindirii creatoare ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, și-a consolidat 
spiritul revoluționar, demnitatea și 
conștiința sa de partid al clasei mun
citoare, al întregii națiuni, devenind 
centrul vital al societății noastre so
cialiste, indeplinindu-și cu cinste 
misiunea istorică ce și-a asumat-o.

Este meritul hotărîtor al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, vizionar comu
nist și strateg de excepție, de a fi 
înarmat partidul nostru cu un au
tentic program revoluționar, de a-1 
fi călit din punct de vedere organi
zatoric și ideologic, ferindu-1 de orice 
orientări confuze și hotărîri arbitrare.

Este și acesta un minunat prilej 
de a sublinia că dezbaterea recentă 
de către întregul partid și popor a 
magistralelor teze din aprilie pentru 
plenara C.C. al P.C.R., elaborate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, nouă și 
elocventă dovadă a geniului său crea
tor, la care au luat parte milioane 
de comuniști, membri ai organiza
țiilor de sindicat, de tineret și de 
femei, membri ai organizațiilor de
mocrației și unității socialiste, pre
cum și alte categorii de oameni ai 
muncii, a prilejuit manifestarea ade
ziunii unanime a națiunii noastre față 
de monumentala operă social-politică 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, o 
dată cu recunoștința vie pentru con
tribuția inestimabilă a conducătorului 
partidului și statului nostru la dez
voltarea tezaurului socialismului ști
ințific, a gindirii și practicii revolu
ționare.

In același timp, aceste ample dez
bateri au scos in evidență că trebuie 
să acționăm în viitor, așa cum ne-o 
cere cu atita îndreptățire tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu mai multă răs
pundere, cu pasiune și spirit revolu
ționar, in toate organele și organi
zațiile de partid, pentru intronarea 
unui climat de' înaltă ordine șl dis
ciplină, -pentru îndeplinirea tuturor 
planurilor și programelor de dezvol
tare economică și socială, pentru în
făptuirea exemplară a hotăririlor 
Congresului al XHI-lea și Conferin
ței Naționale ale partidului.

In aceste momente, de profundă 
vibrație și adincă trăire patriotică, 
comuniștii, toți oamenii muncii iși 
îndreaptă cu statornică recunoștință 
gindurile și cele mai alese sentimen
te de gratitudine către dumneavoas-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, a primit o delegație 

a organizației județene de partid Constanța

(Urmare din pag. I)
PrimUl-secretar al comitetului ju

dețean de partid. Mihai Marina, a 
adresat tovarășului Nicolae Ceaiișescu 
cele mai calde felicitări pentru uria
șa contribuție adusă la elaborarea 
intregii politici interne și externe a 
partidului și statului, la înfăptuirea 
grandioaselor programe de dezvol
tare multilaterală a patriei, pentru 
înaltul devotament, dinamismul și 
cutezanța revoluționară cu care con
duce nemijlocit națiunea noastră pe 
drumul luminos al socialismului și 
comunismului. Comitetul județean și 
comitetul municipal de partid, în nu
mele comuniștilor, al tuturor oame
nilor muncii din județul Constanța, a 
spus vorbitorul, vă adresează, cu de
osebit respect și înaltă stimă, ru
gămintea să primiți omagiul recunoș
tinței noastre profunde pentru strălu
cita înțelepciune și dragostea profun
dă față de partid, țară și popor cu 
care acționați, de peste 55 de ani, in 
scopul înfloririi multilaterale a 
României, afirmării depline a prin
cipiilor socialismului, asigurării cli
matului necesar dezvoltării libere și 
suverane a tuturor națiunilor lumii, 

tră, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ctitorul Români
ei moderne, care, cu inegalabilă 
clarviziune și neasemuit patos revo
luționar, conduceți națiunea noastră 
pe cele mai înalte culmi de progres 
și civilizație și vă bucurați de un 
imens și binemeritat prestigiu inter
național pe toate meridianele globu
lui pentru prodigioasa activitate des
fășurată, ceea ce v-a adus aprecierea 
unanimă de mare Erou al păcii, și

Cuvîntul tovarășului 
Miu Dobrescu

Mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu.

Evocăm astăzi intr-o unitate de 
monolit cu întregul partid, cu între
gul nostru popor memorabilul act 
istoric săvîrșit acum 23 de ani, 
cind forumul suprem al parti
dului, cel de-al IX-lea Congres, 
v-a. învestit, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, in funcția supre
mă de secretar general. 

pentru făurirea unei păci trainice 
pe planeta noastră.

Pentru comuniști, pentru oamenii 
muncii din județul Constanța, a spus 
in continuare, reprezintă o înaltă 
mindrie faptul că, dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe secre
tar general, le-ați călăuzit nemijlocit 
pașii încă din zorii noii orînduiri so
ciale. cind v-ați aflat în fruntea or
ganizației județene de partid. De 
atunci și pină astăzi, dar mai ales 
în perioada inaugurată de Congresul 
al IX-lea, prezența dumneavoastră 
în mijlocul oamenilor muncii con- 
stănțeni a devenit o constantă ma
joră a vieții și activității lor, certi
tudine și chezășie trainică a tot ce 
am cutezat și am izbutit să înfăp
tuim pe acest plai românesc — Ca
nalul Dunăre — Marea Neagră 
,și Poarta Albă — Midia-Năvodari, 
noile porturi Constanța-Sud. Man
galia și Midia, modernele șantiere 
navale, platformele de foraj marin. 
Combinatul petrochimic Midia, cele 
mai mari sisteme de irigație din 
țară, zecile și zecile de mii de lo
cuințe, impresionanta salbă de sta
țiuni turistice, edificiile de învăță- 
mînt și cultură, adevărate nestema
te ce înnobilează cununa marilor 

vă adresează cu toții, din adincul 
inimilor, multă sănătate și putere de 
muncă, pentru a conduce pe mai de
parte, cu aceeași clarviziune, dirze- 
nie, dinamism și strălucire, partidul 
și poporul român spre edificarea so
cialismului și comunismului în scum
pa noastră patrie.

Să trăiți intru mulți ani, spre 
gloria Partidului Comunist Român și 
măreția Republicii Socialiste Româ
nia 1

Este un deosebit prilej și in același 
timp un mare privilegiu pentru mine 
spre a vă putea aduce cel mai 
fierbinte omagiu, întreaga gratitudi
ne din partea milioanelor de oameni 
ai muncii, membri ai sindicatelor din 
țara noastră, pentru totala dăruire, 
pilduitorul devotament cu care ați 
acționat spre a da poporului român 
adevărata sa personalitate și demni
tate, posibilitatea afirmării uriașului 
său potențial creator țn opera de 
făurire a noii sale istorii.

Cei 23 de ani ce'au trecut de la 

realizări ale epocii care a intrat defi
nitiv in conștiința poporului român 
drept „Epoca Nicolae Ceaușescu".

La această mare aniversare pen
tru popor și țară, ne exprimăm a- 
leasa stimă și prețuire, dragostea și 
respectul față de dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al partidului, președintele Republi
cii, mare conducător și încercat 
bărbat de stat, care călăuziți, cu 
spirit mereu tînăr și neobosit, mă
reața operă de ctitorire a României 
noi și celebrăm cu admirație și re
cunoștință virtuțile unui destin e- 
xemplar în istoria noastră, destinul 
omului care a dat un nou curs is
toriei, simbolizîndu-1 cu numele său.

Adresăm, totodată, cu deosebit res
pect, cele mai alese sentimente de 
stimă și prețuire, de înaltă grati
tudine, mult stimatei tovarășe 
Elena Ceaușescu pentru contribuția 
deosebită pe care o are la elabo
rarea și înfăptuirea politicii parti
dului-și statului, la dezvoltarea cer
cetării științifice, invățămintului și 
culturii, pentru transformarea aces
tora în factori de bază ai progre
sului multilateral al patriei pe ca
lea socialismului și comunismului.

acest istoric Congres poartă ampren
ta uriașei dumneavoastră personali
tăți, de gînditor vizionar și militant 
revoluționar a cărui prodigioasă și 
originală activitate teoretică și prac
tică a influențat hotărîtor procesul 
revoluționar de edificare a societății 
socialiste, a chezășuit grandioasa 
dezvoltare economică și socială a 
țării.

In această istorică perioadă a fost 
creat sistemul original, unic în felul 
său, al democrației muncitorești-re- 
voluționare, care asigură partici
parea reală a oamenilor muncii la 
conducerea întregii vieți sociale, ex
presie elocventă a conceptului dum
neavoastră că socialismul se con
struiește cu poporul și pentru popor.

In elaborarea și înfăptuirea planu
rilor de dezvoltare economico-socială 
a țării, în avîntul și înflorirea învă- 
țămîntului, științei și culturii româ
nești, se regăsește pregnant contribu
ția de înaltă valoare a tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, căreia în numele oameni
lor muncii, membri ai sindicatelor, îi 
aducem și cu acest prilej aniversar 
un cald și respectuos omagiu munci
toresc.

Sindicatele din țara noastră și-au 
găsit, datorită concepției dumnea
voastră novatoare, un rol și un loc

In aceste momente înălțătoare, de 
vibrantă trăire patriotică, a spus 
vorbitorul, depunem legămînt solemn 
de a face, și in continuare, 
mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, din inesti
mabilul dumneavoastră exemplu de 
muncă și luptă, călăuză luminoasă 
în tot ce vom întreprinde pentru 
transpunerea în viață a obiec
tivelor și sarcinilor ce ne revin 
din programul partidului, din Tezele 
din aprilie, pentru ridicarea pe noi 
trepte de împlinire și strălucire a 
țării și vă adresăm, împreună cu în
tregul popor, urarea scumpă Inimilor 
noastre de viață îndelungată, multă 
sănătate și putere de muncă, spr» bi
nele și fericirea poporului român, 
pentru înălțarea în glorie a scumpei 
noastre patrii — Republica Socialistă 
România. Să ne trăiți întru mulți ani!

A luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului a fost urmărită cu viu in
teres și subliniată cu puternice și în
delungi aplauze de cei prezenți.

care le asigură participarea directă, 
ca organizație de masă a proprieta
rilor, producătorilor și beneficiarilor 
avuției naționale, la intreaga viață 
social-politică și economică a țării.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că am înțeles pe 
deplin cerințele și exigențele noi 
puse de către dumneavoastră în fața 
sindicatelor și că sintem ferm hotă- 
rîți ca, sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, să ne îmbu
nătățim radical întreaga noastră ac
tivitate, pentru mobilizarea oameni
lor muncii la îndeplinirea planului 
pe 1988 și pe întregul cincinal.

Exprimindu-ne și cu acest prilej 
profunda gratitudine pentru noile 
majorări ale retribuțiilor și pensiilor, 
vă încredințăm că oamenii muncii 
vor răsplăti prin fapte de muncă gri
ja permanentă ce o purtați ridicării 
continue a nivelului lor de trai.

Angajîndu-ne solemn să facem to
tul pentru înfăptuirea tuturor indica
țiilor și orientărilor dumneavoastră, 
vă adresăm, din adîncul inimilor 
noastre, urarea de multă sănătate, 
aceeași exemplară putere de muncă 
și creație spre binele și prosperita
tea patriei, a poporului român.

Să ne trăiți întru mulți ani, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general 1
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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu 

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 

EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
(Urmare din pag. I)

carea ei pe trepte tot mai înalte de 
progres și civilizație, marile ctitorii înfăp
tuite în perioada inaugurată de Congresul 
al IX-lea al Partidului Comunist Român, 
intrată în istoria devenirii noastre socialis
te, în conștiința întregii națiuni sub numele 
ctitorului său de geniu - „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

S-a dat expresie, cu deosebită mîndrie, 
înaltei aprecieri privind uriașa contribu
ție adusă de România, de secretarul ge
neral al partidului, președintele țării, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la stator
nicirea unor relații de prietenie și co
laborare pe bază de deplină egalitate și 
avantaj reciproc între toate statele lumii, 
pentru trecerea la dezarmare - și în pri
mul rînd la dezarmarea nucleară -, pen
tru realizarea unei lumi mai bune și mai 
drepte, a progresului, securității și păcii.

Din adîncul inimilor, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i-au fost adresate 
calde urări de ani mulți, de sănătate ți 
putere de muncă, pentru a conduce, cu 
aceeași clarviziune și cutezanță revolu
ționară, partidul, țara și poporul pe dru
mul luminos al socialismului și comunis
mului în România.

IN CADRUL ȘEDINȚEI A LUAT CUVlN- 
TUL TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, 
SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN, PREȘEDINTELE RE
PUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA.

(Cuvîntarea se dă publicității)
Trecînd la dezbaterea problemelor înscrise pe 

ordinea de zi, Comitetul Politic Executiv a exami
nat un RAPORT CU PRIVIRE LA REALIZAREA PLA
NULUI PE LUNA IULIE Șl LA MĂSURILE PEN
TRU ÎNDEPLINIREA PREVEDERILOR DE PLAN PE 
LUNA AUGUST Șl PE ÎNTREG SEMESTRUL II 1988, 
IN INDUSTRIE Șl AGRICULTURA. Pe baza da
telor prezentate, Comitetul Politic Executiv a apre
ciat că, deși rezultatele obținute in primele două 
decade ale lunii iulie tint superioare celor de 
anul trecut, Aatît in ce privește producția, cit și 
exportul, ele nu se situează la nivelul sarcinilor 
de plan. Pornind de la această situație, Comi
tetul Politic Executiv a cerut ministerelor, cen
tralelor și întreprinderilor să acționeze cu toată 
hotărîrea și să ia măsuri ferme pentru ca în toa
te unitățile industriale, la fiecare loc de muncă, 
să se asigure recuperarea restanțelor și reali
zarea integrală a sarcinilor pe luna iulie, pe se
mestrul II și pe întregul an 1988. In- toate uni
tățile economice și sectoarele de activitate, în 
centrul preocupărilor colectivelor de oameni ai 
muncii, ale organelor și organizațiilor de partid 
trebuie »n stea realizarea producției fizice, și în
deosebi a celei destinate exportului, livrarea 
acesteia la termenele stabilite în contractele în
cheiate cu beneficiarii externi.

Comitetul Politic Executiv a cerut să se acor
de cea mai mare atenție înfăptuirii programelor 
privind mai buna organizare a muncii și moder
nizarea proceselor de fabricație, creșterea nive
lului tehnic și calitativ al produselor, reducerea 
consumurilor de materii prime și materiale, spo
rirea mai accentuată a productivității, a eficien
ței economice a întregii activități.

In ceea ce privește investițiile, s-a subliniat ne
cesitatea intensificării ritmului de lucru pe șan
tiere, în vederea punerii în funcțiune la terme
nele stabilite a obiectivelor prevăzute, care au o 
însemnătate deosebită pentru realizarea produc
ției acestui an și pe întregul cincinal. S-a cerut, 
de asemenea, să se ia măsurile necesare pen
tru atingerea, într-un timp cit mai scurt, a pa
rametrilor proiectați la noile capacități intrate în 
funcțiune.

In agricultură, s-a cerut ca Ministerul Agricul
turii, comitetele județene de partid, organele 
agricole județene, consiliile unice agroindustria
le șl conducerile unităților agricole de stat și 
cooperatiste să acționeze cu toate forțele în ve

derea încheierii grabnice și. fără pierderi a se
cerișului la grîu, transportării și depozitării, în 
bune condiții, a întregii recolte, predării canti
tăților prevăzute la fondul de stat. O atenție deo-' 
sebită trebuie să se acorde efectuării la timp și 
de calitate a celorlalte lucrări'de sezon — semă
natul culturilor duble și succesive, respectarea 
programelor de udări, strîngerea furajelor, recol
tatul legumelor și fructelor.

Comitetul Politic Executiv a stabilit ca gu
vernul, ministerele și centralele industriale, pre
cum și organele agricole județene să urmăreas
că zilnic și să ia măsurile ce se impun în ve
derea îndeplinirii integrale a planului- pe acest 
an în industrie și agricultură, pentru ridicarea la 
un nivel superior de calitate și eficiență a acti
vității din aceste importante ramuri ale econo
miei naționale.

Subliniind că există toate condițiile pentru ob
ținerea, în acest an, a unor producții sporite, se
cretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a exprimat convingerea că 
oamenii muncii din industrie, agricultură, inves
tiții, din celelalte sectoare ale economiei națio
nale ,își vor mobiliza larg forțele și vor acționa 
cu hotărîre pentru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor de plan, pentru realizarea în condiții cît 
mai bune a obiectivelor de dezvoltare economi- 
co-socială a țării în actualul cincinal, asigurînd 
înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Congresului al 
Xlll-lea si Conferinței Naționale ale partidului.

In continuare, Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut RAPORTUL CU PRIVIRE LA SI
TUAȚIA MAȘINILOR, UTILAJELOR SI INSTALAȚII
LOR NEFOLOSITE, PRECUM Șl PROPUNERI DE 
VALORIFICARE A ACESTORA, in raport se subli
niază că, pe baza analizei efectuate de guvern 
împreună cu ministerele economice și centralele 
industriale, s-au identificat posibilități de reintro
ducere în producție, după reparare și moderniza
re, a unui important număr de mașini, utilaje și 
instalații nefolosite. Cu toate acestea, s-a consta
tat că mai există un număr mare de utilaje care 
nu sînt folosite. Pornind de la aceasta, s-a cerut 
Ministerului Aprovizionării Tehnico-Materiale și 
Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe ca, îm
preună cu ministerele economice, să revadă si
tuația existentă în acest domeniu și să ia măsuri 
ferme pentru -introducerea rapidă în producție a 
tuturor instalațiilor care sînt în prezent neutilizate. 
In acest scop se vor întocmi programe concrete 
de valorificare prin redistribuire, reparare și mo
dernizare a mașinilor, utilajelor și instalațiilor, ur- 
mînd ca această acțiune să se finalizeze într-un 
timp cît mai scurt — în maximum o lună de zile 
— și să se raporteze Comitetului Politic Executiv 
despre modul cum a fost rezolvată această pro
blemă.

In cadrul ședinței ou fost examinate și aprobate 
PROPUNERILE PRIVIND DEZVOLTAREA CA ORA
ȘE AGROINDUSTRIALE A UNOR LOCALITĂȚI DIN 
Județul giurgiu.

Pornind de la constatarea că județul Giurgiu a 
rămas in urmă în ceea ce privește realizarea pro
gramelor de dezvoltare a localităților, la propu
nerea secretarului general al partidului, Comitetul 
Politic Executiv a hotărît ca in următorii 4 ani 
să se realizeze în municipiul Giurgiu circa 10 000 
apartamente și, totodată, pînă în anul 1990 să se 
asigure dezvoltarea ca orașe agroindustriale a 
următoarelor comune din județul Giurgiu : Bolin- 
tin, Mihăilești, Izvoarele, precum și a comunei Că
lugăreai, localitate cu bogat trecut istoric, legată 
de lupta pentru apărarea libertății și independen
ței patriei.

Aceste localități urmează să devină în scurt 
timp puternice centre orășenești agroindustriale, 
capabile să asigure condiții de muncă și de via
ță tot mai bune tuturor locuitorilor lor.

De asemenea, s-a constatat că și în alte jude
țe nu s-a acordat întreaga atenție creării de noi 
orașe agroindustriale. Pornind de la aceasta, Co
mitetul Politic Executiv a cerut ca în cadrul pro
gramului general de dezvoltare și modernizare a 
localităților, să se stabilească, pînă la 15 august, 
așezările care, în fiecare din aceste județe, ur
mează să fie dezvoltate ca orașe agroindustriale.

In continuarea ședinței a fost prezentată o 
INFORMARE IN LEGĂTURĂ CU LUCRĂRILE 
CONSFĂTUIRII COMITETULUI POLITIC CONSUL
TATIV AL STATELOR PARTICIPANTE LA TRATA
TUL DE LA VARȘOVIA, care a avut loc în capi
tala Poloniei, în zilele de 15—16 iulie 1988.

Comitetul Politic Executiv a dat cea mai înaltă 
apreciere activității desfășurate de secretarul 
general al partidului, președintele Republicii, to

varășul Nicolae Ceaușescu, în cadrul consfătuirii 
și al întîlnirii conducătorilor delegațiilor statelor 
participante la tratat, modului în care a prezen
tat poziția României socialiste în problemele dis
cutate. S-a subliniat că aceasta este în deplină 
concordanță cu hotărîrile Congresului al Xlll-lea 
și Conferinței Naționale ale partidului, cu intere
sele și aspirațiile supreme ale poporului nostru, 
de pace și progres, de largă colaborare interna
țională.

Comitetul Politic Executiv a relevat că schim
bul larg de păreri efectuat în probleme de cea 
mai mare importanță, documentele semnate si 
adoptate, înțelegerile convenite dau noi perspec
tive întăririi colaborării statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia atît în domeniul construc
ției socialismului, al înfăptuirii cu succes a pro
gramelor de dezvoltare economico-socială a fie
cărei țări, precum și în lupta pentru dezarmare, 
securitate și pace pe continentul european și în 
întreaga lume.

Pornind de la aprecierea că' problema funda
mentală a contemporaneității o constituie preîn- 
tîmpinarea războiului, oprirea Cursei înarmărilor 
și trecerea hotărîtă la dezarmare, în primul rind 
ia dezarmare nucleară, Comitetul Politic Executiv 
a subliniat importanța măsurilor și propunerilor 
făcute de statele participante la Tratatul de la 
Varșovia privind necesitatea intensificării acțiuni
lor în vederea realizării de acorduri corespunză
toare pentru reducerea armamentelor strategice 
ofensive, interzicerea totală a experințelor cu ar
ma nucleară, renunțarea la orice acțiuni de mi
litarizare a Cosmosului, eliminarea completă de 
pe continentul european a tuturor armelor nu
cleare cu rază mai mică de acțiune, reducerea 
forțelor armate și a armamentelor convenționale.

Ăprobînd documentele adoptate de Consfă
tuirea Comitetului Politic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la Varșovia, Comite
tul Politic Executiv a subliniat că, prin rezultatele 
sale, aceasta a pus cu putere în evidență hotă- 
rirea partidelor și popoarelor statelor participan
te de a face totul pentru a se trece în mod ferm 
la dezarmare, în primul rînd la dezarmare nu
cleară, pentru promovarea înțelegerii și colabo
rării, pentru unirea tuturor forțelor în lupta pen
tru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte, 
fără arme și fără războaie, o lume a păcii și 
conlucrării pașnice între națiuni.

Comitetul Politic Executiv a reafirmat, și cu 
acest prilej, voința României de a acționa în con
tinuare, în strînsă unitate cu celelalte țări socia
liste, cu toate popoarele lumii, pentru realizarea 
dezarmării, renunțarea la forță și la amenințarea 
cu folosirea forței și soluționarea tuturor proble
melor litigioase dintre state pe calea tratative
lor, pentru lichidarea subdezvoltării și instaurarea 
unei noi ordini economice internaționale, pentru 
relații noi între state, bazate pe respectarea 
principiilor independenței și suveranității fiecărui 
stat, a neamestecului în treburile interne, pentru 
asigurarea unui climat de destindere, securitate 
și pace, de înțelegere și largă colaborare în Eu
ropa și în întreaga lume.

Comitetul Politic Executiv a examinat un PRO
GRAM DE INTENSIFICARE A ACȚIUNILOR DE 
COOPERARE ECONOMICA INTERNAȚIONALA ALE 
ROMÂNIEI IN PERIOADA 1988-1990.

In spiritul indicațiilor și orientărilor secretarului 
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

, oy.fost stabilite măsuri și acțiuni privind intensi
ficarea colaborării și cooperării economice cu 
toate țările socialiste, cu țările în curs de dezvol
tare, cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate ță
rile lumii. în mod deosebit s-a stabilit să fie pro
movate și extinse, în forme eficiente, colaborarea 
și cooperarea cu țările în curs de dezvoltare în 
scopul realizării unor obiective economice de in
teres comun, in condiții reciproc avantajoase.

Secretarul general al partidului a subliniat că 
dezvoltarea industriei, științei și tehnicii româ
nești a creat toate condițiile pentru intensificarea 
acțiunilor de cooperare economică internațională 
ale României - și a cerut Ministerului Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice Internaționale, 
Ministerului .Afacerilor Externe, precum și tuturor 

. ministerelor economice, ca împreună cu Comitetul 
Național pentru Știință și Tehnologie, Comitetul 
de Stat al Planificării să acționeze pentru lărgirea 
continuă a acțiunilor de cooperare ale țării 
noastre.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, de ase
menea, probleme curente ale activității de partid 
și de stat.

Alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
acum 23 de ani, în fruntea partidului 

MOMENT ISTORIC,
OPȚIUNE

FUNDAMENTALĂ

Cuvîntul tovarășei 
Ana Mureșan

Mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,

Mult iubită tovarășă Elena
Ceaușescu,

întreaga țară omagiază astăzi, cu 
cele mai alese sentimente de dra
goste și nemărginită prețuire, îm
plinirea a 23 de ani de la Congresul 
al IX-lea al partidului, eveniment 
înscris cu litere de aur in istoria 
patriei, moment hotăritor pentru 
destinele României moderne prin 
alegerea dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în funcția supre
mă de secretar general al Partidului 
Comunist Român, opțiune funda
mentală a întregului nostru popor.

Cu acest prilej de mare sărbătoare, 
milioanele de femei din țara noastră, 
evocind cu aleasă considerație, înal
tă stimă și recunoștință întreaga 
dumneavoastră viață și activitate 
revoluționară, consacrate cu pasiune 
și devotament intereselor supreme 
ale poporului, vă exprimăm cel mai 
inalt omagiu dumneavoastră, ilustru 
conducător al partidului și statului, 
cel mai iubit fiu al poporului ro
mân, ctitor strălucit al României 
moderne, Erou intre eroii neamului, 
revoluționar patriot, genial condu
cător și om politic de inalt presti
giu internațional, promotor neobosit 
al păcii, dezarmării și colaborării în
tre popoare.

Sintem mîndri, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. că avem 
șansa istorică de a fi contemporani 
cu dumneavoastră, de a fi martorii 
profundelor transformări revoluțio
nare pe care le cunoaște patria noas
tră în acești ani victorioși ai con
strucției socialismului. Sub străluci
ta dumneavoastră conducere. în pe
rioada ce a urmat marelui forum 
comunist din iulie 1965, societatea ro
mânească a urcat neabătut noi și tot 
mai înalte trepte de progres și civi
lizație, a străbătut un lung și glorios 
drum in dezvoltarea sa multilaterală. 
Această etapă istorică reprezintă pe
rioada cea mai densă și bogată in 
înfăptuiri socialiste, perioadă ce va 
purta mereu, prin vreme, numele 
strălucitului său ctitor, „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

Pentru întregul nostru popor con
stituie un strălucit exemplu vasta și

intensa muncă politico-organizato- 
rică pe care o desfășurați cu înaltă 
competență, pasiune și devotament 
patriotic, în vederea mobilizării și 
unirii energiilor tuturor fiilor și 
fiicelor patriei, pentru construirea, 
la inițiativele dumneavoastră, a so
cialismului, cu poporul și pentru 
popor.

Adresîndu-vă, în acest moment 
aniversar, un suprem omagiu, pornit 
din inima și cugetul tuturor femeilor 
ce trăiesc pe străbunele meleaguri 
românești, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, conducător clarvă
zător, desemnat de istorie să poarte 
destinele României spre culmile ci
vilizației socialiste și comuniste, ne 
îndreptăm gîndurile, cu dragoste și 
nețărmurit respect, cu stimă și ad
mirație, către tovarășa Elena 
Ceaușescu, militant de frunte al 
partidului și statului, eminent om de 
știință, savant de recunoaștere in
ternațională, al cărui nume este în
scris pentru totdeauna, spre înalta 
cinstire, alături de al dumneavoas
tră. in conștițnța nepieritoare a nea
mului românesc.

Cu inimile vibrind de grandioasele 
înfăptuiri realizate în perioada de 
după Congresul al IX-lea al parti
dului, ne facem o înaltă datorie de 
conștiință de a releva faptul că poli
tica înțeleaptă a partidului, al cărei 
însuflețitor arhitect și promotor 
sînteți, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, s-a manifestat 
într-un mod exemplar și în noul sta
tut al femeii din țara noastră.

Este meritul dumneavoastră istoric, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, al tova
rășei Elena Ceaușescu, de a fi ela
borat o concepție nouă cu privire la 
creșterea rolului femeilor în viața 
politică, economică și socială a țării, 
pentru ca ele să ocupe în societate 
un loc corespunzător contribuției pe 
care o aduc la dezvoltarea și înflo
rirea României socialiste.

Puternic însuflețiți de excepționa
lul dumneavoastră exemplu de mun
că eroică și viață luminoasă, al tova
rășei Elena Ceaușescu, vă asigurăm, 
stimate conducător, în această zi so
lemnă, că vom acționa cu toată ener
gia și capacitatea pentru a îndeplini, 
cu înaltă responsabilitate comunistă, 
Tezele din aprilie, indicațiile și

orientările dumneavoastră, neprecu
pețind nici un efort pentru a aduce o 
contribuție tot mai substanțială la 
continua înălțare a patriei.

îngăduiți-ne, mult stimate tovarășe 
secretar general, să vă aducem un 
cald omagiu cu prilejul împlinirii a 
23 de ani de Ia Congresul al IX-lea 
și alegerea, dumneavoastră în supre
ma funcție de partid și să vă adre

săm urarea tradițională românească 
de viață lungă, multă sănătate și pu
tere de muncă, împreună cu muit 
stimata tovarășă Elena Ceaușescu, cu 
toți cei ce vă sînt dragi și apropiați, 
pentru a ne conduce cu aceeași clar
viziune și cutezanță revoluționară pe 
drumul luminos al socialismului și 
comunismului, spre gloria și fericirea 
națiunii noastre.

Cuvîntul tovarășului 
loan Toma

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu.

Acum, cînd întregul nostru popor, 
într-o unanimitate de cuget și sim
țire, aniversează cei 23 de ani glo
rioși ce au trecut de la momentul is
toric al alegerii dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
în înalta funcție de secretar general 
al partidului, vă rog să-mi permiteți 
să exprim, cu cele mai alese sen
timente de dragoste fierbinte, înaltă 
prețuire și unanim respect, omagiul 
vibrant al milioanelor de tineri ai 
țării față de dumneavoastră, simbol 
suprem al tinereții revoluționare, 
Erou intre eroii neamului, al cărui 
exemplu strălucit de patriot înflă
cărat și luptător neobosit pentru bi
nele poporului mobilizează și înflă
cărează conștiințele tuturor tinerilor 
patriei, participarea lor entuziastă la 
marea operă de făurire a societății 
noi, socialiste și comuniste pe pă- 
mintul României.

Adresăm, totodată, cele mai alese 
sentimente de stimă și aleasă con
siderație tovarășei Elena Ceaușescu, 
eminent om politic și savant de lar
gă recunoaștere internațională, pen
tru contribuția de seamă pe care o 
aduce la elaborarea și înfăptuirea 
grandioaselor programe de dezvolta
re social-economică a țării, la în
florirea științei, învățămîntului și 
culturii românești, pentru grija și 
atenția statornice pe care le acordă 
creșterii, formării și educării co
muniste a tinerei generații.

Eveniment de covirșitoare impor
tanță pentru istoria nouă, socialistă 
a patriei, Congresul al IX-lea al 
partidului s-a înscris in conștiința 
întregului nostru popor, a tuturor 
tinerilor României ca momentul

inaugural al unei etape caracteri
zate printr-un puternic suflu revolu
ționar și impetuos avînt creator, ge
nerator de profunde și durabile 
transformări in viața social-politică, 
economică și spirituală a patriei.

Pentru minunatele condiții de pre
gătire, de muncă și viață create ti
nerei generații — emblematice îm
pliniri ale „Epocii Nicolae Ceaușescu" 
— în aceste momente de înălțătoare 
efervescență revoluționară, cînd ge
nerația tînără, alături de întregul 
popor, acționează pentru transpu
nerea în viață a excepționalelor 
orientări și cerințe cuprinse în Te
zele din aprilie, vă exprimăm, încă 
o dată, din adincul inimilor noastre 
fierbinți, cele mai vii mulțumiri, 
profunda noastră recunoștință, anga- 
jindu-ne solemn ca, urmînd lumino
sul dumneavoastră exemplu c.'e viață 
și activitate revoluționară, să nu 
precupețim nici un efort, să facem 
totul pentru înfăptuirea mărețelor 
obiective stabilite de Congresul al 
Xlll-lea și Conferința Națională ale 
partidului, să ne sporim contribuția 
la dezvoltarea multilaterală a pa
triei, pe măsura timpului eroic pe 
care îl trăim,

Reafirmind adeziunea deplină a 
tinerilor de pe întreg cuprinsul pa
triei la politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, permi- 
teți-mi ca. in numele acestora, să 
vă adresez cele mai vibrante urări 
de sănătate, de multă putere de 
muncă pentru a ne conduce și pe 
mai departe, cu tot atita strălucire 
și genială clarviziune, spre noi culmi 
de progres și civilizație, spre binele 
țării, al poporului, al tinerei gene
rații, spre gloria și înflorirea scum
pei noastre patrii, Republica So
cialistă România.

Să ne trăiți întru mulți ani feri
ciți, iubit conducător !

Există în istorie momente unice, 
hotăritoare, momente ale unor op
țiuni de însemnătate covirșitoare 
pentru evoluția societății, pentru 
destinul națiunii. Un astfel de mo
ment înalt, solar, gravat cu litere 
de aur in istoria contemporană a 
României, îl reprezintă data de 24 
iulie 1965, cînd Congresul al IX-lea, 
dînd glas voinței unanime, entu
ziaste a comuniștilor, a întregului 
popor român, l-a ales în fruntea 
partidului pe cel mai iubit 
fiu al națiunii, tova rășul 
Nicolae Ceaușescu.

Această opțiune în alegerea, 
cîrmaciului destinului național, a 
strategului clarvăzător peste ani și 
decenii a operei de făurire a so
cialismului și comunismului, venea 
să exprime deplina încredere, 
profunda prețuire și înalta stimă 
față de însușirile de excepție ale 
unei personalități de excepție, 
patriot înflăcărat și încercat mili
tant comunist, legat trup și su
flet de glia străbună, neînfricat 
luptător pentru izbînda aspirațiilor 
seculare de li
bertate și drepta
te ale poporului, 
pentru făurirea 
comunismului pe 
pămîntul Româ
niei.' Această u- 
nanimă opțiune 
națională venea 
să consacre o 
viață dedicată 
din fragedă ti
nerețe partidu
lui, poporului, 
încă din anii grei 
ai ilegalității, 
cînd, în eroicele 
bătălii împotriva 
exploatării capi
taliste și a - fas
cismului, și-a de
monstrat cu tărie 
curajul, dîrzenia, 
demnitatea în a- 
părarea și propa
garea pasionată 
a idealurilor co
muniste. Excep
ționalul său talent organi
zatoric, remarcabila capacitate 
de mobilizare și însuflețire a 
maselor, însușirile de militant re
voluționar au căpătat strălucite a- 
firmări în clocotitoarea activitate 
desfășurată de partid pentru iz
bînda revoluției de eliberare națio
nală și socială, pentru cucerirea 
puterii politice de către clasa mun
citoare, în vastul proces revoluțio
nar de construire a socialismului, 
lată omul, revoluționarul în care 
partidul și poporul, într-un însufle- 
țitor consens al răspunderii față de 
prezentul și viitorul patriei, au în
trevăzut pe marele conducător, pe 
marele ctitor de țară nouă, înconju
rat de nețărmurita încredere și dra
goste a întregii suflări românești. 
Omul menit, chemat de istorie, în
tr-un moment hotăritor al dezvol
tării revoluționare, să definească 
un drum înnoitor, să poarte Româ
nia spre piscuri de progres și ci
vilizație.

Anii — doar 23, dar cît de denși I 
— cîți s-au scurs de la această le
gitimă opțiune au adus nu numai 
confirmarea înțeleptelor și ardente
lor așteptări, confirmarea unei în
crederi dăruite din toată inima, ci 
au depășit cu mult speranțele și 
aspirațiile legate de ilustrul ales al 
pgrtidului și poporului. Cei 23 de 
ani, puțini pe scara timpului, dar 
ani de înfăptuiri fără egal in mul
timilenara existență a patriei, au 
devenit o epocă, purtînd cu în
dreptățire și mîndrie numele stră
lucitului ei creator : „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". Tot ce s-a în
făptuit mai trainic și mai cuteză
tor în acest răstimp, toate măre
țele ctitorii ce vor dăinui peste 
secole, noua calitate a muncii și 
a vieții, conștiința de oameni liberi 
și stăpîni pe destinele lor în țară 
independentă și suverană, senti
mentul încrederii în viitorul genera
țiilor de azi și de mîine — toate 
se leagă de geniala gîndire și ti
tanica activitate a conducătorului 
României. Secretarului general al 
partidului i se datorează conce

perea dintr-o perspectivă nouă, 
novatoare a întregii activități de e- 
dificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, deschiderea 
unor ample și limpezi orizonturi 
procesului revoluționar prin apli
carea creatoare a adevărurilor ge
nerale ale socialismului științific la 
realitățile concrete ale României. 
Promotor curajos al noului, al 
deschiderilor originale, teoreti
ce și practice, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a supus unei 
profunde analize vasta problemati
că a dezvoltării socialiste a pa
triei, înlăturînd cu curaj șabloane 
și dogme moștenite, idei 
preconcepute, străine de spiritul 
poporului român, deschizînd cale 
liberă gîndirii proaspete, creatoa
re, întemeiată pe cunoașterea ști
ințifică a realităților în continuă e- 
voluție, pe bogata experiență acu
mulată în desfășurarea procesului 
revoluționar.

Suflul înnoitor adus de Con
gresul IX, gîndirea prospectivă și 
uriașa acțiune revoluționară des

r ț ț
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Omagiem Eroul și faptele-ndrăznețe 
Și dragostea ce-o poartă acestui brav 

popor, 
El, omul de-omenie ce ne veghează 

zborul 
Și demnitatea țării, sub mîndrul 

tricolor.

fășurate de secretarul general al 
partidului și-au pus din plin am
prenta asupra întregii opere de fău
rire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism, in lumi
na Programului partidului, con
ceput de secretarul general, pe 
baza hotărîrilor congreselor și 
conferințelor naționale ce au 
avut loc în această perioadă 
de efervescentă activitate po
litică și economico-socială, ou 
fost elaborate și transpuse în via
ță cutezătoare programe de dez
voltare care au asigurat ritmuri 
înalte de creștere a forței econo
mice, făurirea și modernizarea unei 
puternice baze tehnico-materiale, 
racordarea întregului teritoriu al 
patriei la pulsul viguros al unei 
activități dinamice, continua înflo
rire a științei, culturii și învățămîn
tului, ridicarea necontenită a nive
lului de trai material și spiritual 
al oamenilor muncii.

In toată această grandioasă 
operă din epoca inaugurată de 
Congresul IX sînt organic încorpo
rate abnegația și devotamentul față 
de idealul comunist, încrederea în 
capacitățile creatoare ale po
porului, gîndirea clarvăzătoare și 
nesecata putere de muncă ale 
Eroului între eroii neamului pe care 
națiunea română l-a ales drept 
conducător.

Conducător strălucit al României 
socialiste, președintele 
Nicolae Ceaușescu reprezintă în 
același timp o personalitate proe
minentă, de înalt prestigiu și au
toritate în lumea contemporană. 
„Epoca Nicolae Ceaușescu" consti
tuie totodată și o epocă de pu
ternică afirmare internațională a 
României, a politicii sale externe 
consacrate dezvoltării libere și 
independente a fiecărei națiuni, 
întăririi păcii și colaborării între- 
popoare, soluționării problemelor 
complexe, politice, economice și 
sociale ale omenirii, făuririi unei 
lumi mai drepte și mai bune pe 
planeta noastră.

Pe luminosul drum deschis acum 
23 de ani de istoricul Congres al 
IX-lea al partidului, poporul ro
mân își privește cu mîndrie impu
nătoarele realizări ale prezentului 
și își făurește cu încredere, cu 
profunda încredere într-o politică 
înțeleaptă, confirmată de viață, . 
viitorul. Certitudini care izvorăsc 
din conștiința că este călăuzit de 
un partid puternic, viguros, care 
și-a îndeplinit și își îndeplinește 
cu .cinste, prin întreaga sa ' activi
tate revoluționară, misiunea isto
rică asumată față de popor. Un 
partid renăscut, reîntinerit în 
acești ani de dinamism fără pre
cedent al procesului revoluționar, 
cu un rol calitativ sporit, potrivit 
concepției secretarului său general, 
de a fi nucleul și centrul vital al 
națiunii, în jurul căruia gravitează 
întreaga societate. Certitudini care 
își află izvor, totodată, în aplica
rea consecventă în viață a princi
piului fundamental de conducere 
a societății, elaborat de secre
tarul general al partidului, pre

ședintele Republi
cii : „Socialismul 
se construiește cu 
poporul, pentru 

■ popor" - princi
piu strălucit ilus
trat de activita
tea neobosită 
a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu. 
Principiu ce stă 
la temelia largu
lui, unicului în 
felul său, sistem 
al democrației 
muncitorești - re
voluționare, clă
dit în acești ani, 
care asigură par
ticiparea oame
nilor muncii în 
tripla lor calitate 
de proprietari- 
producători-bene- 
ficiari, la auto- 
conducere și au- 
togestiune, la 
conducerea trebu

rilor țării. Principiu care călăuzește 
amplul și permanentul dialog al 
partidului cu poporul, aflîndu-și cea 
mai concludentă expresie în vizi
tele de lucru ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, in toa
te județele patriei și cu prilejul 
numeroaselor congrese, conferințe 
și consfătuiri pe plan național.

Pe luminosul, rodnicul drum des
chis de Congresul IX, poporul ro
mân își făurește cu încredere vi
itorul, avînd conștiința mărețelor 
obiective ce-i stau în față, obiecti
ve care polarizează acum toate 
forțele creatoare ale națiunii într-un 
vast proces de perfecționare, de 
modernizare, de ridicare a muncii - 
și vieții la noi cote calitative. Că
tre acestea îndeamnă, mobilizează 
Tezele din aprilie, magistralele ex
puneri recente ale secretarului ge
neral al partidului cu privi
re la perfecționarea conduce
rii activității economico-sociale, 
la întărirea rolului conducător 
□ I partidului. Mobilizatoarele che
mări, străbătute de înaltă răs
pundere față de progresul mul
tilateral al țării, față de continui
tatea procesului revoluționar, dez
bătute și însușite de comuniști, de 
întrequl popor, anqajează plenar 
conștiința revoluționară a maselor, 
înaltele calități ale omului nou, re- 
prezentind pentru fiecare om al 
muncii un însuflețitor proqram de 
acțiune sub semnul patriotismului 
revoluționar. Este, în expresie supe
rioară, conștiința unității de qîndire 
și acțiune a întregii națiuni în jurul 
partidului, al secretarului său ge
neral, însoțită de angajamentul 
unanim de a urma neabătut cute
zătorul drum deschis de Congresul 
IX, drumul unor noi și mărețe 
înfăptuiri ale „E pocii 
Nicolae Ceaușescu", de a1 răs
punde înflăcăratelor, patriotice
lor îndemnuri și chemări ale 
marelui fiu al patriei, ale ma
relui Erou al României socialiste, 
iubitul conducător de partid și țară, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

1

*
*

*
*
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TELEGRAMA ADRESATA 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România, 

de participanții la plenara C.C. al U.T.C.

Primire la primul-ministru al guvernului

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Plenara Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist ne oferă 

încă o dată minunatul prilej de a exprima adeziunea deplină a tinerilor 
României socialiste față de politica internă și externă a partidului și sta
tului nostru, al cărei strălucit promotor sinteți dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, profunda gratitudine pen
tru excepționalele condiții de muncă și viață, de formare și afirmare 
multilaterală create, împreună cu hotărirea fermă de a nu precupeți nici 
un efort, de a face totul pentru transpunerea neabătută în practică a te
zelor pentru plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Roman, 
amplu și însuflețitor program de muncă și acțiune revoluționară al între
gului popor, al tinerei generații a patriei. _

într-o deplină unitate de cuget și simțire cu întreaga noastră națiune 
vă adresăm un cald și vibrant omagiu, o dată cu cele mai fierbinți mul
țumiri pentru contribuția determjnantă pe care o aduceți la elaborarea și 
Înfăptuirea politicii partidului și statului nostru, pentru neobosita activi
tate pe care o consacrați cu dăruire comunistă, revoluționară, slujirii in
tereselor supreme ale partidului și poporului, înălțării României socialiste 
pe noi culmi de progres și civilizație. ,

Exprimăm, de asemenea, cele mai alese simțăminte de recunoștința și 
adincă prețuire față de activitatea desfășurată de tovarășa Elena 
Ceaușescu, eminent om politic și savant de largă recunoaștere interna
țională, pentru contribuția deosebită adusă Ia elaborarea și înfăptuirea 
politicii interne și externe a partidului și statului nostru, la progresul 
neîntrerupt al invățămintului, științei și culturii românești, pentru grija 
și atenția deosebită pe care o acordă creșterii și formării comuniste, re
voluționare a tinerei generații a patriei.

Situind în permanență în centrul întregii activități cunoașterea temei
nică și transpunerea neabătută în practică a concepției revoluționare a 
Partidului Comunist Român, a operei dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general, organele și organizațiile U.T.C. vor ac
ționa și in viitor în direcția educării pentru muncă și viață a tuturor 
tinerilor țării, pentru participarea lor activă, responsabilă, la dezvoltarea 
economico-socială a patriei, pentru statornicirea în viața fiecărui colectiv 
de muncă și învățătură a unui climat de maximă mobilizare și respon
sabilitate, de atitudine fermă, combativă față de lipsuri și neajunsuri.

Acum, cind, alături de întregul nostru popor, tinerii de pe întreg cu
prinsul patriei intimpină prin noi și prestigioase fapte de muncă, prin 
ample acțiuni politico-educative împlinirea a 23 de ani de la Congresul 
al IX-lea al partidului, adevărată piatră de hotar în evul nou, socialist 
al țării, cu satisfacția deplină de a ne ști contemporanii celei mai glo
rioase epoci din istoria multimilenară a poporului român, „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", ne angajăm in mod solemn, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, să facem totul, să nu precupețim nici un efort 
pentru înfăptuirea neabătută a mărețelor obiective stabilite de Congresul 
al XIII-lea și Conferința Națională ale Partidului Comunist Român, pen
tru gloria și înflorirea scumpei 
România.

Sîmbătă s-a desfășurat plenara 
Comitetului Central al Uniunii Ti
neretului Comunist, care a analizat 
și dezbătut activitatea organelor și 
organizațiilor de tineret în direcția 
îmbunătățirii muncii de educare 
comunistă, patriotică și revoluționa
ră a tinerei generații.

Desfășurindu-și lucrările într-o 
perioadă de puternică efervescență 
politică. plenara C.C. al U.T.C. a 
analizat în spirit critic și autocritic, 
cu inglt simț de răspundere, modul 
în care au acționat organele și orga
nizațiile U.T.C. pentru educarea tu
turor tinerilor în spiritul concepției 
revoluționare, materialist-dialectice 
și istorice despre lume și viață a 
partidului nostru, pentru sporirea 
eficienței întregii activități educati
ve, în conformitate cu exigențele 
etapei actuale, pentru educarea tine-

noastre patrii — Republica Socialistă

rilor în spiritul patriotismului revo
luționar socialist, 1 al unei atitudini 
înaintate față* de muncă, pentru cul
tivarea valorilor moral-politice pro
prii societății noastre, însușirea și 
promovarea în munca și viața tine
retului a principiilor eticii și echită
ții socialiste.

Plenara C.C. al U.T.C. a ales în 
funcția de secretar al Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist pe tovarășul Călin Adrian 
Mihai.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, de deplină unitate de gind și 
acțiune revoluționare. participanții 
Ia plenară au adresat o telegramă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România.

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
sîmbătă, pe Ladislaw Gerle, minis
trul metalurgiei, construcțiilor de 
mașini și electrotehnicii al R.S. 
Cehoslovace, președintele părții tării 
sale în Comisia mixtă guvernamen
tală româno-cehoslovacă de colabo
rare economică și tehnico-științifică, 
ale cărei lucrări s-au desfășurat la 
București.

în timpul întrevederii au fost re
levate bunele relații româno-ceho- 
slovace, care cunosc o dezvoltare 
continuă în conformitate cu înțele
gerile convenite cu prilejul întîlniri- 
lor la cel mai înalt nivel.

Au fost analizate, totodată, noi căi 
și modalități menite să contribuie la 
amplificarea colaborării economice și 
tehnico-științifice româno-cehoslo- 
vace în sectoare de mare însemnă
tate pentru progresul celor două 
țări, la diversificarea schimburilor 
de mărfuri, în folosul reciproc, al 
cauzei socialismului și păcii.

La primire a luat parte Ion Dincă, 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui.

Au fost de fată Ion Pățan, amba
sadorul României la Praga. si Jan 
Papp, ambasadorul Cehoslovaciei la 
București.

Forumul național 
al pionierilor

TELEGRAME EXTERNE

*

Sîmbătă s-au încheiat. Ia Bucu
rești, lucrările celei de-a XlX-a se
siuni a Comisiei mixte guvernamen
tale româno-cehoslovace de colabo
rare economică și tehnico-științifică.

Au fost analizate stadiul actual și 
perspectivele relațiilor economice și 
ale schimburilor comerciale dintre 
cele două țări, evidențiindu-se cu sa
tisfacție evoluția lor continuu ascen
dentă. potrivit înțelegerilor și orien
tărilor convenite cu prilejul întîlni- 
rilor și convorbirilor româno-ceho
slovace Ia nivel înalt. Pornind de la 
posibilitățile pe care Ie oferă eco
nomiile celor două țări, au fost con
venite noi acțiuni și căi menite să 
conducă la dezvoltarea în continuare

★
a cooperării în domeniile metalur
giei, construcțiilor de mașini, elec
tronicii, electrotehnicii, chimiei și în 
alte sectoare de interes comun, la 
adîncirea specializării în producție și 
extinderea colaborării tehnico-știin- 
țifice bilaterale. Au fost stabilite, 
totodată, măsuri privind creșterea și 
diversificarea schimburilor comercia
le româno-cehoslovace.

La încheierea lucrărilor, președinții 
celor două părți în comisie — tova
rășii Ion Dincă, prim viceprim-mi
nistru al guvernului, și Ladislaw 
Gerle, ministrul metalurgiei, con
strucțiilor de mașini și electrotehnicii 
al R.S. Cehoslovace — au semnat 
protocolul sesiunii.

Cronica zilei
în zilele de 18—23 Iulie a.c„ o dele

gație de activiști ai Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, condusă 
de tovarășul A. S. Pavlov, adjunct 
al șefului secției organe administra
tive a C.C. al P.C.U.S.. a efectuat o 
vizită pentru schimb de experiență . 
în țara noastră, la invitația C.C. al 
P.C.R.

Oaspeții sovietici au avut con
vorbiri la C.C. al P.C.R., comitetele

județene Argeș și Vîlcea ale .P.C.R., 
precum și la conducerile unor insti
tuții centrale ; au vizitat, de aseme
nea, o serie de obiective economice 
și social-culturale.

La încheierea vizitei, membrii dele
gației de activiști ai P.C.U.S. au fost 
primiți de tovarășul Ion Coman, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

Un frumos succes al elevilor români 
la Olimpiada internațională de matematică 
La cea de-a 29-a ediție a Olimpia

dei internaționale de matematică a 
elevilor, care a avut loc în capitala 
Australiei, echipa României a re
purtat un frumos succes, clasîndu-se 
pe locul al doilea între 49 de țări

. participante. Celor șase elevi care 
au reprezentat culorile patriei la a- 
ceastă prestigioasă competiție știin
țifică a tineretului școlar Ii s-au 
conferit două premii I — cu punctaj 
maxim — pentru lucrările foarte 
bune prezentate de Adrian Vasiu, 
de la Liceul de matematică-fizică

nr. 2 din Cluj-Napoca, și Dan Ni- 
cușor Daniel, de Ia liceul industrial 
„Radu Negru" din Făgăraș, județul 
Brașov, și patru premii II pentru 
Andrei Moroianu, de Ia Liceul de 
matematică-fizică nr. 1 din Bucu
rești, Andrei Rădulescu-Banu, de la 
liceul de matematică-fizică „Mihai 
Viteazul" din București, Florin Bel- 
gun, de la liceul de matematică-fi
zică „Nicolae Bălcescu" din Bucu
rești, și Octavian Fărcășanu, de la 
liceul _ de matematică-fizică „Nico
lae Bălcescu" din Craiova. (Agerpres)

La Cîmpina s-au deschis lucrările 
celui de-al XV-lea Forum Național 
al pionierilor care. în acest ah, se 
desfășoară sub deviza „Uniți în gind 
și faptă, pentru patrie și partid, 
înainte !“.

Instituite din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, forumurile pionierești oferă 
purtătorilor cravatelor roșii cu trico
lor posibilitatea de a participa ne
mijlocit la analiza întregii activități 
politico-educative desfășurate de 
Organizația Pionierilor și Organiza
ția Șoimii Patriei, sub conducerea 
organelor și organizațiilor de partid, 
pentru înfăptuirea sarcinilor ce le 
revin din documentele Congresului 
al XIII-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului, in vederea asigurării 
unei calități noi. superioare în proce
sul de pregătire și educare comunis
tă, de formare pentru muncă și via
ță a pionierilor, școlarilor și șoimilor 
patriei.

în numele tuturor copiilor din 
România socialistă, participanții la 
forum exprimă cele mai alese sen
timente de înalt omagiu, de dragoste 
fierbinte și profundă recunoștință pe 
care toți copiii patriei le nutresc 
față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
părintele iubit, prietenul și îndrumă
torul cel mai apropiat al tinerei ge
nerații, pentru condițiile minunate 
de viață, muncă și învățătură, pen
tru copilăria fericită pe care o tră
iesc în anii glorioși inaugurați de 
Congresul al IX-lea al P.C.R. Toto
dată, se dă expresie sentimentelor de 
nemărginită dragoste, deosebită sti
mă și respect față de tovarășa 
Elena Ceaușescu, pentru prestigioa
sa activitate pe care o desfășoară în 
vederea înfăptuirii programelor de 
dezvoltare economico-socială a pa
triei, pentru înflorirea științei, învă
țământului și culturii românești, pen
tru formarea și afirmarea multilate
rală a personalității umane,

Participanții la forum vor stabili 
noi direcții de acțiune menite să 
determine intensificarea și perfecțio
narea continuă a întregii activități 
politico-organizatorice de educare și 
formare în spirit comunist, revolu
ționar, a copiilor, de mobilizare si 
angajare plenară în obținerea de re
zultate deosebite în toate domeniile 
de activitate, de cultivare a dragos
tei și devotamentului lor față de 
patrie, partid și popor. în acest ca
dru, sînt programate numeroase ac
tivități politico-educative, cultural- 
artistice și sportive, acțiuni de crea
ție tehnico-științifică și de muncă 
patriotică, vizite în unități econo
mice, întîlniri cu eroi ai muncii so
cialiste, cu activiști de partid și de 
stat.

Iranul și Irakul sint de acord să înceapă 
consultări la sediul O.N.U. din New York
NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). 

— în cadrul unei întîlniri cu repre
zentanții statelor membre permanen
te ale Consiliului de Securitate, se
cretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, a informat că Ira
nul și Irakul au răspuns pozitiv ce
rerii sale de a avea consultări, la 
New York, cu miniștrii de externe ai 
celor două țări asupra modalităților 
de transpunere în practică a Rezolu
ției 598 a Consiliului de Securitate 
vizînd încetarea ostilităților. El și-a 
exprimat speranța că va putea în
cepe aceste consultări în primele zile 
ale săptămînii viitoare.

Perez de Cuellar a precizat, pe de 
altă parte, că atit Iranul cit și Irakul 
au acceptat propunerea privinj tri
miterea unor experți militari ai 
O.N.U. pentru a supraveghea modul 
în care se va aplica încetarea focu
lui. Secretarul general al O.N.U. a 
apreciat la aproximativ o săptămină 
durata consultărilor în vederea sta
bilirii datei de încetare a focului.

Toate cele cinci state membre per
manente ale Consiliului de Secu
ritate au exprimat sprijinul lor față 
de eforturile secretarului general al 
O.N.U. în direcția încheierii conflic
tului din Golf.

Apel la încetarea focului 
în toate zonele frontului

KUWEIT 23 (Agerpres). — Orga
nizația Conferinței Islamice (O.C.I.) 
a lansat Iranului și Irakului apelul 
de a înceta focul în toate zonele 
frontului, ca o premisă pentru retra
gerea trupelor lor în interiorul fron
tierelor recunoscute pe plan interna
țional și începerea procesului de re
stabilire a păcii.

într-o declarație dată publicității 
Ia sediul său din Jeddah, O.C.I. își 
exprimă speranța în ajungerea la o 
încetare imediată a focului atit în 
confruntările terestre, cit și In cele 
maritime sau aeriene, pentru a faci
lita astfel aplicarea neîntîrziată a 
Rezoluției 598 a Consiliului de Secu
ritate al O.N.U.

Economia R. P. Bulgaria 
în primul semestru al anului 1988

SOFIA 23 (Agerpres). — La Sofia, 
Direcția Centrală de Statistică a pu
blicat datele privind rezultatele în
registrate de economia R.P. Bulgaria 
în cursul primului semestru al anu
lui 1988. După cum relatează agenția 
B.T.A., planul anual al producției- 
marfă industriale a fost îndeplinit in 
proporție de peste 50 la sută. în pri
mul semestru al anului curent au 
fost realizate produse noi și moder
nizate în valoare de 2,3 miliarde 
leva. Au fost, de asemenea, asimilate 
în producție 7 619, noi tehnologii și 
noi tipuri de mașini și agregate.

în agricultură, producția a crescut 
cu 4,8 la sută.

în construcții, volumul lucrărilor 
s-a ridicat la 2 139,3 milioane leva, 
ceea ce reprezintă cu 5 la sută mai 
mult decît în perioada similară a 
anului 1987.

în documentul difuzat de Direcția 
Centrală de Statistică se relevă că 
unele organizații economice nu au 
folosit pe deplin condițiile oferite de 
autoconducere și. de aceea, realiză
rile lor nu corespund posibilităților 
actuale.

SEUL

Constituirea Consiliului organizațiilor democratice 
pentru reunificarea independentă și pașnică a țării

tv
11,30 Lumea copiilor @ Telefilmoteca 

de ghiozdan (color). „Karino" — 
episodul 4

în agricultură, zile de efort maxim,
de puternică mobilizare a forjelor pentru

ÎNCHEIEREA GRABNICĂ A RECOLTĂRII GRIULUI!

12,30 Viața satului
13,00 Telex
13,05 Album duminical (color)
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19.20 Congresul al IX-lea al partidului, 

deschizător de eră nouă In isto
ria patriei (color) a împreună cu 
poporul, pentru popor

19.40 „Epoca de glorii Ceaușescu". 
Spectacol literar-muzical-coregra- 
fic dedicat aniversării a 23 de ani 
de la Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român (color)

20.20 Film artistic (color). „Dragostea 
mea călătoare". Producție a Casei 
de filme trei. Premieră TV

21.40 Ritm șl melodie — cu orchestra 
Electriccord

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea

PHENIAN 23 (Agerpres). — Repre
zentanții a 11 grupări de opoziție din 
Coreea de Sud au constituit la Seul 
Consiliul organizațiilor democratice 
pentru reunificarea independentă și 
pașnică a țării — transmite agenția 
A.C.T.C., citind un post de radio 
sud-coreean. în comunicatul dat pu

blicității se arată că opoziția va pro
mova în viitor diverse acțiuni in fa
voarea reunificării, pentru pace și 
destindere, pentru solidaritate. O pri
mă acțiune în acest spirit va avea 
loc la Universitatea din localitatea 
Koryo.

In județul timiș s-a terminat
RECOLTAREA! GRIULUI

într-o telegramă adresată tova
rășului NICOLAE CEAUSESCU, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România. Comite
tul județean Timiș al P.C.R. ra
portează că oamenii muncii din 
agricultura județului au încheiat 
secerișul griului de pe cele peste 
150 000 hectare existente în cultură.

Cooperatorii. mecanizatorii și 
specialiștii, toti locuitorii satelor 
— se spune în telegramă — acțio
nează intens pentru finalizarea, in 
cel mai scurt timp a eliberării 
terenurilor de producția secundară, 
a însămințării culturilor duble și 
întreținerea acestora, pentru strîn- 
gerea si depozitarea furajelor, re
coltarea si valorificarea superioară 
a legumelor si fructelor, executa
rea la timp a arăturilor de vară,

pentru pregătirea temeinică a cam
paniei agricole de toamnă.

„Exprimînd. si cu acest prilej, 
deplina si înflăcărată noastră ade
ziune la politica internă si externă 
a partidului si statului nostru, al 
cărei eminent strateg și pro
motor sinteti dumneavoastră, mult 
iubite și stimate t o v a r ă s e 
Nicolae Ceaușescu. ne angajăm, 
intr-un profund spirit patriotic, 
revoluționar, să facem totul pen
tru înfăptuirea exemplară a sar
cinilor ce ne revin in profil teri
torial din istoricele documente ale 
Congresului al XIII-lea și Confe
rinței Naționale ale partidului, 
spcrindu-ne permanent apo/tul la 
înălțarea scumpei noastre patrii — 
România socialistă — pe noi culmi 
de progres si civilizație".

IAȘI: Cînd sînt mulți 

combineri fruntași, 

și ritmul de lucru

e înalt

ALBA: Prin bună organizare, timpul — folosit

mai eficient!
Recoltarea griului se desfășoară pe 

un front larg și în unitățile agricole 
din județul Alba. Primele zile con
sacrate acestei importante lucrări au 
evidențiat preocuparea existentă în 
unități pentru buna organizare a ac
tivității, în vederea realizării unor 
ritmuri superioare de lucru. Am pu
tut constata aceasta în mai multe 
zone ale județului.

Pe o solă a cooperativei agricole 
din Sebeș, inginerul-șef al unității, 
Ioan Lemeny, a cerut să se facă o 
nouă reglare la cele 6 combine. „Azi- 
noapte a venit o ploaie ca o rouă, 
așa că reglăm combinele și ne apu
căm de lucru — ne explică ingine
rul-șef. Cîștigăm astfel minute bune 
de muncă". Alături de combine, o e- 
chipă de cosași strînge griul de pe 
porțiunile căzute. Luind un start 
bun la recoltat, mecanizatorii de la 
cooperativa agricolă din Cunța mai 
au de adunat recolta de griu de pe 
65 hectare. Gheorghe Crăciun, ingi- 
nerul-șef al unității, cu ochii la ce
rul încărcat de nori, ne asigură că 
pînă la sfirșitul acestei săptămîni 
unitatea va încheia recoltarea griului.

în formație de lucru complexă se

acționează și la cooperativa agrico
lă din Spring. La vremea amiezii, 
le-am urat „poftă bună" mecaniza
torilor, aflați la masă în cimp, o 
mincare caldă pregătită pentru ei. 
Aflat alături, loan Ciucă, inginerul- 
șef al cooperativei, estimează obți
nerea unei producții bune, cea mai 
mare realizată pînă acum- în unitate, 
fapt care constituie un imbold în 
concentrarea întregii atenții asupra 
secerișului. „Ne încurcă stropii de 
ploaie — ne spune inginerul. Mereu 
trebuie să întrerupem lucrul. Astăzi, 
pauza a coincis cu servirea mesei. 
De aceea trebuie să ne organizăm in 
funcție de aceste condiții. în conse
cință, înainte de reîntoarcerea com
binelor in lan se operează un nou 
reglaj al acestora".

Decizii operative se adoptă în spri
jinul utilizării eficiente a mijloace
lor mecanice. Bunăoară, la Vingard, 
unde griul are umiditate ridicată și 
încă nu se poate recolta, combinele 
au fost puse pentru două zile la dis
poziția altor unități.

în județul Iași, recoltarea griului a 
început în unitățile din consiliile 
agroindustriale Răducăneni, Holboca, 
Cîurea, Popricani, situate în partea 
sud-estică a județului, unde coace
rea a devenit optimă mai repede. 
Dar acum, la sfirșitul acestei săptă
mîni, se recoltează intens in întregul 
județ. „în scopul grăbirii secerișu
lui și evitării pierderilor, combinele 
sint reglate operativ în funcție de 
gradul de coacere și al umidității 
griului — ne spune inginerul Iulian 
Brinzan, director adjunct al direcției 
agricole județene. De asemenea, fie
care combină este însoțită de echipe 
de cooperatori, care cosesc griul 
aliat lingă stilpii de înaltă tensiune 
sau în locurile unde vîntul și ploile 
l-au culcat la pămînt. Sînt organiza
te și echipe de cooperatori și școlari 
care adună spicele. S-au întărit și 
echipele de intervenție ale stațiuni
lor pentru mecanizarea agriculturii 
cu mecanici din ateliere și alți me
canizatori, pentru a ajuta la reglarea 
combinelor, operație necesară după 
aversele de ploaie care cad pe la noi. 
Se urmărește astfel să se recolteze 
suprafețe cit mai mari cu fiecare 
combină și să se evite pierderile".

într-adevăr, în cimp se lucrează 
intens. La C.A.P. Aroneanu. de 
exemplu, cu cele 7 combine din do
tare s-a reușit ca mai bine de 50 la 
sută din recolta de pe cele 500 hec
tare cultivate aici cu griu să fie pusă 
la adăpost. Combinerii desfășoară o 
vie întrecere între ei pentru a atinge 
vitezele zilnice de recoltare, de cel 
puțin 7 hectare cu fiecare combină. 
Viorel Tindec. Constantin Moraru, 
Ilie Tudose, Constantin Amihăesei 
sînt cei care se apropie de această 
viteză. Se lucrează la fel de intens și 
la C.A.P. Ciurea, unde, în cursul săp- 
tămînii care se încheie, s-au recoltat 
cu 9 combine peste 200 hectare din 
cele 450 hectare cultivate cu griu. Pe 
ansamblul județului, pînă în seara 
zilei de 22 iulie griul a fost recoltat 
de pe 20 la sută din suprafață.

Ștefan DINICA 
corespondentul „Scinteii

Manole CORCAC1
corespondentul „Scinteii

cinema
• In fiecare zi mi-e dor de tine :
PACEA (71 30 85) — 13; 15; 17: 19,
ARTA (213186) — 9; 11; 13; 15;
17,15; 19,30
• Program de vacanță. Alo, ateri
zează străbunica : PACEA — 9: 11
• Flăcări pe comori î VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19

O Să-ți vorbesc despre mine : GRI- 
VIȚA (17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
© Duminică în familie : COSMOS 
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Program special pentru copii și 
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
@ Niște băieți grozavi : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19
G Misterele Bucureștilor : TIMPURI 
NOI (156110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20

• Trenul de aur j UNION (13 49 04)
— 9; 12; 15; 18
• Contrabandă la vamă : VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20
• Legenda Iui On Dai : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20 
O Pădurea : FLOREASCA (33 29 71)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Omul de pe bulevardul Capucini
lor : SCALA (11 03 72) — 9; 11; 13; 
15; 17,15; 19,30
• Scufundare Ia mare adîncime :

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins intre 24 iulie, ora 20 
— 27 iulie, ora 20. în țară : Vremea 
va fi predominant frumoasă, iar cerul 
variabil, mal mult senin. Ploi sub for
mă de aversă și descărcări electrice 
se vor semnala cu totul izolat după- 
amiază în zonele de deal și de munte. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
intre 13 și 22 de grade, mal scăzute in 
prima noapte, iar maximele în general 
intre 27 șl 37 de grade. La București : 
Vremea va fi frumoasă iar cerul va
riabil, mal mult senin. Vîntul va sufla 
in general slab. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 19 și 21 de grade, 
iar cele maxime între 30 și 36 de grade.

Vocafia constructivă
Printr-o statornică tradiție, în 

fiecare penultimă duminică de iu
lie sărbătorim Ziua constructoru
lui, prilej de a ne exprima adînca 
prețuire pentru munca plină de 
abnegație și dăruire desfășurată 
de acest puternic detașament de 
oameni ai muncii. O fericită coinci
dență face ca acest moment săr
bătoresc, inițiat de secretarul ge
neral al , partidului, tovarășul 
Nicolae Ceâușescu. să aibă loc toc
mai în zilele în care întreaga tară 
întregul partid și popor omagiază 
într-o deplină unitate de cuget și 
simțire 23 de ani de la istoricul 
Congres al IX-lea al partidului, 
piatră de hotar pentru destinele 
devenirii noastre socialiste, eveni
ment . de însemnătate covîrșitoare, 
care a inaugurat epoca celor mai 
fertile realizări și bogate împliniri 
din existenta multimilenară a țării.

Participînd activ, pe marile șan
tiere, în institutele de proiectare, 
inginerie tehnologică și cercetare, 
la înfăptuirea grandioaselor proiec
te inițiate de partid, de secretarul 
său general, constructorii țării au 
conferit o nouă și strălucită di
mensiune vocației lor dintotdeau- 
na, înnobilînd-o prin hărnicie, pri
cepere și spirit revoluționar. Cu 
puterea minții și forța brațelor, ei 
au durat magnifice zidiri, repre
zentative pentru geniul creator al 
poporului nostru, pentru capacita
tea economiei noastre naționale. 
Canalul Dunăre — Marea Neagră, 
metroul bucureștean, Transfăgără- 
șanul, puternicele hidro și termo
centrale, marile platforme și im
punătoarele cetăți industriale înăl
țate in toate zonele și județele 
țării, orașe și localități întregi re- 
modelate din temelii dau măsura 
epocii de clocotitor elan construc
tiv, de grandioase ctitorii, ale că
rei orizonturi au fost larg deschise 
de forumul comuniștilor. în urmă 
cu 23 de ani. Nenumărate și pline 
de emoție au fost momentele în 
care, aflat în mijlocul constructo
rilor pe marile șantiere de investi
ții ale țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a analizat îm
preună cu aceștia stadiul lucrări
lor, a stabilit noi măsuri și soluții 
pentru realizarea lor în cele mai 
bune condiții, impulsionîndu-le. 
prin orientările și indicațiile for
mulate. întreaga activitate, insu- 
flîndu-le prin îndemnuri generoa-

se hotărirea de a înfăptui exem
plar sarcinile încredințate de 
partid, de popor.

Opțiune fundamentală a politicii 
economice a partidului nostru, în
făptuirea cu consecvență a unor 
ample programe de investiții a im
plicat și implică pentru puternicul 
detașament al constructorilor o 
răspundere politică și profesională 
deosebită. De eforturile lor stă
ruitoare, de munca lor temeinic 
organizată depind îndeplinirea cu 
succes a prevederilor de plan, in 
domeniul investițiilor din acest an 
și actualul cincinal, realizarea și 
punerea în funcțiune a unor noi 
obiective și unități productive, 
menite să îmbogățească potențialul 
de care dispune economia naționa
lă, să-i sporească forța și compe
titivitatea. Nu este o sarcină ușoa- 

*ră. Este, în schimb, o sarcină rea
listă, pe deplin posibil de realizat, 
în consonantă cu bogata experien
ță acumulată de-a lungul anilor 
construcției socialiste, cu zestrea 
tehnică impresionantă creată în 
acest important sector de activitate.

Reușita eforturilor depuse acum 
pe șantiere este legată de perfec
ționarea sub toate aspectele a acti
vității de construcții-montaj. de ri
dicarea ei la noi cote de eficientă 
și calitate. Numeroase exemple 
demonstrează că acolo unde îmbu
nătățirea radicală a activității des
fășurate pe șantiere este situată 
permanent in centrul atenției și 
rezultatele obținute sint pe măsu
ră, iar noile obiective de investiții 
sint realizate ritmic, în termene 
cit mai scurte și în condiții de 
înaltă eficientă economică. Ase
menea experiențe valoroase se cer 
preluate și generalizate pe toate 
șantierele, fără excepție. Mai ales 
că, în momentul de față, există 
obiective și capacități, pe a căror 
producție economia națională*con- 
tează cu fermitate, dar la 
stadiul și ritmul lucrărilor se 
sub prevederile din grafice.

Omagiind pe constructori de 
lor, cu convingerea că lunile 
au mai rămas din acest an
marca un intens vîrf de activitate 
pe toate șantierele, oamenii mun
cii, întregul nostru popor le urează 
noi și remarcabile împliniri în 
munca lor consacrată progresului 
continuu și multilateral al patriei 
socialiste.

care 
află

ziua 
care 
vor

STUDIO (59 53 15) — 10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19
Q Miss Iugoslavia: GRĂDINA PARC
HOTEL (17 08 58) — 21,30

teatre
• Teatrul Mic (14 70'81, la rotonda 
scriitorilor din Cișmigiu): București,

oraș al poeziei (spectacol de sunet șl 
lumină) — 21 *
• Teatrul „Nottara*4 (59 31 03, la ,,Ex- 
poflora44 din parcul Herăstrău): Ano
timpul florilor (spectacol de muzică 
și poezie) — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (15 56 78, grădina Boema) : O 
seară la Boema — 19,30
• Teatrul „Țăndărică'4 (15 23 77, sala 
Victoria) : Tigrișorul Petre — 11; (la 
Teatrul de păpuși din parcul Herăs
trău) ; Șoricelul și păpușa — 18,30

Protest al Braziliei împotriva sancțiunilor 
economice impuse de S.U.A.

WASHINGTON 23 (Agerpres). — 
Purtătorul de cuvînt al Casei Albe a 
anunțat că administrația americană 
a impus sancțiuni economice împo
triva Braziliei, invocînd „refuzul a- 
cestei țări de a aplica o protecție 
corespunzătoare a patentelor și in
vențiilor" în domeniul industriei far
maceutice. în baza acestei hotărîri, 
vor fi afectate o serie de importuri 
de produse braziliene. în valoare de 
aproximativ 200 milioane dolari, 
precizează agenția China Nouă.

BRASILIA 23 (Agerpres). — Bra
zilia a condamnat energic decizia 
S.U.A. de a institui sancțiuni econo
mice împotriva sa. Intr-o declarație 
a președintelui țării. Jose Sarney, 
citată de agențiile Prensa Latina și

A.D.N., se arată că decizia S.U.A. este 
nedreaptă, nejustificată și încalcă 
normele de drept internațional. Șe
ful statului ^brazilian relevă că țâra 
sa își rezervă dreptul de a se adresa 
Acordului. General pentru Tarife și 
Comerț (G.A.T.T.) pentru a cere des
păgubiri care să compenseze pagu
bele provocate Braziliei prin aceste 
sancțiuni.

Seixas Correira, consilier la Pre
ședinția braziliană, a apreciat că mă
surile anunțate de Statele Unite sînt 
o acțiune unilaterală pentru a-și fa
voriza propria industrie. O acțiune 
similară adoptată anul trecuț de 
S.U.A. a provocat tinerei industrii 
braziliene de computere pierderi es
timate la 500 milioane dolari.

RILE DE PRESA
pe scurt

I ÎNTREVEDERE. La Moscova a 
avut loc o întrevedere între Mihail 

IGorbaciov, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., și Yasuhiro Nakasone, 
fost prim-ministru al Japoniei, de- 
putat al parlamentului nipon. O a- 
tenție deosebită a fost acordată re- 

I lațiilor dintre U.R.S.S. și Japonia.
Părțile au abordat, de asemenea, 

I aspecte ale vieții internaționale 
actuale.

. CONVORBIRI BULGARO-TUR- 
CE. La Ankara s-au desfășurat 

I lucrările celei de-a doua ședințe a 
Grupului mixt de lucru turco-bul- 

Igar pentru probleme politice, con
stituit pe baza protocolului semnat 
de cele două țări în luna februarie 

1 1988. Au fost examinate probleme 
privind întărirea încrederii, îmbu
nătățirea atmosferei, elaborarea 

. unei declarații comune referitoa- 
I re la principiile bunei vecinătăți, 
I prieteniei și colaborării. La Sofia 

au avut loc, totodată, convorbiri 
I economice bulgaro-turce. A fost 

semnat un aide-memoire în care se 
relevă că, în spirit constructiv, au 

Ifost discutate probleme privind dez
voltarea relațiilor bilaterale în 
diferite domenii.

NEGOCIERI.' în cadrul celei de-a 
I 10-a runde a negocierilor sovieto- 

americane privind armele nuclea- 
Ire și cosmice, de la Geneva, au 

continuat activitățile de pregătire 
a proiectului comun de tratat re- 

Iferitor la reducerea cu 50 la sută 
a armelor nucleare strategice. Au 
rămas încă nerezolvate probleme- 
cheie, cum ar fi restricțiile privind 

I desfășurarea rachetelor de croazie
ră cu rază mare de acțiune și baza 
pe mare.

PROBLEMA CIPRIOTA. Secre- 
I tarul general al O.N.U., Javier Pe

rez de Cuellar, a anunțat in cursul 
I unei conferințe de presă că liderii 

celor două comunități din Cipru 
sînt de acord să reia convorbirile 

I pentru reglementarea tuturor as
pectelor problemei cipriote. Cei doi 
îideri au acceptat propunerea 

I secretarului general al O.N.U. să se 
întîlnească la 24 august la sediul 
de la New York al Națiunilor 
Unite.

| CONGRESUL NAȚIONAL A- 
FRICAN consideră că acordul de 

I principiu privind reglementarea

situației din sudul Africii și a pro- | 
blemei Namibiei, realizat recent la 
New York, reprezintă un pas im- | 
portant pentru evoluția ulterioară I 
a situației din regiune — a decla- 
rșt, la Harare, Mzwai Piliso, mem- . 
bru al Consiliului Executiv Națio- I 
nai al acestei organizații politice a I 
populației majoritare din Republi
ca Sud-Africană.

CAMPANIE ELECTORALA. în ' 
cuvîntarea rostită la încheierea Iu- . 
crărilor celei de-a 40-a Convenții I 
naționale a Partidului Democrat I 
din S.U.A., Michael Dukakis, can
didatul acestui partid în alegerile I 
prezidențiale din toamnă, a anun- | 
țat că va continua politica actua
lului guvern în ceea ce privește i 
„reducerile drastice de armamente I 
nucleare". El s-a pronunțat pentru 1 
noi pași în vederea înfăptuirii pă- , 
cii în America Centrală și în Orien- I 
tul Mijlociu, pentru lichidarea sis- I 
ternului de apartheid din Africa de 
Sud. I

CAMPANIE. Comitetul de coor
donare a Mișcării austriece a mi- > 
litanților pentru pace a dat publi- I 
cității o declarație prin care chea- I 
mă la desfășurarea unei campanii 
de toamnă a luptei pentru dezar- I 
mare si pace.

PROTEST. Conducerea P.S. din ■ 
Japonia a cerut încetarea imediată I 
a manevrelor militare americane < 
și japoneze din insula Okinawa. 
Manevrele americane au transfor- I 
mat insula Okinawa intr-un ade- | 
vărat cimp de luptă, se arată in
tr-un mesaj adresat guvernului ni- i 
pon de această importantă forma- I 
țiune politică de opoziție. Crește- • 
rea activității militare a S.U.A. in 
Okinawa, relevă mesajul, contra- I 
vine tendințelor de destindere din I 
relațiile internaționale, sporește 
nemulțumirea locuitorilor insulei. |

DETONARE. în cadrul procesu- ' 
lui de lichidare a rachetelor cu . 
rază medie și mai scurtă de ac- I 
țiune sovietice, la poligonul Ka- I 
pustin Iar, regiunea Volgograd, a 
fost efectuată — după cum. reia- I 
tează agenția T.A.S.S. — detonarea I 
primei rachete de tip RSD-10 
(SS-20). La detonarea rachetei a I 
fost prezent un grup de inspectori I 
americani.
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23 DE ANI 
DE LA

CONGRESUL AL IX-LEA 
I AL PARTIDULUI j și acțiune in viata internațională

Existenta armelor nucleare, a altor arme de distrugere 
în masă, contradicțiile de ordin politic, economic și militar 
impun cu tărie necesitatea unei schimbări radicale a modului 
de gîndire și acțiune în viața internațională, o abordare nouă,
constructivă a problemelor lumii contemporane.

NICOLAE CEAUȘESCU
HI ................................................... ■■■■!................... ............... ......................... ........■ ...............

Orice privire retrospectivă, orice analiză, chiar și sumară, a 
celor 23 de ani parcurși de la Congresul al IX-lea al partidului 
pun puternic in lumină că această perioadă, concomitent cu 
grandioasele împliniri in construcția social-economică a patriei, 
a consemnat pe plan internațional activitatea de o intensitate și 
amploare fără precedent a României, extinderea impetuoasă a 
raporturilor sale cu toate celelalte state, prezența constantă a 
țârii noastre in miezul actualității celei mai fierbinți, implicarea 
ei profundă și permanentă in soluționarea justă și durabilă a 
marilor probleme ale contemporaneității, in edificarea unei 
lumi a păcii, ințelegerii și colaborării. întreaga această activi
tate este indisolubil legată de numele secretarului general al 
partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care, prin forța personalității sale, prin clarviziunea politică, prin 
principialitatea și umanismul manifestate in toate acțiunile și 
demersurile sale, prin energia și pasiunea puse in slujba 
nobilelor idealuri ale păcii, libertății, progresului, a făcut ca 
România să ocupe un loc de cinste între națiunile lumii.

Stil nou de analiză, metodologie nouă 
de acțiune

Cele peste două decenii care 
au trecut de la Congresul al 
IX-lea stau mărturie unei acti
vități prodigioase pentru intro
ducerea unui suflu nou, proas
păt in viața internațională, pen
tru depășirea imobilismelor și 
inerțiilor, pentru abolirea unor 
mentalități rigide, pentru o co
titură a modului de gindire și 
soluționare a problemelor com
plexe aflate in fața omenirii, 
probleme cu care aceasta nici- 
cind nu a mai fost confruntată. 
Se poate afirma, cu deplin te
mei că direcții principale ale 
noii gîndiri, trăsături și 
cerințe de bază au fost pre
figurate încă de la Congresul 
al IX-lea, fiind adincite și îm- 
bbgățite la următoarele congre
se și conferințe naționale ale 
partidului.

Este meritul partidului nos
tru, al secretarului său general 
de a fi evidențiat cu consec
vență necesitatea unui nou 
mod de abordare a proble
melor internaționale, pe baza 
unor judecăți, puncte de ve
dere și concepții cum nu au 
mai existat pină acum. Jude
căți, puncte de vedere și con

Inadmisibilitatea războiului în era nucleară
Resorturile obiective, rădăci

nile profunde, motivația lăun
trică a noului mod de gîndire 
rezidă, concret, in pericolul 
fără precedent pe care il repre
zintă apariția și dezvoltarea ar
melor nucleare și a altor arme 
de exterminare in masă, con
comitent cu primejdia la fel de 
uriașă constituită de „bomba 
sărăciei", adîncirea decalajelor 
economice și sociale, înrăută
țirea neîntreruptă a situației ță
rilor in curs de dezvoltare — 
cauze care dau naștere unei 
permanente instabilități și pun 
sub semnul întrebării înseși 
perspectivele de dăinuire a so
cietății omenești.

Prin glasul secretarului său 
general, partidul nostru a ară
tat — și astăzi nimeni nu mai 
contestă — că un nou război 
nuclear s-ar transforma intr-un 
conflict nuclear in viitoarea 
căruia ar fi atrasă întreaga pla
netă, nici un stat, nici o regiu
ne a globului, oricît de îndepăr
tată. nu i s-ar putea sustrage, 
primejdia fiind, practic, egală 
pentru toate țările, atit pose
soare, cit și neposesoare de ar
mament atomic. pentru cele 
care fac parte din alianțele mi
litare. cit și pentru cele neutre 
și nealiniate, oricît ar dori a- 
cestea din urmă să se țină de
parte de conflict. Izbucnirea 
unui asemenea război ar însem
na nimicirea a înseși condițiilor 
menținerii vieții pe Pămînt, in
tr-o astfel de conflagrație, care 
ar fi și ultima pe care ar cu
noaște-o omenirea, nu ar exis
ta nici învingători, nici învinși, 
invinsă ar fi întreaga omenire, 
un nou conflict mondial ar în
semna sinuciderea colectivă a 
umanității. In lumina acestor 
realități, de care nimeni nu 
mai poate face abstracție, se
cretarul general al partidului 
nostru a elaborat concluzia, de 
o însemnătate fundamentală 
pentru prezentul și viitorul po
poarelor, potrivit căreia vechea 
teză a inevitabilității războaie
lor, ca o „continuare a politicii 
cu alte mijloace", se cere înlo
cuită cu o teză nouă, aceea a

Primatul tratativelor — un precept esențial
De la premisa inadmisibili- 

tății războaielor decurge și ce
rința — permanent subliniată 
de partidul nostru în întreaga 
perioadă de la Congresul al 
IX-lea — a abolirii politicii de 
forță, al cărei anacronism și al 
cărei caracter nefast devin tot 
mai evidente. Vreme îndelunga
tă s-a acționat pe plan interna
țional — potrivit vechii gîn

cepții care să pornească de la 
o ruptură hotărîtă cu trecutul, 
care să nu fie tributare, in nici 
un fel, subiectivismului, șabloa
nelor, interpretărilor schemati
ce, simpliste, ci, dimpotrivă, 
care să se cristalizeze intr-o 
gindire creatoare, menită a 
face față unor situații cu totul 
noi. O gindire căreia, făcind 
„tabula raSa“ cu servitutile, 
prejudecățile și tabuurile ce au 
caracterizat și dominat vreme 
îndelungată viața internaționa
lă. să-i fie proprii dinamismul, 
spiritul creator, capacitatea de 
a investiga și sintetiza evolu
țiile și tendințele noi de pe 
arena mondială, de a se a- 
dapta rapid noilor realități și de 
a formula răspunsuri realiste, 
viabile, pe măsura acestor noi 
realități.

Practic, întreaga . conduită a 
politicii externe românești in 
anii de la Congresul al IX-lea 
constituie un exemplu de ra
cordare la cerințele acestei noi 
gîndiri, activitatea internațio
nală a partidului și statului 
desfășurîndu-se, in tot acest 
răstimp, in spiritul și sub egi
da ei.

inadmisibilității unui nou 
război, care devine de necon
ceput în virtutea însăși a exis
tenței arsenalelor nucleare, a 
faptului că, pentru prima dată 
în istorie, este în joc soarta în
tregii umanități, amenințată cu 
totala dispariție. Ca atare, și 
problema păcii se pune in ter
meni noi. Apărarea păcii, ex
cluderea războiului din viața 
societății, coexistența pașnică, 
frinarea cit mai este timp a 
cursei spre prăpastie, adoptarea 
„unor măsuri realiste, autentice 
de dezarmare se constituie în 
problema primordială a con
temporaneității, de soluționarea 
căreia depind destinele civiliza
ției, menținerea vieții pe Pă- 
mint.

Aceasta constituie, potrivit 
concepției -statornic promovate 
de partidul nostru pe plan in
ternațional, piatra de temelie a 
noii gîndiri, prin prisma căreia 
se impune reevaluarea radicală 
a concepțiilor de pină acum. 
De aici, și corolarul logic pri
vind caracterul aberant al goa
nei după supremația militară, 
care, într-o formă sau alta, a 
însoțit permanent viața ome
nirii ; acum însă apare nece
sitatea încetării unei asemenea 
curse, pentru că s-a ajuns in 
situația producerii unor arme 
de nefolosit, fără riscul real 
al unui cataclism planetar, 
necesitatea stabilirii unui echi
libru al forțelor la niveluri 
nu mereu mai inalte, ci, dimpo
trivă, mereu mai reduse, pină la 
dispariția totală a primejdiei.

Aceasta reprezintă suportul 
teoretic al amplului și comple
xului program de dezarmare, 
avind în centrul său necesita
tea lichidării arsenalelor nu
cleare, paralel cu eliminarea 
armelor chimice și a altor ar
me de distrugere in masă, cu 
reducerea substanțială a arma
mentelor convenționale, pro
gram propus de România so
cialistă cu convingerea că nu
mai printr-o astfel de soluție 
radicală se poate evita primej
dia unei catastrofe ireparabile.

diri — după principiul că sin
gura cale de reglementare a 
problemelor dintre state o re
prezintă cea militară. Acum o 
asemenea soluție se cuvine ex
clusă cu desăvîrșire. Dacă 
recurgerea la mijloace militare 
comportă mari riscuri, pentru 
că, in condițiile interdependen
țelor tot mai strînse ale lumii 
de azi, un conflict, fie el local,
MDMMwnnamimnwMasaaMwaMi 

se poate extinde cu repeziciu
ne, puțind oricînd căpăta di
mensiuni globale — atunci se 
impune o modalitate nouă dc 
gindire și soluționare a conflic
telor, a problemelor litigioase 
dintre state. Și anume, o moda
litate care să pornească de la 
recunoașterea adevărului că 
tratativele, mijloacele politice 
constituie singura cale posibilă 
de reglementare a disputelor 
și divergențelor, a problemelor 
deschise de orice fel. O alter
nativă la calea negocierilor — 
oricît de îndelungate și dificile 
ar fi — nu poate exista, in 
afară de perspectiva unor con
fruntări cu consecințe dezastru
oase. Dialogul politic devine, 
astfel,' o necesitate absolută, și 
nici un fel de considerente le
gate de orinduire, de sistemul 
politic, de ideologie etc. nu tre
buie să i se interpună. Condi
țiile noi existente ridică în

Legalitatea impune respectul principiilor
de bază ale relațiilor internaționale

De regulă, in trecut eșichierul 
politic al lumii era considerat 
un fel de junglă, unde stâpinea 
regula bunului plac, a dreotu- 
lui celui mai tare asupra celui 
mai slab. Noul mod de gindire, 
în numele căruia acționează 
partidul și statul nostru, intro
duce și în acest domeniu 
o mentalitate cu totul opusă, in 
rîndul cerințelor și imperative
lor acestui nou mod de gindire
— care se află într-o strinsă 
conexiune, completîndu-se și 
intercondiționîndu-se. reciproc
— un loc esențial revine afir
mării depline ’ in ansamblul 
vieții internaționale a principi
ilor independenței și suverani
tății naționale, egalității rigu
roase in drepturi, respectului și 
stimei reciproce, neamestecu
lui, sub nici o formă, in trebu
rile interne, dreptului impre
scriptibil al fiecărui popor de a 
hotărî așa cum crede de cuvi
ință asupra problemelor care îl 
privesc, de a-și alege de sine 
stătător calea de dezvoltare — 
principii din a căror aplicare și 
generalizare politica externă 
românească și-a făcut o regulă 
de* neabătut. După cum o re
gulă de neabătut și-a făcut țara 
noastră din a acționa energic 
ori de cite ori aceste principii 
au fost încălcate in cazul unui 
stat sau altuia, al unui popor 
sau altuia.

Consecvența acestui demers 
izvorăște din convingerea că 
respectarea strictă a acestor 
norme și principii constituie în
săși cheia noului mod de gîn
dire si acțiune care trebuie să 
se afirme in lumea contempo
rană, pumai pe această bază 
putîndu-se ajunge la o schim
bare radicală a gîndirii și prac
ticii mondiale, la materializarea 
unei noi gindiri si a unor noi 
practici în ansamblul relațiilor 
internaționale.

în mod deosebit, în concepția 
României noua gîndire cere 
repudierea cu desăvîrșire a ori
căror ingerințe și imixtiuni din 
afară, a presiunilor și condițio
nărilor: de orice fel. a încercă
rilor de a dicta altor state cum 
să-și orînduiască viața ori de 
a sta,bili ce să facă și 
ce să nu facă — cerință 
decurgînd din consecințele ne
faste pe care asemenea prac
tici le4au avut și le au asupra 
întregului climat mondial. Ele 
nu pot decît să dăuneze în
crederii. să submineze înțele
gerea ce se cuvine a caracteriza 
relațiile între state independen
te și suverane, să invenineze și

Soluționarea problemelor universale
— prin participarea universală a statelor
în gindirea politică de pină 

acum era adine înrădăcinată 
dogma că soarta lumii este de
cisă de marile puteri. Acum 
această dogmă devine total 
caducă. înscăunarea trainică in 
lume a unui climat de securita
te, destindere, cooperare de
pinde, jn mod decisiv, ca o altă 
trăsătură a noului mod de 
abordare a realităților interna- 
țiohalei de’ conștiința unei co
munități generale a intereselor, 
a unei responsabilități istorice 
unice față de generațiile de azi 
și de miine și, pe această bază, 
a necesității unei democratizări 
largi a relațiilor internaționale, 
Problemele: de care depinde.pa
cea lumii au un caracter global, 
ele interesează, fără excepție, 
toate statele și popoarele, iar 
pentru a fi valabile, și soluțiile 
lor nu pot' fi decît tot globale. 
De aci și o alta din trăsăturile 
definitorii ale noii gîndiri. și ac
țiuni politice promovate de 
România, și anume, cerința ca 
toate statele să participe și să-și 
spună cuvîntul asupra probleme
lor privind soarta lumii. Dacă în 
trecuta in virtutea abordării 

fața factorilor de răspundere ai 
statelor, a ■ oamehilor politici 
obligația de a acționa cu reți
nere, cu luciditate, de a trece 
peste orice idei preconcepute 
și interese înguste și a pune 
mai presus de toate interesele 
generale ale umanității. Și con
stituie desigur un motiv de sa
tisfacție că un șir de evoluții, 
inclusiv foarte recente, vin șă 
ateste justețea acestei concepții, 
susținută și promovată neobosit 
de țara noastră, de președintele 
ei, faptul că 'ea începe să-și facă 
loc, chiar dacă nu peste tot, 
chiar dacă procesul comportă 
nu puține reculuri și contra
dicții, demonstririd că masa 
tratativelor se impune treptat 
ca unicul loc de rezolvare a li
tigiilor existente în lume, indi
ferent de motivele care le-au 
dat naștere ori de regiunile un
de s-au produs.

să ridice obstacole in calea a- 
cestor relații, să creeze animo
zități și ostilitate, cu multiple 
repercusiuni negative pentru 
cauza generală a păcii și 
colaborării. Iată de ce se 
poate spune că activitatea 
destinată lichidării politicii de 
amestec in treburile interne ale 
altor state s-a constituit într
una din direcțiile prioritare ale 
activității României socialiste 
pe plan extern, în anii de la 
Congresul al IX-lea, ceea cei-a 
adus binemeritatul renume al 
unei țări ce nu a abdicat nici 
un singur moment de la prin
cipialitatea cu care a ajuns să 
se identifice in conștiința lumii 
contemporane.

Partidul nostru are meritul 
de. a. fi stăruit- permanent ar 
supra adevărului că sfera de 
acțiune a acestor principii este 
universală, că ea- nu poate fi 
limitată doar la raporturile din
tre state cu orânduiri sociale di
ferite. Un rol de prim ordin 
în promovarea noilor principii 
revine țărilor socialiste, chema
te, prin însăși natura orindui- 
rii lor, să ofere Un model de 
raporturi interstatale' cu putere 
de exemplu pentru toate statele 
și popoarele lumii. Firește, în 
relațiile dintre statele socialis
te acestor principii general va
labile li se adaugă aspecte ca
litativ noi, cum sînt solidarita
tea internațională și întrajuto
rarea tovărășească în opera de 
edificare a socialismului. Parti
dul nostru s-a situat consecvent 
pe poziția că numai pe baza 
respectării acestor principii se 
pot asigura o colaborare rod
nică și relații de strînsă prie
tenie între țările socialiste, 
România dind, ea însăși, un 
exemplu în această privință, 
prin raporturile rodnice pe care 
le-a întreținut și dezvoltat în 
acești ani cu toate, țările anga
jate în construirea noii orin- 
duiri.

Și cu satisfacție se poate 
consemna că realitățile de la 
care a pornit și pozițiile pentru 
care s-a pronunțat consecvent 
România socialistă, respectiv di
versitatea formelor și metodelor 
de construcție a socialismului, 
neadmiterea că deosebirile de 
vederi sau interpretare asupra 
anumitor fenomene să afecteze 
relațiile reciproce și. mai presus 
de orice, respectul strict al 
principiilor chemate să guver
neze aceste relații,- își găsesc 
astăzi recunoașteri ca adevăruri 
de nezdruncinat.

unor asemenea probleme, potri
vit vechiului mod de gindire, 
doar de citeva mari puteri, re
zolvările adoptate purtau in mod 
inevitabil- pecetea unilateralită
ții. de unde și lipsa lor de via
bilitate, astăzi este dreptul le
gitim și in același timp datoria, 
firească a tuturor statelor, indi
ferent de mărime, orinduire so
cială, situare geografică, poten
țial economic sau militar, să iși 
facă auzit glasul în dezbaterea 
ansamblului problematicii mon
diale, să contribuie la cristali
zarea de soluții în conformita
te cu interesele- comunității in
ternaționale în întregimea sa. 
Deparțfe de a fi expresia'' unui 
deziderat subiectiv, pgrseveren-' 
ta și- tenacitatea cu-care Româ
nia, președintele ei militează 
in spiritul acestui drept și al 
acestei datorii reprezintă, dim
potrivă. ilustrarea concretă a 
unei necesități obiective a Plo
dului nop in care -trebuie gîn- 
dit și. acționat pentru ca mă
rile dileme ce s-au ivit in fața 
umanității contemporane sa-și 
găsească răspunsuri trainice.

■

Activitatea neobosită a tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru afirmarea unui nou mod de gîndire și acțiune 
in viața internațională se bucură de un larg ecou și o înaltă prețuire pe toate meridianele lumii, așa cum 
o demonstrează apariția, în cei 23 de ani de la Congresul al IX-lea, a peste 170 de volume în circa 30 de 
țări de pe toate continentele, consacrate operei teoretice și practice a secretarului general al Partidului 

Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România

Lichidarea subdezvoltării — condiție 
determinantă pentru progresul omenirii
Vechea’, gindire. se axa cu pre

cădere asupra relațiilor politice 
dintre state, punind pe un plan 
secundar sau chiar ignorind as
pectele de ordin economic și 
social.

în viziunea de largă cuprin
dere a partidului nostru, a 
României socialiste, noua gin
dire se cuvine înțeleasă și apli
cată intr-un mod complex, ne
limitativ, cuprinzind nu numai 
laturile politice, ci și cele eco
nomice, sociale și umanitare ale 
vieții internaționale, întreaga 
sferă a problematicii mondiale. 
Dacă vechiului mod de gindire îi, 
sînt proprii tendințele de aser
vire și dominație, egoismul de 
mare putere, indiferența și 
disprețul față de tot ceea ce nu 
.prezintă un interes direct pen
tru satisfacerea ambițiilor și 
realizarea scopurilor meschine 
ale promotorilor săi, noul mod, 
pornește de la o concepție uma
nistă. de la preocuparea față 
de problemele care afectează 
nemijlocit traiul cotidian al unor 
mase uriașe de oameni. De la 
realitățile unei lumi în care un 
număr redus de țări și-au creat 
prosperitatea de pe urma spolie
rii fără cruțare, vreme îndelun
gată, a unor popoare conside
rate, „înapoiate", a unei lumi în 
care — consecință directă a 
acestei. situații — două treimi 
din omenire este privată de bi
nefacerile civilizației, se zbate 
într-o mizerie de nedescris. 
Așa cum soluționarea proble
melor politice acute ale omeni
rii necesită eforturile și contri
buția tuturor statelor, eradica
rea subdezvoltării, a prăpastiei 
tot mai adinei dintre bogați și 
săraci, care oricînd poate duce 
la o situație explozivă, cu re
percusiuni mondiale imprevi
zibile, necesită o rezolvare co
mună, în spiritul unor mentali
tăți noi, impune o abordare și 
o gindire nouă. Este necesar —

Conceptul unității și solidarității militante 
intr-o lumină nouă

Este știut că vreme îndelun
gată în mișcarea comunistă și 
muncitorească internațională a 
persistat o concepție dăunătoa
re asupra unității, în sensul 
uniformității, al alinierii meca
nice la anumite poziții, al unei 
'estompări a particularităților în 
care acționau diferitele partide, 
al elaborării insuficiente a nor
melor de relații dintre aceste 
partide. Congresul al IX-lea are 
meritul de a fi deschis calea 
unei gindiri noi și în acest do
meniu. respectiv a unei unități 
noi, calitativ superioare, de na
tură să asigure întărirea și dez
voltarea fiecărui partid comu
nist, ca și a mișcării în ansam
blu.

O asemenea unitate pornește 
de la respectul independenței și 
autonomiei fiecărui partid, de la 
afirmarea dreptului său de a-și 
elabora de sine stătător linia 
politică, strategia și tactica, co
respunzător condițiilor concrete, 
.istorice,, sociale.. naționale,. în 
care își desfășoară activitatea, 
prin aplicarea creatoare a ade

și acest lucru a fost stăruitor 
afirmat în răstimpul de .la Con
gresul al IX-lea — să se 
plină capăt exploatării, chiar 
dacă în forme noi, mai subtile, 
a popoarelor lumii a treia de 
către un grup de țări supradez- 
voltate, este necesar ca măcar 
o parte din bogățiile ce le-au 
fost spoliate să" le fie restituite 
pe calea unui ajutor menit a le 
potenta efortul propriu pentru 
punerea în valoare a resurselor 
de care dispun, să li se înles
nească accesul Ia cuceririle 
tehnicii și științei moderne,.' să 
li se asigure condițiile unei vieți ■ 
demne, civilizate.

Este necesar, in aceeași mă
sură, să-și găsească 6 regle
mentare globală și echitabilă 
problema datoriilor externe, 
care a devenit o povară de 
nesuportat, impiedicind nu nu
mai orice progres, dar. pur și 
simplu, dind și mai mult îna
poi țările lumii a treia. Aces
tea sînt principalele cerințe și 
direcții de acțiune ale noii or
dini economice mondiale pentru 
care militează România și a că
rei edificare reclamă aportul 
tuturor statelor, dezvoltate și. 
în curs de dezvoltare, cu conști
ința că realizarea unui aseme
nea deziderat fundamental este 
în interesul lor comun.

Apărarea, naturii nu a consti
tuit niciodată un subiect de 
preocupare a vechii gîndiri. 
Astăzi, o asemenea situație nu. 
mai poate dăinui. Problemele 
ecologice au căpătat și ele un 
caracter global, mediul încon
jurător se deteriorează constant, 
natura este tot mai prejudiciată 
datorită unor activități irațio
nale ale omului, pădurile dis
par, deserturile înaintează pe 
mari porțiuni ale globului, toa
te acestea impunînd, în spiritul 
noii. gîndiri, o acțiune concer
tată a comunității internaționale.

vărurilor de bază ale materia
lismului dialectic și istoric la a- 
ceste condiții. Abordarea diferi-, 
tă a unor, probleme, diversita
tea căilor de dezvoltare nu tre
buie, potrivit concepției elabo
rate și susținute de la Con
gresul al IX-lea încoace, să 
constituie o piedică, ci, dimpo
trivă, trebuie să ducă la întă
rirea și mai puternică a colabo
rării și solidarității.

O mare însemnătate a avut 
pe planul general al mișcării 
preocuparea statornică a parti
dului nostru, a secretarului său 
general pentru afirmarea prin
cipiului egalității in drepturi. 
Revine Partidului Comunist Ro
mân meritul istoric de a fi-sub
liniat stăruitor că toate parti
dele sînt egale în drepturi, că 
între ele nu pot exista relații 
de subordonare, că fiecare 
partid își aduce contribuția la 
îmbogățirea continuă a tezauru
lui gîndirii și practicii revolu
ționare cu propriile idei și prb- 
pria experiență, care devin un 
bun comun.

Aceste principii sînt chemate 
să se afirme în contextul viziu
nii noi, de largă cuprindere, 
străină oricăror îngustimi ori 
limitări, asupra solidarității, vi
ziune consecvent promovată de 
partidul nostru și incluzînd, ală
turi de partidele comuniste și 
muncitorești, cele mai largi for
te social-politice ale contem
poraneității: partidele socialiste 
și social-democrate, mișcările de 
eliberare, partidele de guvernă- 
mint din statele care au pășit 
pe calea dezvoltării de sine stă
tătoare. alte forțe și organizații 
progresiste, democratice — a că
ror acțiune unitară este hotărî- 
toare in vederea succesului 
luptei generale pentru afirma
rea cauzei păcii și colaborării 
internaționale.

Astăzi, la 23 de ani după Con

Umanism consecvent — prin afirmarea 
adevăratelor drepturi ale oamenilor

O gîndire nouă se impune și 
în ce. privește problematica atit 
de actuală a drepturilor omului. 
In măsura in care s-a preocu
pat ori se preocupă de această 
chestiune, vechea gindire o 
abordează de pe poziții inguste, 
unilaterale, punînd pe primul 
plan aspecte lăturalnice, mar
ginale, și nu ceea ce este cu 
adevărat esențial. Realitățile 
arată că drepturile cu ade
vărat fundamentale ale. oa
menilor, dreptul la .muncă, la 
adăpost, la educație, la sănăta
te,. sînt departe de a-și găsi 
afirmare chiar in țările dezvol
tate ale lumii. Armata celor ce 
nu au de lucru cuprinde zeci și

★
Desigur, nu se poate contesta 

că în toate aceste aspecte și di
recții — politice, economice, 
sociale — nu s-a făcut cite ceva, 
nu s-au realizat anumiți pași 
înainte, dar tot atît de adevă
rat este — așa cum secretarul 
general al partidului a arătat nu 
o dată în ultimul timp — că nu 
s-au produs încă acele schim
bări radicale, dorite și necesa
re. că noul mod de gindire, de 
acțiune și de soluționare a pro
blemelor atît de complexe ale 
lumii contemporane se află abia 
la început. Pentru ca el să-și 
croiască drum larg, pentru a se 
afirma și a deveni preponde
rent este mai actual decît ori
cînd îndemnul adresat popoare- 

In numele acestui mare imperativ au acționat consecvent, in 
ultimele două decenii, partidul și poporul nostru, România 
socialistă promovînd o politică de amplă deschidere, stringin- 
du-și necontenit legăturile cu forțele social-politice cele mai 
largi de pretutindeni, manifestind permanent inițiativă, spirit de 
răspundere și aducindu-și o contribuție unanim prețuită și recu
noscută pentru înfăptuirea marilor aspirații ale tuturor conștiin
țelor lucide ale planetei, astfel incit omenirea să poată păși in 
mileniul al treilea intr-o lume eliberată de teama războiului, o 
lume a păcii și dreptății, a colaborării egale in drepturi intre 
toate națiunile. Pentru edificarea unei asemenea lumi, partidul 
nostru, întreaga noastră națiune socialistă, ținind sus torța lumi
noaselor idei ale istoricului Congres al IX-lea al portic 
dului, congres al înnoirilor in gindirea și acțiunea poli
tică românească, sint animate de hotărirea, puternic re
afirmată de tovarășul Nicolae Ceaușescu in ultimele 
sale cuvintări, de a nu precupeți nici un efort, cu conștiința de 
a-și indeplini, astfel, o inaltâ îndatorire de onoare față de 
prezentul și viitorul patriei, al marii familii a popoarelor 
planetei.

Romulus CAPEESCU

gresul al IX-lea, este, desigur, 
un motiv de indreptățită satis
facție că aceste idei și căi de 
acțiune pentru care partidul 
nostru a militat statornic s-au 
impus tot mai mult și se bucu
ră de o largă recunoaștere, că 
s-'au produs mari schimbări în 
felul de gindire și acțiune al 
partidelor comuniste și munci
torești. cum stau mărturie rela
țiile noi, de egalitate deplină și 
dezvoltare independentă, pe care 
aceste partide le-au făurit și le 
făuresc în activitatea lor.

Potrivit realităților internațio
nale în permanentă prefacere, 
gindirea nouă se constituie, ast
fel, într-o cerință fundamenta
lă a dezvoltării continue și afir
mării tot mai largi a mișcării 
comuniste și muncitorești, ca 
forță de bază a curentelor în
noitoare ale lumii actuale.

zeci de milioane de ființe uma
ne, crește numărul persoanelor 
care nu au locuință, accesul la 
învățămînt pentru păturile cu 
venituri modeste ale populației 
este îngrădit, costul îngrijirilor 
medicale are adesea un carac
ter prohibitiv : în același timp, 
violenta, criminalitatea, toxico
mania și alte fenomene simila
re își iau un tot mai greu tri
but, in special în rîndurile tine
retului. Acestea constituie ade
văratele probleme ale drepturi
lor omului și rezolvarea^ lor 
necesită o abordare realistă, un 
amplu efort la scară mondială, 
în sprijinul căruia România a 
pledat și acționează consecvent.

★
lor lumii de la tribuna Congre
sului al IX-lea de secretarul 
general al partidului și necon
tenit reafirmat de atunci, inclu
siv în Tezele pentru viitoarea 
plenară a partidului, de a 
se uni și a acționa conver
gent, pentru ca omenirea să dea 
răspunsuri corespunzătoare ma
rilor sfidări care o confruntă la 
acest sfîrșit de mileniu. Prin în
suși caracterul lor global, aceste 
sfidări necesită aportul comun 
al popoarelor, chemate, mai mult 
ca oricînd, să-și afirme, în spi
ritul și potrivit cerințelor noii 
gîndiri, rolul de făuritoare con
știente ale propriilor destine, 
ale istoriei umanității.


