
EPOCaTnICOLAE CEAUSESCU
epocă de glorii, epocă de mărețe înfăptuiri socialiste,
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inaugurată de istoricul Congres al IX-lea al partidului
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Acum 24 do ani, tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU 

a fost ales, in consens cu voința întregului 
partid și popor, în fruntea partidului
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CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI
moment istoric in viața partidului și a țării

Iulie 1989. Dind o nouă expresie 
profundului democratism al socie
tății românești contemporane. În
tregul partid, întregul popor 
dezbat proiectul Programului- 
Directivă și Tezele pentru Con
gresul al XlV-lea al partidului, 
documentele programatic:.’ ce tra
sează în contururi limpezi și fer
me direcțiile muncii și acțiunii 
revoluționare a națiunii noastre 
socialiste in viitorul cincinal și în- 
tr-o largă perspectivă, pină din
colo de hotarul anului 2000. Prin 
sfera lor de cuprindere, prin am
plitudinea și profunzimea lor, 
aceste dezbateri se configurează 
drept o autentică deliberare națio
nală asupra viitorului patriei, asu
pra dezvoltării generale a socie
tății noastre în deceniile ce vor 
urma. In cadrul lor se ilustrează 
adinca încredere a poporului in 
politica partidului. înțeleasă de 
toți oamenii muncii ca propria 
lor politică și propriul lor pro
gram de lucru pentru ca tara să 
urce neabătut noi trepte de pro
gres și prosperitate.

în cursul acestei dezbateri. în- 
tr-o vibrantă unanimitate de sim
țire. gindire și voință se exprimă 
deplina adeziune a tuturor comu
niștilor. a tuturor carpenilor, mun
cii. fără deosebire de naționalitate, 
din România socialistă fată de 
Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 27—28 iunie a.c. cu pri
vire la realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. la Congresul al 
XlV-lea, in funcția supremă de 
secretar general al partidului. Se 
dă glas cu putere convinge
rii că prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în fruntea 
partidului nostru reprezintă ga
ranția sigură a continuității și 
ascensiunii procesului revoluționar 
de edificare a noii orinduiri in 
patria noastră, pe temelia princi
piilor și valorilor fundamentale 
ale socialismului științific, apli

cate creator la realitățile româ
nești, corespunzător cerințelor fie
cărei etape istorice. Est? reafir-
mată astfel adinca încredere că, 
sub conducerea partidului. a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
poporul rom'n va asigura; prin 
munca sa unită, înfăptuirea celor 
mai cutezătoare 
strategii de dez
voltare economi- 
co-socială. im- 
primînd înaintă
rii țării pe calea 
progresului multi
lateral înalte și 
susținute ritmuri, 
capabile să pună 
plenar în valoa
re marile energii 
creatoare ale na
țiunii. nesecate
le sale resurse 
de abnegație și 
dăruire patrioti
că. de răspunde
re față de pre
zentul si viitorul 
României.

Reafirmarea a- 
cestei unanime 
convingeri a co-
muniștilor. a ce
lorlalți oameni ai 
muncii din țara noastră dobîndește 
ample și profunde semnificații po
litice în aceste zile în care se împli
nesc 24 de ani de cînd Congresul al 
IX-lea al partidului a ales in frun
tea partidului, la cîrma destine
lor naționale, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ; se ilustrează, 
astfel, faptul că opțiunea unanimă 
a marelui forum comunist din 
iulie 1965 a fost o opțiune funda
mentală, decisivă pentru istoria

de a-și orîndui viața potrivit legi
timelor sale deziderate și intere
se. fără nici un amestec din afară.

Retrospectiva istorică învede
rează cu puterea de netăgăduit a 
fantelor că. încredințind tovară
șului Nicolae Ceaușescu suprema 
funcție de conducere în partid, 

comuniștii ro
mâni, toți oame
nii muncii din 
tara noastră au 
consacrat astfel 
dimensiunile de 
excepție ale vie
ții și activității 
unui strălucit mi
litant patriot, ale 
cărui alese însu
șiri morale, poli
tice. revoluționa
re au fost afir
mate cu exem
plară consecven
tă in slujba cau
zei partidului, a 
poporului, a so
cialismului ; au 
consacrat adevă
rul că în inima 
poporului iși să- 
paseră adine fă-

contemporană a tării, un act de 
importanță hotăritoare pentru:

gaș . sentimente 
de profundă pre

țuire pentru statornica sa prezență, 
in primele rinduri, in toate marile 
momente ale istoriei contemporane 
a țării, in lupta împotriva rinduie- 
lilor întemeiate pe inegalitate și 
asuprire socială, in munca pentru 
edificarea noii societă’i. Votul is
toric de la 24 iulie 1965 a exprimat 
adinca stimă pentru inepuizabila 
energie si putere de muncă ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru gîndirea sa vie, larg des
chisă către nou, neîmpăcată cu

munca și viata poporului român, 
pentru împlinirea aspirațiilor sale 
de a trăi liber, de sine ’ stătător.

dogmele și șabloanele, pentru ca
pacitatea de înrîurire și mobili-
zare a cuvintului și a exemplului 
său. pentru respectul său profund 
față de istoria și valorile propriu

lui popor, pentru atașamentul său 
față de marile idealuri naționale, 
pentru principialitatea și consec
vența sa revoluționară, pentru 
adinca sa încredere in iustetea 
cauzei socialismului, in biruința 
ideilor acestuia. Votul istoric de 
gcum 24 de ani a exprimat unani
ma hotărir? a forumului comunist, 
hotărîre in consens cu voin'a în
tregului partid, a întregului 
popor, ferma convingere că 
in personalitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu partidul, țara 
au ales un mare om politic pen
tru o epocă mare, pentru un răs
timp hotărîtor al existentei na
țiunii în care urina să se decidă 
pentru decenii întregi făgașul 
muncii și vieții acesteia, că au 
ales conducătorul clarvăzător care 
— întrunind în sine alesele virtuți 
ale poporului, dăltuite în cursul 
unei istorii eroice și îndelungate — 
avea să ridice țara pe noi culmi 
do glorie, măreție și demnitate so
cialistă, conducînd-o spre viitorul 
de aur, comunist.

Din acea zi, de 24 iulie 1965, în 
cartea istoriei s-au adăugat 24 de 
ani, fiecare in parte și toți la' un 
loc confirmînd justețea votului de 
atunci, legitimindu-1 prin mărețele 
înfăptuiri ale acestei ^epoci, prin 
lungul și gloriosul drum străbătut 
d? poporul român in edificarea 
noii societăți, în dezvoltarea gene
rală a tării, în întărirea indepen
dentei și suveranității patriei. în
crederea na*iunii in mareie său 
ales s-a dovedit o istorică opțiune 
politică, inaugurînd perioada ce
lor mai rodnice înfăptuiri din 
analele vieții poporului român, în
făptuiri indisolubil legate de gîn
direa și activitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Congresul al IX-lea al parti
dului, Raportul prezentat atunci 
de tovarășul Nicolae Ceausescu au

(Continuare in pag. a IV-a)

SPRE COMUNISM ÎN ZBOR

TIMP AL MARILOR IDEALURI REVOLUȚIONARE, 
TIMP AL MARILOR ÎMPLINIRI SOCIALISTE
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Trăim cu demnitatea ce o purtăm în inimi 
Un timp ce definește al patriei progres, 
O epocă fertilă pe calea devenirii 
Deschisă spre-mplinire de-al IX-lea Congres.

De-atunci avem în frunte un fiu al națiunii. 
Eroul Ceaușescu, viteaz Conducător,
Ce poartă-n suflet țara, partidul și poporul, 
Stegarul de victorii spre falnic viitor.

Acum, la sărbătoarea din inimile noastre, 
Cînd patria trăiește un ev înfloritor, 
Omagiem fierbinte pe cel care conduce 
Destinul României spre comunism în zbor.

VIOREL COZMA
Aniversăm, cu adinca emoție și nețărmurit 

respect momentul de înaltă lumină petrecut 
în miez fierbinte de iulie 1965 — cel de-al 
IX-lea Congres al partidului. Început de is
torie nouă pe pămîntul românesc, făurită 
conștient de întregul nostru popor strîns unit 
în jurul partidului conducător, al secretaru
lui său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Timpul istoric petrecut de-a lungul acestor 
24 de ani se distinge în Marea Cronică a 
Țării prin marea lui densitate în evenimente 
revoluționare de esență, care au schimbat 
din temelii chipul țării, destinul ei și al oa
menilor ei. Este, astăzi, România de 135 de 
ori mai puternică industrial decit era ea în 
zorii revoluției socialiste, în anul 1945, din 
care putere de peste 120 de ori s-a împlinit 

după cel de-al IX-lea Congres ; în ultimele 
două decenii au apărut pe harta economică a 
patriei 2 000 de întreprinderi, mare parte 
dintre ele amplasate fiind pe cele peste ISO 
de platforme industriale noi, moderne. Pro
ducția agricolă s-a mărit de circa 10 ori, din 
care de peste 6 ori după anul 1965. Orașele 
și satele țării s-au înnoit din temelii; geo
grafia țării, ea însăși, prin munca eroică a 
milioanelor și milioanelor de muncitori, ță
rani, intelectuali, în frunte cu comuniștii, a 
înregistrat transformări menite să facă mai 
ușoară și mai prosperă viața omului mun
citor. Acesta, la rîndu-i, s-a schimbat în fi
rea lui, în conștiința lui, aspirină tot timpul 
la împlinirea armonioasă a personalității, 
mindru în demnitatea sa de constructor de 

lume nouă, liber și stăpîn pe destinul lui și 
al țării. O epocă măreață, cea mai măreață 
în strălucite realizări din întreaga existență 
a României, se arcuiește, în acest răstimp de 
intensă lumină, inaugurat de cel de-al IX- 
lea Congres, stă drept înaltă mărturie a jus
teței opțiunii decisive luate atunci de către 
partid, în consens cu gîndul și voința între
gului popor, de a învesti cu suprema funcție 
de conducere pe neînfricatul revoluționar 
Nicolae Ceaușescu. Iși mărturisesc gîndul și 
emoția, la acest strălucit moment aniversar, 
oamenii acestei epoci — muncitori și țărani 
și intelectuali — iși înfățișează proiectele de 
viitor, hotărirea de a îmbogăți prin noi și 
noi fapte de muncă exemplară glorioasa 
noastră istorie socialistă și comunistă.
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24 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului

TIMP AL MARILOR IDEALURI REVOLUȚIONARE, 
TIMP AL MARILOR ÎMPLINIRI SOCIALISTE

începutul unei glorioase 
epoci de construcție

De 24 de ani țara străbate 
drumul marilor realizări in toa
te domeniile de activitate. Timp 
istoric tară egal m Întreaga e- 
xistență a României, ln actua
la amplă dezbatere a documen
telor celui de-al XlV-lea Con
gres, dezbatere in care s-a an
gajat intregul partid, întregul 
popor, dimensionarea cu preci
zie a viitorului pina dincolo de 
anul 2000 este posibilă numai 
datorită faptului că ne aflăm in 
piscul vastelor cuceriri socia
liste și comuniste cuprinse in 
epoca inaugurată de cel de-al 
IX-lea Mare Forum al 
partidului. în Epoca 
Nicolae Ceaușescu. Certitudini
le noii etape, superioare, a con
strucției noastre socialiste și 
comuniste, se clădesc pe împli
nirile esențiale ale epocii des
chise de cel de-al IX-lea Con
gres. Au temelie trainică, te
melia marilor energii umane și 
materiale ale țării descătușate 
cu 24 de ani în urmă, puse in 
lucrare din acea clipă a mare
lui adevăr dezvăluit cu cu
tezanță comunistă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, adevăr rostit 
cu fermitate, potrivit căruia stă 
în puterea noastră să gîndim 
creator, să promovăm un stil 
nou de muncă, revoluționar, să 
aruncăm dogmele prestabilite, 
coercitive, născute în alte spații 
șl în alt timp, potrivite poate 
acolo, dar străine felului nostru 
de a fi, deloc în consens cu 
particularitățile noastre de dez
voltare social-istorică. Forțele 
creatoare ale națiunii au fost 
magistral puse în iumină 
atunci, în vara anului 1965, 
într-un moment decisiv pen
tru destinul țării. Alegerea 
marelui fiu al neamului în 
fruntea partidului și a țării a 
însemnat ruperea hotărîtă cu 
teoriile și practicile anacronice, 
cu conceptul greșit al „mode
lului unic" în construirea socia
lismului. „Vă mărturisesc sin
cer că, luind cunoștință de 
ideile raportului pe care l-a 
prezentat în acea vară de a- 
cum 24 de ani tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, am simțit 
dintr-odată că începe un nou 
timp istoric — își exprimă gîn- 
dul inginerul loan Izvoran, 
directorul minei Baia Sprie din 
județul Maramureș. Și nu nu
mai eu am gindit așa, era 
Unanimă puternica impresie că 
se deschid larg noi orizonturi 
de dezvoltare multilaterală pen
tru țară, pentru fiecare perso
nalitate umană. Și am să ar
gumentez concret, infățișin- 
du-vă cum stăteau lucrurile aici, 
la mina noastră, unde chiar in 
anul acela, 1965, venisem ca in- 
giner-șef. Tn acea perioadă, in 
bazinul minier maramureșean 
umbla zvonul că anumite mine 
nu prea mai pot oferi de lu
cru, că-și vor închide porțile, 
cum se părea că se vor petrece 
lucrurile cu mina Herja. de pil
dă. Secătuise mina sau biruise 
indiferența pentru o bogăție in
suficient pusă in valoare. îndată 
după Congresul al IX-lea insă 
s-a instituit un alt fei de a gindl, 
cu totul nou, i s-a solicitat o- 
mului inteligența, capacitatea 
de a acționa independent pe 
baza acestui nou mod de gin- 
dire, de a-și pune in valoare 
resursele creatoare. Această 
deschidere de orizont a asigu
rat un viitor garantat minei. An 
de an colectivul a fost mobi
lizat de hotăririle congreselor 
care au urmat, astfel că pro

f

ducția a sporit în această pe
rioadă cu peste 30 la sută.

Ca pretutindeni, în toate 
sferele vieții economice și so
ciale am fost chemați să ne re- 
gindim mereu munca, să ne în
sușim spiritul noului, să gindim 
cu un pas inainte. Vizita de 
lucru efectuată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, minerul 
de o.ioare al țării, la mina noas
tră, a însemnat nu numai o a- 
naliză rodnică asupra dezvol
tării ei, dar și sprijin în depă
șirea unor greutăți''.

„In acești 24 de ani țara, nbi 
înșine, am parcurs, pe drept 
cuvint, un drum eroic — ne 
spunea Dumitru Mihăescu, teh
nician electronist la întreprin
derea de Țevi din Slatina. Te
meiul impetuoasei noastre dez
voltări in această perioadă il a- 
flăm în înțeleaptă politică ini
țiată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de reparti
zare judicioasă, echilibrată a 
forțelor de producție pe intreg 
teritoriul țării. Au fost chema
te astfel la nouă viață sute și 
sute de localități care altădată 
vegetau, oamenii ei înșiși și-au 
descoperit vocația constructivă, 
li s-a oferit prilejul unor noi 
și noi opțiuni profesionale la 
nivelul timpului nostru mo
dern. Acesta nu-i puțin lucru. 
Dacă vă amintiți, chiar din acea 
vară a începutului de nouă is
torie pe pămintul românesc, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
atrăgea tuturor atenția, cu pri
lejul primelor sale vizite de 
lucru, al primelor dialoguri cu 
oamenii muncii că. prin hotări
rile celui de-al IX-lea Congres 
ne-am angajat la un drum lung, 
plin de greutăți, că pe acest 
drum sprijin vom găsi numai 
în propriile noastre forțe, că 
nimic nu cade din cer. totul 
trebuie obținut prin muncă și 
iar prin muncă, pentru că ni
mic nu ne vine pe degeaba din 
altă parte. Și s-a petrecut mi
racolul românesc, cum a fost 
numită in lume vertiginoasa 
noastră ascensiune în spațiul 
industrializării socialiste. al 
unei agriculturi intensive, de 
mare randament, al cuceririlor 
revoluției tehnico-științifice, pu
ternic promovate in cîmpul 
practicii productive. E adevă
rat, ne-am lipsit de multe, a- 
locînd anual o treime din ve
nitul național în scopul crește
rii și modernizării forțelor de 
producție, al industrializării, al 
dezvoltării agriculturii. Dar am 
izbîndit. lată, eu mi-am inceput 
munca la Slatina în chiar anul 
în care își ținea lucrările Con
gresul al IX-lea. Lucram la în
treprinderea de aluminiu, pri
ma unitate industrială din Sla
tina. Aceasta a însemnat 
începuturile marii industrii slă- 
tinene, începuturile reconstruc
ției orașului ca așezare in în
tregime nouă, cu oameni noi, 
cu un alt mod de viață. Aces
tei prime ctitorii i-au urmat 
mereu altele, la fel de im
punătoare : întreprinderea de 
Prelucrare a Aluminiului, în
treprinderea de Produse Căr- 
bunoase, de Piese Turnate din 
Aluminiu și Pistoane Auto, de 
Utilaj Alimentar, de Țevi și de 
Rulmenți — aceasta din urmă 
cea mai tinără. urmind a fi 
dată in folosință în acest an. 
Dar și unități ale industriei a- 
limentare și de altă natură. Pu
ternica platformă industrială 
realizează în prezent o produc
ție în valoare de 22 miliarde 

lei anual. Nu e colț în țara 
asta unde astfel de procese 
înnoitoare să nu fi avut loc. 
Orașul, la rindul lui. a cres
cut o dată cu industria, pe sea
ma industriei. Au apărut car
tiere noi. fiecare in parte mai 
mare decît orașul de acum 24 
de ani. Dezbatem acum docu
mentele celui de-al XlV-lea 
Congres, evaluînd drumul 
parcurs, propunindu-ne pro
iecte de viitor și mai îndrăzne
țe. Putem să le realizăm. A-

Democrația 
muncitorească-revoluționară, 
o școală cu luminile aprinse 

de la al IX-lea Congres
Intr-adevăr, un proces înnoi

tor. de ampie proporții, un pro
ces gindit în amănunt, dirijat 
cu neasemuită suplețe, avmd ca 
temei fundamental împlinirea 
acelui nobil deziderat al eticii 
și echității socialiste, esența re
voluției în al cărui șuvoi re
generator ne-am angajat cu tot 
sufletul, cu toată energia. în 
acest proces zonele rămase in 
urmă datorită vicisitudinilor de 
ordin social-istoric s-au bucu
rat de o atenție cu totul spe
cială. spre ele fiind îndrepta
te. cu precădere, alocațiile mai 
mari de investiții. Principiul so
cialist al egalității înțeles in 
structura lui complexă, reală — 
egalitate în fața legilor, egali
tate in ceea ce privește drep
turile și datoriile, al șanselor 
egale de afirmare și formare a 
personalității umane etc., etc. 
— un principiu nu numai e- 
nunțat verbal și atît, ci reali
zat în practică, direct și ime
diat a devenit. în acești ani, 
fapt luminos pentru toți oame
nii muncii, indiferent de sta
tutul social, indiferent de na
ționalitate. Au cunoscut astfel 
ritmuri mult mai mari de dez
voltare pe ansamblul țării ju
dețe cum sînt Vrancea și Gori, 
Botoșani și Bistrița-Năsăud, 
Harghita și Teleorman. Covas- 
na și Tulcea. Ne mărturisește 
în acest sens. Andrei Tordai, 
secretar adjunct cu probleme 
organizatorice al comitetului de 
partid de la Schela de Foraj 
Ghelința, județul Covasna : „A- 
semeni întregii țări, județul Co
vasna străbate de 24 de ani dru
mul celor mai îndrăznețe împli
niri din îndelungata sa istorie — 
împliniri ce se identifică cu o 
dezvoltare armonioasă a indus
triei, a agriculturii și altor 
ramuri de activitate. Pe harta 
economică a județului Covasna, 
zonă care c'ndva se afla la pe
riferia dezvoltării, au fost în
scrise obiective industriale pur
tătoare ale progresului tehnic și 
care asigură locuri de muncă 
întregii populații active. Nu in
tru în amănunt — ar fi mul
te de spus, multe de relevat, 
din torte domeniile de activi
tate. Cîteva cuvinte voi spune 
însă despre apariția în ult’mii 
ani a unui sector industrial cu 
totul nou pentru județul nos
tru. Nomenclatorul meseriilor 
practicate în județul Covasna a 
fost completat cu cele de e- 
lectrician foraj-extracție, ope
rator lucrări geologice, mecanic 
pentru instalații de foraj, ope
rator transport — tratare țiței 
și altele, care au început să fie 
practicate după ce pădurea de 
sonde de la Ghelința s-a con
topit cu cea de brazi. Sute de 

vem forța necesară, avem ca
pacitatea creatoare, avem un 
partid puternic, călăuzitor, in 
jurul căruia întregul nostru po
por este strîns unit. In fruntea 
partidului îl vom realege în 
toamnă la Congres pe comu
nistul al cărui nume îl poartă 
epoca celor mai mari victorii 
socialiste ale poporului nostru. 
Geniul lui constructiv este ga
ranția Obținerii unor victorii și 
mai mari în viitorul pe care-1 
plămădim de pe acum".

tineri învață în liceul industrial 
din Tirgu Secuiesc, liceu care 
ne asigură necesarul de cadre 
pentru forarea sondelor și ex
ploatarea țițeiului. Astfel, pe 
lingă mai experimentații mese
riași in ale forării și exploată
rii țițeiului, ca loan Iamandi, 
Ludovic Nogy, Gheorghe Cîm- 
peanu sau Alexandru Bertalan 
s-au Încadrat perfect și în cele 
mai bune condiții tinerii absol
venți ca Stefan Gyorgy, Cezar 
Tamas. Iosif Koszta și mulți al
ții pe care de pe acum îi con
siderăm ca meseriași de nă
dejde ai noii zone petroliere din 
județul Covasna".

„Este o realitate că datorită 
grijii partidului nostru condi
țiile de muncă și viață s-au 
îmbunătățit simțitor în anii 
măreți pe care îi trăim — a- 
rata și Gheorghe Iordan, pre
ședintele sindicatului din a- 
mintitul bazin petrolier. Aici, in 
inima munților s-a construit o 
adevărată așezare a petroliști
lor covăsneni, cu sute de locuri 
în cămine de nefamiliști, cu a- 
partamente, o bogată rețea sa
nitară, comercială, prestatoare 
de servicii. Au fost create cele 
mai bune condiții pentru ca pe
troliștii să-și perfecționeze con
tinuu cunoștințele profesionale 
și de cultură generală prin în
ființarea unor cluburi, biblio
teci, puncte documentare bine 
dotate, săli pentru prezentarea 
unor spectacole etc.".

„Asemeni întregului nostru 
popor — a ținut să argumenteze 
din nou Andrei Tordai — son
dorii covăsneni au primit cu 
entuziasm și deplină satisfac
ție propunerea ca cel mai 
iubit fiu al poporului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. să fie 
investit la cel de-al XlV-lea 
Congres în suprema funcție de 
conducere în partid. Susținem 
cu tot sufletul propunerea. Este 
garanția că tot ceea ce proiec
tăm pentru viitor va prinde 
chip în realitate, așa cum tot 
ce s-a hotărît cu 24 de ani în 
urmă la cel de-al IX-lea Con
gres și Ia celelalte congrese si 
conferințe naționale ale parti
dului ce au urmat s-a îndeplinit 
întocmai, făcînd din fiecare om 
al muncii stăpin al propriului 
destin, stăpin al destinului 
țării".

In caracterizarea celui de-al 
IX-lea Congres al partidului, 
teoreticienii, ideologii pun de 
obicei in primul rînd in lumi
nă ca semn distinctiv al mare
lui forum comunist vastele 
deschideri democratice pe care 
Ie-a întreprins în Viața social- 
politică și economică a țării. 
Democrația muncitorească re
voluționară este un proces am

plu realizat prin crearea unui 
nou cadru democratic, original 
și unic in felul său. care asi
gură participarea directă, acti
vă a întregului nostru popor la 
făurirea conștientă a prezentu
lui și viitorului său. Dacă pină 
la cel de-al IX-lea Congres al 
partidului mai dăinuiau preju
decăți, concepții învechite, dog
me, și se mai exprimau îndo
ieli cu privire la vocația crea
toare a poporului nostru aces
tea toate s-au spulberat prin 
vastele deschideri democratice 
de care aminteam. Ne explica 
în acest sens un alt participant 
la investigația noastră. Aurel 
Cerneanu, maistru principal in 
cadrul unei brigăzi complexe a 
Antreprizei de Construcții Hi
droenergetica Olt-Superior : 
„democrația muncitorească re
voluționară este ea însăși o ve
ritabilă ctitorie a acestei epoci 
de aur. a construcției noastre 
socialiste. Eu lucrez de mulți 
ani in domeniul construcțiilor 
hidroenergetice. De 14 ani sint 
prezent pe Olt, participant la 
făurirea cetăților lui de lumină; 
în tot acest răstimp colectivele 
noastre de muncă au avut ne
numărate probleme, probleme 
de concepție, de exemplu. In or
ganismele noastre democratice 
întregul colectiv a făcut risipă 
de inteligentă, și-a unit efor
turile, a analizat, a respins și 
a acceptat idei, soluții, și-a 
luat răspunderea înfăptuirii lor, 
toți au pus umărul într-o una
nimă hotărîre. Meditez ades la 
ăcest lucru și-mi spun cu toa
tă convingerea, privindu-i pe 
oameni cum acționează, cum se 
transformă ei înșiși in acțiune 
căpătind înțelepciune mai mul
tă, hotărire și răspundere mai 
mare, că democrația este o 
școală cu luminile aprinse încă

Omul nou, omul cutezătoarelor 
aspirații, al înaltelor 

performanțe
ÎI ascultam pe Iile Cheșa, 

președintele Cooperativei Agri
cole de Producție Cristești-Mu- 
reșeni, din județul Mureș, și ne 
bucuram o dată cu dinsul de 
marile recolte de cereale, fără 
precedent, obținute în vara a- 
ceasta șl pe pămînturile din a- 
ceastă zonă transilvană. Si 
ne-am întrebat cu glas tare ce 
indicator sintetic care să expri
me reușita agricultorilor de 
aici și din întreaga țară de alt
fel am putea avea in vedere 
dacă am face bilanțul celor 24 
de ani ciți au trecut de la cel 
de-al IX-lea Congres, ani măr
eați de mari eforturi de moder
nizare necontenită a agricultu
rii noastre socialiste. „Există 
un astfel de indicator — ne-a 
replicat Ilie Cheșa : omul, ca
litatea lui, viața lui, felul lui 
de-a fi în lume. în primul rînd 
ca muncitor al pămintului". 
„Dacă vreți să ne explicați mai 
detaliat. Opinia dumneavoas
tră, vă mărturisim, ni se pare 
fdarte interesantă". „Iată, să 
mă iau pe mine, de exemplu, 
dar ca mine sint milioane în 
țara asta, ca lucrător în agri
cultură, unde activez din pri
mele zile ale intrării mele in 
cimpul muncii, pot spune că 
m-am format exclusiv in anii 
ce au urmat Congresului al 
IX-lea al partidului. Agricul
tura, ca ramură de bază a eco
nomiei românești, a cunoscut și 
ea asemenea întregii țări în 
această perioadă profunde în

de la cel de-al IX-lea Congres. 
Ne stă înalt exemplu in acest 
sens marele erou al neamului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
mereu prezent in mijlocul 
muncitorilor, țăranilor, intelec
tualilor, dialogind cu ei. con- 
sultindu-se cu ei, îndemnind 
pe fiecare să-și pună in lucra
re resursele inepuizabile de 
energie creatoare pentru rezol
varea exemplară a probleme
lor muncii și vieții de fiecare 
zi. învățăm astfel să conducem 
prin noi înșine, cu competență, 
în unitățile în care muncim, 
învățăm astfel — și ne perfec
ționăm mereu in această pri
vință — să conducem o țară li
beră și demnă. Și o conducem. 
Astfel capătă, socotesc eu, via
ță, conceptul secretarului gene
ral al partidului, că socialismul 
se construiește cu poporul și 
pentru popor. Și noi, con
structorii de hidrocentrale, ne 
exprimăm adeziunea fierbinte 
la propunerea ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie ales 
la Congresul al XlV-lea in 
funcția supremă de conducere 
in partid, cu convingerea fer
mă că avîndu-1 in fruntea 
partidului și a țării vom reuși 
să dăm viață mărețelor obiec
tive cuprinse în proiectul Pro- 
gramului-Directivă șl în Teze, 
ridicînd România socialistă pe 
noi culmi de progres și civili
zație. Vom izbindi în proiectele 
ce ni le propunem pentru că 
stăpînim și folosim forța înțe
lepciunii colective în cadrul ad
mirabilului nostru sistem demo
cratic, pentru că marele dialog 
pe care-1 întreține cu atîta di
namism secretarul general al 
partidului cu țara se constituie 
ca izvor nesecat de resurse 
creatoare pe toate planurile 
vieții".

noiri. Ce au adus acești ani 
nou în domeniul meu de acti
vitate ? Multe. Ca tehnician a- 
gricol, iar din 1971 — președin
te C.A.P., pot. spune fără tea
ma de a greși că pe lingă mo
dernizarea utilajelor. înnoirea 
soiurilor și hibrizilor de înaltă 
productivitate și schimbarea 
concepției oamenilor despre a- 
gricultură, elementul nou’ pro
dus in ultimii 24 de ani a fost 
grija statornică cu care parti
dul și statul nostru, personal 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
au acționat pentru continua 
fortificare ă pămintului, ca a- 
vuția cea mai de preț a națiu
nii noastre. Această preocupa
re, una din principalele cerințe 
ale noii revoluții agrare, avea 
să-și pună amprenta asupra în
tregii agriculturi românești, in
clusiv asupra cooperativei a- 
gricole in care lucrez. Dar să 
argumentez. Cu ani in urmă, 
cooperativa noastră era o uni
tate oarecare, pe care unii o 
considerau, și din cauza situării 
sale în preajma municipiului 
Tirgu Mureș, inadecvată pentru 
agricultura de performanță. Se 
spunea că vom rărnine fără oa
meni pentru că industria ora
șului i-ar fi atras. Nu s-a în- 
timplat așa. Se lua în calcul și 
faptul că aici, ca în multe alte 
unități mureșene. producțiile 
medii la hectar nu depășeau — 
ca să mă raportez doar la anul

(Continuare în pag. a IV-a)
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VIBRANTE MESAJE ȘI TELEGRAME ADRESATE DE PE TOT CUPRINSUL 
PATRIEI SECRETARULUI GENERAL AL PARTIDULUI

COMITETUL JUDEȚEAN BRA
ȘOV AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROM AN. se arată in telegrama tri
misă secretarului general al parti
dului, vă adresează, cu profund 
respect și aleasă prețuire. în numele 
comuniștilor, al tuturor locuitorilor 
județului, un înflăcărat omagiu cu 
prilejul aniversării marelui Congres 
din 1965, cînd prin voința fermă a 
întregului partid și popor dumnea
voastră, mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, v-au fost 
încredințate destinele națiunii noas
tre — opțiune căreia îi datorăm 
faptul că in acești 24 de ani Româ
nia a străbătut cel mai rodnic timp 
din întreaga sa existentă.

Mîndri de tot ceea ce am înfăp
tuit; încrezători în viitorul jalonat 
cu claritate in documentele pen
tru al XIV-lea Congres al partidu
lui, dăm și cu acest prilej — în 
consens deplin cu cele mai înălță
toare ginduri și aspirații ale întregii 
noastre națiuni — o vie expresie 
satisfacției depline a comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii din județul 
Brașov fată de Hotărîrea Plenarei 
Comitetului Central al partidului 
privind realegerea dumneavoastră la 
forumul comunist din toamna acestui 
an în funcția supremă de secretar 
general al Partidului Comunist 
Român — garanția sigură a edifică
rii cu succes a socialismului și co
munismului în România.

însuflețiți de aceste sentimen
te și convingeri, vă adresăm dum
neavoastră. mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. adre
săm mult stimatei tovarășe Elena 
Ceaușescu urările noastre comu
niste. muncitorești de multă sănă
tate și viață îndelungată pentru a 
ne conduce pe mai departe ne 
gloriosul drum inaugurat de Con
gresul al IX-lea, al perspectivelor 
luminoase pe care le va deschide 
Congresul al XIV-lea al Partidu
lui Comunist Român, împreună cu 
angajamentul nostru solemn de a 
acționa cu hotărire pentru ca ju
dețul Brașov să aducă o contribuție 
cit mai mare la gloria, independenta 
și prosperitatea scumpei noastre 
patrii.

c

La împlinirea a 24 de ani de Ia 
Congresul al IX-lea al partidului, e- 
veniment memorabil, cu adinei 
semnificații în istoria noastră multi
milenară, care. exprimind voința 
unanimă a întregului partid și po
por. v-a ales să conduceți destinele 
patriei pe dumneavoastră. mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. patriot înflăcă
rat și revoluționar consecvent, co
muniștii. toți oamenii muncii din 
județul Constanta, cu alese senti
mente de dragoste, admirație și re
cunoștință — se arată în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN CON
STANTA AL P.C.R. — vă transmit 
cele mai călduroase felicitări și ura
rea de viață îndelungată, multă să
nătate și fericire, nesecată putere de 
muncă și de creație pentru împli
nirea cu succes a grandiosului pro
gram de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate și a co
munismului pe pămintul patriei.

La marea și aleasa sărbătoare a 
partidului și a tării omagiem cu 
toată căldura inimilor noastre con
tribuția deosebită a mult stimatei 
tovarășe Elena Ceaușescu. militant 
de frunte al partidului, eminent om 
de știință, savant de largă reputație 
internațională, la elaborarea si în
făptuirea politicii Partidului Comu
nist Român, la dezvoltarea și înflo
rirea cercetării științifice, învățămin- 
tului și culturii.

Vom acționa fără preget, cu pa
siune și dăruire revoluționară pen
tru îndeplinirea obiectivelor și sar
cinilor ce ne revin din hotăririle de 
partid și de stat, pentru întîmpinarea 
celei de-a 45-a aniversări a revolu
ției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă și a 
Congresului al XIV-lea cu noi și re
marcabile succese in muncă.

în aceste momente de aleasă săr
bătoare. in care întreaga noastră na
țiune omagiază cu profund respect 
și vibrantă mindrie patriotică împli
nirea a 24 de ani de la istoricul Con
gres al IX-lea al Partidului Comu
nist Român, pionierii și șoimii pa
triei, toți copiii României socialiste 
și cadrele care le îndrumă activita
tea, se arată în telegrama CONSI
LIULUI NATIONAL AL ORGANI
ZAȚIEI PIONIERILOR, îsi îndreap
tă, cu caldă și nețărmurită dragoste, 
cele mai frumoase ginduri, întreaga 
lor recunoștință și prețuire către 
dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, și vă 
adresează respectuoasa rugăminte 
de a primi urarea fierbinte de mulți 
ani fericiți, sănătate și putere de 
muncă, de noi și prestigioase reali
zări în magistrala activitate pe care, 
cu genială clarviziune științifică, 
înalt patriotism și dăruire revoluțio
nară, o desfășurați pentru edifica
rea socialismului și comunismului în 
patria noastră, pentru pace, progres 
și colaborare intre toate popoarele 
lumii.

Purtătorii cravatei roșii cu tricolor, 
cadrele care le îndrumă activitatea 
lși îndreaptă, totodată, gîndurile, sen
timentele de fierbinte dragoste și re
cunoștință, de aleasă stimă și pre
țuire către tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceausescu, în
flăcărat patriot revoluționar, emi
nent om politic și savant de largă 
recunoaștere internațională, care 
aduce o strălucită contribuție la ela
borarea și înfăptuirea politicii parti
dului și statului nostru, la dezvol
tarea și înflorirea continuă a științei, 
învățămintului, artei și culturii ro
mânești, la afirmarea plenară a per
sonalității umane.

Conștienți de răspunderea pe care 
0 avem în pregătirea noastră pentru 
muncă și viață, de faptul că edifi
carea socialismului și comunismului 
cere oameni cu temeinice cunoștințe 
profesionale și politice — sîntem ferm 
hotăriți să acționăm, sub conducerea 
organelor și organizațiilor de partid, 
cu tot mai multă responsabilitate și 
spirit revoluționar pentru a înt'mpi- 
na cu noi și importante realizări cea 
de-a J5-a aniversare a marii sărbă
tori de la 23 August si cel de-al 
XIV-lea Congres al partidului. 

Comuniștii, totl oamenii mun

cii din județul Dolj, asemenea 
tuturor fiilor țării, se arată in 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN DOLJ AL P.C.R., vă adresează 
cele mai calde felicitări, omagiul 
înaltei prețuiri ce vă poartă pentru 
îndelungata și strălucita dumnea
voastră activitate revoluționară, des
fășurată cu totală dăruire și devo
tament nemărginit pentru împlinirea 
aspirațiilor legitime de progres so
cial, libertate și independență spre 
care năzuiește de veacuri poporul 
nostru, pentru triumful cauzei so
cialismului și păcii în întreaga lume.

Puternic însuflețiți de cele mai 
profunde sentimente de stimă și re
cunoștință, ne exprimăm, asemenea 
întregii națiuni, adeziunea deplină la 
Hotărîrea recentei plenare a C.C. al 
P.C.R. privind realegerea dumnea
voastră, la Congresul al XIV-lea, în 
funcția supremă de secretar general 
al partidului, garanția sigură a în
făptuirii luminoaselor prevederi din 
Programul partidului, din documen
tele ce vor fi adoptate la Congresul 
al XIV-lea aflate, acum. în dezbate
rea întregului partid și popor.

In aceste momente solemne, îngă- 
duiți-ne, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, să dăm 
glas legămintului nostru ferm de 
a ne mobiliza întreaga energie 
și capacitate pentru realizarea exem
plară a sarcinilor ce ne revin din 
planul pe acest an și pe întregul 
cincinal, cu conștiința că acționind 
pentru transpunerea lor neabătută in 
viață ne aducem contribuția la ri
dicarea României pe trepte superi
oare de progres și civilizație socia
listă.

în aceste momente încărcate de 
profundă vibrație patriotică, de a- 
leasă satisfacție și mindrie în care 
partidul, întregul nostru popor cin
stesc împlinirea a 24 de ani de la 
cel de-al IX-lea Congres, gîndurile 
noastre, ale comuniștilor, ale tutu
ror oamenilor muncii din Gorj. se 
arată în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN GORJ AL P.C.R., se în
dreaptă pline de dragoste, prețuire 
și recunoștință către dumneavoastră, 
purtînd expresia celui mai fierbinte 
omagiu pentru activitatea revoluțio
nară pusă neîncetat in slujba dez
voltării multilaterale și înfloririi pa
triei, a înfăptuirii idealurilor de 
pace, libertate și progres ale națiu
nii noastre socialiste.

în numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din Gorj, expri
măm și cu acest prilej sentimentele 
de prețuire și înaltă stimă față de 
tovarășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, personalitate re
marcabilă a partidului și statului, 
savant de renume mondial,,, pențru 
contribuția de mare însemnătate pe- 
care o aduce la elaborarea și trans
punerea in viață a programelor de- 
dezvoltare economico-socială a pa
triei, la dezvoltarea științei, învăță- 
mîntului, artei și culturii românești.

Exprimîndu-ne și cu acest prilej 
acordul înflăcărat față de Hotărîrea 
Plenarei Comitetului Central pri
vind realegerea dumneavoastră, la 
marele forum comunist al tării, 
în suprema funcție de secretar ge
neral al partidului, chezășia cea mai 
de preț a noi și remarcabile victo
rii, vă încredințăm că, pentru noi, 
cei ce trăim și muncim în Gorj, nu 
va exista nimic mai presus decît 
voința fermă de a urma neabătut 
strălucitul dumneavoastră model de 
viată și luptă revoluționară, de a 
întîmpina cu realizări de prestigiu 
mărețul jubileu de la 23 August și 
Congresul al XIV-lea al Partidului 
Comunist Român.

în aceste momente de aleasă sărbă
toare, în care întregul nostru partid 
și popor sărbătoresc împlinirea a 24 
de ani de la istoricul Congres al 
IX-lea al Partidului Comunist Român, 
adevărată piatră de hotar în istoria 
contemporană a patriei, comuniștii, 
toți cei ce muncesc și trăiesc pe stră
vechile pămînturi românești ale ju
dețului Iași — se arată în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN IAȘI 
AL P.C.R. — își îndreaptă gîndurile 
cu profundă dragoste și deplină re
cunoștință spre dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, marele Erou între eroii neamu
lui, revoluționar incercat, strălucit 
ginditor și strateg de excepție al 
noului destin al patriei.

Aducem, de asemenea, un cald 
omagiu activității revoluționare a 
mult stimatei tovarășe academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu pen
tru contribuția sa la elaborarea și în
făptuirea politicii partidului și sta
tului nostru, la înflorirea științei, 
învățămintului și culturii românești 
și afirmarea tot mai viguroasă a 
acestora în progresul economico-so- 
cial neîntrerupt al patriei.

Acum, cînd sărbătorim 24 de ani de 
3a istoricul Congres al IX-lea al 
partidului, sîntem fericiți că putem 
da expresie, încă o dată, satisfacției 
și deplinei adeziuni a comuniștilor, a 
tuturor locuitorilor județului Iași 
față de Hotărîrea Plenarei Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român cu privire la realegerea dum
neavoastră. mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. în supre
ma funcție de secretar general al 
partidului, de către cel de-al XIV-lea 
Congres. Sîntem profund convinși că 
nu există garanție mai sigură 
a înaintării neabătute a tării pe calea 
socialismului și comunismului, a ri
dicării continue a nivelului de trai 
material și spiritual al poporului 
decît aceea de a vă afla mereu în 
frunte, la cîrma partidului și a țării, 
stegar neînfricat și cutezător al Pro
gramului partidului, al înfloririi în 
libertate, demnitate și pace a scumpei 
noastre patrii.

împlinirea a 24 de ani de la Con
gresul al IX-lea al partidului — eve
niment cu profunde și istorice sem
nificații, care a deschis perspec
tive fără precedent dezvoltării eco- 
nomico-sociale a patriei și afirmării 
plenare a geniului creator al ponoru
lui român — oferă COMITETU
LUI JUDEȚEAN MEHEDINȚI AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN 
SI COMITETULUI EXECUTIV AL 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN alesul prilej de a se face 
mesagerii celor mai sincere senti
mente de dragoste, stimă, respect. 

admirație și nemărginită recunoștin
ță pe care comuniștii, toți cei care 
trăiesc și muncesc pe aceste multi
milenare și înfloritoare plaiuri de 
lingă Dunăre le nutresc, din 
adincul inimilor, asemenea tuturor 
fiilor țării, față de dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. eminent și cu
tezător conducător al partidului și 
statului nostru, patriot și revoluțio
nar înflăcărat, ctitor de geniu al 
României socialiste. Erou între eroii 
neamului, promotor neobosit și clar
văzător al idealurilor socialismului și 
comunismului.

Exprimăm, totodată, un vibrant 
omagiu tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu. eminent 
militant revoluționar, om politic și 
savant de largă recunoaștere inter
națională, pentru contribuția pe care 
o aduce la fundamentarea și înfăp
tuirea planurilor și programelor de 
dezvoltare economico-socială a pa
triei, de înflorire fără precedent a 

j • Deplină, unanimă adeziune față de propunerea privind j 
\ realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XîV-lea, i 
! în funcția supremă de secretar general al partidului j

• Satisfacție și mindrie patriotică pentru mărețele realizări ț 
j obținute de oamenii muncii în eroicul arc de timp deschis de j 
( Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român I

științei, învățămintului și culturii ro
mânești.

Sustinînd cu întreaga noastră fi
ință realegerea dumneavoastră la 
Congresul al XIV-lea în funcția su
premă de secretar general al parti
dului — expresie a voinței unanime 
a întregului partid și popor, garan
ție sigură a înaintării ferme pe ca
lea socialismului și comunismului — 
vă rugăm să ne îngăduiți, mult 
iubite și stimate conducător, ca în 
semn de vie și statornică recunoș
tință să vă adresăm, cu toată căldu
ra inimilor, urarea de ani multi, cu 
multă sănătate și putere de muncă, 
în fruntea partidului și a țării, pen
tru gloria și măreția eroicului și ta
lentatului nostru popor.

într-o atmosferă de vibrantă dă
ruire patriotică, oamenii muncii, toți 
cetățenii meleagurilor mureșene, în 
frunte cu comuniștii, se arată în te
legrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
MUREȘ AL P.C.R., omagiază marele 
eveniment istoric din viața partidu
lui și a țării, împlinirea a 24 de ani 
de la Congresul al IX-lea, cînd, prin 
voința unanimă a întregului partid 
și popor, ati fost ales în suprema 
funcție de secretar general al parti
dului.

întreaga viață economică și social- 
culturală a patriei a cunoscut un in
tens proces de dinamizare, construc
ția socialistă a beneficiat. în toate 
județele tării, de o impetuoasă dez
voltare a forțelor de producție, a in
dustriei, agriculturii, a științei, cul
turii, a tuturor sectoarelor de acti
vitate. perfectionarea continuă a re
lațiilor de producție, făurirea și afir
marea plenară a democrației munci- 
torești-revoluționare. formarea și în
tărirea conștiinței socialiste, împli
nirea multilaterală a personalității 
umane constituindu-se în tot atitea 
inestimabile contribuții ale dum
neavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general al partidu
lui, la înscrierea României pe cele 
mai înalte trepte de progres și civi
lizație.

Aniversarea eroicilor ani ce au 
trecut de la Congresul al IX-lea își 
amplifică importanta și măreția prin 
efervescenta creatoare generată în 
întreaga tară de istoricele documen
te programatice pentru cel de-al 

XIV-lea forum comunist, concepute 
și elaborate din inițiativa și cu con
tribuția dumneavoastră determinan
te. mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. îndreptățind, cum 
nu se poate mai strălucit, ca o vrere 
de inimă și conștiință. Hotărîrea 
Plenarei Comitetului Central din 
iunie, ca apropiatul Congres să vă 
realeagă în suprema funcție în 
partid, cea mai sigură și deplină ga
ranție a înfăptuirii Programului de 
făurire a socialismului multilateral 
dezvoltat și a comunismului în 
scumpa noastră patrie.

în atmosfera de puternic entu
ziasm și avînt patriotic, de noi și re
marcabile fapte de muncă în toate 
sectoarele de activitate, prilejui
te de întîmpinarea marilor eve
nimente politice ale acestui an. 
de prevederile mobilizatoare ale 
proiectului Programului-Directivă și 
Tezelor pentru cel de-al XIV-lea 
Congres al partidului, în de

plină unitate de cuget șl simțire 
cu întregul partid și popor, membrii 
COMISIEI CENTRALE DE REVIZIE 
A PARTIDULUI COMUNIST RO
MAN celebrează, cu inimile pline 
de bucurie. împlinirea a 24 de ani de 
la Congresul al IX-lea, care, dind ex
presie voinței întregii națiuni, v-a 
ales în funcția supremă de secretar 
general al partidului, moment isto
ric de importanță excepțională in 
viața poporului român, adevărată 
piatră de hotar, care a deschis o eră 
nouă în opera de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te și de înaintare a României spre 
comunism.

Totodată, aducem un vibrant 
și respectuos omagiu tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, eminent om politic și sa
vant de largă recunoaștere interna
țională; pentru contribuția remarca
bilă pe care o aduce în elaborarea 
și înfăptuirea politicii interne și ex
terne a partidului și statului nostru, 
pentru continua dezvoltare și înflo
rire a științei, învățămintului și cul
turii românești.

Exprimîndu-ne încă o dată deplina 
adeziune la propunerea de realegere 
a dumneavoastră la cel de-al XIV- 
lea Congres in înalta funcție de 
secretar general al partidului, vă asi
gurăm. mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că vom 
acționa cu toată răspunderea. cu 
dăruire și abnegație revoluționară 
pentru înfăptuirea exemplară a pro
gramelor de dezvoltare economico- 
socială a patriei, pentru edificarea 
societății socialiste și comuniste pe 
pămintul României.

în aceste zile, cînd se împlinesc 
24 de ani de la Congresul al IX-lea 
al partidului, care, exprimind voința 
întregului partid și popor, v-a ales 
in suprema funcție de secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
gîndurile și sentimentele noas
tre. ale comuniștilor, ale tutu
ror oamenilor muncii din județul 
Neamț, se arată in telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN NEAMȚ AL 
P.C.R.. se îndreaptă, pline de nețăr
murită dragoste și profundă recunoș
tință. către dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, eminent mili

tant comunist și patriot înflăcărat, 
ilustru ginditor revoluționar, luptă
tor ferm pentru realizarea țelurilor 
supreme ale clasei muncitoare, ge
nial făuritor al noului destin al tării, 
personalitate politică de excepție a 
lumii contemporane, care v-ați con
sacrat întreaga viață și activitate bi
nelui și fericirii națiunii române, 
cauzei independentei și suveranită
ții, socialismului și păcii, înțelegerii 
și colaborării internaționale.

în aceste momente sărbătorești, 
ne facem o datorie de inimă și con
știință. mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. exprimind 
mîndria patriotică, deplina satisfac
ție și totala adeziune la Hotărîrea 
Plenarei Comitetului Central al 
P.C.R. din iunie 1989 ca la cel de-al 
XIV-lea Congres să fiți reînvestit în 
înalta funcție de secretar general al 
partidului, conștienți că aceasta re
prezintă chezășia sigură a realizării 
cu succes a Programului partidului 
de edificare pe pămintul României 

a celei mai drepte și mai umane 
orînduiri — comunismul.

Este pentru noi toți un act de 
profundă mindrie patriotică, de re
cunoștință și aleasă cinstire, se a- 
rată în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN PRAHOVA AL P.C.R., 
să omagiem, în aceste momente ani
versare. personalitatea dumneavoas
tră, mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu, 
care ați imprimat, prin gîndirea și 
acțiunea cutezătoare de neegalat, un 
suflu înnoitor procesului revoluțio
nar de construcție'a socialismului în 
patria noastră, si ați creat un larg 
cîmp de afirmare a energiilor des
cătușate ale poporului român, des- 
chizînd reale perspective de aplicare 
creatoare la condițiile concret is
torice ale României a teoriei revo
luționare a clasei muncitoare — ma
terialismul dialectic și istoric, socia
lismul științific.

Animați de cele mai alese senti
mente de prețuire și cinstire, adre
săm, cu deosebit respect, întreaga 
noastră gratitudine, admirație și dra
goste tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, militant de 
frunte al partidului și statului, emi
nent om politic, savant de largă 
recunoaștere și apreciere internațio
nală, pentru contribuția de mare în
semnătate pe care o aduce la înfăp
tuirea politicii interne și externe a 
României, la înflorirea fără prece
dent a științei, invățămîntuiui și 
culturii. în deplină unitate de cuget 
și simțiri cu întregul partid și popor, 
ne exprimăm unanima adeziune și 
profunda satisfacție față de recenta 
Hotărire a Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân privind realegerea dumneavoas
tră. mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. la cel de-al XIV- 
lea Congres, in suprema funcție de 
secretar general al partidului. — 
opțiune istorică cc se consti
tuie într-o sigură garanție pentru 
înfăptuirea cu succes a mărețelor 
programe de dezvoltare social-eco- 
nomică a patriei și ridicarea ei pe 
cele mai înalte culmi ale progresu
lui și civilizației.

Cu cele mai vibrante ginduri și 
simțăminte de nețărmurit respect și 

dragoste fierbinte, comuniștii, toa
te electivele DEPARTAMENTULUI 
SECURITĂȚII STATULUI omagiază, 
asemenea întregului nostru popor, cu 
înaltă cinstire și mindrie patriotică, 
împlinirea a 24 de ani de la istoricul 
Congres al IX-lea al Partidului Co
munist Român, eveniment cardi
nal în destinele patriei, în dez
voltarea revoluției și construc
ției socialiste, cînd, prin voința 
unanimă a națiunii române, ați fost 
ales, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în suprema func
ție de conducere a gloriosului nostru 
partid.

Aducem totodată un respectuos 
omagiu și ne exprimăm întreaga 
stimă și profunda gratitudine față 
de tovarășa academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, militant co
munist revoluționar și savant de 
reputație internațională, pentru con
tribuția de seamă la elaborarea și 
realizarea planurilor și programelor 
de dezvoltare a patriei, la promo
varea pe scară largă a progresului’ 
tehnic, la continua înflorire a știin
ței, invățămintului și culturii româ
nești.

Dind expresie deplinei satisfacții 
și adeziunii totale față de Hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R. privind pro
punerea de realegere a dumneavoas
tră, la cel de-al XIV-lea Congres al 
P.C.R., în funcția supremă de secre
tar general al partidului, vă rapor
tăm că, in spiritul orientărilor, în
demnurilor și cerințelor din magis
trala cuvîntare pe care ați rostit-o 
la Plenara Comitetului Central al 
partidului din iunie a.c., precum și 
al obiectivelor cuprinse in proiec
tul Programului-Directivă și in Te
zele pentru Congresul al XIV-lea, 
vom milita cu vigilență și fermitate 
revoluționară pentru îndeplinirea 
ireproșabilă a sarcinilor și misiuni
lor încredințate.

în aceste înălțătoare momente, 
care vibrează solemn in conștiința 
națională, cind toți fiii patriei noas
tre străbune cinstesc împlinirea a 24 
de ani de la Congresul al IX-lea al 
partidului, inscris pentru totdeauna 
cu litere de aur in istoria patriei, 
comuniștii, toți oamenii muncii de 
pe frumoasele și mereu înnoitele 
meleaguri ale județului Sălaj, in
tr-un cuget și simțire cu întreaga 
națiune, se arată în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN SĂLAJ AL 
P.C.R., vă adresează dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, Eroul între eroii 
neamului, suflet din sufletul poporu
lui. un înflăcărat omagiu, expresia 
sentimentelor lor de nemărginită 
dragoste, stimă, prețuire și recunoș
tință pentru neobosita activitate re
voluționară .ce o desfășurați in frun
tea partidului și statului, pentru bi
nele și fericirea poporului.

Cu toată ardoarea inimilor, în a- 
cest moment sărbătoresc, toti locui
torii județului nostru vă roagă să 
primiți, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, urările cele 
mai fierbinți de viață îndelungată, 
multă putere de muncă și sănătate 
deplină, spre a putea adăuga ani 
multi și rodnici glorioasei Epoci ce 
se identifică cu numele și viata 
dumneavoastră eroică și spre a vă 
bucura, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. alături de întregul popor, 
de roadele și izbînzile societății so
cialiste de azi și comuniste de mîi- 
ne, de triumful deplin al idealurilor 
de pace, colaborare și înțelegere cu 
toate popoarele lumii.

în atmosfera entuziastă, de le
gitimă mindrie patriotică. de pu
ternică angajare revoluționară, 
prilejuită de împlinirea a 24 de ani de 
la Congresul al IX-lea al Partidu
lui Comunist Român — se 
arată in telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN SUCEAVA AL P.C.R. — 
îngăd-uiți-ne, • mult iubite și stimate 
conducător, ca. asemenea întregului 
partid și popor, in numele comuniș
tilor. al tuturor oamenilor muncii de 
pe cuprinsul județului Suceava, să 
vă aducem, și cu acest prilej, cel mai 
fierbinte omagiu și profunda noastră 
cinstire pentru neobosita dumnea
voastră activitate de militant politic, 
de vizionar și conducător revoluțio
nar de excepție, consacrată cu 
neasemuit devotament dezvoltării și 
propășirii patriei, cauzei socialismu
lui, păcii și progresului în întreaga 
lume.

Acum, cînd întreaga națiune româ
nă face cu legitimă mindrie bilanțul 
strălucitoarelor realizări din cei 24 
de ani de neîntrerupte transformări 
înnoitoare șj privește cu încredere si 
optimism Viitorul luminos al tării, 
magistral prefigurat prin proiectul 
Programului-Directivă și Tezele pen
tru Congresul al XIV-lea al partidu
lui, ingăduiti-ne, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
ne reînnoim deplina aprobare față de 
Hotărîrea Plenarei Comitetului Cen
tral al partidului privind realegerea 
dumneavoastră în suprema funcție de 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, ferm convinși că acest 
act de inaltă responsabilitate comu
nistă, care întrunește adeziunea în
tregii națiuni, reprezintă chezășia cea 
mai sigură a înaintării neabătute a 
patriei noastre pe drumul socialis
mului și comunismului, al bunăstării 
și fericirii.

în aceste zile, cînd se împlinesc 24 
de ani de la Congresul al IX-lea al 
partidului, se arată în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN TE
LEORMAN AL P.C.R., gîndul comu
niștilor, al tuturor oamenilor mun
cii din județul Teleorman se în
dreaptă către dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, aducindu-vă un 
respectuos omagiu pentru dăruirea 
și abnegația cu care acționați in nu
mele celor mai înalte aspirații de 
bunăstare și progres ale întregului 
nostru popor.

Privind cu mindrie in urmă, la 
arcul de timp deschis de Congresul 
al IX-lea, întîmpinăm cel de-al 
XIV-lea Congres cu convingerea și 
încrederea nestrămutată că ne veți 
conduce mai departe, cu aceeași cu
tezanță și fermitate revoluționară, 

pe gloriosul drum al înfloririi mul
tilaterale a patriei.

Vă asigurăm, stimate tovarășe 
secretar general, că vom face totul 
pentru a intimpina a 45-a aniver
sare a eliberării patriei și Înaltul 
forum comunist cu rezultate dintre 
cele mai bune, pentru a ne spori 
astfel contribuția la întărirea inde
pendenței și suveranității Româ
niei, la triumful socialismului și 
păcii în lume.

Acum, cînd se împlinesc 24 de an 
încărcați de glorie și măreție nepieri
toare de la istoricul forum al comu
niștilor români din iulie 1965 — Con
gresul al IX-lea al partidului —. ct 
inimile pline de nețărmurită bucurie 
intr-o. vibrantă unitate de simțire ș 
gindire cu întregul nostru partid ș 
popor, comuniștii, toți locuitorii ju 
dețului Timiș — se arată în telegra
ma COMITETULUI JUDEȚEAN TI
MIȘ AL P.C.R. — vă aduc cel ma 
profund și înflăcărat omagiu pentri 
tot ceea ce ați făcut și faceți, ci 
genial spirit revoluționar și arden 
patriotism, spre binele și fericire; 
națiunii, pentru ca România socia 
listă să urce triumfător, liberă. înde 
pendentâ și tot mai prosperă spr 
visul luminos al omenirii — comu 
nismul.

In acest ceas solemn, cînd omagien 
gloriosul Congres al IX-lea al parii 
dului, ne facem o datorie de onoar, 
să exprimăm. încă o dată, din adîncu 
inimilor, totala adeziune și înflăcăra 
ta aprobare față de Hotărîrea Plena 
rei C.C. al P.C.R. din 27—28 iuni 
a.c. de a propune, la Congresul a 
XIV-lea al partidului, realegere: 
dumneavoastră, mult iubite și stimat- 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, în func 
ția supremă de secretar general a 
partidului, care constituie pentru în 
t.reaga națiune garanția înfăptuirii c> 
succes a grandioaselor planuri d 
dezvoltare în perspectivă a patriei 
de situare a întregului nostru popo 
pe trepte tot mai înalte de bunăstar 
și civilizație.

In aceste momente de înălțătoar- 
și vibrantă trăire patriotică, prilejui 
te de sărbătorirea a 24 de ani de 1: 
istoricul Congres al IX-lea. de cim 
dumneavoastră, mult iubite și stimat 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ctitoru 
României socialiste moderne, ați fos 
ales în funcția supremă de secreta 
general al P.C.R.. comuniștii. toț 
oamenii muncii din județul Tulcea - 
se arată în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN T-ULCEA AI 
P.C.R. — ne alăturăm gîndurilor ș 
sentimentelor cu care vă înconjoară 
într-un unanim omagiu de inimă s 
conștiință, toți fiii patriei noastre 
adresîndu-vă urarea fierbinte să m 
trăiți intru mulți ani in sănătate s 
fericire, pentru a conduce cjj in- 
telebciunC ’£i clarviziune âeSHneli 
partidului și poporului spre bună 
stare și progres.

Ne facem o înaltă datorie de con 
știință să exprimăm și în aceste mo 
mente sentimente de aleasă con 
siderație pentru prodigioasa activi 
tate a tovarășei academician docto 
inginer Elena Ceaușescu. militant d 
frunte al partidului și statului nos 
tru, savant de largă recunoaștere in 
ternațională. consacrată cu înalt; 
competentă șl spirit revoluționar in 
făptuirii politicii interne și externe ; 
partidului, creșterii contribuției ști 
iiiței. invătămîntului și culturii I; 
modernizarea tuturor-sectoarelor eco 
nomiei naționale și asigurarea une 
noi calități a muncii și vieții între 
gului popor.

Irf acest moment istoric pentru în 
treaga națiune, ca expresie a încre
derii. stimei și atașamentului fată d< 
politica internă și externă a partidu
lui și statului nostru, ne exprimăn 
încă o dată deplina adeziune și mîn
dria patriotică fată de Hotărire: 
Plenarei Comitetului Central al Parti 
dului Comunist Român și sustinen 
din adincul inimilor noastre reale 
gerea dumneavoastră în înalta func 
tie de secretar general al partîdulu 
la cel de-al XIV-lea Congres, aceast: 
constituind garanția împlinirii măre 
țelor idealuri ale poporului, ale în
floririi patriei noastre libere și inde 
pendente.

Comuniștii, toți cei ce muncesc, s< 
arată in telegrama colectivului de 
la COMBINATUL MINIER VALEA 
JIULUI, dezbat. în aceasta perioadă, 
in adunările generale de partid, in 
organismele de conducere colectivă, 
cu întreaga competentă și responsa
bilitate comunistă. Tezele și proiec
tul Programului-Directivă pentru 
Congresul al XIV-lea al Partidului 
Comunist Român. în care sint fun
damentate, cu o clarviziune fără 
precedent. - obiectivele majore-, ale 
dezvoltării patriei noastre in cinci
nalul 1991—1995 și orientările in 
perspectivă pînă în anii 2000—2010, 
evidențiind cu adincă mîndri-e par
tinică și patriotică marea dumnea
voastră contribuție la elaborarea a- 
cestor documente programatice de 
cea mai înaltă tinută și valoare ști
ințifică.

In anul al 45-lea al eliberării și 
independentei noastre naționale și al 
Congresului al XIV-lea al partidu
lui, minerii, tehnicienii și inginerii 
din unitățile combinatului nostru 
vor realiza cea mai mare cantitate 
de cărbune din istoria acestui stră
vechi bazin si vor pune temelii si
gure înfăptuirii unei producții și 
mai mari, la nivelul prevăzut in 
Programul partidului nostru pentru 
perioada următoare.

Cu sentimente de înaltă mindrie 
patriotică, de fierbinte dragoste, de 
inaltă stimă și recunoștință, toti oa
menii muncii din Valea Jiului, ase
menea întregului nostru popor, sus
țin cu toată căldura Hotărirea adop
tată în unanimitate de Plenara C.C. 
al P.C.R.. cu privire la propunerea 
de realegere a dumneavoastră in 
funcția supremă de secretar general 
al Partidului Comunist Român.

Vă urăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, multi 
ani fericiți in nobila misiune de 
conducător al partidului și poporu
lui nostru, pentru asigurarea victo
riei depline a socialismului și co
munismului pe pămintul scump al 
patriei.



PAGINA 4 SCÎNTEiA — duminică 23 iulie 1989
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1975 — 16 200 kilograme la
sfecla de zahăr, 1 180 kg la griu, 
1 646 kg la orz, sau 2 649 kg la 
porumb. Dar anii in care, suo 
conducerea organizației de 
pârtia, s-a acționat intens pen
tru însănătoșirea pămintului. 
prin fertilizări și realizarea de 
asolamente corespunzătoare, a- 
veau să-și spună cuvîntul. Cine 
își putea închipui cu ani in 
urmă că vom ajunge la pro- 
ducții-record la sfecla de zahăr, 
de pildă, pe teren neirigat, ,1a 
peste 73 000 de kilograme la 
hectar, că în acest an. de e- 
xemplu. C.A.P.-ul nostru a 
realizat la orz o producție me
die de peste 9 000 de kilograme 
la hectar, cea mai mare din 
istoria unității, sau că la griu 
s-a obținut o producție de 
peste 8 000, kg la hectar? Ni
meni. Nici chiar unii specia
liști. Să nu-mi luați in nume 
de rău faptul că folosesc prea 
multe cifre în intervenția mea, 
dar acestea sint argumente de 
necontestat ale progresului ne
întrerupt. Aș putea da multe alte 
exemple din ultimii 5 ani. cind 
in mod constant am realizat 
producții la nivelul exigențe
lor noii revoluții agrare. Neîn
doios, aceasta arată nu numai, 
superioritatea agriculturii noas
tre socialiste — care beneficia
ză pe scară largă de avantajele 
științei agricole —. ci și faptul 
că in perspectivă numai dez
voltarea intensivă a acesteia, 
așa cum se prevede in proiec
tul Programului-Directivă si 
Tezele pentru Congresul al 
XIV-lea al partidului poate 
duce ca și pină acum la reali
zarea și mai deplină a obiecti
velor noii revoluții agrare".

„In această epocă de intensă 
lumină s-au ridicat cetăți in
dustriale cum nu au mai fost 
pe întregul pămînt românesc 
— ne spunea Dumitru Țanu, 
maistru principal, șef de atelier 
la Laminorul de Tablă Groasă 
nr. 1 Combinatul Siderurgic 
Galați. însăși vatra de foc a 
Galaților stă mărturie in acest 
sens. Geografia țării s-a trans
format și ea. au înflorit prin 
mina omului locuri altădată a- 
ride — mă gindesc la rolul ca
nalului Dunăre — Marea Nea
gră, la cel care va lega Capi
tala de Dunăre și Mare, la ati- 
tea hidrocentrale cu marile lor 
lacuri de acumulare, care au o 
mare importanță în reglarea 
regimului climatic al țării etc. 
Aceste epocale realizări conce
pute intr-un armonios complex 
bonstructiv, determinând, jn, an
samblu înfăptuil-ea țelurilor 
supreme ale paj-ti<JultHrcj- li
bertatea. demnitatea, prosperi
tatea, fericirea omului munci
tor, împlinirea multilaterală a 
personalității sale creatoare — 
s-au ridicat pe baza și pe dez
voltarea necontenită a proprie
tății socialiste. Importantele a- 
cumulări socialiste înfăptuite 
in perioada de după Congresul

Vetre înfloritoare 
ale stiintei si culturii

Tot ce s-a înfăptuit în aceas
tă epocă aflată sub semnul mo
bilizatoarelor hotărîri ale celui 
de-al IX-lea Congres al parti
dului s-a întemeiat cu precă
dere pe cele mai noi cuceriri 
ale revoluției tehnico-științi- 
fice, demonstrind, prin exigen
țele cu totul deosebite ale vas
tei construcții socialiste în 
România, că socialismul este 
indisolubil legat de știință, că 
fără știință inaltele idealuri ale 
partidului, de libertate și bună
stare pentru toți cei ce mun
cesc. nu ar avea sorți de iz- 
bindă. Socialismul românesc 
și-a propus construcția cea mal 
fină, cea mai gingașă, esențială 
pentru izbînda revoluției — 
construcția omului nou. In re
zolvarea acestei ecuații funda-’ 
mentalul rol il au cultura, în- 
vățămintul, știința. într-o înge
mănare de extraordinară suple
țe creatoare. Construcția socia
lismului înseamnă, totodată, 
construcția omului nou intr-un 
proces revoluționar continuu, 
așa cum l-a conceput secreta
rul general al partidului, așa 
cum, de altfel. îl solicită viața, 
practica socialismului. In acest 
sens, în perioada dominată de 
ideile-forță ale celui de-al IX-

TIMP AL MARILOR IDEALURI REVOLUȚIONARE, 

TIMP AL MARILOR ÎMPLINIRI SOCIALISTE
al IX-lea au făcut posibilă tre
cerea la dezvoltarea intensivă 
în toate domeniile, la punerea 
în practică a programului de 
modernizare a producției, la li
chidarea totală a datoriei ex
terne concomitent cu creșterea 
nivelului de trai. Acestea sint 
lucruri care trebuiesc neapărat 
subliniate, ele constituie trai
nicul suport al acțiunilor noas
tre prezente și viitoare, acțiuni 
și mai dinamice. Iată ui rezul
tat concret a! dezvoltării socia
liste — marele Combinat Side
rurgic de la Galați. M-am a- 
flat printre cei care au trăit 
imensa bucurie de a fi în 
preajma secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în ziua de 
14 septembrie 1966. zi în care 
conducătorul partidului și sta
tului a inaugurat primul obiec
tiv de pe platforma combina
tului nostru, Laminorul de Tablă 
Groasă nr. 1. N-am să uit nici
odată ziua aceea. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a tăiat pan
glica inaugurală, ne-a felicitat, 
ne-a urat să dăm producții cît 
mai mari. Peste ani. secreta
rul general al partidului a fost 
în dese rînduri oaspete drag în 
mijlocul nostru, pe platforma 
combinatului siderurgic. La 
inițiativa sa capacitatea de pro
ducție a combinatului a cres
cut continuu, fiind acum, după 
cum se știe, cea mai mare ce
tate de metal a patriei. Aici, la 
Galați, se elaborează în pre
zent peste jumătate din oțelul 
României socialiste. De curind. 
colectivul combinatului a ra
portat realizarea cantității de 
100 milioane tone oțel de la in
trarea în funcțiune a primei 
o'.elării șl pină in prezent. Cit 
privește secția noastră, Lami
norul de Tablă Groasă nr. 1 a 
produs în medie circa un mi
lion tone laminate pe an. ceea 
ce înseamnă că am realizat 
pînă acum aproape 23 milioa
ne tone laminate. Se poate a- 
firma că această realizare cu 
totul deosebită, combinatul nos
tru, mîndră ctitorie a socialis
mului. a schimbat profund viața 
acestor locuri, a oamenilor de 
aici, a contribuit la înfăptuirea 
multor obiective de seamă ale 
economiei naționale. De aceea 
ne exprimăm imensa bucurie, 
satisfacția deplină față de hotă- 
rîrea recentei plenare a Comi
tetului Central al partidului de 
a propune realegerea iubitului 
nostru conducător la Congresul 
al XIV-lea in suprema func
ție de secretar general al parti
dului. Alături de întregul po
por, siderurgiștii gălățeni, toți 
oamenii muncii din județ sint 
beneficiarii direcți ai marilor 
împliniri din anii Epocii de aur 
și se angajează să facă totul 
pentru ca șirul victoriilor so
cialiste să continue mai rodnic 
în viitor sub conducerea mare
lui Erou al națiunii noastre, 
ctitorul de țară nouă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu".

> •
lea Congres, rolul hotăritor în 
elaborarea și înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare econo
mică și socială a țării. în pro
gresul continuu al științei. în- 
vățămîntului și culturii l-a 
avut și-l are tovarășa acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, eminent militant 
politic și de stat, președintele 
Consiliului Național al Științei 
și Invățămintului, Un om nou 
înseamnă un om bine înarmat 
cu datele fundamentale ale ști
inței, ale tehnicii, ale culturii 
în general. Se împletesc în fău
rirea acestei opere de mare 
răspundere acțiunea comună, 
eficace, desfășurată în strinsă 
legătură cu practica, în spațiul 
practicii, rezolvînd totodată 
problemele stringente curente 
ale economiei in special, ale 
construcției socialiste în gene
ral. Intensă ardere intelectu
ală cu folos primordial se pe
trece in marile vetre culturale 
de tradiție, la București și la 
Iași, la Cluj-Napoca și la Ti
mișoara. Au căpătat statut de 
învățămînt superior în anii 
Epocii Nicolae Ceaușescu și alte 
localități din tară, zone care 
prin accelerată dezvoltare au 
căpătat, firesc, necesar drept de 

implementare a științei și teh
nicii în vatra lor. Despre o ast
fel de nouă vatră cultural-știin- 
țifică ne relatează prof. univ. 
dr. Emanuel Diaconescu. de la 
Institutul de Invățămint Supe
rior din Suceava :

„O dată cu dezvoltarea și 

perfecționarea activității în toa
te domeniile de activitate. în 
ultimii ani s-a diversificat si 
profilul de specializare al In
stitutului de Invățămint Supe
rior din Suceava. Astfel, au 
fost înființate in acest oraș 
4 noi secții serale de ingineri, 
și anume : automatizări și cal
culatoare, energetică industria
lă, utilaj tehnologic textil și 
mașini-unelte. Noile secții și-âu 
început activitatea cu succes 

atît sub aspect didactic, cît și 
al integrării cu producția. De 
aceea, avem garanția că atunci 
cind vor absolvi cursurile, in 
cincinalul următor, actualii stu- 
denți vor deveni specialiști de 
nădejde.

Totodată. în domeniul cerce

tării științifice. în actualul cin
cinal la noi s-au aprofundat și 
consolidat preocupările ante
rioare privind lubrificația elas- 
tohidrodinamică și aplicațiile ei 
tehnice și prelucrarea electro- 
chimică a materialelor extradu- 
re. Menționez că, beneficiind 
de sprijinul prețios al condu
cerii partidului, de îndrumarea 
permanentă a tovarășei acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. am reușit să rea

lizăm numeroase invenții din 
cele două domenii. în același 
timp, institutul nostru a parti
cipat cu lucrări la multe con
grese și conferințe internaționa
le de specialitate. Re u;,ate.e 
preocupărilor noastre in do
meniul cercetării, al legării 

strinse a invățămintului cu pro
duc,ia, ne-a permis să încheiem 
numeroase contracte de cola
borare cu întreprinderi din în
treaga tară : studenții participă 
astfel la soluționarea unor pro
bleme deosebite de producție, 
contribuind la implementarea 
mai rapidă a rezultatelor cer
cetării in activitatea producti
vă. Strădaniile noastre sint 
subordonate imperativului for
mării unor cadre cu o temeini

că pregătire, care să poată 
răspunde, prin cunoștințele teo
retice și practice dobindite. ce
rințelor progresului lehnico- 
științific. de modernizare si 
dezvoltare accelerată a econo
miei naționale in cincinalul ur
mător, așa cum se prevede in 

documentele ce vor fi supuse 
dezbaterii Congresului al XIV- 
lea al partidului. Susținem cu 
toată hotărirea propunerea cu 
privire la realegerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu,. la cel 
de-al XIV-lea Congres. în su
prema funcție de secretar 
general al partidului. Cu toții 
vedem în acest act politic ga
ranția cea mai sigură a mersu
lui nostru neabătut înainte, a 
propășirii și bunăstării națiunii 

române, care, de Ia istoricul 
Congres al IX-lea. și-a încre
dințat destinul unei persona
lități politice de excepție, în

Strîns uniți, 
sub conducerea partidului 

clasei muncitoare
De 24 de ani ne aflăm în 

plină înaintare spre cel mai 
glorios drum, drumul mărețe
lor înfăptuiri socialiste și co
muniste pe pămîntul românesc. 
Toate aceste înfăptuiri sint ro
dul muncii pline de abnegație, 
de dăruire a întregului nostru 
popor condus de partid. înțe
leaptă sa călăuză spre viitorul 
do aur — comunismul —, centrul 
său vital de la care emană 
șuvoiul nesecat al marilor sale 
energii creatoare. Continua întă
rire a rolului conducător al 
partidului in această perioadă, 
faptul că partidul a condus și 
conduce strălucit opera de edi
ficare socialistă a patriei au în
tărit necontenit prestigiul și au
toritatea acestuia in rîndul po
porului. De aici marea încrede
re a poporului în partid, faptul 
că politica partidului este pe 
drept cuvint socotită propria 
politică a poporului. Fără un 
partid puternic care să fi avut 
capacitatea de a uni într-o 
tărie de granit în jurul său. al 
secretarului său general. în
tregul popor. conducindu-I din 
victorie în victorie de-a lungul 
acestor ultimi 24 de ani. nu 
ar fi fost posibilă glorioasa 
epopee a socialismului. Sint 24 
de ani de cînd Partidul Comu
nist Român, în frunte cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu, făuri
torul României moderne, con
duce în România împreună cu 
poporul și pentru popor. 
Pe drept cuvint, referin- 
du-se la partid, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu dă o pu
ternică replică celor care, aiu
rea, pledează pentru împărți
rea puterii cu alte partide în 
unele țări socialiste : „Dacă. se 
poate spune așa el ar trebui să 
împartă rolul său numai cu o 
singură forță, și anume cu po
porul și numai cu poporul".

La Arad, intr-o convorbire cu 
noi. ne spunea Aurel Pănescu. 
secretarul comitetului de partid 
de la întreprinderea de Vagoa
ne : „Judecind cu minte lim
pede, pe baza faptelor, a ex
perienței construcției noastre 
socialiste, ne stringem rinduri- 
le și mai mult în jurul parti
dului nostru, al secretarului său 
general, ctitorul de tară nouă, 
care de 24 de ani ne călăuzeș
te cu fermitate spre noi piscuri, 
tot mai înalte, de progres și 
civilizație. De aceea. într-un 
gînd și-o simțire cu țara în
treagă împlinim o înaltă dato
rie de conștiință exprimînd in 
numele comuniștilor, al celor 
peste 12 000 de constructori de 
vagoane din Arad, adeziunea 
deplină la Hotărirea Plenarei 
C.C. al P.C.R., cu privire la 
propunerea de realegere a to
varășului Nicolae Ceaușescu în 
suprema funcție de secretar ge
neral al partidului, hotărîre ce 
ne-a umplut inimile de bucurie 
și care. în aceste zile de pro
funde semnificații istorice, ge
nerează o puternică mobilizare 
a tuturor energiilor noastre 
creatoare la înfăptuirea ne
abătută a sarcinilor de plan.

Expresie a voinței de neclin

O țară nouă, puternică, mîndră de demnitatea și liberta
tea ei cîștigate cu eforturi, cu dăruire revoluționară, învin- 
gind de-a lungul a 24 de ani petrecuți de la cel de-al 
IX-lea forum al comuniștilor numeroase greutăți și obstacole 
pe care urcușul spre orizonturile mai luminoase ale viitorului 
ni le-au pus în față inerent...

O țară nouă, strîns unită în jurul Partidului Comunist 
Român, al iubitului lui conducător, încrezătoare în justețea și 
neasemuita frumusețe a nobilelor idealuri de construcție a so
cietății în care exploatarea omului de către om nu mai este 
posibilă, în care etica și echitatea socialistă sînt suverane...

O țară nouă, puternică, aduce înalt omagiu, la acest mo
ment aniversar, partidului și conducătorului lui iubit care, 
cu 24 de ani în urmă, cu genial spirit vizionar a dăltuit in 
materia densă a viitorului prezentul nostru fericit, făcînd mereu 
posibilă cucerirea a noi și noi orizonturi de progres și civi
lizație pe pămîntul românesc.

Dionisie SINCAN
cu sprijinul corespondenților „Scînteii" 

Fotografii : Sandu CRISTIAN

cercat militant revoluționar, 
pătruns de o adîncă dragoste 
de tară și popor — tovarășul 
N.co.ae Ceaușescu".

tit a întregii națiuni, propune
rea de realegere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in fruntea 
gloriosului nostru partid con
stituie un sincer și înălțător 
omagiu pe care comuniștii, toți 
cei ce trăim pe pămîntul pa
triei multimilenare il aducem, 
și cu acest prilej, celui mai 
iubit fiu al poporului, eminen
tului om politic și cie stat, ca.e 
a deschis cu strălucire cea mai 
fertilă epocă din viata și is
toria poporului român, vizionar 
și erudit gînditor. personalita
te proeminentă a mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale.

Mărețele realizări pe care 
le-am obținut în anii care 
au urmat Congresului al 
IX-lea n-ar fi fost posibi
le fără un partid puternic al 
clasei muncitoare, fără con
tribuția inestimabilă a tova
rășului Nicolae Ceaușescu la 
promovarea în rîndurile parti
dului a spiritului revoluționar, 
a demnității și conștiinței sale 
de forță politică conducătoare 
a întregii sdcietăți.

In pas cu devenirea socia
listă a țării, cu marile izbinzi 
obținute in acești minunați ani 
de istorie nouă și noi. comu
niștii. toți cei ce muncim la în
treprinderea de Vagoane din 
Arad am realizat importante 
ritmuri de creștere a produc
ției, am făcut cunoscută în 
lume, prin vagoanele ce circu
lă azi pe toate magistralele 
globului, vocația de construc
tor a poporului nostru, dorin
ța sa de pace, prietenie și co
laborare. Numai în acest cin
cinal. produsele noastre au fost 
livrate unor beneficiari din 42 
de state, din Europa. Asia, A- 
merica de Nord și America de 
Sud. Africa. Australia. Urmînd 
neabătut îndemnurile și orien
tările formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. sarcinile 
și obiectivele pe care ni le-a 
trasat cu prilejul memorabile
lor vizite de lucru efectuate în 
întreprinderea noastră, azi ne 
mindrim cu faptul că exportul 
reprezintă peste 70 la sută din 
producția pe care o realizăm 
în acest an. că în primul se
mestru am livrat partenerilor 
străini, în devans, cu 2 pină 
la 6 luni. 500 vagoane de 
marfă și 33 vagoane pentru 
călători și că în acest an am 
asimilat în fabricație 12 tipuri 
noi de vagoane.

Exprimind adeziunea noastră 
unanimă față de proiectul Pro
gramului-Directivă și Tezele 
pentru viitorul forum suprem 
al comuniștilor, care constituie 
noi și mobilizatoare programe 
de muncă și luptă revoluționa
ră pentru întregul nostru po
por. dînd glas hotărîrii noastre 
de neclintit de a susține din 
adîncul inimilor realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu în 
funcția supremă de secretar 
general al partidului, ne an
gajăm să muncim cu răspun
dere și abnegație pentru reali
zarea tuturor sarcinilor ce re
vin întreprinderii noastre".

(Urmare din pag. I)
întreprins o analiză aprofundată a 
stadiului construcției socialismu
lui în țara noastră, au supus unei 
riguroase examinări științifice 
realizările primei etape de făurire 
a noii orînduiri, au pus in lumină 
neajunsurile, greșelile și erorile 
săvîrșite, stabilind căi și modali
tăți limpezi pentru înlăturarea 
efectelor lor, a cauzelor care le-au 
generat. Spunîndu-se pe nume 
ploconirii sterile în fața străină
tății, neîncrederii in forțele crea
toare ale clasei muncitoare, ale 
poporului, mimetismului in gîn- 
dire și acțiune, dogmelor osificate 
ce înăbușeau creația proprie, s-a 
realizat o ruptură hotărită cu teo- 
r?’ „modelului unic", s-a procla- 
r t si înfăptuit dreptul partidului 
de '••'■i elabora de sine stătător 
strategia politică, așezindu-se la 
temelia activității teoretice si prac
tice a pariidului principiul apli
cării creatoare a legităților gene- 
ral-valabile la condițiile concrete 
și trebuințele fundamentale ale 
țării. A fost repusă în drepturi 
istoria națională, s-a restabilit 
adevărul cu privire la formarea 
poporului și a limbii române, la 
contribuțiile românești la îmbogă
țirea tezaurului de valori mate- 

k_______________________________  

riale Și spirituale al umanității, 
istoria redevenind ceea ce trebuia 
să fie : intiia carte a națiunii, 
oglinda limpede, ca apa unui lac 
adine. în care poporul să-și vadă 
rădăcinile puternice care-1 leagă 
de vatra pe care trăiește, să-și cu
noască puterile, să-și înțeleagă 
menirea.

Cu contribuția determinantă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. în 
această perioadă au fost elaborate 
și puse in lucrare cele mai larg 
cuprinzătoare programe de dezvol
tare economico-socială, pornin- 
du-se de la adevărul că efortul 
propriu este hotăritor în asigu
rarea progresului, că pentru înlă
turarea răminerii în urmă a eco
nomiei naționale, pentru creșterea 
sa generală armonioasă și accele
rată este necesară alocarea siste
matică a unei importante părți 
(circa o treime) din venitul națio
nal pentru fondul de dezvoltare. 
Pe această temelie, s-au asigurat 
ritmuri înalte de creștere a forțe
lor de producție ale societății am
plasarea lor echilibrată pe întregul 
cuprins al patriei, modernizarea 
continuă a bazei tehnico-materiale 
prin implementarea operativă în 
producție a celor mai noi cuceriri 
ale revoluției tehr.ico-știintifice 
contemporane. România se înfăți
șează astăzi cu o economie puter

nică, modernă, armonioasă. S-a 
tradus cu exemplară consecventă în 
viată concepția potrivit căreia ști
ința, învătămîntul. cultura repre
zintă factori hotărîtori ai progre
sului economico-social. aceste do
menii cunoscind. sub conducerea de 
înaltă competentă științifică a to
varășei academician doctor inginer

MDMEKT ISTORIC IN VIATA PARTIDULUI Șl A TĂRII
Elena Ceaușescu, o puternică în
florire, o continuă sporire a con
tribuției lor la soluționarea pro
blemelor dezvoltării generale a 
patriei socialiste.

Sub impulsul gindirii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și cu aportul 
său hotăritor s-au perfec’ionat 
necontenit formele de organizare și 
conducere a vie*ii sociale, s-a fău
rit un larg cadru democratic de 
participare a oamenilor muncii la 
dezbaterea, elaborarea si înfăp
tuirea politicii interne și externe 
a partidului și statului. O compo
nentă fundamentală a acestui ca
dru democratic original o consti
tuie amplul dialog cu țara al 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, prilej de analiză siste
matică, la fața locului, a stadiului 
îndeplinirii obiectivelor stabilite.

Cu adevărat, astăzi poporul a 
devenit stăpin deplin al destinelor 
sale, făurindu-și activ și conștient 
prezentul și viitorul ; cu adevărat, 

politico- 
și cultural-educativă 
formării și dezvoltării 
socialiste, 

moral-politic 
pătruns de

în România socialistă noua orîn- 
duire se clădește cu poporul și 
pentru popor, cu oamenii si pentru 
oameni. S-a desfășurat cu consec
ventă o vastă activitate 
ideologică 
consacrată 
conștiinței 
profilului 
nou, adine 
și îndatoririle sale, de 
rile ce decurg din noua 
tie socială, din noul său 
litic ; pe această bază s-a forjat o 
nouă gindire economică si politică, 
s-a lărgit necontenit orizontul de 

plămădirii 
al omului 
drepturile 
răspunde- 
lui condi- 
statut po-

cunoaștere al oamenilor și capaci
tatea lor de înțelegere a fenome-

nelor, s-a întărit conștiința de 
sirte a națiunii.

Toate aceste înfăptuiri și fieca
re în parte au contribuit la conso
lidarea necontenită a unității na
țiunii noastre socialiste, la cimen
tarea frăției și solidarității oame
nilor muncii din țara noastră, 
vechilor resorturi ale unității na

țional-statale românești adăugîn- 
du-li-se altele, care au intărit-o 
necontenit. Tara se înfățișează 
astăzi strîns unită în jurul parti
dului, al secretarului său general, 
adine pătrunsă de adevărul că 
unitatea a fost izvorul forței po-< 
porului de-a lungul istoriei, că ea 
a fost temelia trainică pe care 
s-au clădit marile sale înfăptuiri 
socialiste și tot ea cheză^uiește 
prezentul socialist, viitorul de 
prosn'Titat''. de demnitate și inde
pendent al României.

Anii care au trecut de la Con
gresul al IX-lea al partidului — 
ani inscrlsi în Inima ponorului si 
în paginile cărții de istorie sub 

numele marelui Erou al Româ
niei socialiste de astăzi, „Epoca 
Nicolae Ceaușescu" — au consti
tuit, deopotrivă, răstimpul unei 
active prezențe a partidului, a 
țării in viața internațională. Pre
zență caracterizată prin promo
varea unor idei și teze de mare 
valoare principială privind rela
țiile dintre popoare sau organi
zarea lumii de astăzi, prin susți
nute inițiative și demersuri poli
tico-diplomatice menite să contri
buie la soluționarea problemelor 
fundamentale ale lumii contempo
rane numai și numai în consens 
cu aspirațiile și voința de pace si 
prietenie ale popoarelor. Tocmai de 
aceea. România, ilustrul său pre
ședinta, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
reprezintă adevărate simboluri ale 
muncii constructive, ale voinței de 
pace, ale aspirațiilor de progres, 
de existentă și dezvoltare liberă 
ale popoarelor. Așa cum au năzuit 
înaintașii, tricolorul se înaltă as
tăzi, peste tot în lume, mindru, 
demn, respectat.

La 24 de ani de la istoricul Con
gres al IX-lea. poporul român 
privește cu mindrie la mărețele 
înfăptuiri ale acestei epoci, la 
calea eroică pe care a străbătut-o 
in făurirea unei economii puter
nice si moderne. în conturarea 
unei înfățișări noi, mîndre și dem

ne pentru toate așezările sale. în 
ridicarea calității muncii și vieții 
oamenilor țării, în dobîndirea unui 
remarcabil prestigiu internațional. 
Pe temelia acestor înfăptuiri, el 
scrutează cu încredere viitorul

A

prefigurat de documentele Congre
sului al XIV-lea, convins că, așa 
cum scria poetul. în el „se află 
și număr și putere" spre a urca 
spre noi piscuri, spre a adăuga 
noi și mărețe realizări la cununa 
de împliniri a patriei socialiste.

Spre noi și luminoase țeluri mo
bilizează documentele programa
tice aflate acum în dezbaterea în
tregului popor ; spre ele cheamă, 
sub semnul unei inalte răspunderi 
patriotice, secretarul general al 
partidului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. în- 
demnind ca marile evenimente ale 
acestui an — cea de-a 45-a ani
versare a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă și Congresul al 
XIV-lea al partidului — să fie 
întîmpinate cu noi și mărețe suc
cese în toate domeniile, cerind ca 
dezbaterea documentelor progra
matice pentru viitorul forum al 
comuniștilor români să însemne
ridicarea ne noi trepte calitative a 
întregii activități, spre binele și 
progresul continuu al societății 
contemporane românești.

N.co.ae
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ARABE EGIPT

Domnului MOHAMED HOSNI MUBARAK
Președintele Republicii Arabe Egipt

CAIRO

Oameni ai muncii de pe ogoare raportează 
încheierea recoltării griului și a altor culturi 

și realizarea unor producții mari la hectar

LA GRIU

Județul Harghita raportează realizarea planului 
pe trei ani și opt luni din actualul cincinal

Județul Botoșani - 8185 kg la hectar
In telegrama adresată tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar genera! al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, Comitetul Județean Botoșani al P.C.R. rapor
tează încheierea recoltării griului de pe întreaga su
prafață, obținînd o producție medie de 8 185 kg la 
hectar.

Unități 
cu producții

mari la hectar
ÎN JUDEȚUL TIMIȘ

• întreprinderea Agricolă de
Stat Grabăți -- 9 110 kg la
hectar

• întreprinderea Agricolă de
Stat Sinandrei — 8 225 kg la

într-o telegramă adresată to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU. 
secretar general al Partidului Co
munist Român. președintele Re
publicii Socialiste România, Comi
tetul Județean Harghita al P.C.R. 
raportează că oamenii muncii din 
industria județului au îndeplinit, 
în ziua de 21 iulie a.c„ planul 
productiei-mari'ă industriale afe
rent perioadei de 3 ani și 8 luni 
din actualul cincinal, ceea ce a 
permis obținerea, peste prevederi, 
a unor importante cantităti de pi
rită. cupru in concentrate, fontă 
brută, cherestea, produse ale in
dustriei electrotehnice, utilaje teh
nologice pentru industria chimică 
și alimentară, tricotaje, destinate 
economiei naționale și exportului, 
a căror valoare însumează aproape 
1,6 miliarde lei. Cele 41 de zile 
câștigate in realizarea sarcinilor de 
plan au la bază munca plină de 
abnegație a tuturor celor ce mun
cesc în industria harghiteană în 
vederea aplicării cu consecventă a 
orientărilor și indicațiilor date de

secretarul general al partidului cu 
prilejul vizitelor de lucru efectua
te în acest județ. îndeplinirii pro
gramelor de organizare științifică 
si modernizare a proceselor de 
producție, de introducere a progre
sului tehnic, de ridicare a nive
lului tehnic și calitativ al produ
selor.

Declicînd acest succes împlinirii 
a 24 de ani de la Congresul al 
IX-lea al partidului — se arată 
in telegramă — oamenii muncii 
harghiteni se angajează să nu pre
cupețească nici un efort în vede
rea transpunerii în viată a sarcini
lor. orientărilor și indicațiilor to
varășului Nicolae Ceausescu reie
șite din cuvîntările rostite lă Ple
nara C.C. al P.C.R. din iunie a.c. 
și la recenta Plenară a Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii, in- 
tîmpinind cu rezultate deosebite 
marile evenimente politice ale a- 
eestui an — sărbătoarea națio
nală de la 23 August si Congresul 
al XIV-lea al partidului.

(Agerpres)

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Arabe Egipt îmi face o deosebită 
plăcere să vă adresez cele mai calde felicitări.

Sint încredințat că relațiile de prietenie și cooperare dintre țările noastre 
se vor dezvolta și amplifica și în viitor, in interesul popoarelor român și 
egiptean, al cauzei generale a păcii și colaborării internaționale.

Folosesc acest prilej pentru a vă transmite cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de bunăstare și prosperitate poporului egip
tean prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste

TELEGRAMĂ
Primul-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, Con
stantin Dăscălescu, a trimis o tele
gramă primului-ministru al Republi
cii Arabe Egipt, Atef Mohamed Na
guib Sedki, prin care îi transmite 
cele mai bune urări cu ocazia ani
versării Zilei naționale a țării sale, 
în telegramă este exprimată convin-

România

gerea că. actionind în 
legerilor convenite Ia 
guvernele celor două țări își vor a- 
duce. in continuare, o contribuție 
importantă la dezvoltarea și diversi
ficarea raporturilor de colaborare 
dintre țările noastre în toate dome
niile.

spiritul înțe- 
nivel inalt,

Cu sentimente de profundă dra
goste și reeunoștintă. oamenii mun
cii din agricultura județului Bo
toșani raportează, cu deo
sebita SATISFACȚIE, RECOL
TAREA GRIULUI DE PE ÎN
TREAGA SUPRAFAȚA SI OBȚI
NEREA UNEI PRODUCȚII MEDII 
DE 8 185 KG LA HECTAR. CEA 
MAI MARE RECOLTA DIN ÎN
TREAGA ISTORIE A ACESTOR 
STRĂVECHI PLAIURI ROMA
NEȘTI.

Vă raportăm, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general, 
că rezultatele fără precedent pe 
care le-am obținut au fost posibile, 
înainte de toate, datorită aplicării 
neabătute a prețioaselor indicații și 
orientări pe care ni le-ați dat dum
neavoastră. sprijinului permanent, 
direct, pe care îl acordați agri

culturii. Au fost respectate cu stric
tețe tehnologiile de lucru, s-a acor
dat o grijă mai mare asigurării 
densității plantelor.

în aceste zile, forțele sînt concen
trate la eliberatul terenurilor, la 
însămintarea culturilor duble, la 
strîngerea și depozitarea furajelor, 
la executarea altor lucrări de 
sezon.

Călăuziți de exemplul dumnea
voastră de revoluționar și patriot 
înflăcărat, vă asigurăm, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar gene
ral. că vom munci cu întreaga 
dăruire și pasiune revoluționară 
pentru a obține recolte peste pre
vederile de plan. întîmpin'înd ast
fel marea sărbătoare de la 23 Au
gust și Congresul al XIV-lea al 
partidului cu rezultate cit mai bune.

hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Teremia Mare — 8 205 
kg la hectar

IN JUDEȚUL CLUJ
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție „Scinteia" — Comuna 
Luna — 9 006 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție „6 Martie“ — Cimpia 
Turzii — 8 164 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție „Unirca“-Turda — 
8127 kg Ia hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cuzdrioara — 8 014 kg 
la hectar

Județele Cluj, Timiș și Vîlcea raportează 
realizarea planului pe 3 ani și șapte luni 

din actualul cincinal

Județul Satu Mare — 8 HO kg la hectar
In telegrama adresată tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, Comitetul Județean Satu Mare al P.C.R. ra
portează încheierea recoltării griului de pe întreaga 
suprafață, obținînd o producție medie de 8 110 kg la 
hectar.

Cu calde sentimente de dra
goste și adîncă recunoștință, oa
menii muncii de pe ogoarele ju
dețului Satu Mare RAPORTEAZĂ 
CA AU ÎNCHEIAT RECOLTATUL 
GRIULUI DE PE TOATE SU
PRAFEȚELE CULTIVATE. OBȚI- 
NIND O PRODUCȚIE MEDIE DE 
8 110 KG LA HECTAR, CEA MAI 
MARE DIN ÎNTREAGA ISTORIE 
A ACESTOR PROSPERE PLAIURI 
ROMANEȘTI.

S-au realizat recolte bune și la 
culturile de răpită, mazăre de gră
dină. cartofi timpurii, căpșuni, le
gume, iar în prezent se recoltează 
inul pentru fibră, cultură tehnică 
la care se prelimină depășirea pre
vederilor de plan.

Aceste realizări obținute de co
operatorii. mecanizatorii și specia
liștii din unitățile agricole de stat 
și cooperatiste ale județului do
vedesc cu puterea faptelor că nu
mai proprietatea socialistă asupra 

ămintului asigură obținerea de 
reducții mari, sigure și stabile, la 

nivelul cerințelor noii revoluții 
agrare.

Vă raportăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. că în 
aceste zile acționăm Ia întreți
nerea culturilor de porumb, 
sfeclă de zahăr, floarea-soarelui, 
soia, la strîngerea cartofilor, le
gumelor și fructelor, la recol
tarea și depozitarea tuturor re
surselor furajere, avînd convin
gerea că și la alte culturi, cit și 
in zootehnie vom obține produc
ții mari, superioare tuturor reali
zărilor de pină acum. Totodată, în 
prezent lucrăm la eliberatul tere
nurilor. executarea arăturilor, a 
insămințării culturilor duble și 
succesive.

Lucrătorii ogoarelor județului 
Satu Mare vă asigură pe dum
neavoastră. mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, că își 
vor consacra întreaga energie și 
putere de muncă înfăptuirii sarci
nilor ce le revin, pentru a întim- 
pina cu noi și semnificative succe
se marea sărbătoare a poporului 
român de la 23 August și cel de-al 
XIV-lea Congres al partidului.

IN JUDEȚUL BACĂU
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Nicolae Bălcescu — 
8 500 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Valea Seacă — 8 480 kg 
la hectar

• Unitatea agroindustrială Ba
cău — 8 200 kg la hectar

în telegrame adresate tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, oamenii 
muncii din unitățile agricole de 
stat și cooperatiste respective ra
portează. cu îndreptățită mindrie, 
că au realizat producții mari de 
grîu la hectar. superioare celor 
planificate. . .

în prezent — se relevă în tele
grame — importante forțe sînt an
trenate la eliberarea terenurilor 
de resturi vegetale, efectuarea a- 
răturilor și a insămințării cultu
rilor duble și succesive. De aseme
nea. o atenție deosebită se acordă 
recoltării legumelor și fructelor și 
transportării lor la unitățile de 
industrializare și de desfacere, în
treținerii culturilor prăsitoare, 
stringerii și depozitării furajelor.

în încheiere, telegramele expri
mă hotărirea țăranilor cooperatori, 
a mecanizatorilor, specialiștilor, a 
tuturor oamenilor muncii de la 
sate de a munci cu dăruire și ab
negație pentru a realiza în acest 
an producții vegetale si animalie
re cit mai mari, corespunzător ce
rințelor si exigentelor noii revolu
ții agrare.

JUDEȚELE HARGHITA, BRĂILA, CARAȘ-SEVERIN, IAȘI, HUNEDOARA, 

SUCEAVA, GORJ, SATU MARE, VlLCEA, BACĂU, VASLUI, BIHOR,

BISTRIȚA-NĂSĂUD, SĂLAJ Șl VRANCEA AU ÎNCHEIAT RECOLTAREA 

MAZĂRII CU PRODUCȚII MARI LA HECTAR,

în telegrama adresată to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, de Co
mitetul Județean Cluj al P.C.R., se 
arată : Comuniștii, oamenii muncii 
din județul Cluj raportează că in 
ziua de 21 iulie au îndeplinit sarci
nile de plan la producția indus
trială pe trei ani și șapte luni, 
Ceea ce va permite să se obțină, 
pînă la sfirșitul acestei luni, o 
producție suplimentară de aproape 
un miliard de lei. Pe această bază 
se vor livra peste prevederile de 
plan însemnate cantităti de mi
nereuri de fier și substanțe ne
metalifere, produse metalurgice și 
chimice, utilaje tehnologice, mate
riale de construcții, mobilier și 
produse ale industriei ușoare. Prin 
aplicarea măsurilor cuprinse în 
programele de perfecționare a or
ganizării muncii și modernizare a 
producției, s-a reușit să se obțină 
întregul spor de producție pe sea
ma creșterii productivității muncii, 
să se asigure un grad de înnoire 
a produselor în anii actualului cin
cinal de 76 la sută.

Vă încredințăm, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general — 
se subliniază in telegramă — că 
oamenii muncii clujeni acționează 
ferm pentru' a îndeplini în condi
ții exemplare sarcinile de plan pe 
anul in curs și pe Întregul cinci
nal, pentru a întimpina cea de-a 
45-a aniversare a revoluției de 
eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă și Con
gresul al XIV-lea al partidului cu 
rezultate deosebite.

într-o telegramă adresată tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, Comite
tul Județean Timiș al P.C.R. 
raportează că în aceste zile de 
puternică angajare patriotică, ge
nerată de împlinirea a 24 de ani 
de la Congresul al IX-lea al parti
dului, eveniment de însemnătate 
cardinală pentru destinul socialist 
și comunist al națiunii noastre, oa
menii muncii din industria jude
țului au îndeplinit în ziua de 22 
iulie prevederile de plan la pro- 
ductia-marfă industrială pe trei 
ani și șapte luni din actualul cin
cinal, succes ce va permite să se 
realizeze, pină la sfirșitul acestei 
luni, o producție suplimentară de

aproape 800 milioane lei. Sint cre
ate astfel premisele realizării și 
livrării, peste prevederile de plan, 
a unor însemnate cantități de uti
laje miniere și metalurgice, produ
se ale industriei chimice și electro
tehnice, motoare electrice, aparate 
de măsură și control, o gamă largă 
de bunuri de consum. Acest succes 
are la bază materializarea măsu
rilor cuprinse în programele de 
perfecționare a organizării și de 
modernizare a proceselor de pro
ducție. promovarea mai intensă a 
creației tehnico-științifice.

Vă asigurăm, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general — 
se arată in telegramă — că sintem 
ferm hotăriți să muncim și in con
tinuare, cu sporită dăruire și res
ponsabilitate comunistă, pentru a 
întimpina marile evenimente poli
tice din acest an cu noi și semni
ficative realizări, care să sporească 
tot mai mult contribuția județului 
Timiș la înfăptuirea grandioaselor 
programe de dezvoltare multilate
rală a scumpei noastre patrii.

în telegrama adresată tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, de Comitetul 
Județean Vîlcea al P.C.R., se spu
ne : Aducînd împreună cu între
gul popor omagiul nostru fierbin
te momentului istoric marcat de 
cei de-al IX-lea Congres, cînd la 
cirma destinelor partidului și po
porului ați fost investit. dumnea
voastră. . mult stimate tovarășe 
secretar general, avem satisfacția ■ 
Tie' a vă raporta că în ziua de 21 
iulie oamenii muncii din județul 
nostru au realizat sarcinile la pro- 
ducția-marfă industrială pe pe
rioada care a trecut din acest 
cincinal, asigurind toate condițiile 
pentru obținerea, pînă la Sfirșitul 
acestei luni, a unor importante 
cantităti de produse necesare eco
nomiei naționale si la export, în 
valoare de 250 milioane lei.

Puternic mobilizați de străluci
tul dumneavoastră exemplu de 
muncă și viață revoluționară, vă 
încredințăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că 
oamenii muncii de pe meleagurile 
noastre. în frunte cu comuniștii, 
vor acționa cu înalt spirit de răs
pundere pentru înfăptuirea neabă
tută a obiectivelor și programelor 
de dezvoltare economico-socială a 
patriei.

Poporul egiptean sărbătorește 
astăzi împlinirea a 37 de ani de la 
revoluția din 23 iulie 1952, care a 
marcat un moment de cea mai 
mare însemnătate în istoria țării 
sale. Punînd capăt regimului mo
narhic corupt și aservit intereselor 
străine, actul de la începutul de
ceniului al șaselea a deschis calea 
afirmării de sine stătătoare a 
Egiptului, a realizării unor apre
ciabile transformări economico- 
sociale cu caracter înnoitor. Aces
te rezultate sînt vizibile în confi
gurația numeroaselor localități 
de pe valea Nilului, dar mai ales 
la Cairo, capitala țării. Fondat in 
urmă cu peste un mileniu, orașul 
a ajuns în prezent o adevărată 
metropolă cu aDroximativ 12 mili
oane de locuitori. Noi edificii im
punătoare și moderne artere de 
circulație îmbogățesc zestrea sa 
edilitară.

în spiritul politicii sale consec
vente de solidaritate militantă cu 
popoarele arabe, cu toate popoare
le care au pășit pe calea dezvoltă
rii de sine stătătoare, România 
socialistă urmărește cu viu inte
res succesele obținute de poporul

egiptean. între țara noastră șl 
R. A. Egipt s-au statornicit relații 
de prietenie și colaborare, care 
cunosc un curs mereu ascendent. 
O contribuție decisivă la realizarea 
acestei evoluții pozitive au avut-o 
numeroasele întîlnlri la nivel 
înalt de la Cairo și București, care 
prin acordurile și înțelegerile con
venite au deschis rodnice perspec
tive conlucrării bilaterale pe cele 
mai diverse planuri. In ultimii ani 
s-a înregistrat o intensificare sub
stanțială a schimburilor comercia
le și s-au materializat o seamă de 
importante acțiuni de cooperare. 
Cu prilejul convorbirilor desfășu
rate în luna septembrie a anului 
trecut la Cairo, între președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Hosni Mubarak, s-a convenit să se 
acționeze în continuare, în spiritul 
înțelegerilor stabilite, pentru o și 
mai strînsă colaborare reciproc 
avantaioasă. Extinderea continuă 
a relațiilor dintre România și 
Egipt coreșpunde pe declin intere
selor reciproce, inscriindu-se. tot
odată. ca o contribuție de seamă Ia 
cauza păcii și înțelegerii interna
ționale

TELEGRAME EXTERNE
Documentele consfătuirii de la București 

difuzate la O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). 

— La sediul Națiunilor Unite din 
New York au fost difuzate — ca 
documente oficiale ale Adunării Ge
nerale a O.N.U. — Comunicaiul Con
sfătuirii Comitetului Politic Consul
tativ al statelor participante la Tra
tatul de Ia Varșovia, care a avut

loc la 7—8 iulie, la București, pre
cum și Declarația conducătorilor ță
rilor socialiste, „Pentru o Europă 
stabilă și în securitate, fără arme 
nucleare și chimice, pentru reduce
rea substanțială a forțelor armate, 
armamentelor și cheltuielilor mili
tare".

------------------------------------------------------ ------ - ■ J

Convorbiri sovieto-chineze
MOSCOVA 22 (Agerpres). — La 

Moscova a avut loc o întrevedere 
între Nikolai Rijkov, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și Tian Jivun. membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.C., 
vicepremier al Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze, aflat in capitala 
sovietică in fruntea . delegației gu
vernamentale participante la lucră
rile sesiunii Comisiei mixte sovie
to-chineze de colaborare economi

că și tehnico-științifică. De ambeta 
părți — relatează agenția T.A.S.S. — 
s-a subliniat că, în condițiile norma
lizării relațiilor pe linie de stat, re
stabilirea legăturilor dintre P.C.U.S, 
și P.C. Chinez oferă premise poli
tice favorabile pentru consolidarea 
bunei vecinătăți, a încrederii si 
prieteniei tradiționale dintre cele 
două popoare, hotărîrii celor două 
state de a adinei procesul de trans
formări pozitive în viața internațio
nală.

Dificultăți economice ale Iugoslaviei, generate 
de datoria externă

Un interviu al președintelui Prezidiului R.S.F.I.

DISTINCȚII DECERNATE PENTRU LOCUL I 
OCUPAT IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

BELGRAD 22 (Agerpres). — Pre
ședintele Prezidiului R.S.F. Iugosla
via. Janez Drnovșek. a declarat în- 
tr-un interviu că dificultățile eco
nomice ale Iugoslaviei decurg. în 
mare măsură, din obligațiile sale 
financiare fată de străinătate.

„Este greu de reorganizat și sta
bilizat o economie în condițiile unui

transfer de fonduri către străinătate 
impus de rambursarea datoriilor ex
terne. O astfel de situație nu este 
normală și trebuie găsite cele mai 
bune soluții, cu atît mai mult cu cit 
sintem victime ale instabilității pie
ței financiare internaționale și ale 
fluctuației dobînzilor", a subliniat 
președintele Prezidiului R.S.F.I.

IAR JUDEȚELE CĂLĂRAȘI, TIMIȘ, BRĂILA, GORJ Șl MEHEDINȚI

au Încheiat recoltarea rapiței cu producții mari la hectar
în telegrame adresate tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, comitetele jude
țene de partid Harghita, Brăila, 
Caraș-Severin, Iași, Hunedoara, 
Suceava, Gorj, Satu Mare, Vîlcea, 
Bacău, Vaslui, Bihor, Bistrița-Nă- 
săud. Sălaj și Vrancea raportează 
încheierea recoltării mazării boabe 
de pe întreaga suprafață, obținînd 
producții medii de 4 850, 4 620,
4 282, 4 260, 4 258, 4 255, 4 250, 4 235, 
4 233, 4 225, 4 214, 4 212. 4 211, 4 210 
și, respectiv, 4 210 kg boabe la hec
tar.

Totodată, comitetele județene de 
partid Călărași, Timiș, Brăila, Gorj 
și Mehedinți raportează, în tele
grame adresate conducătorului 
partidului și statului, încheierea 
recoltării rapiței. cultură la care 
s-a obținut o producție medie la 
hectar de 3 420, 3 311 3 250, 3 200 și, 
respectiv, 3 106 kg la hectar.

Telegramele subliniază că obține
rea acestor producții a fost posibi
lă ca urmare a măsurilor privind 
extinderea mecanizării lucrărilor 
agricole, aplicarea de îngrășăminte 
și amendamente in conformitate 
cu regulile agrotehnice, respecta
rea tehnologiilor, efectuarea cores

punzătoare a întreținerii culturilor, 
în prezent, eforturile lucrătorilor 

de pe ogoare sint îndreptate în 
direcția eliberării terenurilor, efec
tuării arăturilor și insămințării 
culturilor duble, recoltării legume
lor și fructelor, stringerii și depo
zitării furajelor.

Telegramele dau glas angaja
mentului oamenilor muncii din a- 
gricultură de a acționa cu ener
gie pentru a obține rezultate cit 
mai bune în acest an agricol, 
cinstind cu noi fapte de muncă săr
bătoarea națională de la 23 August 
și Congresul al XIV-lea al parti
dului.

Unități cu producții mari de mazăre la hectar
IN JUDEȚUL TIMIȘ

• întreprinderea Agricolă de 
Stat Sinnicolau Mare — 4 951 
kg boabe Ia hectar

• Unitatea Agricolă Industrială 
Timișoara — 4 678 kg boabe 
la hectar

IN JUDEȚUL OLT

o întreprinderea Agricolă de 
Stat Brebeni — 4 921 kg
boabe Ia hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție „Unirea" Corabia — 
4 915 kg boabe la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Seaca — 4 870 kg
boabe la hectar

O Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Călinești — 4 840 kg 
boabe Ia hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Stoicănești — 4 790 kg 
boabe la hectar

IN JUDEȚUL MEHEDINȚI

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Crivina — 4 564 kg
boabe la hectar

★

Lucrătorii ogoarelor din aces
te unități de stat și coopera
tiste au adresat tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU telegrame 
în care, raportînd despre obținerea 
unor producții superioare celor pre
văzute, subliniază că la baza aces
tor realizări stau mai buna folosi-e 
a mașinilor și utilajelor, respec
tarea cu strictețe a tehnologiilor de 
lucru privind întreținerea solului și 
culturilor. întărirea ordinii și dis
ciplinei, precum și mai buna orga
nizare a muncii.

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Corlățel — 4 460 kg 
boabe la hectar

IN JUDEȚUL BOTOȘANI

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Vlăsinești — 4 550 kg 
boabe la hectar

★

Telegramele relevă că în pre
zent se acționează cu forțe .sporite 
pentru efectuarea întreținerii cultu
rilor. executarea altor lucrări de 
sezon. între care însămințarea cul
turilor duble, recoltarea fructelor, 
legumelor și a furajelor.

Cei ce lucrează în unitățile men
ționate se angajează să acționeze 
cu forțe sporite pentru a obține, in 
acest an. cele mai mari producții 
corespunzător exigențelor noii re
voluții agrare.

în cadrul unor adunări festive care 
au avut loc in aceste zile, unităților 
economice, institutelor de cercetări 
și proiectări si centralelor distinse cu 
înaltul titlu de „Erou al Muncii So
cialiste" în anul 1988 le-au fost 
înminate „Steagul Roșu" și Diploma 
de onoare ale Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România pentru ocuparea locului I 
pe țară, în anul trecut, în între
cerea socialistă.

Asemenea festivități s-au desfă
șurat ia Institutul de Cercetări Chi
mice ICECHIM, întreprinderea de 
Utilaj Chimic „Grivița Roșie" Bucu
rești. Centrala de Utilaje și Piese de 
Schimb pentru Industria Chimică și 
Petrochimică București. Centrala 
Antrepriză Generală de Construcții 
Industriale București. întreprinderea 
de Piese Radio și Semiconductor! 
Băneasa. Fabrica de Confecții Scor- 
nicești. județul Olt. întreprinderea 
de Mașini Grele București. Mina 
Baia Sprie. județul Maramureș. în
treprinderea Metalelor Rare Bucu
rești. întreprinderea de Comerț Ex
terior ..Dunărea". Oficiul Național de 
Turism „Carpati" Brașov. întreprin
derea Electrocentrale „Porțile de 
Fier" Drobeta-Turnu Severin. între
prinderea de Turism. Hoteluri și 
Restaurante București. Institutul 
pentru Proiectări de Secții și Uzine 
Metalurgice București.

Participant^ la adunări au adresat 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, telesrame în 
care se dă glas sentimentelor de 
aleasă gratitudine pentru înalta pre
țuire adusă muncii lor nrin 
decernarea titlului de „Erou al Mun
cii Socialiste". Este exprimată dra
gostea fierbinte. înalta stimă și pro
funda recunoștință pe care aceste

prestigioase colective muncitorești le 
nutresc, asemenea Întregului popor, 
fată de conducătorul iubit al parti
dului și statului nostru, pentru 
pilduitoarea sa activitate revolu
ționară pusă cu neasemuită dăruire 
in slujba împlinirii celor mai nobi
le aspirații ale națiunii noastre, 
propășirii multilaterale a tării, creș
terii prestigiului ei în lume, bună
stării tuturor fiilor patriei.

In cuvinte vibrante este exprima
tă deplina satisfacție față de 
I-Iotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
privind realegerea, la cel de-al 
XIV-lea Congres al Partidului Co
munist Român, in funcția supremă 
de secretar general al partidului, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
opțiune fundamentală care dă garan
ția continuării politicii de puternică 
înflorire economico-socială a Româ
niei socialiste.

în telegrame se aduce un cald 
omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, 
militant de seamă al partidului și 
statului nostru, pentru contribuția 
remarcabilă adusă la elaborarea și 
înfăptuirea programelor de dezvol
tare a patriei, pentru afirmarea largă 
a științei. învătămintului și culturii 
românești.

Telegramele dau expresie hotărîrii 
nestrămutate a muncitorilor si spe
cialiștilor din aceste harnice colecti
ve de muncă de a acționa cu dăruire 
patriotică și înaltă răspundere, în 
spirit revoluționar, pentru reali
zarea sarcinilor și obiectivelor pe 
acest cincinal, pentru a întimpina 
marile evenimente ale anului cu 
rezultate deosebite în dezvoltarea 
economico-socială a patriei, con
tribuind astfel la înaintarea Româ
niei în ritm susținut pe calea so
cialismului și comunismului.

(Agerpres)

Proteste împotriva modernizării 
armamentului nuclear

LONDRA 22 (Agerpres). — în co
mitatul Oxfordshire a început o 
amplă campanie de protest împotri
va programului de modernizare a 
armelor nucleare, elaborat de strate
gii militari ai N.A.T.O. Motivul a- 
cestei ample acțiuni l-a constituit 
hotărirea comandamentului N.A.T.O. 
de a aduce din S.U.A. la baza mi
litară americană de la Apper Hay- 
ford peste 50 de bombardiere 
„F-lll", care pot transporta rachete 
de croazieră cu focoase nucleare.

Realizarea acestor planuri primej
dioase, a declarat un reprezentant 
al Mișcării britanice pentru dezar
marea nucleară, duce la o spirală a 
cursei înarmărilor. Participantii la 
demonstrațiile organizate în acest 
scop purtau pancarte pe care se 
aflau scrise următoarele lozinci : 
„Nu dorim ca pe pămrntul nostru 
să se afle armament nuclear ame
rican !“, „Armele americane — in 
S.U.A. !“
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r Agențiile de presă transmit: 1
I O ȘEDINȚA A BIROULUI PO- 
1 LITIC AL C.C. AL P.M.U.P. a 

avut loc la Varșovia, în cadrul
I căreia s-a procedat Ia o analiză 
I a situației politico-sociale din Po

lonia după sesiunea Adunării Na-
■ ționale. S-a arătat, printre altele, 

că situația economică necesită for-
1 marea cit mai grabnică a unui 

nou guvern. în acest context. Bi- 
| roul Politic sprijină ideea formării 
I unui guvern de Înțelegere naționa

lă, transmite agenția P.A.P.
ÎN SPRIJINUL REUNIFICARII 

PAȘNICE A COREEI. Pe muntele 
Paekdu a început călătoria inter- 

I națională de studiu în Coreea pen- 
I tru pace si reunificare. la care par

ticipă militanți pacifiști din nume- 
I roase țări ale lumii, precum si de- 
I legatul Consiliului Național al Re

prezentanților Studenților din Co-
■ reea de Sud. informează agenția 
I A.C.T.C. Cu prilejul ceremoniei

inaugurale, participanții, care își 
Ivor încheia călătoria pe muntele 

Hanna, treeînd prin Panmunjon. 
au făcut publică o declarație în 

I care sprijină reunificarea Dașnică 
I a poporului coreean, cerind înce

tarea exercitiilor militare comune 
I americano—sud-coreene, precum și 

retragerea imediată a efectivelor 
S.U.A. și a tuturor armelor nuclea- 

I re din Coreea de Sud.

ÎN EGIPT a fost marcată sim- | 
bată Ziua națională a țării. La Uni- | 
versitatea din Cairo a avut loc o 
manifestare la care au fost pre- . 
zenti președintele Hosni Mubarak, I 
primul-ministru Atef Sedki, Mus- ’ 
tafa Kamal Helmy, președintele 
Consiliului Consultativ (Shura), | 
alte oficialități egiptene. |

ÎN CONSILIUL DE SECURITA- , 
TE AL O.N.U. au avut loc con- I 
sultări cu privire la situația crea
tă in Cipru în urma incidentelor 
soldate cu violarea statutului zo- I 
nei-tampon care separă capitala ță- I 
rii. în cursul acestor incidente, un 
post al forței de observatori ai ■ 
O.N.U. din Cipru a fost distrus. | 
Anterior, secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, , 
și-a exprimat preocuparea în le- I 
gătură cu situația creată și a cerut 1 
celor două părți — ciprioții greci 
și ciprioții turci — să dea dovadă | 
de reținere. I

ATAC CU RACHETE ASUPRA . 
KABULULUI. Extremiștii afgani | 
au bombardat din nou eu rache
te, in cursul zilei de sîmbătă, o- 
rașul Kabul, transmite agenția | 
T.A.S.S. în urma acestui atac, cel I 
puțin 20 de persoane și-au pier
dut viata. O rachetă a căzut în i 
apropierea unei stații de autobuz I 
din centrul orașului, unde se afla 1 
un mare număr de oameni.
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CEĂUȘESCU - ROMÂNIA
Simbolul unei strălucite afirmări in lume in apărarea

Punînd pe primul plan activitatea de realizare a planurilor și programelor privind dezvoltarea economico-socială a țării 
și făurirea cu succes a socialismului, partidul nostru, Romania socialistă au dus în același timp o politică activă de colaborare 
cu toate statele lumii, fără deosebire de orinduire socială, participind cu toate forțele lor la soluționarea marilor probleme 
ale vieții internaționale, la lupta pentru dezarmare, pentru pace. Se poate afirma că în perioada de după Congresul al IX-lea 
al partidului nu au fost probleme mai importante la care România socialistă să nu-și fi adus o contribuție activă la soluționarea lor 
in interesul destinderii, al dezarmării, al păcii și colaborării intre toate națiunile lumii.

NICOLAE CEĂUȘESCU
'-------------------

Deschizător de noi orizonturi pentru dezvoltarea socialistă a pa
triei. Congresul al IX-lea al partidului s-a înscris, totodată, ca un 
eveniment de importanță cardinală pentru activitatea internațio
nală a partidului și statului nostru. Retrospectiva drumului par
curs în arcul de timp inaugurat de istoricul forum dl comuniști
lor români pune în evidență, ca una din componentele fundamen
tale ale afirmării României socialiste pe marea scenă a lumii, 
politica de amplă deschidere internațională inițiată și promovată 
cu consecvență de secretarul general al partidului, președintele 
țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu. O politică în care își găsesc 
manifestarea plenară trăsăturile definitorii ale modului de gîn- 
dire și acțiune ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, ales la isto
ricul Congres în fruntea partidului — spiritul revoluționar ardent, 
umanismul și înalta principialitate, capacitatea deosebită de a 
investiga și sintetiza evoluțiile și tendințele noi de pe arena mon
dială.

Cu o înaltă conștiință a responsabilității istorice față de desti
nele poporului român, față de interesele întregii umanități, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a formulat teze de inestimabilă valoare 
teoretică și practică asupra evoluției lumii în care trăim, a avan
sat inițiative și propuneri constructive pentru soluționarea, in 
consens cu aspirațiile tuturor națiunilor, a marilor probleme ale 
contemporaneității. Sînt larg cunoscute și se bucură de o amplă 
recunoaștere internațională acțiunile desfășurate de România, de 
președintele țării pentru dezvoltarea continuă a relațiilor cu toate 
statele lumii, indiferent de orînduirea lor socială, pen

tru întronarea în raporturile dintre acestea a principiilor noi, de 
egalitate, respect al independenței și suveranității naționale, de 
neamestec în treburile interne și avantaj reciproc — singurele de 
natură a asigura o dezvoltare liberă și independentă tuturor na
țiunilor.

România s-a afirmat în toți acești ani ca o țară profund anga
jată în soluționarea marilor probleme ale lumii contemporane ; 
pentru înfăptuirea dezarmării și in primul rină a dezarmării nu
cleare, de soluționarea căreia depind înseși destinele civilizației, 
menținerea vieții pe pămînt; pentru făurirea unui sistem trainic 
și durabil de securitate pe continentul european; pentru renun
țarea definitivă la politica de forță și la amenințarea cu forța și 
rezolvarea conflictelor și a tuturor problemelor litigioase exclusiv 
pe cale pașnică, prin tratative; pentru eradicarea subdezvoltării 
și edificarea unei noi ordini economice internaționale.

In această politică dinamică și constructivă, principială, profund 
umanistă se află sursa înaltei prețuiri, stimei și considerației de 
care se bucură în lume tovarășul Nicolae Ceaușescu ; în aceasta se 
află sursa prestigiului internațional al Partidului Comunist Ro
mân, al României socialiste.

Tezele pentru cel de-al XIV-lea Congres al partidului, docu
ment programatic de excepțională însemnătate, pun în lumină jus
tețea politicii externe consecvente a partidului și statului nostru, 
stabilind, totodată, direcții și căi de acțiune realiste, de largă cu
prindere pentru împlinirea idealurilor celor mai scumpe ale uma
nității.

Amplă deschidere in numele colaborării si prieteniei intre popoare
tn cei 24 de ani care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, țara noastră și-a 

extins larg relațiile politice, economice, tehnico-științifice cu toate statele lumii, fără deosebire 
de orinduire socială.

• Dacă în 1965 România avea relații di
plomatice cu 66 de țări, ea întreține astăzi 
relații diplomatice și economice cu 155 de 
state de pe toate continentele.

Mesajul de pace al poporului român, 
dorința sa de colaborare fructuoasă cu toate 
statele lumii au fost cu strălucire exprimate 
pe toate meridianele globului cu prilejul celor 
peste 250 de vizite oficiale întreprinse de to
varășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu to

varășa Elena Ceaușescu. In același timp, con
ducătorul partidului și statului a avut pe 
pămintul țării noastre întîlnirî și convorbiri 
Cu peste 300 de șefi’ de stat și de guvern.
* ‘ • Activitate;» ■ • WpfSlipsită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru afirmarea unui nou 
mod de gîndire și acțiune în viața interna
țională se bucură de un larg ecou și o înaltă 
prețuire pe toate meridianele lumii, așa cum 
o demonstrează apariția in cei 24 de ani

care au trecut de la Congresul al IX-lea 
a peste 180 de volume în circa 30 de țări 
de pe toate continentele, consacrate operei 
teoretice și practice a secretarului general al 
partidului, președintele Republicii.

• Însemne prestigioase ale înaltului oma
giu adus conducătorului partidului și statu
lui sînt și cele peste 130 de înalte ordine și 
medalii conferite de numeroase țări, institu
te și organizații naționale și internaționale. 
Totodată, tovarășul Nicolae Ceaușescu a pri
mit titlul de „Doctor Honoris Causa" al unui 
important număr de prestigioase universități 
din întreaga lume.

Pentru înlăturarea primejdiei nucleare
si înfăptuirea dezarmării

Pornind de la realitatea că problema fundamentală a zilelor noastre este oprirea cursei 
înarmărilor, în primul rind a înarmărilor nucleare, Și trecerea la măsuri reale de dezarmare. România 
a prezentat de-a lungul acestor ani multiple inițiative și propuneri constructive, de larg răsunet 
internațional.

Pentru o Europă unită, a națiunilor libere si indepeadente

• Țara noastră a desfășurat și desfășoară o 
Intensă activitate în cadrul Comitetului pentru 
dezarmare de la Geneva.

• Studierea sistematică și dezbaterea periodică 
în cadrul O.N.U., la propunerea României, a con
secințelor economice și sociale ale cursei înarmă
rilor și a efectelor sale asupra păcii și securității 
în lume — inițiativă lansată de la tribuna O.N.U. de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

• La propunerea țării noastre s-a hotărît con
vocarea de sesiuni speciale ale Adunării Gene
rale a O.N.U. consacrate dezarmării.

• Din inițiativa țării noastre a fost adoptată

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a formulat, totodată, principalele linii ale unui program cutezător 
și realist de acțiune, care are in vedere toate aspectele dezarmării. Intre altele, propunerile românești 
preconizează :

• realizarea de noi acorduri între U.R.S.S. și S.U.A. 
privind reducerea cu 50 la sută a rachetelor nu
cleare strategice și a unui acord general privind 
lichidarea deplină a oricăror arme nucleare ;

• oprirea tuturor experiențelor nucleare, renun
țarea la activitățile de militarizare a spațiului

Pentru promovarea tratativelor ca singura cale 
de soluționare a problemelor litigioase

Una din sursele înaltului prestigiu de care România socialistă, președintele ei se bucură in 
lume se află in perseverența cu care partidul și statul nostru au acționat și acționează pentru soluțio
narea conflictelor armate, a oricăror probleme litigioase dintre state, exclusiv pe cale pașnică, 
prin tratative.

însuși faptul că, în prezent, in legătură cucele mai multe focare de conflict se desfășoară 
negocieri intre părțile interesate reprezintă o confirmare a justeței pozițiilor țării noastre in această 
privință.

• Din inițiativa țării noastre, în 1979, pe or
dinea de zi a Adunării Generale a O.N.U. au 
fost înscrise pentru prima dată punctele privind : 
„Reglementarea pe cale pașnică a diferendelor 
dintre state" și „Dezvoltarea și întărirea bunei 
vecinătăți".

• in 1982, Adunarea Generală a O.N.U. a a- 
doptat, la propunerea României, „Declarația pri
vind reglementarea pașnică a diferendelor inter
naționale".

• Trei ani mai tîrziu, tot din Inițiativa țării noas
tre, a fost adoptat „Apelul solemn către toate sta
tele aflate în conflict de încetare fără intirziere 
a acțiunilor armate și de soluționare a proble

„Declarația privind promovarea în rîndurile ti
neretului a idealurilor de pace, respect reciproc 
și înțelegere", a cărei adoptare a dus la procla
marea anului 1985 drept „An internațional al tine
retului".

• De un amplu ecou s-au bucurat demersuri
le conducătorului partidului și statului nostru pen
tru preîntîmpinarea amplasării rachetelor cu rază 
medie de acțiune pe continentul european.

• România a redus în mod unilateral, în toamna 
anului 1986, în urma referendumului organizat din 
inițiativa președintelui țării, cu 5—10 la sută ar
mamentele, efectivele și cheltuielile militare.

cosmic și realizarea unui acord corespunzător pri
vind eliminarea armelor chimice, în strînsă legă
tură cu eliminarea tuturor armelor nucleare î

• crearea de zone lipsite de arme nucleare și 
chimice in Balcani, in alte zone din Europa și de 
pe alte continente.

melor dintre ele pe calea tratativelor și angaja
mentul statelor membre ale O.N.U. de a regle
menta stările de încordare și conflict, diferende
le existente pe cale politică, de a se abține de 
la folosirea forței și amenințarea cu forța, de la 
orice intervenție in treburile interne ale altor state".
• De mai mulți ani, România acționează pen

tru crearea în cadrul O.N.U. a unei comisii de 
bune oficii, mediere sau conciliere, la care să 
recurgă statele aflate în conflict.

• Țara noastră a militat și militează pentru re
glementarea la masa negocierilor a situațiilor con- 
flictuale djn Orientul Mijlociu, din zona Golfului, 
din America Centrală și din alte părți ale lumii.

înscriind edificarea securității europene ca un obiectiv de prim ordin al politicii sale 
externe. România socialistă, președintele Republicii au acționat cu principialitate și consecvență 
în tot acest timp pentru realizarea unei Europe unite, pornind de la diversitatea orînduirilor 
sociale existente, pentru transformarea continentului european intr-un continent al păcii, în
țelegerii și colaborării.

• încă din 1965, din inițiativa țării noas
tre, a fost adoptată la O.N.U. o importantă 
rezoluție consacrată îmbunătățirii relațiilor de 
bună vecinătate intre statele europene apar- 
ținînd unor sisteme economice și sociale dife
rite, rezoluție care a creat terenul pregătirii 
și desfășurării istoricei Conferințe pentru secu
ritate si cooperare în Europa, de la Helsinki, 
din 1975.
• Prin inițiativele sale, România a contri

buit intr-o mare măsură la elaborarea nor
melor democratice ale C.S.C.E., Actul final 
de la Helsinki conținînd, de asemenea, nenu
mărate idei prezentate de țara noastră.

• în baza orientărilor președintelui 
Nicolae Ceaușescu, țara noastră a jucat un 
rol important în adoptarea la Conferința de 
la Stockholm (1984—1986) a unui complex de 
măsuri de ordin politic și tehnico-militar des
tinate să reducă riscul unui război și să în
tărească securitatea și încrederea pe conti
nent.

Pentru lichidarea subdezvoltării 
si făurirea unei noi ordini 

economice internaționale
Este meritul secretarului general al partidului, președintele 

Republicii, de a se fi numărat printre primii șefi de stat care 
au formulat conceptul de nouă ordine economică internațională, 
de a fi elaborat o concepție originală, unitară și cuprinzătoare 
și de a fi definit un program concret de măsuri în vederea 
realizării acestui deziderat.

in concepția României, a președintelui Nicolae Ceaușescu, 
înfăptuirea acestui obiectiv impune ;
• sporirea eforturilor proprii ale țărilor în curs de dezvoltare 

pentru punerea largă în valoare a resurselor de care dispun ;
• dezvoltarea unei largi și neîngrădite cooperări internaționa

le pentru sprijinirea eforturilor țărilor în curs de dezvoltare ;
• restructurarea actualului sistem financiar-monetar și demo

cratizarea organizațiilor financiare internaționale ;
• soluționarea globală, politicoreconomică a problemei da

toriilor externe ale țărilor in curs de dezvoltare ;
• eliminarea practicilor discriminatorii și a barierelor din co

merțul internațional ; renunțarea la impunerea de embargouri și 
de măsuri de constringere economică pe considerente politice ;

• asigurarea accesului statelor în curs de dezvoltare la cu
ceririle științei și tehnicii contemporane ;

• convocarea unei conferințe speciale în cadrul O.N.U., cu 
participarea statelor dezvoltate și a țărilor în curs de dezvoltare, 
pentru soluționarea tuturor acestor probleme.

• „Considerentele și propunerile României, 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu privind 
problemele dezarmării, întărirea încrederii și 
securității pe continentul european", prezen
tate la negocierile privind reducerea forțelor 
armate și armamentelor convenționale în Eu
ropa și a celor pentru adoptarea unor noi 
măsuri de încredere si securitate, care au 
început la 6 martie 1989 la Viena, se înscriu 
ca o contribuție concretă la promovarea cau
zei securității europene.

în vederea realizării unui echilibru militar 
la niveluri cît mai reduse, România a propus, 
între altele :

® cele două alianțe militare să treacă la 
reducerea armamentelor și efectivelor milita
re, astfel incit pînă în anul 2000 acestea să 
reprezinte 50 la sută față de nivelul actual ; 
într-o primă etapă, reducerile să reprezinte 
25-30 la sută ;

® în paralel, să se realizeze și reducerea 
cheltuielilor militare cu aceleași procente, sta

tele participante urmînd să-și asume, prin an
gajamente unilaterale, obligația că nu vor fo
losi mijloacele financiare eliberate de pe urma 
reducerilor în alte scopuri militare.

în ceea ce privește negocierile pentru a- 
doptarea unor noi măsuri de încredere și 
securitate, țara noastră a propus, între oi
țele :

® noua generație de măsuri de încredere 
și securitate să cuprindă restrîngerea inten
sității și ariei activităților militare ;

® stabilirea de măsuri care să preîntîm- 
pine accidentele nucleare ;

® renunțarea la unele activități care pot 
genera neîncredere și încordare ;

® stabilirea unor zone de securitate și co
ridoare de-a lungul frontierelor dintre state 
și la linia de contact dintre cele două blocuri 
militare ;

® prevenirea creșterii încordării prin inter
zicerea dislocării de noi trupe, dezvoltării și 
amplasării de noi baze pe teritoriul altor 
state ;

* adoptarea de măsuri privind înghețarea 
cheltuielilor militare la nivelul actual și înce
perea de negocieri în vederea reducerii lor 
ulterioare.

Pentru întărirea solidarității
si unității de acțiune a tuturor 

forțelor progresiste
Congresul al IX-lea al partidului are meritul de a fi inau

gurat o nouă gîndire și în ce privește raporturile din miș
carea comunistă și muncitorească internațională, de a fi pus 
bazele unui concept de amplă deschidere în legătură cu întă
rirea unității și solidarității in epoca noastră.

O în acest răstimp, P.C.R. s-a pronunțat și a acționat cu 
toată hotărîrea pentru renunțarea la vechile practici în 
relațiile dintre partidele comuniste și muncitorești, pentru dezvol
tarea colaborării și solidarității pe principii noi, de deplină egali
tate, de respect al independenței și autonomiei fiecărui partid. 
Așa cum se evidențiază în Tezele, pentru Congresul al XIV-lea, în 
prezent este mai necesară ca oricînd întărirea colaborării și 
solidarității partidelor comuniste, pe baza principiilor socialismu
lui științific, a concepției revoluționare despre lume și viață, a 
materialismului dialectic și istoric.

• Totodată, P.C.R. acționează pentru dezvoltarea colaborării 
cu partidele socialiste și social-democrate, cu mișcările de eliberare 
națională, cu partidele de guvernămînt din țările în curs de dezvol
tare, cu toate ' forțele care se pronunță pentru progres și pace.

® P.C.R. întreține relații de colaborare cu peste 203 de partide 
comuniste și muncitorești, socialiste și social-democrate, partide de 
guvernămînt din țările în curs de dezvoltare, alte forțe democratice, 
iar F.D.U.S., organizațiile de masă și obștești din țara noastră 
întrețin și dezvoltă legături cu. circa 1 700 de formațiuni și orga
nizații.


