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Miercuri, 24 iulie, a a- 
vut loc Plenara Comitetu
lui Central și a activului 
central de partid, consa
crată aniversării a 20 de 
ani de la Congresul al 
IX-lea 'al Partidului Co
munist Român și de la a- 
legerea tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu în funcția de se
cretar general al partidu
lui, precum și sarcinilor ce 
revin organelor și organi
zațiilor de partid, comuniș
tilor, tuturor oamenilor 
muncii, în realizarea nea
bătută a hotărîrilor Con
gresului al XIII-lea, a Pro
gramului de făurire a so
cietății socialiste multila
teral dezvoltate și înainta
re a României spre comu
nism.

Lucrările Plenarei s-au 
desfășurat în atmosfera în- 
suflețitoarc, de intensă ac
tivitate politică, de puter
nică emulație creatoare, de 
fermă angajare revoluțio
nară în care oamenii mun
cii, întregul popor cinstesc 
aniversarea marelui eveni
ment din viața partidului 
și a țării, cu noi și remar
cabile înfăptuiri, acționea
ză cu toate forțele pentru 
realizarea programelor de 
dezvoltare economico-șo_ 
cială a țării, a mărețelor 
obiective stabilite de Con
gresul al XIII-lea, între
gind imaginea înfloritoare 
a României de azi și con- 
tinuînd amplul și comple
xul proces, început în urmă 
cu 20 de ani, de edifi
care a unei economii mo
derne, de ridicare neîntre
ruptă a nivelului de trai, 
material și spiritual, al 
națiunii noastre.

Plenara a avut loc în 
Sala Palatului Republicii, 
unde, la 24 iulie 1965, Con
gresul al IX-lea a ales pe 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu

Grandioasa manifestare din 
Piața Republicii

Cuvîntarea rostită de to
varășul Nicoiae Ceaușescu 
in încheierea lucrărilor Ple
narei Comitetului Central 
al Partidului și a activului 
central de partid o l'oțt ur
mărită, o dată cu întreaga 
țară, de peste 150 000 de 
cetățeni ai. Capitalei aflați 
în Piața Republicii, munci
tori, intelectuali. militari, 
studenți și elevi s-au în
trunit aici pentru a omagia 
alături de întregul nostru 
popor, drumul de glorie în
scris în istoria patriei prin 
marile izbînzi ale celor 20 
de ani care.au trecut de 
la Congresul al IX-lea, de 
cînd tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu a fost ales în 
funcția suprema de condu
cere a partidului.

După încheierea ' lțicrări. 
lor Plenarei, aclamați

în cea mai înaltă funcție 
de conducere în partid.

La sosirea în sală a se
cretarului general al parti
dului, toți cei prezenți, au 
l'ăcut conducătorului iubit 
o primire entuziastă. To
varășul Nicoiae Ceaușescu 
a fost salutat cu puternice 
aplauze, urale și ovații.

In această atmosferă vi
brantă, în prezidiu au luat 
loc, împreună cu tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, cu to
varășa Elena Ceaușescu, 
membrii și membrii suple- 
anți ai Comitetului Politic 
Executiv, secretarii C.C. al 
P.C.R., membri ai Comi
tetului Central al partidu
lui, conducători de insti
tuții centrale, organizații 
de masă și obștești. Eroi 
ai muncii socialiste, alți 
oameni ai muncii din in
dustrie și agricultură, se
cretari ai unor comitete 
de partid, reprezentanți ai 
vieții noastre științifice și 
culturale, membri de partid 
cu stagiu din ilegalitate.

In sală erau prezenți 
membrii și membrii suple- 
anți ai Comitetului Cen
tral al partidului, membrii 
Comisiei Centrale de Revi
zie, ai Colegiului Central 
de Partid, membri de par
tid cu stagiu din ileg i- 
litate, activiști ai C.C. al 
P.C.R, ai organizațiilor de 
masă și obștești, cadre de 
conducere din ministere, 
instituții și unități eco
nomice, secretari 
ai unor comitete de partid, 
numeroși invitați din rîn- 
durile muncitorilor și țăra
nilor cooperatori, oameni
lor de știință, artă și cul
tură, al militarilor forțe
lor noastre armate.

Sala Palatului Republi
cii, care a găzduit atîtea 
evenimente de seamă din 
viața partidului și popo
rului nostru, avea un as

ile .puternice ale color pre
zenți, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid 
și de stat s-au îndreptat, 
printr-un adevărat culoar 
viu, format de mulțime în 
Piața Republicii spre șe
rbul Comitetului Centre) 
ii partidului.

Din zeci de mii de piep
turi se scanda cu însufle
țire „Ceaușescu — P.C.R !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu — Pace !“.

Tineri și tinere, îmbră- 
cați în frumoase costume' 
naționale, șoimi ai patriei 
și pionieri, mii și mii de 
oameni ai muncii au în
conjurat cu deosebită căl
dură pe tovarășul Nicoiae 
Ceâttșcs.cu, ; pe ' tovarășa 
Elena- CeaușesCu, ioferipdu'-. 

pect sărbătoresc. Fundalul 
scenei era dominat de por
tretul tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu, încadrat de dra
pele tricolore și roșii. Se 
aflau înscrise „20 de ani 
de la Congresul al IX-lea 
al Partidului Comunist 
Român", precum și datele 
jubiliare „1965—1985“, ca
re cuprind, sub arcul lor 
de timp, cea mai străluci
tă perioadă din istoria pa
triei, intrată în conștiința 
națiunii sub denumirea ei 
eroică „Epoca Nicoiae 
Ceaușescu",

Lucrările Plenarei Co
mitetului Central al P.C.R. 
și a activului central de 
partid au fost deschise de 
tovarășul N i c Q 1 a e 
Ceatișescu.

S-a aprobat, în unani
mitate, ordinea de zi a 
Plenarei:

— Aniversarea a 20 de 
ani de la Congresul al 
IX-lea al Partidului Co
munist Român și de la a- 
legerea tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu în funcția de 
secretar general al parti
dului, precum și sarcinile 
ce revin organelor și orga
nizațiilor de partid, comu
niștilor, tuturor oamenilor 
muncii în îndeplinirea 
neabătută a hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea al 
partidului, a Programului 
de făurire a societății socia
liste multilateral dezvolta
te- și înaintare a României 
spre comunism.

A urmat momentul so
lemn ce a dat expresie, în 
cel mai înalt grad, senti
mentelor de nețărmurită 
dragoste, stimă și prețuire 
pe care comuniștii, toți ce
tățenii patriei le nutresc 
față de conducătorul iubit 
al partidului și statului

(Continuare în pag. a 4-a)

Ic buchete de flori. Gru
puri mari de sportivi au 
format cu trupurile lor pi
ramide. deasupra cărora 
înălțau portretul tovarășu
lui Nicoiae Ceaușescu, pre
cum și imense pancarte pe 
care era înscris: „Epoca
Ceaușescu — epoca demni
tății și măreției României 
socialiste !“.

Tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu. au răspuns cu 
prietenie manifestărilor de 
dragoste .și prețuire cu ca
re sin t înconjurați.

De la' balconul Comite-, 
tului Central, . tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu a răs
puns acestor impresionante 
manifestări de stimă și ne
țărmurită încredere în

(Continuare în pag., a 4-a)

OMAGIUL 

adus tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

de Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român. 
Consiliul Național al Frontului 

Democrației și Unității Socialiste, 
Consiliul de Stat și Guvernul 

Republicii Socialiste România, 
cu prilejul aniversării a două 

decenii de la Congresul al IX-le a 
al partidului

Mult stimate și iubite tovarășe Nicoiae voastră hotăritor în înfăptuirea uriașelor 
Ceaușescu, transformări revoluționare pe care Ro-

In această memorabilă zi, cînd aniver- mânia le-a cunoscut în cei 20 de ani 
săm împlinirea a două decenii de la de eînd conduceți destinele partidului 
Congresul al IX-lea — istoricul forum f* ale poporului. Apreciem cu profundă 
care, exprimînd voința unanimă a tu- mîndrie — așa cum poporul însuși o 
turor comuniștilor, a întregului popor, face — că anii aceștia de victorii fără 
v-a ales în funcția supremă de secretar seamăn alcătuiesc epoca cea mai lumi- 
general al Partidului Comunist Român noasă din întreaga noastră existență, pe 
—, vă adresăm cele mai calde felicitări care, cu aleasă cinstire, o numim cu to- 
și vă exprimăm cele mai profunde sen- I** „Epoca Nicoiae Ceaușescu". 
timente de prețuire și recunoștință pen- Reînvestirea dumneavoastră do către 
tru contribuția excepțională pe care o Congresele al X-lea, al XI-lea, al XII-lea 
aduceți Ia făurirea destinului nou, so- ?’ al XIII-lea in înalta funcție de so
cialist al patriei noastre. crctar general al partidului, alegerea ca

Prin analiza riguroasă, științifică a Primul președinte al Republicii — act 
drumului parcurs de societatea noastră !st°nc, reconfirmat pentru a patra oară 
de la revoluția de eliberare socială și ,n acest an> Prin voința întregii națiuni 
națională, antifascistă și antiimperialistă au , cxpiesjc, în cel mai înalt 
de la 23 August 1944 și pînă la Con- gradl dragostei fierbinți și încrederii 
greșul al IX-lea, prin viziunea nouă, pro- pema,Jg*nite cu care toți fiii patriei vă 
fund revoluționară, dialectică și umanis- uiconjoaiă in fiecare clipă a istoriei, 
tă pe care ați exprimat-o în acel istoric ;s * ,V°lna unanima a națiunii noastre 
iulie 1965, prin înflăcăratul îndemn a- socia,iste de a va ști mereu în fruntea 
dresat tuturor fiilor țării de a-și uni sa. dumneavoastră, conducătorul lu- 
fortele în jurul partidului și a-și făuri care ,ntruchipați cele mai alese
în mod conștient viitorul socialist și co- ' ,r‘ut‘ a,e poporului român, revoluțio- 
munist, dumneavoastră, mult stimate și naral consecvent și cutezător care, de 
iubite tovarășe secretar general Pcste_0 jumătate de veac, desfășurați o 
a-ti făcut ca marele forum comunist de PJla?a activitate consacrată împlinirii 
acum 20 de ani — care a descătușat e- tocătorilor de libertate și independență 
nergiile creatoare ale celor ce muncesc a.lc Poporului român, triumfului revolu- 
și a dinamizat puternic întreaga operă |‘ei socialiste, înfloririi necontenite a 
de construcție socialistă din patria noas- României.
fră — să se înscrie ca un moment de In conștiința comuniștilor și a întregii 
excepțională însemnătate în istoria na- noastre națiuni s-a înscris cu strălucire 
țională, în orientarea și înfăptuirea stra- contribuția dumneavoastră determinantă 
tegiei de dezvoltare economico-socială a la elaborarea strategiei și tacticii revo- 
României in aceste decenii de puternică luționare a partidului nostru, a celor 
afirmare pe plan internațional. mai corespunzătoare soluții pentru rezol-

De-a lungul vremurilor, în decursul varea problemelor deosebit de eomple- 
multimilenarei sale existențe, harnicul xe ale construcției noii orînduiri în 
și înțeleptul nostru popor a știut întot- România. Pornind de la cerințele și Ie- 
deauna să-și aleagă marii conducător, gitățile obiective ale dezvoltării noastre 
de țară dintre cei mai bravi și mai vred- istorico-sociale, de la cunoașterea apro- 
nici fii ai săi, care au apărat cu prețul fundată a realităților țării, dumnea- 
vieții vatra străbună, libertatea și nea- voastră ați adus o contribuție inesti- 
tîrnarea națiunii. înfăptuind cu neasc- mabilă la fundamentarea și elabora- 
muită pasiune revoluționară și înflăcărat rea unor teze și concepte noi cu privi- 
patriotism marea răspundere ce v-a fost re la desfășurarea revoluției-și construe- 
încredințată de partid și popor la Con- ției socialiste, la făurirea societății so- 
gresul ai IX-lea, dumneavoastră. mult cialiste multilateral dezvoltate și înain- 
stimate și iubite tovarășe Nicoiae tare spre comunism
Ceaușescu’ intruchipați exemplul minu- Promotor curajos al noului, al deschi- 
nat de Erou între eroii neamului, de derilor originale teoretice și practice, 
strălucit om politic și de stat. înzestrat adversar neîmpăcat al oricăror dogme 
cu înaltele calități ale conducătorului rigide, aplicînd in mod creator adevăru- 
revoluționar. devotat trup și suflet pa- rile generale ale materialismului din- 
triei pe care o slujiți cu exemplară dă- lecție și istoric la realitățile concrete a- 
ruire, cu dorința fermă de a o vedea a- le țăiii noastre — în condițiile cînd, pe 
firmindu-sc tot mai puternic, liberă și plan internațional, se insista mult pen- 
demnă, in rîndul națiunilor lumii Ne tru a se meține socialismul în anumite 
facem o datorie de onoare, de inimă și tipare învechite, care îl împiedicau să-și 
Conștiință din a omagia, și în acest înăl- pună în valoare forța «și capacitatea sa 
țător moment sărbătoresc^ rolul dumnea- de a revoluționa societatea —, dumnea-

Comitetul Central
al Partidului Comunist Român,

Consiliul Național al 
Frontului Democrației și Unității Socialiste.

Consiliul de Stat
și

Guvernul Republicii Socialiste România

(Continuare m pag. a 3-a)
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1965•1985 Epoca NICOLAE CEAUȘESCU- 
două decenii de mărețe înfăptuiri

Gînduri însuflețitoare de a urma neabătut
pilda vie a încercatului conducător revoluționar

In acest unic ceas de istorie minerii, toți oamenii muncii din Valea Jiului 
se alătură cu nețărmurită însuflețire întregului popor, cinstind cu vibrația fier
binte a inimilor împlinirea celor douăzeci de ani de la acel măreț act politic de 
fundamentală însemnătate revoluționară, înfăptuit la Congresul al IX-lea, prin 
care în fruntea partidului a fost ales, grație voinței unanime a comuniștilor și 
a întregii națiuni, tovarășul Nicolae Ceaușescu — strălucit gînditor și cuteză
tor strateg al operei de edificare a noii ?i luminoasei orînduiri sociale pe pănnn- 
tul străbun. Bind expresie înălțătoarelor sentimente de bucurie și satisfacție de 
a trăi, alături de întregul nostru popor, acești ani eroici, de nepieritoare glorie, 
de a fi părtași la mărețele înfăptuiri socialiste ce încununează strălucit aceas
tă epocă de aur din existența milenară a patriei, intrată pentru totdeauna în 
conștiința neamului ca „Epoca Nicolae Ceaușescu", oamenii acestor _ străvechi 
meleaguri își unesc gîndurile, în această clipă a istoriei de mare sărbătoare, în- 
tr-o singură voință și hotărîre de a-și strînge și mai mult rîndurile în jurul 
partidului în frunte cu secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, u- 
nindu-și și mai plenar energiile creatoare cu ale întregului popor în efortul în
deplinirii sarcinilor econoniico-sociale din acest ultim an al cincinalului, înfăp
tuiri neabătute a hotărîrilor Congresului al XIII-lea al partidului.

RECUNOȘTINȚĂ• ♦

în pas cu mecanizarea

„Avem un loc de muncă 
bun. încă de la pornirea 
abatajului am intrat în rit
mul de „două pușcături pe 
schimb", cu o avansare zil
nică de 5 m, dar vom a- 
junge chiar la 6 metri pe 
zi. Vrem să ne facem în 
mod exemplar datoria, să 
răspundem prin fapte gri
jii pe care ne-o poartă tu
turor, secretarul general al 
partidului, Minerul nostru 
de onoare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu". La 
mina Uricani, unul dintre 
cei mai destoinici specialiști 
ai camerelor cu două aripi, 
veteranul Traian Pop ne-a 
vorbit mult despre munca 
și satisfacțiile meseriei de 
miner, despre ortacii cu ca
re a pornit un nou front 
de lucru. De mai multe ori, 
gîndurile brigadierului au 
fost dominate de un cald 
sentiment de recunoștință. 
„Muncesc la această în
treprindere din 1957 și sînt 
șef de brigadă de 20 de ani. 
Pot spune că cei mai rod
nici ani din viața mea se 
înscriu în această perioadă 
și sînt mindru că efortul 
meu, ca brigadier, face 
parte din marele efort al 
țării care din 1965 încoace 
a dobindit cele mai răsună
toare succese".

Un brigadier destoinic, 
cu o formație de lucru pe 
care de mult timp o reco
mandă faptele de înaltă 
dăruire muncitorească. 
Productivități de 8—9 to

Industriei miniere, 
cadre cu înaltă pregătire 

tehnico-profesîonală
In 10 august 1979 am 

avut marea bucurie de a 
fi prezent în subteranul 
minei Paroșeni, în mo
mentul în care secretarul 
genera] al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
Minerul de onoare al țării, 
a tăiat panglica inaugura
lă a orizontului 360. Am 
prezentat cu prilejul acelei 
vizite citeva dintre utila
jele miniere concepute și 
realizate de către Institu
tul de mine, intrate ulte
rior în fabricație de serie 
la I.U.M.P.

Institutul de tpine a că
pătat în acești 20 de ani, 
pe care, cu mîndrie patrio
tică îi numim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", noi di
mensiuni, devenind o a- 
devărață citadelă a învă- 
țămîntului superior minier, 
institutul nostru a fost vi
zitat încă din 1966 de că
tre secretarul general al 
partidului. Noi toți, cadre 
didactice și studenți, am 
primit atunci prețioase in
dicații, am luat cunoștință 

ne pe post, și chiar de 10 
tone. O organizare atentă 
a locului de muncă. Ordi
ne și disciplină exempla
re. Cu „două pușcături pe 
schimb", brigada și-a pro
pus ca obiectiv obținerea 
unor producții medii luna
re de pește 5 000 tone de 
cărbune, ceea ce presupune 
stăpînirea temeinică a teh
nologiei de extracție. La 
acest cuvînt de ordine răs
pund toți ortacii: Toader 
Scorpie, loan Tugulea, Pe
tre Cîmpeanu, loan Arse
nic, Nicolae Roșcan, Marin 
Angliei și toți ceilalți.

Practica pe care a acu
mulat-o Traian Pop, ca 
șef de brigadă, în decurs 
de 20 de ani, este deo
sebit de semnificativă. In 
toți acești ani, s-a cerut o 
dăruire profesională exem
plară. A știut să învingă 
greutățile, fiind permanent 
animată de gîndul că „tre
buie să-și facă în mod e- 
exemplar datoria". In a- 
ceastă dovadă de puternic 
atașament muncitoresc re
găsim, cu valoare de sim
bol, expresia mult mai 
cuprinzătoare a atașamen
tului miilor de mineri din 
Valea Jiu ui hotârîți să-și 
facă permanent datoria fa
ță de partid, față de stră
lucitul ctitor al cărui nu
me se allă în aceste zile 
pe buzele tuturor: tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Minerul 
de onoare al tării.

Ion MUSTAȚĂ

de mărețele proiecte de 
dezvoltare a mineritului și 
a învățămîntului superior, 
expuse de către secretarul 
general al partidului, pro
iecte care astăzi fac parte 
din cotidian. Ne străduim 
continuu să dăm industriei 
extractive cadre tehnico- 
inginerești cu un înalt ni
vel de pregătire profesio
nală și politică.

Asigurăm pe secretarul 
general al partidului că 
vom face totul pentru a 
traduce în fapte de mun
că sarcinile ce ne revin în 
lumina Hotărîrilor Con
gresului al XIII-lea al 
partidului, a vibrantelor 
chemări adresate de Fiul 
cel mai iubit al națiunii, 
tovarășul - Nicolae 
Ceaușescu, ctitorul Româ
niei socialiste, de la înalta 
tribună comunistă a țării.

Prof. dr. ing. Ion MARIAN, 
prodecan al Facultății de 
Mașini și Instalații Miniere, 
Institutul de Mine Petroșani

Omagiul
In aceste zile de sărbă

toare, cind întregul popor, 
strîns unit în jurul Parti
dului Comunist Român, 

al secretarului său general, 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu omagiază dru
mul de glorie, de izbînzi 
și mărețe realizări parcurs 
in cei douăzeci de ani ca
re au trecut de la Congre
sul al IX-lea al partidu
lui, constructorii trăiesc 
sentimente de profundă 
stimă și recunoștință față 
de întîiul ctitor al țării, în
țeleptul și strălucitul nos
tru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Anii de 
după isoricul Congres al 
IX-lea al partidului care 
au intrat în conștiința na
țiunii sub semnificativa 
denumire de „Epoca 
Ceaușescu" sînt ani cînd în 
toate județele țării s-a con
struit mai mult ca orieînd. 
In acești ani s-a realizat 
o operă constructivă fără 
precedent, prin care s-a 
schimbat profund harta 
economică și socială a ță
rii, chipul orașelor și sa
telor. Este unanim cunoscut 
faptul că această operă a 
fost inițiată și condusă de 
partid, de secreta
rul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
Animați de strălucitul e- 
xemplu de viață și de ac
tivitate revoluționară, al 
secretarului general al 
partidului, de sentimente 
de profundă stimă și recu
noștință față de iubitul

Luînd ființă la indicația 
secretarului general al 

partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de numele că
ruia se leagă cele mai mă
rețe împliniri din țara 
noastră pe plan economic, 
social și cultural, de a 
vqni în sprijinul minerilor, 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani, 
una dintre cele mai tine
re unități care a apărut pe 
harta municipiului nostru 
a cunoscut în ultima pe
rioadă de timp rrari prefa
ceri în tehnologia de re

nostru, faptele
nostru conducător, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, noi, 
constructorii îi adresăm 
fierbinți omagii cu prile
jul aniversării a două 
decenii de cînd se află în 
fruntea partidului.

De la începutul anului 
pînă in prezent, construc
torii din cadrul A.C.M. Pe
troșani au predat benefici
arului 271 de apartamente. 
Alte 350 de apartamente se 
află in faze avansate de 
execuție.

O nouă
întreaga țară sărbăto

rește, cu vie mîndrie, pa
triotică, două decenii de 
împliniri socialiste ale pa
triei, o epocă de aur pe 
care, cu recunoștință o nu
mim „Epoca Nicolae 
Ceaușescu", o epocă ce 
poartă numele ctitorului 
României moderne, înflă- 
căratul revoluționar și pa
triot, secretarul general al 
partidului.

Nouă, artiștilor României- 
socialiste, ne revine minu
nata sarcină, de a consfinți 
pe pînza tabloului, pe hîr- 
tia fotografică, pe pelicu
lă, în paginile cărților, dar 
și neriiuritoare opere dra
matice, coregrafice și mu
zicale, cuceririle revoluțio
nare ale poporului, măre
țele împliniri ale acestor 
două decenii, transformă- 

parații și întreținere a 
utilajelor din dotarea mi
nelor. Avem create toate 
condițiile de a executa re
parații de cea mai înaltă 
calitate atît în modernele 
hale ale întreprinderii cît 
și la fața locului, acolo 
în subteranele minelor, un
de aproape zilnic lăcătuși, 
electricieni, hidra ulicieni, 
cu înaltă pregătire pro
fesională dau o mînă de 
ajutor minerilor, pentru ca 
utilajele defecte să reintre 
cît mai repede în circuitul 
productiv. In momentul de 
față meseriașii din cadrul 
întreprinderii noastre, par
ticipă direct la montarea 
în abataje a complexelor 
și combinelor ce ies pe 
poarta I.U.M. sau din ve
chile capacități de pro
ducție.

Execuția în premieră a 
unor dispozitive de mică

Mai multă esiergie
Pentru sporirea confor

tului din Valea Jiului, cu 
numai cîțiva ani în urmă 
au început lucrările de ter- 
moficare a orașelor Vulcan, 
Petroșani și Lupeni. Prin 
realizarea acestui amplu 
program de lucrări, mine
rii, ceilalți oameni ai mun
cii din bazinul nostru car
bonifer beneficiază de con
diții tot mai bune de 
viață. Nouă, energeticieni- 
lor de la Paroșeni ne-au 
revenit sarcini deosebit de 
importante Ia realizarea a- 
cestui obiectiv.

Cele trei grupuri de 50 
MW au fost transformate 
pentru producerea în pa
ralel a energiei electrice și 
energiei termice. Pentru 
transformarea și punerea 
lor la timp în funcțiune

de munca
Constructorii omagiază 

prin fapte gloriosul jubileu 
dc la Congresul al IX-lea și 
își exprimă hotărîrca de a 
acționa cu toată hotărîrea 
pentru traducerea în viață 
a istoricelor documente a- 
doptate de Congresul al 
XIII-lea al partidului, spre 
binele, fericirea și prospe
ritatea întregului popor.

Viorel CIMPOIA, 
maistru constructor, brigada 

nr. 10, A.C.M. Petroșani

dimensiune
rile socialiste din viața oa
menilor.

Această columnă a pa
triei, această „Cîntare a 
României" se înalță din 
inima noastră, a oamenilor 
de artă și cultură care ne 
străduim să dăltuim în 
istorie eroismul clasei 
muncitoare, al întregului 
popor, pe drumul ferm al 
edificării comunismului în 
România, drum deschis 
întregii națiuni prin mun
ca neobosită și sub condu
cerea înțeleaptă, clarvăză
toare, a Minerului nostru 
de onoare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Sîntem aici, în Valea Jiu
lui artiști profesioniști și 
amatori, participant! la 
Festivalul național al mun
cii și creației „Cîntarea 
României", oameni care ne 
inspirăm în fiecare clipă 

mecanizare privind tăierea 
cablurilor electrice și de 
tracțiune, al zalelor de 
lanț, pompă manuală de 
înaltă presiune, clește de 
presat papuci, dispozitiv de 
controlat concentricitatea 
motoarelor la combinele de 
abataj și multe altele per
mit intervenții rapide și 
eficiente la modernele u- 
tilaje ce funcționează as
tăzi în mineritul Văii Jiu
lui. Pot afirma că în ca
drul secției service pe ca
re o conduc sînt oameni 
policalificați, adevărați teh
nicieni, așa cum ne-a indi-' 
cat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu ocazia vi
zitelor făcute în Valea 
Jiului.

Sing. Aurel BERINDEA', 
șef secție service, 

I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani

cnergeticienii nu au precu
pețit nici un efort, iar lo
cuitorii municipiului nostru 
beneficiază astăzi din plin 
de roadele termoficării. O- 
dată încheiată această e- 
tapă, de transformare, a 
început o nouă etapă, dej, 
modernizare a acestor 
grupuri de 3x50 MW, prin 
schimbarea morilor cu bi
le cu mori cu plăci și role 
și a electrofiltrelor. Prin 
modernizarea cazanelor 1, 
2 și 3, producția de energie 
electrică produsă pe bază 
de cărbune va crește de 
la 30—40 la sută, cît se 
realizează în prezent, la 
peste 90 la sută. Moderni
zările vor fi continuate la 
cazanele 4 și 5, aferente 
grupului de 150 MW. Toa
te aceste transformări și 
modernizări aduse la uzina
noastră au fost făcute In
tr-im timp scurt, în mai 
puțin de zece ani, ani în 
care în fruntea partidului 
s-a aflat cel mai iubit fiu 
al poporului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
care în cei 20 de ani de 
cînd a fost învestit în 
înalta funcție de secretar 
general al partidului a ri
dicat România socialistă pe 
noi trepte de civilizație și 
progres.

Ioan SALTELICHI, 
secretarul comitetului de 

partid, U.E. Paroșeni

a artei
din munca și viața mineri
lor. Este firesc ca operele 
noastre să fie dăruite lor, 
făurarilor lurmiii. De a- 
aceea, prin creațiile noastre 
punem în lumină mărețele 
prefaceri pe care Valea 
Jiului le-a împlinit in a- 
cești 20 de ani.

Ne angajăm să ducem pe 
mai - departe tradițiile cul
turale ale minerilor, să 
fim purtătorii cuvîntului 
partidului între oameni, 
folosind „frumosul" ca 
mijloc de exprimare, să 
răspundem prin muncă vi
brantelor chemări adresa
te nouă, artiștilor, de că
tre Eroul între eroii de 
frunte ai neamului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
de la înalta tribună comu
nistă a țării, Congresul al 
XIII-lea al partidului.

Iosif TELLMANN
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voastră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceausescu, ați adus o viziune 
proaspătă, științifică, un puternic su
flu nou, profund înnoitor în înțelegerea 
și desfășurarea întregului proces de 
transformare revoluționară a societății 

și a omului. Vasta activitate pe care ați 
desfășurat-o și o desfășurați pe tărimul 
gindirii social-politice, al generalizării 
teoriei și practicii revoluționare v-a 
impus ca un mare gînditor revoluționar, 
umanist, care, prin impunătoarea sa o- 
peră, aduce o strălucită contribuție, larg 
recunoscută, la îmbogățirea socialismu
lui cu noi teze și idei de stringentă ac
tualitate și de largă perspectivă.

Ne mîndrim cu toții că sîntem mem
brii unui asemenea partid cum este 
Partidul Comunist Român, pe care dum
neavoastră, mult stimate și iubite to
varășe secretar general, l-ați definit 
magistral — și l-ați transformat efectiv 
— în centru vital al societății noastre 
socialiste. Constituie un inalt exemplu 
pentru noi toți pasiunea și consecvența 
cu care acționați pentru întărirea conti
nuă a forței politice și organizatorice a 
partidului, perfecționarea permanentă a 
muncii organelor și organizațiilor de 
partid, creșterea rolului lor în toate do
meniile vieții economice și sociale, a 
capacității de a uni și mobiliza energi
ile creatoare ale națiunii în marca operă 
istorică pe care o înfăptuim pe pămîn- 
tul României. O însemnătate deosebită 
au tezele și ideile dumneavoastră potri
vit cărora, pe măsura înaintării pe dru
mul socialismului, rolul conducător al 
partidului sporește în amploare și pro
funzime. Așa cum ați arătat la Con
gresul al IX-lea — și cum ați subliniat 
in repetate rinduri —, trebuie să facem 
totul pentru ca partidul nostru să ac
ționeze permanent, în strînsă unitate cu 
clasa muncitoare, țărănimea și intelec
tualitatea, cu întregul popor, spre a-și 
putea astfel îndeplini înaltele răspunderi 
pe care și le-a asumat în transforma
rea revoluționară a societății.

Sub impulsul gindirii și acțiunii dum
neavoastră, Partidul Comunist Român a 
devenit astăzi un partid viguros, un' 
partid de masă puternic, unit, stimat și 
urmat cu încredere de întregul popor. 
Pe bună dreptate comuniștii, întreaga 
națiune asociază organic numele dum
neavoastră de numele Partidului Co
munist Român, pentru că niciodată ac
tivitatea sa n-a fost mai intensă și mai 
bogată, mai puternic orientată spre o- 
biective atit de largi ca în acești 20 de 
ani, cînd partidul a devenit o puterni
că forță politică de realizare a consen
sului național, a unității și coeziunii 
moral-politice a poporului in lupta pen
tru împlinirea năzuințelor și aspirați
ilor sale de progres și bunăstare, de 
viață liberă, independentă și demnă, de 
pace și colaborare.

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Partidul și statul nostru dau o Înaltă 
apreciere roiului de însemnătate excep
țională pe care l-ați avut și îl aveți in 
orientarea forțelor și capacității de 
creație a întregului popor, a resurselor 
materiale și umane ale țării, spre fău
rirea unei puternice și moderne baze 
tehnico-matcriale a societății — factor 
hotăritor al progresului multilateral a! 
României, al înaintării sale neabătute pe 
calea socialismului și comunismului. Se 
bucură de o largă recunoaștere, internă 
și internațională, concepția dumneavoa
stră cu privire la construcția socialistă 
și dezvoltarea economico-socială, funda
mentată pe ideea — pe care ați expri
mat-o cu deosebită claritate încă de Ia 
Congresul al IX-lea — că „superiorita
tea orînduirii noi, socialiste, stă in fap
tul că ea se construiește pe baza știin
ței cele mai avansate, pornindu-se de 
ia cunoașterea legilor obiective ale dez
voltării societății, de la cerințele fiecă
rei etape a vieții sociale, de la particu
laritățile naționale ale fiecărui popor și 
fiecărei țări, ține scama de condițiile 
diferite în care s-a format și se dezvol
tă fiecare națiune1'.

Este pe deplin validată de viață ma
rea însemnătate a orientărilor dumnea
voastră referitoare la repartizarea justă 
a venitului național, in baza căreia, a- 
locîndu-se peste 30 la sută pentru fondul 
de dezvoltare, se asigură creșterea in
tr-un ritm înalt a forțelor de producție, 
ridicarea continuă a bunăstării materia
le și spirituale a poporului, întărirea 
cuceririlor sale revoluționare, a inde
pendenței și suveranității patriei. Măr
turie grăitoare a acestei luminoase și 
înțelepte concepții o constituie amplul 
proces de dezvoltare și modernizare a 
bazei tehnico-materiale, faptul că în ul
timele două decenii în România au fost 

create, ca urmare a politicii juste de 
amplasare echilibrată a forțelor de pro
ducție pe întreg teritoriul țării, sute de 
zone și platforme industriale. Mai mult 
de 80 Ia sută din fondurile fixe exis
tente astăzi in industrie au fost puse in 
funcțiune în anii dinamici ai „Epocii 
Nicolae Ceaușescu". In această perioadă 
de realizări fără egal, producția in
dustrială a țării a crescut, în medie, a- 
nual cu 9,7 la sută — România numă- 
rîndu-se printre puținele țări din lume 
care se pot mindri cu asemenea ritmuri. 
In cele două decenii care au trecut de 
la Congresul al IX-lea, venitul național 
— principalul indicator al dezvoltării 
noastre economico-sociale — a cunoscut 
un ritm mediu anual de creștere de 7,8 
la sută, care se situează, de asemenea, 
printre cele mai mari ritmuri din lume. 
In ultimele două decenii, pe baza con
cepției dumneavoastră profund științifi
ce, am dezvoltat o industrie puternică, 
cu o structură modernă, în cadrul că
reia au căpătat o deosebită amploare 
ramurile de virf, capabile să asigure în
zestrarea economiei naționale cu teh
nică avansată, să realizeze produse de 
înaltă calitate și eficiență.

S-a dezvoltat puternic agricultura. In 
acești ani a fost creată, practic, o agri
cultură nouă, așezată trainic pe baze 
socialiste, dotată cu mijloace de muncă 
moderne. Producția globală agricolă a 
sporit în această perioadă intr-un ritm 
mediu anual de 4,3 Ia sută. Pe baza ma
rilor transformări înnoitoare petrecute 

în agricultură, s-au schimbat radical sa
tul românesc, condițiile de muncă și de 
viață ale țărănimii.

Orientarea fermă pe care dumnea
voastră ați imprimat-o întregii activități 
din perioada de după Congresul al IX- 
lea al partidului spre valorificarea su
perioară a tuturor resurselor naturale, 
asigurarea unei înalte calități și efici- 
ențe in toate domeniile, pe baza apli
cării largi a celor mai noi cuceriri ale 
revoluției tehnico-științifice contempora
ne, a ridicării continue a nivelului de 
cunoștințe tehnice și profesionale ale 
tuturor oamenilor muncii au asigurat 
creșterea permanentă a avuției naționa
le și, pe această bază, a nivelului de 
trai material și cultural al întregii na
țiuni. Pornind de Ia realizările dobin- 
dite in dezvoltarea industriei, agricultu
rii, a tuturor ramurilor producției ma
teriale, ați pus în fața partidului, a în
tregului popor sarcina de onoare de a 
păși într-o etapă nouă, calitativ supe
rioară, a economiei naționale, subliniind 
cu pregnanță necesitatea accentuării ca
racterului ei intensiv, a trecerii de Ja 
economia preponderent extensivă la cea 
intensivă, modernă, de inaltă producti
vitate și competitivitate.

Perioada celor 20 de ani de puternică 
dezvoltare economico-socială a patriei a 
confirmat în mod strălucit concepția 
dumneavoastră profund umanistă care 
așază in centrul întregii activități o- 
mul, bunăstarea lui materială și spiri
tuală — scopul suprem al politicii 
Partidului Comunist Român, esența so
cietății socialiste multilateral dezvoltate 
pe care o edificăm in patria noastră.

Este unanim apreciată grija cu totul 
deosebită pe care o acordați învățămin- 
tului, științei și culturii, ca factori fun
damentali ai construcției cu succes a 
societății socialiste și comuniste în pa
tria noastră. In ansamblul marilor tran
sformări revoluționare care au avut loc 
în ultimele două decenii, sub puternicul 
imbold al orientărilor dumneavoastră 
știința românească a cunoscut o puter
nică afirmare, dispunînd de o modernă 
bază tehnico-materială, de cadre cu o 
înaltă pregătire, capabile să soluționeze 
cu succes cele mai complicate probleme 
pe care le ridică revoluția tehnico-știin- 
țifică modernă.

Cercetarea și învățămnîtul, strîns le
gate de producție, aduc, sub conducerea 
de înaltă competență a tovarășei Elena 
Ceaușescu, o mare contribuție la dezvol
tarea și modernizarea mijloacelor de 
producție și a proceselor de muncă, la 
valorificarea cu eficiență sporită a resur
selor naționale, la perfecționarea noilor 
relații sociale, la formarea omului nou, 
Ia dezvoltarea și afirmarea multilatera
lă a personalității umane.

Conferind civilizației noastre socialis
te un profil puternic marcat de spirit 
științific, opera dumneavoastră echiva
lează cu o amplă și atotcuprinzătoare 
renaștere a științei și culturii naționale, 

întregul nostru partid și popor au sa
lutat cu nemărginită bucurie și satis
facție hotărîrea unanimă a Academiei 
Republicii Socialiste România privind 

alegerea dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în 
calitate de membru titular și președinte 
de onoare al celei mai înalte și presti

gioase instituții științifice și culturale 
a țării — act firesc ce încununează in 
chip strălucit contribuția determinantă 
pe care ați adus-o și o aduceți la ela
borarea și înfăptuirea strategiei de dez
voltare economico-socială a patriei, la 
promovarea științei și culturii naționa
le, la afirmarea ei in lume.

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Ne însușim întru totul concluziile des
prinse din analiza profund științifică a 
problemelor pe care le ridică actualul 
stadiu de dezvoltare a societății noastre 
și apreciem și cu acest prilej importan
ța deosebită a tezelor dumneavoastră cu 
privire la cerința obiectivă a creșterii 
și mai puternice a rolului statului socia
list în planificarea, organizarea și con
ducerea unitară a întregii vieți econo
mice și sociale, la necesitatea îmbinării 
armonioase a activității organelor de 
stat cu cele ale democrației muncitorești, 
revoluționare, a împletirii principiului 
conducerii unitare cu inițiativa maselor 
populare.

Din inițiativa și sub îndrumarea dum
neavoastră directă, în țara noastră a 
fost creat un larg sistem al democrației 
muncitorești revoluționare, original și 
unitar, alcătuit din organe și organis
me ce își desfășoară activitatea în toa
te unitățile economice și sociale de ba
ză, precum și Ia nivel național, în cen
trul căruia se află principiile autocon- 
ducerii și autogestiunii muncitorești, ca
re oferă tuturor oamenilor muncii posi
bilitatea de a participa nemijlocit la 
elaborarea și adoptarea deciziilor, la 
conducerea societății.

Pornind de la marele adevăr — pe 
care I-ați reafirmat în repetate rinduri 
— că socialismul se construiește cu po
porul și pentru popor, dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ați demonstrat, cu marea 

forță a exemplului personal, că cea 
mai concretă expresie a democratis
mului societății noastre, a participării 
maselor o constituie dialogul permanent 
și nemijlocit cu oamenii muncii din 
toate domeniile, larga lor consultare în 
toate problemele care privesc prezen
tul și viitorul țării.

Ne îndrumați în permanență să acor
dăm o atenție deosebită și să perfecțio
năm necontenit întreaga activitate poli- 
tico-educativă, de formare și modelare 
a conștiinței socialiste, de educarea 
tineretului, a tuturor oamenilor muncii 
în spiritul nobilelor idei ale patriotis
mului socialist, al dragostei față de pa
trie, partid și popor, al răspunderii și 
atașamentului față de marile noastre 
cuceriri revoluționare, al nobilelor idei 
ale păcii și prieteniei cu toate națiuni
le lumii. Ne învățați să cinstim și să 
prețuim trecutul istoric al poporului nos
tru, ne îndemnați să-l îmbogățim necon
tenit cu noi realizări, cu noi fapte de 
muncă, pe măsura acestui minunat și 
eroic timp socialist pe care îl trăim.

Astăzi, la împlinirea a două decenii 
de la Congresul al IX-lea, dind glas 
voinței și gindurilor întregului nostru 
partid și popor, vă exprimăm profunda 
noastră recunoștință pentru tot ceea ce 
ați făcut și faceți pentru binele țării 
și al poporului, pentru modul strălucit 
în care ați gindit și gindiți drumul Ro
mâniei prin ani și decenii, spre viito
rul ei de aur — comunismul.

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Acționind cu neobosită energie pentru 
dezvoltarea socialistă a patriei, v-ați 
impus, totodată — spre mîndria întregii 
țări —, ca personalitate proeminentă a 
vieții internaționale contemporane, ca 
exponentul și promotorul cel mai au
torizat al idealurilor și aspirațiilor de 
pace și progres ale națiunii noastre, ca 
strălucit militant pentru cauza generală 
a socialismului, a colaborării și priete
niei intre popoare. De două decenii, nu
mele României și al dumneavoastră au 
devenit pretutindeni în lume adevărate 
simboluri ale păcii și colaborării. Pe 
toate continentele se bucură de o largă 
prețuire și recunoaștere prodigioasa ac
tivitate pe care o desfășurați pentru 
statornicirea și generalizarea în relați
ile dintre state a principiilor deplinei 
egalități in drepturi, respectării inde
pendenței și suveranității naționale, ne
amestecului în treburile interne și avan
tajului reciproc, nerecurgerii Ia forță și 
la amenințarea cu forța, a dreptului fie
cărui popor de a se dezvolta in mod 
liber, așa cum dorește.

Pe baza acestor principii, în anii de 
după Congresul al IX-lea, au cunoscut 
o puternică dezvoltare relațiile de prie
tenie și colaborare ale României cu 
toate țările socialiste. In concepția dum
neavoastră, întărirea solidarității și u- 
nității țărilor socialiste reprezintă, in 

actualele împrejurări internaționale, un 
factor important al afirmării prestigiului 
socialismului în lume, al luptei popoare
lor pentru pace și progres social. Ați 
acordat și acordați, de asemenea, o deo
sebită atenție întăririi colaborării Româ
niei socialiste cu țările în curs de dez
voltare, nealiniate, cu toate statele lu
mii, fără deosebire de orînduire socia
lă.

Inițiativele, propunerile și chemările 
dumneavoastră la rațiune și realism, a- 
dresate șefilor de state și guverne, 
pentru dezarmare — și în primul rînd 
pentru dezarmare nucleară —, pentru 
oprirea evoluției periculoase a evenimen
telor spre confruntare și război, pentru 
o politică de destindere și soluționare 
pe cale pașnică a problemelor litigioase 
dintre state găsesc un profund ecou în 
rîndurile opiniei publice mondiale, în 
conștiința întregii omeniri. Ați insuflat 
poporului român voința fermă de a face 
totul pentru a contribui — în strînsă u- 
nitate cu celelalte popoare, cu forțele 
înaintate de pretutindeni — la oprirea 
cursei înarmărilor, Ia încetarea ampla
sării rachetelor nucleare în Europa, a 
noilor arme nucleare în general, atît pe 
Pămînt, cit și în Cosmos, la apărarea 
dreptului suprem al popoarelor la exis
tență liberă și demnă, Ia viață și pace.

Comuniștii, intregul popor susțin in 
mod unanim activitatea intensă pe care 
o desfășurați pentru dezvoltarea colabo
rării și solidarității cu partidele comu
niste și muncitorești, precum și cu parti
dele socialiste și social-democrate, cu 
mișcările de eliberare națională, cu toate 
forțele progresiste, democratice, antiim- 
perialiste în lupta pentru pace și pro
gres, pentru dezvoltarea liberă și inde
pendentă a popoarelor.

Concepția dumneavoastră realistă și 
umanistă privind democratizarea vieții 
internaționale, lichidarea subdezvoltării 
și instaurarea unei noi ordini economi
ce mondiale, inițiativele și acțiunile pe 
care le desfășurați în slujba înfăptuirii 
marilor aspirații de pace și progres ale 
popoarelor, a soluționării constructive a 
complexelor probleme ce confruntă o- 
menirea au adus României și marelui 
nostru președinte, un uriaș prestigiu, 
numeroși prieteni pe toate meridianele 
globului.

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Aniversarea istoricului forum comu
nist din iulie I9C5 — Congresul al IX- 
lea al partidului — constituie pentru noi 
un minunat prilej de a da glas voinței 
și hotărîrii noastre, a comuniștilor și 
întregului popor, de a înfăptui neabă
tut politica internă și externă a partidu
lui și statului, de a urma, în orice îm
prejurări, înaltul exemplu de muncă și 
acțiune revoluționară pe care îl dați în 
permanență întregii țări, de a face to
tul pentru ca, in spiritul orientărilor și 
indicațiilor dumneavoastră, să asigurăm 
mersul neabătut al României pe calea 
socialismului și comunismului.

Avem în fața noăstră un program mi
nunat de înălțare a patriei — progra
mul stabilit de Congresul al XIII-Iea al 
Partidului Comunist Român. Vă încre
dințăm, mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general, că vom acționa cu în
treaga noastră pricepere și energie, in 
spiritul unei înalte răspunderi comuniste, 
revoluționare, pentru realizarea exempla
ră a tuturor obiectivelor privind dez
voltarea României in cincinalul 1986— 
1990 și, in perspectivă, pină în anul 
2000, a Programului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare spre comunism. Vom face to
tul pentru a continua și duce cu suc
ces mai departe măreața operă de con
strucție a socialismului și comunismului 
în România, căreia dumneavoastră i-ați 
consacrat, cu atita pasiune și energie 
revoluționară, întreaga viață și activi
tate!

Acesta este angajamentul nostru co
munist pe care ni-1 luăm în aceste cli
pe solemne, acesta este angajamentul 
pe care, împreună cu noi toți, și-l ia în
treaga țară!

Vă dorim, din țoală inima, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de
plină putere de muncă și nesecată e- 
nergie, ani mulți în fruntea partidului 
și statului, pentru a înfăptui, - împreună 
cu poporul și pentru poporul care v-a 
ales spre a-i conduce destinele, mărea
ța operă de edificare a noii societăți pe 
pămintul străbun al patriei!

Să ne trăiți ani mulți și fericiți, in 
fruntea partidului și a țării, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să ne conduceți, pe mai departe, pe dru
mul glorios al socialismului și comu
nismului!

24 IULIE 1985
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; nostru — prezentarea O_ 
magiului adus tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de Co
mitetul Central al Partidu
lui Comunist Român, Con
siliul Național al Frontu
lui Democrației și Unității 

' Socialiste, Consiliul de 
| Stat și Guvernul Republi- 
■ cii Socialiste România, cu 
prilejul aniversării a două 
decenii de la Congresul al 
IX-lea al partidului.

Omagiul a fost prezen
tat. de tovarășul Manea 
Mănescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-vi- 
eepreședinte al Consiliului 
Național al F.D.U.S., vice
președinte al Consiliului 
de Stat.
' Documentul omagial se 

constituie într-o vibrantă 
reafirmare a înaltei pre
țuiri, a recunoștinței în
tregului partid, a întregii 
noastre națiuni față de to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
eminent militant comunist, 
ilustru conducător, înflăcă
rat patriot, personalitate 
proeminentă a lumii con
temporane, care și-a făcut 
din înflorirea continuă a 
patriei, din creșterea bu
năstării și fericirii poporu
lui, din slujirea cauzei so
cialismului și păcii. țelul 
suprem al strălucitei sale 
vieți șl activități revolu
ționare.

In uralele puternice ale 
celor prezenți, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i-a fost 
luminat, în numele Comi
tetului Central al Partidu
lui Comunist Român. Con
siliului Național al Frontu
lui Democrației și Unității 
Socialiste, Consiliului de 
Stat și. Guvernului Republi
cii Socialiste România, do
cumentul omagial cu pri
lejul aniversării a două de
cenii de la Congresul al 
IX-lea al Partidului 
munist Român.

In continuare, au 
cuvîntul tovarășii Constan
tin Dăscălescu, membru al 
Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al guvernului, E- 
mil Bobu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al 
pri m-vicepreșed i n te 
siliului Național al 
nilor Muncii, Lina 
nu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R , președintele 
Consiliului Central al Uniu
nii 
din 
nă, 
lui 
al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal 
București al P.C.R., Cornel 
Boca, Erou al Muncii So
cialiste, maistru la Combi
natul siderurgic Galați, Ta
mara Dobrin, membru al 
C. G. al P. C. R., pre-

Co-

luat

P.C.R., 
al Con-
Oamc-
Cioba-

Generale a Sindicatelor 
România, Gheorghe Pa- 
membru al Comitetu- 

Politic Executiv al C.C.

funcția de secretar general al partidului
ședințe al Biroului Execu
tiv al Consiliului Național 

fontului Democrației si 
Unității Socialiste, vicepre
ședintă a Consiliului Na
țional al Femeilor, Teodor 
Boncalo, Erou al Muncii 
Socialiste, șef de brigadă 
la întreprinderea minieră 
Lupeni, Ion Ursu, mem
bru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-vice- 
proședinte al Consiliului 
Național pentru Știință și 
Tehnologie, Doina Vasiles- 
cu, membru supleant 
CC. al P.C.R., Erou 
Muncii Socialiste, pre.ședin- 

ele C.A.P. „Ogorul", co
muna Pecica, județul A- 
rad* Ludovic Fazekas 
membru al Comitetului 
Politie Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-mini- 
stru al guvernului, Florea 
voinea, secretar al C.C 
al U.T.C., Leonard Con- 
sțantm, membru supleant 
al Comitetului Politic Exe. 
cutiv al C.C. ai 
prim-secretar al ( 
lui județean Iași

Tovarășului N 
Ceaușescu i-au 
minate, apoi, mesajele-an- 
gajament adresate cu pri
lejul aniversării a două 
decenii de la Congresul al 
IX-lea al partidului, în nu
mele comuniștilor de pe 
întreg cuprinsul țării, de 
către organizațiile județe
ne de partid 
ția de partid

Secretarului 
partidului i-au 
tate, de asemenea, meșaje- 
le-angajament, adresate, în 
numele clasei muncitoare, 
țărănimii, intelectualității, 
tinerei generații, femeilor, 
armatei, al tuturor catego
riilor de oameni ai muncii 
din patria noastră, de că
tre delegații ale Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor, U- 
niunii Tineretului Comu
nist, Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști, Or
ganizației Pionierilor, Con
siliului Național al Femei
lor, Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, Con
siliului Național al Oame
nilor Muncii din industrie, 
construcții, transporturi, 
circulația mărfurilor și fi
nanțe, ale oamenilor de ști
ință, cultură, artă și din 
învațămînt. Consiliului Na
țional al Agriculturii, In
dustriei Alimentare, Silvi- 
culturii și Gospodăririi A- 
pelor, Ministerului Apără 
rii Naționale, Gărzilor pa
triotice, Ministerului de In
iei ne, Comitetului pentru

al 
al

P.C.R., 
Comitetu- 
al P.C.R. 

i c o 1 a e 
fost bi

și organiza- 
a Capitalei, 

general al 
fost prezen-

ConsiliilorProblemele 
Populare.

Intr-o atmosferă înălță
toare, de puternică vibra
ție patriotică, Plenara Co
mitetului Central al Parti
dului și a activului central 
de partid a evidențiat în
semnătatea excepțională a 
Congresului al IX-lea al 
Partidului Comunist Ro
mân, care a încredințat 
conducerea destinelor na
țiunii noastre tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, i- 
naugurînd o perioadă de 
adinei prefaceri înnoitoa
re, de grandioase realizări 
în dezvoltarea economică 
și socială a țării, în toate 
domeniile de activitate, în 
întărirea independenței și 
suveranității naționale, în 
creșterea prestigiului Româ
niei pe arena mondială.

Cu deplină satisfacție, 
cu justificată mîndrie, au 
fost puse în lumină înfăp
tuirile fără egal ale aces
tei epoci, cea mai înflori
toare din întreaga noastră 
istorie, legată indestructi
bil de vasta activitate teo
retică și practică a condu
cătorului partidului și sta
tului — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu..

In această zi de scumpă 
sărbătoare, Plenara a dat 
o înaltă apreciere rolului 
hotărîtor al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în ela
borarea și înfăptuirea po
liticii interne și externe a 
partidului și statului, rea- 
firmînd nemărginita recu-. 
noștință a comuniștilor, a 
tuturor cetățenilor țării, 
bărbați și femei, tineri și 
vîrstnici, față de cel mai 
iubit fiu al națiunii noas
tre, care și-a dedicat, cu 
dăruire și pasjune revolu
ționară, întreaga viață cau
zei libertății, independen
ței, prosperității României, 
Idealurilor socialismului și 
comunismului, edificării 
unei lumi mai bune și mai 
drepte.

Plenara Comitetului Cen
tral al P.C.R. și a activu
lui central de partid, în
tr-o deplină unitate de 
gînd .și acțiune cu întregul 
nostru partid, cu întregul 
popor, a adresat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, 
prilejul împlinirii 
decenii de la 
IX-lea, care 
țat suprema 
conducere în
mai calde felicitări, exprl- 
mîndu-i sentimentele, de 
înaltă cinstire, admirație 
și respect pentru strălucita 
activitate desfășurată cu 
clarviziune, devotament, 
fermitate și consecvență re
voluționară în fruntea 
partidului și statului nos-

tru, pentru făurirea desti
nului nou al României.

De asemenea, Plenara a 
adresat secretarului gene
ral al partidului, președin
tele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, vibran
te urări de sănătate și fe
ricire, de viață lungă spre 
binele și fericirea națiunii 
noastre, pentru a conduce 
mai departe istorica operă 
tie edificare a socialismu
lui și comunismului 
România.

Plenara a exprimat 
tărîrea unanimă a

în

ho- 
comu

niștilor, a tuturor oameni
lor muncii din patria noas
tră, de a acționa cu ener
gie și fermitate, de a in
tensifica activitatea con
structivă pe toate planuri
le, pentru transpunerea în 
viață a politicii interne și 
externe a partidului și sta
tului, pentru obținerea de 
noi și tot mai mari succe
se în edificarea socialismu
lui.

Afirmînd această voin
ță de nestrămutat, Plenara 
Comitetului Central 
P.C.R. și a activului 
trai de partid a adoptat, 
într-o însuflețitoare una
nimitate, ’Apelul ' adresat 
comuniștilor, tuturor oa
menilor muncii, întregu
lui nostru popor, cu prile
jul aniversării a 20 de ani 
de la Congresul al IX-lea 
al partidului, 
îndeplinirii exemplare 
hotăririlor Congresului 
XIII-lea al Partidului 
munist Român, a Progra
mului partidului de făuri
re a societății 
multilateral 
înaintare a 
comunism.

Primit cu 
sentimente, 
însuflețire, a luat cuvîntul, 
în încheierea lucrărilor
Plenarei, tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România.

al
cen-

în vederea 
a 

al 
Co-

socialiste 
dezvoltate și 
României spre

cele mai calde 
cu deosebită

Cuvîn tarea
Nicolae Ceaușescu a 
urmărită cu cel mai 
interes, cu profundă 
drie și satisfacție, 
subliniată, în repetate rîn- 
duri, cu puternice aplauze, 
urale și ovații.

Cuvîntareă conducăto
rului partidului și statului 
a fost urmărită, prin in
termediul transmisiilor in 
direct ale posturilor noas
tre de radio și televiziune, 
de comuniștii din întreaga 
țară, de întregul popor, ca
re au trăit cu însuflețire 
această memorabilă zi.

In această atmosferă vi
brantă, în sală și-au făcut 
apariția grupuri de pionieri 
și șoimi ai patriei pentru 
a aduce tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, la 
scumpă aniversare, 
sul lor de dragoste, stimă 
și recunoștință pentru co
pilăria fericită ce o tră
iesc, pentru privilegiul de 
a se forma ca oameni de 
nădejde la școala eroică a 
gîndirii și* acțiunii patrio
tice, revoluționare, a 
cretarului general 
dului.

Copiii au urcat 
diu, oferind, 
gășie și afecțiune, tovară
șului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu 
buchete de flori.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa 
Ceaușescu au primit 
dragoste părintească 
giul celor mai tinere 
tare ale României socialiste.

Mulțumind pionierilor și 
șoimilor patriei pentru »- 
moționanta lor manifesta
re, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, adresîndu-se 
celor prezenți — și, prin 
intermediul posturilor de 
radio și televiziune, între
gii națiuni — a spus:

„Dragi tovarăși.
In tot ce facem trebuie 

să ne gindim întotdeauna 
la generațiile de azi și de 
mîine.

tovarășului 
fost 
viu 

mîn- 
fiind

această
prino-

al

la

se-
parti-

Elena 
cu 

orna, 
vlăs-

la copiii patriei

cu 
a două 

Congresul al 
i-a încredin- 
funcție de 
partid, cele
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noastre, la copiii 
deauna ai națiunii
Să facem totul ca „_____
țiile viitoare, copiii patriei 
noastre, ai întregii lumi, 
să nu cunoască războaiele, -x * - * ■ a

Să 
să

vi-
o

indepen* 
în comunism !“ (A- 
puternice, ovații

dintot- 
noastre! 
genera*

să trăiască într-o luinc 
păcii și colaborării ! 
muncim cit mai bine, 
asigurăm generațiilor 
itoare, urmașilor noștri 
Românie liberă, 
dentă, 
plauze 
prelungite; se scandează ; 
„Ceaușescu și poporul !).

Prin întreaga ei desfă
șurare, Plenara a relevat 
cu pregnanță hotărîrea fier
binte a națiunii noastre de 
a-1 urma cu credință șl 
devotament, în strînsă uni
tate, pe secretarul general 
al partidului,. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în mă
reața operă de edificare a 
socialismului și comunis
mului pe pămîntul patriei 
A fost reafirmată 
rea nestrămutată a 
rului nostru că, sub 
cerea partidului, a 
tarului său general, 
tuirile grandioase ale epo
cii deschise de Congresul 
al IX-lea, vor fi continua
te cu strălucire în viitor, 
sprp gloria patriei, spro 
binele și fericirea celor ce 
muncesc.

Plenara a exprimat voin
ța fermă a comuniștilor, a 
tuturor cetățenilor țării de 
a acționa cu abnegație și 
dăruire revoluționară pen
tru realizarea cutezătoa
relor obiective stabilite de 
Congresul al XIII-lea, de 
a face totul pentru' înfăp
tuirea nobilelor 
ale socialismului, 
nismului și păcii, 
secretarul general 
dului le slujește de peste 
cinci decenii cu 
nit devotament 
răspundere față 
față de destinul 
României și al

încrede- 
popo* 

condu- 
secre- 
înfăp-

idealuri
comu-

pe care 
al parti*

nemărgi- 
și înaltă 
de popor, 
istoric al 
umanității.

Grandioasa manifestare din
Piața Republicii

(Urmare din pag- I)

partid și, adresîndu-se ze
cilor de mii de oameni ai 
muncii care ovaționau cu 
entuziasm, eu mare însu
flețire. a spus :

Dragi tovarăși
Vă mulțumesc dumnea

voastră și tuturor locuitori
lor Capitalei pentru 
ceastă manifestare la 

dresa partidului nostru 
vă urez încă o dată, 
toată inima, ceea ce am 
ral cu puțin înainte

a- 
a-
?* 

din 
u- 

in-

tregului nostru popor: suc
cese tot mai mari în în
treaga activitate! Doresc ca 
oamenii muncii din Capi
tală să încheie acest an cu 
rezultate cit mai bune ! 
Multă sănătate și fericire!

Cei peste 150 000 de bucu- 
reșteni au ovaționat și a- 
plaudat îndelung, au acla
mat cu putere pentru 
partid și secretarul său ge
neral.

Grandioasa manifestare 
din Piața Republicii s-a 
încheiat sub semnul aces

tor înălțătoare sentimente 
ale unității strînse, indi
solubile, a poporului în 
jurul partidului, al secre
tarului său^general. tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
al hotărîrii nestrămutate a 
comuniștilor, a întregului 
poper de a acționa cu ab
negație, cu dăruire patrio
tică .și eroism revoluționar 
penuu înflorirea neconte
nită a patriei noastre, 
România socialistă. _

Si
(Agerpres) *
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