
65 DE ANI DE LA FAURIREA PARTIDULUI COMUNIST ROMAN 

MARI CTITORII ALE ROMÂNIEI SOCIALISTE 

O într agă ţară - România socialistă , un întreg popor 
- popo1·ul român aniversează, cu profunde senti

mente de devotam ent, cu deosebită căldură ş i înaltă pre
ţu i re , împlinirea a 65 ele ani de la Marele Congres Comu
n ist din Mai 1921 Jn cadrul căruia a fos t făurit Partidul 
Comunis t Român, „eveniment de însemnătate epocală în 
mişcarea revoluţionară„ muncitorească din România, în 
luptele revoluţionare de clasă pentru. dreptate socială şi 
eliberare naţională , pentru victoria revoluţiei socialiste 
şi edificarea noii orînduiri sociale în patria noa tră" 1 • 

Privind 1r trospectiv drumul p arcurs de Partidul Co
m unis t Român, rolul său în viaţa politică din România, 
tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretarul gen -r al al parti
dului, preşedintele României socialis te a precia d't „ ... pu
tem afirma cu îndreptăţilă mîndrie că partidul nostru 
şi-ci îndeplinit întotdeauna CLl cinste misiunea istoricu. 
ce şi-a asumat-o, că a se rvit neabătut interesele clasei 
muncitoare, ale tu.turor oamenilor munci'i, fără deosebire 
de naţionalitate, ale întregului no tn.l popor"2. 

!n cele ce urmează, propunîndu-ne să î nfăţişăm un 
tablou cupr.inzător asupra marilor ctitorii a le socialis
mului pc pămîntul României, o facem cu deosebită satis
facţie , simţind impulsul r itmurilor înalte care - p di
v rse coordonate - n e-au pr opulsat şi n e propulsează 
spre un. viitor luminos şi sigur, o facem numărînd pc 
harta ţării oraşele noi, fabricile şi u zinele noi, satele 
sm.ulsc pentru totdeauna din trista rămînet"e în urmă, o 
facem numărîncl şcolile şi facultăţile noi, in stituţiile de 
cultură, ştiinţă şi ,artă noi , care au ridica t la viaţă înflo
r i toar toa te jude ţele ţării. 

Avem noi, cei ele as tăzi, marca sa tisfac ţie că, fa ţă-n 
faţă cu realităţile româneş ti a tît de evidente , nu poa te 
exista vrcw1. om el e pe aces te m ele agul"i sau de p ori
car e altele, fireşte avem în vedere pe omul obiectiv, 
lipsit de jdei preconcepute , căruia să nu-i fie clar că 
societatea pe ca1r e o consbruim a atins cea mai înaltă 
culme din is toria noastră . Exprirnîndu-se foarte plas tic 
- cu r eferire la aces te realităţi româneşti impresionante 

1 Ni olae Ccau<;;cscu , 60 de ani de sluj ire devotată a po
porului, de lttptă p entru dreptate social<'i şi libertate nati.onală , 
pentru construirea socialismului ş i r i dicarea bună.stă.rii m aselor, 
pentru 'independenţ·a patriei; colaborare internationa lă .~ i pace, 
Editura Politică , Bucure$ti, '1981, p. 5. 

2 Nicolae Ceau~escu , op. cit ., p. 6- 7. 

Pl'Oî. 11niv. cir. till .f. IONqA 

'f'ovură~ ul Nicola0 Cl'<1us0s,·u in:1u gurînd Combin;i tul el e util aj 
ţ( J '<'U din J a~i. J5 SPp tC' 111b1 ·ie l!JHO 

, 1 ov<1răş ul Ni colae CC'a u ~ seu aprecia: „Intr-o peri
oadi1, sc11rUi, România s-a transfo1'1na.t clin tem elii, cleve
niml o ţară sociali liî. modernă. Asem eni lui Făt-Frumos 
din poveste care - după ttm se pune - cre.;; tea înlr-o 
lună cî t alţii înir-u,n an, ţara noastră creşte as tăzi , clin 
pim ct ele vedere al producţiei ind11 striale, în numai trei 
zile ş i, .J111nălale cîi creştea în 1945 într-un an, 'iar clin 
punct de veder<> al venit11 lui naţional realizează, în pre
zen t, în cloar 12 zile, o creş tere egală. u. întregul venit 
naţional clin 1945. Ia.tă, în fapte, în realităţi, forţa unui 
popor stăpîn pe ele tinele sale, forţa Partidului nosiru 
Comuni t! Ia.tă ce reprezin tă socia.lism11l pentru un po
JJOr liber!"3 

3 N icola<' Ccau~escu , uvi nta rc la Sesiu nea so lem ne! co-
mu11 ă a C.C. al P.C.R„ Marii Adună i'i Na ţ ionale s·i Con siliului 
Naţional al F.D .U.S. consaC'ratc'î împlinirii a 40 ele ani ele l a 
înfăptuirea actulu i revoluţiona r de · la 2.1 .1 \ugust 1944, Editura 
Politic.:i , Bucurc5ti , 1984, p. l::J. 
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Vizita lova 1·i:i!-i ului N icolm• Cl·u u~c·~c u ~i n 
CC'au•.:C'scu la C'omilina tul J C' Lrocil irni c Pit ·~ ti . 

Inau gurm·C'a Canalului Dunăre-Mar n cag ră . 

tova ri't ~l· i F:l •11:1 

Faţă-n faţă cu tabloul impresionant al succeselor pe 
ca r l -am dobîn.dit şi le dobîndim, încercăm cu pro
fundă . atisfacţi sentim ntul că „Marile realizări o bţi
nule în anii ocialismului în dezv ollarea forţei econ o
mi a ţării sînt rodLLl aclivităţii freobo ite, pline de 
abnegaţie a cla ei mu.ncitoare, ţărănimii ş·i intelec tLLa
lităţii, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de 
naţionalitate , al eforlurilor con iderabile, maleriale şi 
umane, ale în tregului popor pentru ridicarea economico
socială a patriei . Nimic nu am primit din afară în mod 
gratuit, nimic nu a căzut din cer! Stadiul la care am 
ajun este expresia muncii poporu.lui nostru, a hotărfrii 
şi încrederii cu care toţi oamenii muncii urmează · şi 
înfăptuiesc neabătut politica partidului, a tăriei şi for
ţei socialismului, a capacităţii noii orînduiri de a asigura 
întregii naţiuni un înalt nivel de civilizaţie materialli. 
şi spirituală"4. 

4 

De igur, î ncercîncl sa Li sfacţii el o ebitc pentru s tadiu l 
el e dezvoltare p c·11·e-l a tingem în. aceste momente, i1u 
pul ' 111 J ăsa în ·ifara atenţi i faptul că, pînă a ajw1gc 
<1 ici, de-a lung ul un e i întregi epoci, „a trebuit să facem 
faţă multor cliflcultăţi, inerenle unei opere de proporţiile 
celei ]JE' care am realizal-o. Ade ea a trebuit să plălim 
trib1J..l lipsei de> experienţă, lipsc>·i de pregăf,ire, precum 
şi 1mei viziuni simplisle dE'spre ,'ocialism, care CLLl clă tl1Wi 
/Junu ltti m ers al conslrucţie i economice ,~i sodale. In 
cwliv ilalea noaslră cm apărtt l clc> slu le lipsuri ~·;i n c> a_jun
Ku ri , s-au ccnnis mu.lle greşeli. Se şl'i e că, înlr-o anumiUi 
perioadă, ou fo st încălcate normele .~ i prindpiile concep
ţi<>i noaslrc> socialiste, oceslea avînd consecinţe negalive 
i.n înlreaqa viaţă . ocială. Aşa cum esle cunoscut, par li
tiu Z noslru a acţional cu holărîre îrnpolriva aces lor 1n
călcă ri .:;i abuzuri, n făcu. l o analiză aprofunclaUî. cou
:elor cure le-cm provornt ·'.'i a liwl măsurile cele> mai 
e nerqice penlru evilarc>a repelării, lor în activilalea de 
parlid .~ i ele stal, 'in înlrE'aga noaslră socic>iate. Esenţietl 
de sublinial c>sle faptul că popornl noslrn, partidul co
mwrisl au 9ăsii întotdeauna resursele necesare penlru 
a înlăl1tm gre u.tăţile penlrtl a 'înclrc>pta gre,~c>llle, JJ ntru 
11 ele pă.~i dificulWţile . Linia c1troct e rislkă clominontă n 
e pocii cons trucţiei socialisle în !?<>mânia este de::vol
larea ascenclenlă, neînlre ruptă, clocolitoare, 11iersul 
înainl c> pe loalc> fronluril e, pe rfecţionarea co nlinuă a ac
liv ilăţii în loale domeniil<!"5. 

Es te cu totul fi1·csc, în con · cin~ă, ca or i căru i bser
vato1· ~ i ce rcetător obiec tiv al zile lor noastre, p r cum 
: i celo r care vor v n i. el u pă noi să Ic rcvi nă îna Ita mi

:-. i unt' de a ana liza el ev •nirea României pe coo rd onate]' 

Tovarăşul icolac cauşescu inaugurînd cca de-a doua magis-
trală a m troului bucurc~tcan, 24 ia nua ri e 1986. 

revoluţiei şi construcţiei socialis t nu s ub acordurile vre
unui marş triumfal, nu prin încercări de a ocoli surprin
d rea a tot ocec cc a fos t mai puţin potriviL în efortul 
ce ne-a propulsat prin timp, căci nu o singură dată con
ducerea partidului nostru îns ăşi, tovarăşul Nicolae 
C auşescu personal ne-au atras a tenţia că „ ... socialis-

4 Ni colae Ceauş seu, Raport la ce l ele-al XII-Zea Congres 
al Partidului C:omunist Român, Editura Politică, Bucureş ti, 1979, 
p . 14. 

s Nicolae Ceauşe cu, România pe drumul construirii socie
tăţii socialiste multilateral dezvoltate, voi. 5; Editura Politică, 

Bucureşti, Ll.971, p . 874-875. 
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'!'nul nu es te un rnarş triumfă tor, ·i un clrnm ele muncă 
·i luptă revolLLţ'ionară"5. 

Analiza istorică obiectivă, riguroasă pc ca re . întem 
Qbl i gaţ i s-o facem ace ·tei pe rio·td c extrem de dinami ce 
- fără egal în trecutu l istori c i noastre - trebuie :ă 
pomească ele la astfel de premise şi să a ibă în prim plan 
substc .nţa următoare i aprecieri de princ.ipiu pc C'trc o 
dădea tovarăşul Nicolae Ccau~escu în Cuvîntarca ros
tită la 'esiunea . olcmnă clin 22 <1 ugust H)84: „Dacă, prin 
.c1b ·lract, lumea s-ar piltea ·întoarce înapoi cu. 40 de ani 
şi ar trebui să alege rn clin nou calea de cle- vollare, am 
alege, fără nici .o rezervă, tot cale el socialismului, am 
-merge cu toală hotărîrea pe acelaşi clrwrn pe care l-am 
străbăt11 t în ultimii 40 ele ani. Poate că - dacă am, putea 
avea exper'ienţa d ~ aciLm - unele lucruri le-am p11.lea 
.face, fără îndoială„ mai bine, cu mai puţine gre:;;eU ~·i 
lip uri; clar am acţiona cu. toată holă rîrea în spiritul 
politicii, interne ş·i externe din această perioaclc1, care a 
.asigurat şi asigură ridicarect palriei noastre pe o treaptă 
uperioară de civilizaţie , de dezvoltare econoniică şi o

cială, asiq11ră poporuliâ nostrn, o viaţă l'iberă, demnă, 
c onduce lei întărirea continuă a patriei, a independenţei 
.şi uveranităţii naţionale'n . 

Cu as tf 1 el gîncluri, într-un Rscmenca s pirit ă d -
rulăm, în ce le cc urmează, i toria devenirii noas tre prin 
ultimele patru lccen ii ~ i s«i'.i încercăm a reţin c ·c nţialu.L 
.a tot c a ce a u ct itorit an ii socialismului pe pămîntul 
României. Să pornim la drum prin a s ublinia că faţă de 
a nul 1938 producţia inel ustrială a Românie i este în pre-
2 nt el e 53 de or i mai marc, că întreaga producţi in-

1."ovarăşul N icolae Cea uşesc u anal izind ma ch ta noului c ntru 
c ivi c din Bucureş ti, 25 iulie 1984. 

dustrială a României anului 1938 se realizează azi în 
numai o săptămină. 

Desigur, există în România socialistă un nwnăr de 
obiective industri ale, şi nu numai de această natură, deo
sebit de importante - pe care, într-un anumit stadiu 
de dezvoltare, le-a găsit Şi le-a preluat acum 42 de ani 
revoluţia de eliberare socială şi naţională, antifascistă 
şi antiimperialistă. Am putea dai multe exemple. Ele nu 

6 Nicolae Ceauşescu, Cuvintare la Consfătuirea de lucru pe 
problemel e muncii organizatorice ş·i politico-educative din 2-3 
august 1983, Editoca Politică, Bucureşti , 1983, p. 21. 

7 Nicolae Ceauşescu, Cuvintare la Sesiunea so lemnă comună 
a C.C. al P.C.R„ Marii Ac~unări Naţ'ionale ş·t Consiliulu·i Naţio
nal al F.D.U.S. consacrată împlinirii a 40 ele ani de. la înfăptui
rea actului revoluţionar de la 23 A ugust 1944, Editw·a Politică, 
Bucll!reşti, 1984, p. 15. 

Tovarăşul icolae CPa uşcscu inaugurînd Muzeul de Istorie al 
R. S. Român ia, 8 mai Hl72 

sînt, fără îndoială - în adevăratul sens al cuvîntului -
ctitorii ale anilor socialism ului. Dar celui care cunoaşte 
bine lucrurile şi es Lc animat ele simţul obi ctivităţii îi 
mai poa te rămîne oare stă iuitoc:urc imaginea de dinainte 
de 23 August 1944 a uzin elor „23 August", „Republica" 
şi „Griviţa Roşie" din Capitală, a combinatelor s iderur
gice din Hunedoara ş i lin. Reşiţa, a Uzinelor de vagoane 
din Arad, a Uzinelor „St agul Roşu" din Braşov, a Uzi
n elor „1 Mai" clin ;p1oieşti, a Uzinelor ele construcţii me
talice şi maşini agricole din Bocşa, ,a Uzinei „Un.ir a" 
din Cluj-Napoca sau a oricăror altor obiectiv din aceas tă 
categoric faţă-n faţă cu ceea ce reprezintă el în pre
zent? 

Fără a-şi propun e să surprindă altfel d cît selectiv 
ob.iectivele care au fo t realizate pe cuprinsul patri i 
efectiv în anii oonstrui!l'ii socialismului - o epuizare a 
lis tei fiind ele altfel imposibilă, datorită multitudinii lor 
- , articolul ele f'iţă se do,reştc doar un tablou cuprin
zător şi veridici, capabil să ofer , un cadru potrivit de 
cunoaştere şi de înţe.l cgere a marilor pcrformanţ pe 
care România le-a dobînclit în diverse dom nii într-un 
interval ele timp r elativ scurt. 

Vom încep prin a aminti un le dintre :realiză rile 
primilor ani ai construcţiei socialismului pr cum: mar le 
laminor de la Roman şi Fabrica de rulmenţi de la Bîr
lacl, încep rea producerii de motoaire şi alte aparate per
f cţionate la Uzinele „Electroputere" din Craiova, oreş
terea vertiginoasă a producţiei de tractoar la Braşov, 
Fabrica de confecţii din Bucureşti şi Fabrica de încălţă
minte „Flacăra roşie", ele asemen a din Bucureşti, Com
binatul chimia din oraşul Gheorghe Gheorghiu-Dej, Plat
forma industrială Borzeşti, Combinatul de celuloză şi 
hîrtie Chişcani-Brăila, Fabrica de antibiotice Iaşi, Com
binatul chimic Tîrnăveni, Uzina de fibre sintetice Să
vineşti, Rafinăria 1l3razi, Combinatul de îngrăşăminte 
chimice T.r. Măgurele, Fabrica de confecţii Focşani, an
gajarea pe un front larg a lucrărilor de construire a 
Hidrocentralei ele la Bicaz, înc perea exploatării cărbu
nelui la suprafaţă în bazinul Rovinari, modernizarea suc
cesivă a Combinatului Hunedoara, angajarea unei pro
ducţii superioare de instaJaţii de foraj rapid la Uzinele 
„1 Mai" - Ploieşti, construirea Fabricii de ciment din 
Medgidia, a Uzinelor textile „Moldova" din Botoşani, a 
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liid rO C' C' nlr;:i la „Por~il d e F i ' l' I ", ma i 1(172. 

TC'rmoccnt.rn l;:i de ln RogojC'lu, Gorj. 

noii topitorii de cîn pă clin Jo eni şi a Fahricii d lapte 
praf din Reme tea, construir -a Aerogă rii Băneasa, cr ş
te rea necont ni tă a prod ucţiei de autocamioane la zinele 
„S t agul roşu" din Bra„ov, modernizarea Uzinelor de 
vagoane din Arad şi a Uzinelor „Timpur i noi" din Ca
p itală , cons truirea u zinelor „Strungul" din Arad, „Infră
ţirea" din Oradea, „Semănă toarea" şi „Autobuzul" din 
Bucureş ti , profilar ea p n tru producţie de utila j p ntr u 
construcţii a într pdnderilor „Progr sul" Brăila şi „S te ua 
Roşie" - Bucureş ti ; m ocl ernizar a trepta tă docurilor 
Şa nti rului naval din Galaţi şi al celui din O.lteniţa, 
mod miză ri le aduse uzinelor „Unir a" şi „T hnofrig" 
din Cluj-Napo a, construirea uzinelor ,Electronic·1" din 
Bucure .. ti ş.a .m.d . 

în a naliza obi ctivă a d m er urilor noas tre prin v remi 
contemporru1e s r marcă, în chip fir se, 11:olul şi locul 
ocupa t în j Lod a a nilor socialismului de cel de-al IX-lea 
Congres al I a rtidului Comunist Româ.n, car a inaugura t 
perioada cea m ai bogată în împliniri âin întreaga ist.ori 
a ţării . De taşîndu-se net prin vigoarea .i siguran (.a pa
şilo r făcuţi în direcţiai dezvoltării multila terale a pa triei , 
prin din amismul şi pidtul novator introdu în via \,a 
partidului ş i a într gii ţări, p rioacla inaugurată de 
Congresul al IX-lea al pa rtidului, d aleger a la con
duce1:ea partidului , apoi şi a sta tului a tovarăşului 
Nicola Ceauşescu a fost şi ste numită de poporul nos
tru , cu îndreptăţită mîndrie patriotică, d mnita t ş i r e
cunoştinţă, Epoca Nicolae Ceauşescu. 

Iată, m ai .întli , cîteva clin reali zările dobîndite de 
poporul n ostru în primul cincinal al anilor „Epocii 

.(} 

Nicol'le Ceauş seu", ami H.166- 1970. Atunci s- ·t r eali
za t un volum d inve tiţii de 289,7 mili a rd e de 1 i. 
Atunci a u fos t construite şi dat "n exoloatar circa 
1500 de capacită\.i ş i obi ctive indus triale importante. 
Unul dintre• acestea es te Combin.a tul s iderurg ic ele lR 
Galaţi. D la intrar a în producţie şi pînă Ja sfîrşitul 
anului 1970, combinatul a produs 2 833 OOO de ton fontă. 
::l 280 OOO d tone ·d o ţ I, 2 729 OOO ele tone ele la minate 
finite pline. Atunci s-<.1u ma teria liza t planu1:il e con ·truirii 
- în primă dcipă - ai Hidrocentra l i el e la Porţil e d 
Fier . A I.unei s -a!ll în:;cri s, printre vlăs tarel e ac •lui cin
cinal, U :.dna de maşini gre le Bucureş ti şi Combinatul 
chimia Hîmnicu Vîlce<1, Fabrica d e prefabricate · lin be
ton Călăraş i şi Fabrica d mobilă el Ja Vaslui, Fabrica 
ci< ul i d Ia Sloboz.i a ş i Fila tura p entru fibre chimice 
ş i bumbac din OJLeni(.a , a tunci s-a construit A roportul 
Bucureşti - Otopeni, atun ci au început să s p1·oducă 
<mtoturism le „Dacia" , a utoturismele de te1·en „Aro". 
car croul min ralier d 10 200- 12 500 ldw, Jocomotiv le 
Di ·el lectri e ş.a.m . cl . 1n ac laşi int rval de timp : -au 
consrtruit hot lul „Int rcontinen tal" din Bucure :ti , salba 
s taţiunilor de odihn ă de pe litoral în zona Mangalia
Neptw1. Atunci a în eput con: truirea T ah·ului Naţion al 
din Buour - ş ti ş i a m num ntalelor edificii al T a trului 
Naţional din Craiova şi T a trului Naţional din Tg. Mur ş, 
clădirea Tc l viziunii române şi a altor obiectiv ' intra te 
cu totul .î n is t,or.i a acelor ani tumultuoşi de început ai 
un i noi poci , A „Epocii N.icolac Ceau şescu" , c -ş i con
tinu;"t multiplu r verberaţiile sale constructiv pc harta 
Homâni i. 

A te r eferi la toat au nw11ai la m arile ctitorii ale 
a nilor socialismului p - pămîntul Români i, înscrise în. 
is tori în m a joritat a covîrşitoar a cazurilor î n anii 
„Epocii Nicolae eauşescu" , înseamnă a fac un mare 
efort el a găsi criteriil obi ctive ci cla ificar a lor 
ş i ac s t lucru nu este de loc uşor, semnificaţiil e fi cărei 
s trădanii şi al fi ecăr i materiali zări practice, concrete 
a aîndului ş i fapt i constructorilo.r noii Român.ii m ri
tîndu-şi din plin recunoaşterea ş i r sp ctul nostru plin 
de recunoştinţă . 

Bnrnj ul TT id roc nl rn lC'i ci<' pc J\ rgC'!) . 
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Doar cu titlu de exemplu s~1 încerdun, 1în cele ce 
wmează, să ne r eferim la eît ' va dintre cele mai spec
tacu1oase împlinfri în acest sens : 

26 mai 1984. Moment gravaL în is torie cu o pro
fundă semnifica ţi e în viaţa ţfi.rii, înscris cu lite re de au r 
în cartea marilor noastre împ.liniri socialis te . Tovarăşul 
Nicolae Ceauşescu, împreună cu tovarăşa EJena Ceauşescu, 
au inaugurat Canalul Dunăre - Marea Neagră, operă 
de artă inginerească de cele mai mari proporţii real i zcttă 
vreodată în Homânia şi, totodată, un a dinb·e cele mai 
uriaşe construcţii de acest fel din lume. Magis traJa al
bastră es te în întregime întruchiparea g n iului construc
tiv al poporului inostru, concentr.înd praotic toate forţel ~ 
economiei naţionale , capacitate·:i de creaţ i e n tehnicii şi 
ştiinţei a-omâneşti, pdceper ea şi abnegaţi a clc1sei munci
toare, a speci aliştilor noştri. 

De-a lungul celor 64,2 km ai săi, p rin care drnmul 
navigabil al Dunării spre mare es te scurta t cu 400 km, 

Combina tul siderurgic Re~ iţa. 

Canalul di spune d 3 porturi fluviale, un mare port 
maritim şi fluvial, fiind traversat de 11 grandioase po
duri rutiere ş i de cale ferată. 

Metroul bucureştean - operă complexă, monumen
tală, realizat;ă la iniţiativa tovarăşului Nicolae C€auşescu, 
operă-simbol pentru 13tadiul înalt a tins de creaţia ştiinţi
fică şi tehnică românească în anii socialismului. Dintre 
toate ţările lumii în care exis tă un metrou, doar şapte , 

în rîndul cărora se numără şi România, şi l-au construit 
după propriile proiecte, cu propria tehnică, cu propriile 
forţe, echipîndu-1 şi asigurîndu-i buna funcţionare . 

!n fiecare zi, circa 350 OOO de oameni folosesc, deo
camdată, met,roul. Cu fiecare nou tronson dat în func
ţiune creşte numărul celor oe beneficiază de acest mo
dern mijloc de comunicaţie, de trei ori mai rapid decît 
tramvaiul şi troleibuzul. 

TransfăgărăşanuJ, drumul şerpuit pe cres te de Carpaţi , 

un brîu de 90 de kilometri aruncat peste coama mun
ţilor, reprezintă nu numai o minune a tehnicii şi o 
înaltă dovadă a cutezanţei revoluţionare, a voinţei, a 
geniului creator românesc dar şi o foarte înaltă dovadă -
şi la propriu şi la figurat - a performanţelor excepţio
nale pe care constructorii noii Romf\nii le-au oferit ge
neraţiilor de azi şi viitorimii, le-au oferit, totodată, pri
virilor admirative ale călătorilor din toate cele patru 
zări ca;re, sosiţi pe aceste meleaguri, au cum, au ou ce 
să-şi reprezinte în :oe constă astăzi miracolul românesc. 

Industria chimică este prezentă astăzi, prin unităţile 
sHle puternice, mod erne, în toate judeţele ţării. Oraşul 
Victoria, Borzeşti, Piteş ti, Arad, Brazi, Tirgu Mureş, 
P ia tra Neamţ, Midia, Rîmnicu Vîlcea, Timjşoara, Ba
cău, S.lobozia, Iaşi, Br[1ila, Turnu Măgurele - sînt doar 
cîtcv·t din Jocalităţile în care au fost cons truite pla tfor
me complexe, cu dotări tehnice de înalt nive l, unde se 
realizează sute de produse chimice. Procesele de pro
ducţie au fost şi sînt impulsiona te în toate aces te cetăţi 
ale chimiei de cerce tarea ştiinţifică de înaltă performanţă 
car e se realizează la ICECHIM Bucureşti, sub condu.cerea 
efect,i. vă, J)Cmljlocită a tovarăşei a cad. dr. ing . Elena 
Ceauşescu, preşedintele Consiliului Naţi on al al Ştiinţei 
:i Invăţămîn.tului, savant de r enume mondial. 

Un loc important îl ooupă în anii noştri petrochimia 
;ramură care valorifică superior creaţia ştiinţifică şi 

tehnică originală, potenţialul economiei româneşti. 

Cu două decenii in urmă, industria aeronautică ro-

Uzina de alumină din Oradea 

mânească construia doar trei tipuri de aparate de zbor. 
Astăzi, ea realizează 17. Un salt spectaculos, da tora t preo
cupării statornice a tovarăşului Nicolae Ceauşescu p en
tru Q.ezvoltar a, prin forţe propr ii, a unei indus trii aero
nautice complexe cu un înalt grad de integr a re , com
petitivă pe toate planurile, îmbogăţind astfel strălucitele 
tradiţii naţkmale în acest domeniu. 

Intreprinderea de avioane din Bucureş ti cunoaşte as
tăzi o a doua tinereţe. Reconstruită, modernizată şi 
extinsă pe o suprafaţă de 20 h ai de hale, cu o densitate 
impresionrantă de dotare tehnică şi tehnologică de cel 
mai înalt nivel, întJreprinderea realizează, in prezent, 
aeronave de mare performanţă, printre care „Rombac 
1 - 11" situează România în rîndul oelor şase ţări din 
lume, singurele care construiesc avioane de o asemenea 
complexitate şi capacitate. 

Sub deviza Patriei mai mult cărbune, mai multe 
minerei1.ri!, în anii socialismului s-a ctitorit un minerit 
nou în ţara noastră, capabil de performanţe g reu de 
imagina t altcîndva. Aşa, de pildă, de la 3,9 milioane t.one 
de cărbune extrase în 1950 s-a ajuns la 65,1 în 1984 
şi la circa 70 milioane tone în prezent. La minereuri 
m etalifere creşterile sînt în aceeaşi perioadă de la 1,3 
milioane tone la circa 30 milioane tone. In ce priveşte 
investiţiile, în ramura minieră, acestea au crescut de 
15 ori din 1950 pînă azi. 

Potrivit cu hotărkile adunării generale a oamenilor 
muncii din f ebruarie 1983, desfăşurată la întreprinderea 
„23 August" din Capitală, . in prezenţa tovarăşului 

T 
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Uzi na ci<' ;ti um in iu , Sl ;1 l in:1. 

Combinatul cl1• <'aU<'i uc ~ i prnd usP pC'l1·uC' hi111i <·p clin On <'~li, J!lii '.i . 

P latfo t'l11 a prtrnliPni „G loria" , 1979. 

Nicolae Ceauşescu, ai fost adoptat un cuprinzător pro
gram de profila1re, dezvoltare şi modernizar a fabri
caţiei. După cum este cunoscut, asemenea programe au 
prins şi prind mereu viaţă în multe unităţi economice 
ale ţării. Uzinele „23 Augus t" nu fac excepţie, se înscriu 
ântr-o ordine firească a înaintărilor noastre prin vremi. 
Ceea ce s-a întîmplat şi se întîmplă însă aici a depăşit 
şi depăşeşte orice imaginaţie . Doar cel care cunoaşte 
bine cum arăta uzina în 1944 poate să-şi reprezinte 
exaot la ce cote de afirmare ne găsim astăzi pentru că , 
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pract ic, nu mai scamana n imic cu ce a fost, şi , de asc
mt' nca, poate să înţeleagă exact valoa rea fortur ilor ce 
se cer depuse pentru prnfunda perfecţion a re calitati vă 
cc se d esfăşoctră uici. Care sînt obiectivele acestei per
fecţionări ? Sporirea de pcst 3,2 ori a producţie i -marfă 
în 1990 faţă el e H)80, în oondiţiile i·es tructurării d - fond 
<1 fabri ca ţie i , în sensul c reş terii ponderii motoarelor, com
presoa relor·, locomotive lor cu multe performanţe tehnic , 
de ma r·e va loare eco n omică , creşterea c.l c 2,6 ori a pro
d ucli v i tăţii mun cii în ac.:eeaşi per.ioad ă, reducerea cu p ste 
] 00 lei a chcJLui cJilor mate ri ale ]a 1 OOO lei producţic
nnrfă; diminuar·ea C' U cel puţin 500/ o H Consumului de 
metal ş i cu peste --! OD/ 11 a cel ui ci energ ie electrică la 
un milion lei p roel uc ţie-ma r"[ă . 

Cu astfe l ele pe rform anţe, Jua tc î n C' 1lcul de la 11i
vc lul pc care l-a alin· de ja act ivitat a ;1ces tei unităţi 

conornice de bază a Româ niei ·ociali s te, fotreprindcr a 
„23 August" nu poa le fi altfe l co ns id e rată d cît un.a 
dinlr' cele mai C'X prcsivc ctitorii. ale anil or sociaJi smu
lui , î n ge neral, şi ah~ „Epocii Ni colu~ ca u,şescu" , în 
spec ia I. 

Cornb in ;1tul de în.(! t' C1 ~:i minlc chimi ce T1·. Măg ut'c l P, HIG8. 

Noi izvoare de lumir1ă în cununa energetică a ţării. 
D upă Bicaz, Argeş, Dunăre, la Porţile ,ele Fier şi Lotru , 
ac um Oltu l reprezintă pentru constructorii săi o nouă 
scoală de fămari a i luminii. S ub în drumarea permanentă 
~l secretarului general a l partidului , cons tructorii energe
tici eni au înă lţa t el e-a lungul ţ:, lor 700 km ai Oltului 
o impresionantă salbă ele hidrocentrale menită să smulgă 
apelor forţă şi lw11in ă. Cele 16 hidrocentrale aflate în 
funcţiune p c Olt însumeaz{t o putere in stala tă m ai mar 
dccît cca exi s te ntă în întreaga ţară în anul 1938. Acum, 
Oltul a intra t î nLr-o etapă s uperioară ele transformări 
şi valorifi cări multiple. Cinci noi hidrocentrale sînt într-o 
fază de execuţi ' a ansată, iar alt cinci în s tadii de 
încep ut. 

14 septembrie 1983. La Combinatul de utilaj greu din 
Cluj-Napoca, unitate rcprez - ntativă a industriei noastre 
constructoar e de maşini , a cărei r ealizare este strîns le
,gată - .asemen ea altor întreprinderi - de numele şi 
activitatca1 tovarăşului Nicolae Ceauşescu, secretarul ge
neral a part,idului a pornit de la pupitrul de comandă 
presa d e 6 OOO tone forţă din cadrul secţiei de forjă grea. 
lmpreună cu unităţile ~imil are din Bucureş ti, Iaşi şi 
Cr aiova, Combinatul de utila j greu din Cluj-Napoca 
aduce o contribuţie de cea m a i m ar e însemnătate la 
echipar ea cu in s talaţii de înalt randam ent a noilor in
vestiţii din ţară , ca şi la sporirea exportului românesc 
de produse de înaltă tehnicitate. 

P arte integrantă din vastul progr am iniţiat de ,to
varăşul Nicolae Ceauşescu pentr u asigurarea indepen
denţei energetice a ţării, Hidrocentrala de la Porţile de 
Fier II es te un colos energetic cu nimic mai puţin com
plex deoît prima hidrocentrală de pe Dunăre. Dimensiu
nile acestei impunătoare otitorii pot fi sintetic sugerate 
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prin impresiona ntul volum de mw1că, cerut d cons t ru c
ţ i a c i : au fos t excavaţi, p US('at ~i s ub ape l 1 Dunării , 
fJC'Stc 13 milioane m c el ba las t ~ i ma rn ă, turn.a ţi - la 
cPntral e, b<t rujc, ecluze ş i constru · ţii nncxc - pes t ' d ou ă 
m ilioa ne mc de b ton el diferite mărci. . 

Co nstruit la indi caţi a ş i sub î ndrum ·1rca directă a 
S<' re tarului. gene ral al partidului , laminorul rle 20 ţoli 
<le Ja Uoman este c l ma i m arc ~ i mai mode rn elin ţa rc'\, 
n umărîndu-s printr primele ~nptc lw ni noa re ck ;1ces t 
.t;<1n din lume. 

H.ea lizat lu nivelu.I t. hnicii d • v îrf pc plnn mo ndia l, 
i!Cl St importan t obi ti indus tri <1l a fos t conc put in 
il',gnll în Româ n.i a . Ma joritatea covîr~itoa r a utilaj lor 
~ i •chipamcnt, lor ale, print1 · ca re cuptorul r tc1li v cu 
d iam ' trul de 30 m e tri s te on ·id c rnt uni cat în lume, 
au fos t rod ul un ei la rg i conlucră ri ş i, în modul c 1 1 mai 
d ir •ct , expres ia îna ltului n ive l el tC" hn ici ta t a ti ns d 
ind u tri a noastră . 

Laminorul de Ja Roma n aco pe ră aproa pe' in tegrn l e
rin ţ c l ci ţev i cu d iametre m ici ale •conom ie i na ţi on a l e, 

Primul av ion rom5n c"r 1w nLru p nsagr ri „Rcnn bar 1- 1 l '', J!l3~ . 

Canalul Dw1 i1 re-Marea Ne::i gră . 

situînd ţa ra noastn1. printre puţinii ffluritori ci <• astfrl 
d produse. 

Şi totuş i , fă ră a ins is ta cu de talii, să am inti m ş i alte 
obiectiv pectaculoase ctitorite în anii „Epocii Ni coh1e 
Cca uşescu" : 

întreprinder ea de maşini g rel , Fabrica de maşi n i 
un Jte ş i agregate, precum şi Complexul pentr u industri a-

lizarea lemnului Pipe rn d in Bu ur şti , Uzirn el e ·uuto
turism ' Pi tC'!'? ti ş i î n.I r·C'prind rea cra iov ană de aulo tu 
ri sm „Ollci t '' , · zin a de aluminiu la tina , combina t le 
s id c rurg iC'c li n Tulcea ş i Tîrgovi şte, ompl xul pentru 
in clus tri a li zan•a ll'rnnului lin Tîrg u Jiu, ombina tul d 
uti'h-1j g reu d in l <iş i , Jn tr prinde r<~a „El •ctro ontact" di n 
Bo t oşa n i l'~c . 

Ş i pc.• ntrn a n u scă pa lin a te nţi e în n ici un fel ceea 
C'C se găseşte ncurn , clcoca rnc.l a tC:i, pc m asa proi cta nţilo r 
sa u cl irL' ·!: în fozc în<linta t.e ci execuţi , ă a mintim, în 
chip s imbolic, dorn· dtcva d intre.• ace l no i ctitorii ale 
<1 11 .ilor Jl<>~ l r i C< ll'L', nu pes te multă v reme, vor intra în 
;1c tu ul.ili1l l', î nfrum. use ţî nclu-n e v iaţa, lurninîndu-n pu 
tl·rni c \·iitorul : notil centru civic din Ca1Jitală, moderni
zarea cursului Dîmboviţe i şi. construirea 1JortuJui bucu
reştean , încheierea construirii portului maritim Constanţa, 
constructia C'ent.relor dvicc în numeroase loca lităt i ale 
ţă rii, s ist ematizarc•a unui im1nes ionant număr de' 1oca
lită ţi. 

Împă r ţirea adm ini t ra ti ă nouă n ţ~irii , cc s-a făcu t 

Dru mul 1110 nu 111 1·11t:il Transff1giiri'.t".'an, l!J74. 

~era B i:i rci:i ne!) ti, j udeţul Prn hova. 

în a nii ocialismului , .i p rfecţionările succesive c s-a u 
aclu, în acest s ns au d ri t posibili ta tea cons truirii urba
n is tic d proporţii în ţ ară, apa riţi e i unor noi centre 
urba ne sa u mode rni zării altora în aşa fel încît, as tăz i , 
sînt de ne r unoscut pentru un anume călă tor ca r n -a 
mai poposit prin el el 20- 25 d ani. Să n e g îndim, în 
aces t s ns, Ja Vaslui , S la tina, Alexandri a , Zimnicea, 
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Sloboziet, Călăra~i, Piatra Neam ţ, Alba Iulia, Deva, Ca
rei, Bi · triţa, Bîrlad , Hîmnlcu Săra t, Mediaş, Rîmnicu 
Vîlcea ş.a.m.d. 

An de an, în ac s te localităţi a u fost creat zeci de 
mii de :noi locuri de muncă, s-au construit m ii de apar
tam nte confortabil · , î n impunătoare ansambluri urba
nistice, au fost înălţate aşezăminte de sănătate, instituţii 
de artă cultură si învătămînt, care au deschis perspec
tivele ~nei noi calităţi . a muncii şi a vieţii ântregului 
nostru popor. 

Cartierul nou de locuinţe, Jiată o înfăptuire care -
absolut fără nici o excepţie - nu lipseşte din nici unul 
din oraşele ţării, mare sau mic. 

În anii Epocii Nicolae Ceausesou" s-au construit de ft • 

6 ori mai multe apartamente decît în toţi cei 20 de ani 
anteriori. Numai în cincinalul pe care l-am încheiat, 
numărul apartamentelor noi s-a ridicat la 750 OOO. Liniile 
arhitectonice elegante, moderne caracterizează noile con
strucţii. Doa r cu titlu de exemplu să a mintim din Ca
pitala ţării - marile cartier e, adevărate oraşe, şi marile 
bulevarde: Drumul Tab rei, Tit,an, Pantelimon, Colentina, 
Ianculul, Crîng-:1şi, Consfruotorilor, Băneasa, Mărgeanului, 
Aviaţiei Mosilor 1 Mai Ştefan cel Mare, Nicolae Titu
lescu, Banu M:a.n'ta, Ale~andriei, Rahovei, Păcii, Armata 
Poporului ş.a. Şi, m ergînd cu gîndul pe harta ţării , să 
ne oprim o clipă pentru a admira ceea ce s-a ctitorit 
în ac laşi fel, pe plan urba nis tic, de pildă, la Cluj-Na
poca, Iaşi, Braşov, Timişoara, Craiova, Tîrgovişte, Slo
bozia, Alexandria, Zalău, Bis triţa, Miercurea Ciuc, Călă
raşi, Sfîntu Gheorghe, Tîrgu Mureş, Vaslui, Botoşani, 
Roman, Giurgiu, Olteniţa, Focşani, Bacău, Ploieşti ş.a. 
Dar, oare , exis tă J:n România ,socialis tă vreo localita te 
anume în care să nu se fi petrecut nimic s pectaculos 
şi din aces t punct de vedere în anii socialismului? 

Directivele Congresului al XIII-lea al partidului pre
văd ca în cincinalul 1986- 1990 încă 2,5 milioane de 
oameni să beneficieze de locuinţe noi; se va dezvolta 
construcţia de locuinţe la sate, accentuîndu-se acţiunile 
de sis tematizare rurală, prin concentrarea în comune mari 
a satelor şi gospodăriilor izolate. Datorită tuturor măsu
rilor preconizate, pînă în 1990 se intenţionează să fie 
rezolvată în fond problema locuinţelor pentru toţi oame
nii muncii. 

Rezultat n mijlocit al politicii consecvente a partidu
lui, a secretarului său general de industrializare socia
listă, de dezvoltare armonioasă , echilibrată a tuturor zo
nelor şi judeţelor ţării, anilor socialismului le aparţine 
nu doar ctitorirea unor mari uzine şi fabrici, a · unor 
adevăraţi coloşi industriali, precum cei despre care a 
fost vorba în cele de mai sus, ci şi construirea spectacu
loasă a unor numeroase platforme şi zone industriale 
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complex e, nwdcrne, d e mn.rc anvergură, multe dintre ele 
î n locuri în care pînă la 23 August 1944 nu s petrecuse 
nimic sau aproape nimic din aces t punct de vedere. Să 
n gînclim, în ac 'S t sens, mai întîi ele toate, la noul 
pt'i.su j jndustrial apărut la Piteşti, Buzău, Zalău , Foc
şunl, Sf. Gh.eorghc, Vaslui , Miercurea Ciuc, Alexandria, 
Tulce<~, Botoş · mi , Pia tra Neamţ, Tîrgovişte, Slatina, Rm. 
Vllcea, Albu Iulict, Bis triţa, Slobozia, Că.lăra şi, Giurgiu 
_pre a da n umu i cîteva cxcmpl , li ta lor putînd fi 
m ult a mplificată . 

Sînt toate aces t a repere clocvcn b a le un or ramuri 
c u rol ho t~1rîtor în promovarea progres ului t ehnic: chi
m.i c, energet i că , e l ·ctrote hnică, cons trucţii de maşini, me
t.<.1lurg ie, e lectronică etc. 

Ş i pentru a intra ş i mai în amănunt să amin.U m că 
în H>65 în Capita la ţă rii volumul activilăţii economice 
to tale se cifra ]a 40 miliarel e lei, în timp cc astăzi î n 
2:3 d :jud eţe acest inclicaLor depăşeşte s uma de 40 mi
l i1-1rdc. ln 1984, jud eţul G11 laţi , d pildă , realiza o pro-

Hotelul „Intercontinental" din Bucureş ti. 

ducţie industrială mai mare decît realizau împreună, în 
1965, Moldova, Oltenia, Dobrogea, iar judeţul Mehedinţi 
realiza o producţie indus trială m ai mare decît întreaga 
Oltenie a anului 1965. !n prezent, 22 de judeţe au a juns, 
fi ecare în parte, la o producţi -marfă industrială cu 
mult mai m are decît cea a României anului 1938. 

Infăţişînd marile ctitorii ale socialismului pe pămîn
tul României n-am putea să nu ne referim - într-un 
anume fel - la transformările de structuri, de fond 
care au survenit în situaţia agriculturii socialiste pînă 
la actuala nouă revoluţie agrară - obiectiv fundamental 
al politicii partidului şi statului nostru. Avem în vedere 
- mai întîi - tot ceea oe s-a întimplat pînă în primă
va ra luminoasă a anului 1962 care a marcat încheier ea 
socializării agriculturii noastre şi, cu aceasta, victoria 
socialismului în România, atît la oraşe, cît şi la sate. 
Avem apoi în vedere tot ceea oe s-a intim plat de atunci 
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Construcţii noi pi' bt1l(' V; 1rd C' le L ·ontin S:"tl i.'1jan Şi Livi u HPbrC'nnu 
din Buc·urC'~ ti . 

C('ntrul noţionra l de fiziPă, Bu u r şti. 

Clădirile Institutului Politehnic, Bucureşti. 

încoace pc ogoru: 1 sociali:t.at al pa triei. Doar cîţiva 
param tri ne-ar fi îndestulători în acest sens: agricultura 
produ c as tăzi el p Le 7 ori mai mult dccît în 1945; 
parcul de tractoare s tc acum de 17 ori mai mare dcoît 
în , 1945; în perioada 1979- 1985 s-a obţinut o producţi 
m die anuală de aproape 22 milioan tone cer ale, faţă 
de numai 4 4 mil.i oa ne ton e în perioada 194 5- 1950; efec
tivele d animale sînt Hstăzi el e ;J,7 ori mai m ari d cît 
în 1945; de la 230 OOO ha irigate în 1965 am a jun in 
1986 la 3 710 OOO ş i tind m . pr 1990 să ating m 6 OOO OOO 
ha ; la f l, de la 790 OOO h a des catc [n 1965 am a jun. 
în 1986 Ja 3 540 OOO şi t ind m s pr 1990 să a jungem 
la 5 OOO OOO l1 a. Să adăugăm fapt u] că în combatcr -a 
t' roziunii soluluj am pornit ele Ja 197 OOO h a în J 965 , 
sînt m în 1986 la 2 410 OOO ha ş i Unclcm către 1990 să 
a tingem :3 050 OOO h a. 

Făr·ă a intra în de ta lii ş i fără a ins is ta asupra unor· 
nnumc pel'form ·rnţ obţinute ele <tgricu ltur·a noastră o
c i a li s tă -· ele la un. ca păt Ja altul al ţ[1l'ii - a m vrea 
să s ublini m doa r d la nivelul anului 1986 ă r zultatcle 
obţinut în cincinalul care s-a încheiat şi , mai ales, în 
Hl85, lcmonstr az[t că agri cultura românească li spun ele 
tot ce este necesar p entru a obţine producţii tot mai 
mari şi ma i stabil în toa t s ctoarcle, c ea ce va duce 
la croşte rea con tribuţici ;:ic l - ia la dezvoltarea g n rală 
a ţării, la rid ic<:tr a bun1stc1 rii nwl rialc ş i : pirituale a 
poporului . 

O cti todc a a nilor ocialismului es te - fără doar şi 
poat şi cultura nouă a patriei p car am pul a-o 
m ultiplu înfăţişa cu toat cr ştcrilc ei, cu vocaţi a sa 
naţională nedezminţită . Din irnprc ionanta gamă le da te 
ş i performa nţe pînă Rcum a tins - ă reţin em doar faptul 
că la F estivalul naţional „ înta r a Români i" - amplă 
manif st, r cultmală, ş tiinţifi că ş i el creaţi e tehnică -
;:iu participat în. 1985 pcs t 207 OOO formaţii a rti tic 
profesionis te ş i d amatori, cercuri de cr aţic arti s tică , 
tehni că, r unind circa 5 milioan d oam -ni a i muncii. 
Să adăugăm şi faptul că benefici a ri r eali a i tuturor ac
ţiun il o „ într prins pe acest tărîm a u fos t alte milioan 
şi milioane de oamen i şi doar p această calc putem 
sesiza exact în ce constau efectele ctitoririi noii culturi 
a patriei în anii socialismului. Este ac as ta perioada 
tumultuoa. ă în care maril e ctitorii ocialis t au elev nit 
cu toată vid nţa izvoarele inepuizabile al cr - aţi e i ar
t is tice. 

Cu în cmn 1 deplinului r esp -ct să înscriem, în con
iinuar , emoţia pc care o el gajă măreţia monumentelor 
ridicate în, anii noştri în Bucureşti , la Păuliş, Car i, Satu 
Marc, Iaşi, Baia Mme, Oradea, Constanţa, Moisei - şi-n 

cîte alte locuri! - în memori a lupt lor el lib 1·ru· el sub 
barbaria fasci s tă, p entru liberta tea patri i. Tot a"a, mo
numen te] lui Mihai Vit azul d in Cluj-Napoca şi Sf. 

Tcat.irul din Tg. Mureş, 
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Ca. a de c ultură a s indi ca le lor clin Orn.d a . 

h •orgh , al lui Şt fon cel Mare la uceavil şi Vaslui, 
a l lui Decebal la Dev<1 ·;i u Mire •a cel Bătrîn la T ule a . 
. ' ă adăugăm restaurcu· 'et cas telu.Lui din Huncd0<1rn, a pa
latului lui AL I. Cuza de la Ruginoasa, a Putnei, r •con
s tituit"'u părăsitului (a ltcîndva) monum n t ele la Aclant
d isi, conse rV<ll"ea c tăţilor clin Munţii Oră~tici, con.so lida
r a unor ce tăţi m di ' va l • din Trans ilvan i<1, ac li vit·1tea 
d cons •rvare ş i r evita Uzar a ccntr0lo1· istorice <1l · ora
~ lor Bucur şli, Ia~i , Cluj-Napoca, Pial,ra camţ, rndea, 
Timişoara, Tîrgovişte, . ' ibiu ~.a. Şi ci cc s ă nu o a firmăm 
sublini a t, cu înscmn('[c d 'p linului r0spcct, că în <1ceşti 
ani s-a u construit, amenaja t ~ir ame najat în to<1tc marii' 
c ntr al ţă rii muze ' el i ·tori ş i nu numai el' istol'ie, 

n întîlnitc înainte de 1944 în spaţiul românesc, 
CH I' adăpos te c şi s upun at nţici vizilat rului do

v zile x i stenţ i ş i con tinuităţii noa tr p aces t' pă
mln turi. 

Să amintim subli niat, în continuare, efortul material 
ş i ele conc •pţ i care a cond us la cons truirea un or noi 
(•dificii de învăţămînt pr cum ntrul naţional d fi z ică 
d in Bucureşti, n iv rs itat a d in Braşov, ca ş i a nenumă
rate.lo r locu luri ele facultăţ i , lic , şcoli şi g ră lin.i ţe, în 
toate jud ţeJe ţării. 

În pla nul obiectivelor socia l-culturale cons truite în 
p riouda .începuturilor d drum no u, socialist să am intim : 
T at ru.l d " operă şi balet, Teatrul de vară „23 Augus t" 
ş i Stad ionul „23 A ug us t" cl in apita l ă, noul s tad ion din 
I loi şti şi m ulte altcl . Şi de a ~unci pînă azi, pc firul 
t impului , să în r gi s trăm ş i celelalte ctitorii a le g nului 
cu m, d pildă, monumenta le le case el cultură construite 
în r şecl inţel m ultor jud eţe ale ţării şi în alte oraş , 
Palatul sporturilor ş i culturii din Bucureşti şi modem 1 
săli simi.la re din diverse mari oraş ale ţării, clot,ăril t u
ristic montan. şi nea muitelc construcţii ale litora
lului românesc realizate tot în aceşti ani. 

î n anii „Epocii Nicola Ceauşescu", în întreaga ţară, 
numărul paturilor de spital a crescut de la 114 338 la 
pe ·te 201 OOO, al medicilor de la 27 900 la 46 300, iar 
fondurile de la buget destinat sănă~ăţii de la 4 974 mi
lioane la peste 16 OOO milioane. 

Datorită tuturor r alizărilor din aces t domeniu putem 
afirm a cu îndreptăţită satisfacţie că România se situează 
· 1stăzi printre ţările cu un sistem sanitar dintre cele mai 
a vansate din lume. · 

Oprindu-n aici cu fişel componente ale bilanţului 
pe care l-am intenţionat, ne înregistrăm - la cele mai 
înalte cote - mîndria patriotică pentru dăruirea revolu
ţionară a oamenilor ţării - căliţi, crescuţi, formaţi, im
pletiţi în br.îul major de stăpîni pe viitor, răspunzători 
pentru ziua de ieri, de azi şi de mîine, într-o unică ge
neraţie a creaţiei şi a celei mai nobile justificări pe ccire 
o poate avea existenţa omului: fapta onorabilă pentru 
progresul neamului său. 

Cu astfel de bilanţuri şi de gînduri - detaliate şi 
adînc înţelese în toate implicaţiile, puternic ancorate în 
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istoria devenirii noastre prin vremi contemporane - , 
etbordăm cu optimism robus t vHtorul. Cu <1stfcl d bi
lanţuri, care constituie r cmemor[tr.i în m l'S, s inteze pe 
un dr·um ascen cJcn.t, către a ltitudini 111 •rcu mai deosebi te, 
căt rL' va lor·i matcria l0 .,i s pirituale de J1epi •ritoare.: n~
zi s t.Pntă în vr0nw gînc.lim c uteză to r· el la timpul prezent 
spn' timpul iitor . Şi aş0zăm iscă liturn noastră, în ae(•s t 
fc ·I, p' timpul p1·ezcnL ş i oferim moştenire, , noastră celor 
c11rc• vor vl'ni c.lup~1 noi. O hccm cu toat ' certitudinile 
noilor ş i murilor s ucccsl' ~ i )mpliniri pl' Ca rl' .le vom 
dobînd i p(' e<i l 'a p · ca re• n '-am a l s-o, suc C'SC ş i îm
pl in iri pc crn· ' lfoportul prez nLaL Ic tovară~ul Nicolae 
Cc • a uşcscu celui ck-a l Xl ff-1 'a Congres ni. partidului le 
w~cza în urm ătoa r 'a formulă prospect i vă ci înalt~1 cs 'n
\ial itatc: „Prevede l'ile proiecl'Lilu.i de V"irc>clive vor duce 
ln crl' ;lereu î:n rilm. înalt a econom,iei naţionale, la ridi-

' . • 

taţiunca Oli mp. 

• I „. t ' . ' ' , ,,._ 

, . 

careci patriei noaslre pe noi culmi de progres, la ·în
făptuirea în linii generale a obiectivelor Programului 
Partidului. Ca urmare a transpunerH lor în viaţă, putem 
pune că în 1990 România va intra într-o etapă nouă de 

dezvoltare economico-socială, va face un nou pas înainte 
pe drumul făuririi societăţii socialiste multilateral dez
voltate şi înaintării spre comunism. lntregul no tru popor 
va urca noi trepte de civilizaţie şi progres, de ·bunăstare 

materială şi spirituală"B. 

!ntr-o astfel de perspectivă şi de pe coordonatele 
s igure ale actualei dezvoltări a României socialiste ne 
exprimăm calda adeziune la direcţiile dezvoltării noastre 
sub semnul celui mai robust patriotism, foarte convinşi 
că şi astăzi - ca şi oricînd în trecut - nu-i nimeni 

8 Nicolae Ceau.'iescu, Raport la ce l de-al XIII-Zea Congres aZ 
Partidului Comunist Român, Editura Politi că, Bucureşti, 1984, 
p. 32. 
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patriot numai p •ntru că a re o pa trie, pentru că-j con
sumă pîin •a, îi bea apa izvoarelor, î i rcs p.iră ac rul îm
bălsămat ci ' mire ·rne şi-i admiră, spre propria-i d sfă
tare, frumuse ţile. Ca să fi e cineva cu adevărat patriot 
tr bui c să n ibă pa tria în toate fibrele , i s tcnţci sal e, în 
orice clipă şi oriunde ar fi, să-i cW1oască istoda, trecutul 
de luptă, înfr.îngerilc ş_i bir1:i'Î'f'fţelc. ă le cul"l'98scă, să fi e 
mîndru de l ş i să î1'1't' ţc din pilda ~i jertfa străbună . 
'ă s - dovedea că, prin gînd ş i fapt , Ia înălţimea m i iunii 
gen eraţi i ·c le, spre i<t putea ontribui din plin l a pro
păş irea pa tri i, a naţiunii . 

. .. Dintotdea un a, aici, pc pămîntul de la Carpaţi, 

Th cd bra tin g of 65 y a rs si ne thc .scttin g up of th 
Hom:.rnian ommtrni st Party, an ven t of a n cx tr mc import
a ncc în th f' rcvoluti ona ry wo rk<' rs' m ovcmcnt, o ffc rs thc author 
t hc opportunity to make a comprch ns ivc survey of th g.rcat 
achi vcments obt.ain d by th c Romania11 pcople în its work 
of building up socia li sm a 11d romm unism i11 Homa nh. 

A direct rcsult of lhc consiste nt policy ca rri cd 0 11 by thc 
communist pa rty, by its Scc.rctary Gen •rnl, of socia li s t indus
trializa tion, o f a ha rm oni ous, bala nccd development of a l! bra n
ches of nati ona l economy, of a ll a rcas a nd counti es of the 
co untry, th g rea t fow1da lions of socia lis t yca rs p re ·cntcd in 
the pap i· - big plants a nd f.ac torics, la rge urba n cnsembles, 
social-municipa l obj ectives, hca lth cstab li s hments, art institu-

Dunăre ş i de la Marc, în s td1buna vatră dacică, întîii 
băr·buţi ai ţării au ctitorit cetăţi, a u înălţat ziduri, spre 
mai buna şi mai dreapta întocmire a vie ţii oamenilor, 
J.cgindu-şi num le d gîndul trecut în p iatra falnică . Noile 
ctitorii vor depun e pentru totdeaun a mărturie despre 
gîndul cutezător ş i voinţa neclintită, de pre marca iubire 
ci ' popor ş i de pa trie a celui care întruchipează supremele 
cc•r ti tud ini ş i cele mai înd răzn ţe n~1zuinţc ale naţiunii 
rom[1ne, tovarăşul Nicolae Ceauş' ·cu . Sub .Jnţ leapta sa 
co nducere, cons t.ruirn p ntru no i cei de as tăzi ş i pentru 
gc •nera ţ iilc viitoa re. 

La capătul ac tui prea s uccint bilanţ dar car s-a 
de rit - aşc cum :;im mai . pu -o - să vorb ască doar 
prin .forţa de sug tic a unor exemple care, altfel, pot fi 
oricît înmulţite şi pe de-a-ntregul î nfăţi şat , ă preci zăm 
că - nicioda tă ş i ni căieri - nimic nu a putut şi nu 
p a tc fi mai convingător, î n oricare bilanţ, d cît fapte] . 
Or, faptele pe care 1 -a m înfăţişat în cele ele mai us 
sînt c.lc plin convingătoare pentru tot ceea cc a însemnat 
~ i înseamnă a nii soci al i mului p pămîntul Homâniei ş i, 
în chip deose bit, p ntru tot ceea c rcpr zint.ă „Epoca 
Nicolae Ceauşescu" in ctitorirea noii Hornânii socialiste 
multila tera.l dezvoltat . 

P ·ntru tot ceea c a fos t ş i s tc luminos şi deschizător 
de largi perspective în cal a poporului român spre fău
rirea viitorului său tot ma i bun şi demn să n • înd reptăm 
ş i în aceste moment gînclurile ş i întreaga recunoştinţă 
cătr · P artidul Comunis t Homân, afl a t în ceasuri} ani
v rsă rii a G5 de ani de la făurirea sa, ş i , totodată, către 

ctitorul Homânici de az i ş i de mîinc, cel mai iubit fiu 
a l naţiunii noastre, tovarăşul Nicolae Ceauş seu. 

lions, as w ell a · cultural a nd duoa ti onal on s etc. - have 
cha nged Romania into a modern socia lis t country, ns w·ing for 
lil e w hole n a tion a high leve i of mat rial a nd spiritual civili
za tion. 

Insistin g cspec ially 011 the most remarka blc achi eveme11ts 
thc a uthor po ints out th id a tha t everything that has bec~ 
done în the yea rs of socia li sm repr sents the resuit of the 
c asel ss, d di ca ted activity o f the working class, pcasa ntry and 
intelli genti a, of th w holc p eoplc, r cp:resents thc expression of 
thc dcc is ion and trust w ith w hich a ll the working people follow 
a nd p ut into practi ce thc policy of the Romania n Cornmunist 
Pan:ty. 

http://patrimoniu.gov.ro




