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128 DE ANI DE LA FORMAREA STATULUI NAȚIONAL 
ROMAN PRIN UNIREA MOLDOVEI CU MUNTENIA 
UNIREA - UNITA TEA 
- un drum de luptă eroică, 

de istorice cuceriri revoluționare

„CU POPORUL
File de muncă și gindire revoluționară în lumina

^vizitelor de lucru ale tovarășului Nicolae Ceaușescuy

Dezvoltarea armonioasa
— un concept științific,

a județelor țârii 
o realitate vie

Putem spune cu deosebită satisfacție că în condițiile so
cialismului s-au asigurat consolidarea și creșterea fără prece
dent a forței statului nostru național unitar, realizarea adevăra
tei unități sociale și politice a tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, a întregului nostru popor, pe baza 
acelorași interese și aspirații supreme, a dreptului de a fi de
plin stăpîn pe destinele sale, de a-și făuri în mod conștient vii
torul liber, socialist și comunist.

NICOLAE CEAUȘESCUSe împlinesc astăzi 123 de ani de la unirea tărilor-surori Moldova și Muntenia, de la formarea, pe această bază, a statului național român modern, eveniment de epocală însemnătate pentru destinele poporului român, pentru împlinirea legitimelor sale idealuri de libertate și unitate națională, de dezvoltare de sine stătătoare. Refe- rindu-se la acest eveniment, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, aprecia că actul de la 24 Ianuarie 1859 este rodul luptelor de veacuri ale pbporului român, o istorică victorie a maselor de țărani, meșteșugari, lucrători și tîrgoveți, a cărturarilor progresiști și patrioți, înfăptuire măreață care a pus bazele statului național român modern, asigurînd accelerarea dezvoltării și progresului social-economic al țării.Intr-adevăr, măreața înfăptuire de acum 128 de ani se înscrie în marea carte a vieții și luptei poporului nostru ca un .act de justiție a timpului,*ca  o rtrare dreptate pe care istoria o făcea românilor, Căci atunci cînd zimbrul moldav și vulturul muntean s-au îngemănat pe aceeași mîndră pecete, s-au unit fiii aceluiași popor, cu rădăcinile adine înfipte in glia acestui meleag, vorbind una și aceeași limbă de străveche obîrșie dacoromână, avînd aceleași datini, obiceiuri și același port, gîndind și simțind la fel, avînd aceeași isto

rie — istorie a statorniciei în vatra străbună, istorie a muncii pentru tară, istorie a luptei eroice pentru neatîrnarea moșiei lăsate de înaintași.Atunci, la 24 Ianuarie 1859, și-au aflat împlinire idealuri și aspirații multiseculare, statornica și îndelungata lucrare a românilor, chemați la fapte de mari bărbați ai neamului, pentru ca să se șteargă dintre frați hotarul nedrept înălțat de vitregiile timpurilor. Și dacă atunci Milcovul, ,,pirîul fără putere", a fost „sorbit cu grăbire", dacă anacronica frontieră s-a topit la căldura puternicului sentiment al voinței naționale, aceasta s-a întîmplat și pentru că generații după generații, într-o neîntreruptă ștafetă, lucraseră la aceasta, pregătind-o prin sudoarea și, adesea, prin jertfa lor. Tuturor acestora, de ia Burebista unificatorul la Decebal eroul, de la Gelu și Litovoi la Mircea cel Mare și Ian- cu de Hunedoara, de la Vlad Țepeș la Ștefan cel Mare, de la Petru Rareș ’la Mîhai Viteazul, de la Matei Basarab la Constantin Brîh- coveanu, de Ia Horea la Tudor și Bălcescu, prin actul de la 24 Ianuarie 1859 li se aducea suprem omagiu', istoria confirmind că lupta lor nu fusese în zadar, că lucrarea lor fusese trainică, așezind puternice temelii edificiului național a cărui „cheie de boltă" se forjase în acel Ianuarie de biruință românească.

încununare a multor veacuri, pregătit prin îndelungă străduință, actul Unirii Principatelor a reprezentat prefața unor noi izbînzi- ale poporului român în dreapta lui luptă, a fost temelia solidă, durabilă pe care s-au clădit alte și alte împliniri. Unirea a deschis, calea unei și mai puternice afirmări a conștiinței de sine a poporului român, a voinței de a trăi liber și demn, într-o țară liberă și demnă. Multele și însemnatele reforme înfăptuite în anii imediat următori Unirii, pașii însemnați făcuți pe calea modernizării structurilor sociale. a înnoirii și primenirii vieții politipe arătau că Unirea descătușase uriașe resurse creatoare și vocații constructive, frinsese zăgazurile care închingaseră puterile creatoare ale poporului. Actul Unirii. epoca de vie și efervescentă lucrare a românilor asupra lor in- șile care a urmat au pregătit momentul memorabil al proclamării independenței depline a tării, marea biruință a poporului de la '1 Decembrie 4918, cînd lupta sa" necurmată a triumfat, aceasta, și nu tratatele de pace ori generozitatea marilor puteri, împlinind idealul pentru care au trăiț și au luptat înaintașii.Cel care va continua această măreață operă, desâvîrșind aspirațiile ce-1 însuflețiseră pe făuritorii Unirii din 1859, ai Independenței

Strategia dezvoltării economico-so- ciale a României, elaborată și condusă cu strălucire de secretarul general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a cărui gindire și acțiune revoluționară au dinamizat și călăuzit cu clarviziune procesul revoluționar din țara noastră pe făgașul afirmării valorilor și sensurilor fundamentale ale concepției materialist-dialectice și istorice, a continuității deplinei realizări a aspirațiilor poporului român, este o- rientată ferm spre progresul multilateral economico-social al patriei, spre valorificarea resurselor materiale și umane, a puternicului potențial de creativitate al oamenilor muncii. Această viziune novatoare s-a transpus magistral în Programul Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, care poartă amprenta decisivă a gîndirii, a activității

de excepție a tovarășului Nicolae Ceaușescu.In acest cadru cuprinzător se integrează evidențierea de către secretarul general al partidului a rolului hotărîtor al forțelor de producție, în corelația lor complexă cu celelalte componente ale sistemului social, în dezvoltarea economico-socială a țării, în înfăptuirea tuturor obiectivelor construcției socialiste. Acest temei teoretic fundamentează concepția și practica de amplă anvergură și semnificație privind dezvoltarea echilibrată, armonioasă a forțelor de producție, repartizarea lor rațională pe întreg teritoriul țării, dezvoltarea puternică a tuturor județelor.Promovată cu deplină consecvență în întreaga perioadă de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, în măreața epocă ce poartă numele genialului el ctitor, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, politica de dezvoltare armonioasă a teritoriului

are multiple consecințe în viața societății noastre.în acest sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta : „Făurirea socialismului presupune dezvoltarea puternică a forțelor de producție pe întregul teritoriu al țării, într-o concepție unitară și de largă perspectivă. Numai pe această cale se asigură ridicarea gradului de civilizație al tuturor localităților, lichidarea migrației populației spre orașele mari,, transformarea armonioasă a întregii structuri și vieți sociale, făurirea deplinei egalități in ce privește condițiile de muncă și viață, exercitarea drepturilor și afirmarea în cîmpul vieții sociale a tuturor cetățenilor țării."Așadar, amplasarea rațională, echilibrată a forțelor de producție în profil teritorial, In concordanță cu proporțiile și necesitățile economiei naționale, cu acțiunea de sistematizare teritorial-administrativă, reprezintă o politică științifică cu profun-•
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ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII -
cadru optim de dezbatere exigentă, responsabilă 
a problemelor realizării exemplare a planuluiIn această perioadă, cind întreaga țară omagiază prin pilduitoare fapte de muncă și cu aleasă cinstire pe tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al partidului, președintele țării, cu prilejul aniversării zilei sale de naștere și îndelungatei sale activități revoluționare, pretutindeni în fabrici și uzine, pe șantiere și în unitățile agricole, în unitățile de cercetare și inginerie tehnologică se acționează cu dîrzenie și abnegație, se depun eforturi susținute pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan pe cel de-al doilea an al actualului cincinal. în- tr-un asemenea climat de afirmare puternică a unității clasei muncitoare, a întregului popor în jurul partidului, al secretarului său general, se desfășoară adunările generale ale oamenilor muncii, evenimente de seamă în viața întreprinderilor industriale, de construcții, transporturi și telecomunicații, centralelor industriale, institutelor de cercetare științifică și inginerie tehnologică, de proiectare, a unităților agricole, de comerț, turism, prestări de servicii, precum și a instituțiilor social-cul- turale.Forurile democrației muncitorești, revoluționare sint chemate ca, în spiritul istoricelor hotărîri adoptate de Congresul al XIII-lea al partidului, al indicațiilor, sarcinilor și orientărilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, să dezbată cu înaltă responsabilitate, în spirit critic și autocritic, activitatea desfășurată pentru îndeplinirea sarcinilor de plan pe anul 1986 și măsurile care se impun pentru realizarea în cele mai bune condiții a planului pe 1987. Analizînd cele mai importante domenii ale activității unităților economice, adunările generale ale oamenilor muncii — organisme larg reprezentative. create din inițiativa secretarului general al partidului — constituie o vie și convingătoare dovadă a profundului democratism al societății noastre socialiste, care asigură condiții pentru ca muncitorii și specialiștii să hotărască direct asupra tuturor problemelor majore ale producției. Important este acum ca acest cadru democratic să fie pe deplin pus în valoare, participanții la

adunări avînd înalta îndatorire de a-și spune deschis cuvîntul, de a formula, intr-un spirit de exigență și responsabilitate, propuneri, de a aduce soluții viabile pentru îmbunătățirea continuă a activității din toate compartimentele unităților in care lucrează, aceasta constituind, în esență, măsura reală a eficienței dezbaterilor. Adunările generale trebuie să se caracterizeze printr-un profund caracter de lucru, să se soldeze cu măsuri practice care să garanteze eliminarea oricăror neajunsuri și să determine realizarea planului la toți indicatorii cantitativi și calitativi.Manifestîndu-se ca tribune active, ca forme concrete ale auțoconduce- rii și autogestiunii muncitorești, adunările generale au, așadar, menirea să asigure afirmarea plenară a conștiinței și calității de proprietari, producători și beneficiari a oamenilor muncii asupra părții din avuția națională încredințată de societate spre administrare și dezvoltare, să decidă asupra modului în care consiliile oamenilor muncii și-au îndeplinit mandatul încredințat, au condus activitatea pentru îndeplinirea planului pe anul trecut și pregătirea producției acestui an, pentru folosirea cît mai eficientă a bazei tehnico- materiale și a forței de muncă, să pună în evidență experiența pozitivă, să desprindă neajunsurile care s-au manifestat, să jaloneze căile și măsurile prin care să se acționeze în perioada care urmează.De bună seamă, pe agenda de lucru a dezbaterilor un loc important trebuie să-l ocupe problemele realizării ritmice și integrale a planului la producția fizică, îndeosebi la export, ale creșterii productivității muncii pe baza mecanizării, automatizării, elec- tronizării și robotizării proceselor de producție. în strînsă legătură cu aceasta, participanții la dezbateri sînt chemați să dovedească spirit gospodăresc și inițiativă pentru stabilirea măsurilor de încadrare în normele de consum, deci pentru reducerea accentuată a consumurilor materiale și energetice, utilizarea rațională, cu strictă economie, a energiei electrice și combustibilului, recuperarea, recondiționarea și refolo-

sirea materialelor rezultate din procesul de producție și din consum.în contextul preocupărilor pentru accentuarea laturilor calitative, intensive ale activității economice, de cea mai mare însemnătate sînț măsurile tehnice și organizatorice, potrivit specificului fiecărei ramuri sau activități in parte, pe care trebuie să le adopte adunările generale în vederea perfecționării și ridicării nivelului tehnic și calitativ al produselor pe seama asimilării în fabricație de noi produse moderne, cu parametri funcționali și economici ridicați sau reproiectării celor aflate în fabricație, sporirii exigenței și întăririi controlului in toate fazele procesului productiv și asigurării mijloacelor de măsură și control necesare, utilizării cu maximă eficiență a standurilor de probă, concentrării și specializării producției pe criterii raționale, promovării tehnologiilor moderne, de înalt randament.Cu deosebire se cuvine examinat modul în care se acționează pentru folosirea deplină a capacităților de producție, funcționarea in condiții de siguranță deplină a instalațiilor, mașinilor și utilajelor, respectarea riguroasă a programelor de întreținere, revizii și reparații, de recon- diționare a pieselor și subansamble- lor. în această privință, importantă s-a dovedit a fi organizarea riguroasă, în cele mai mici amănunte a reparațiilor capitale, astfel incit să se asigure îmbunătățirea funcționării instalațiilor, mașinilor și utilajelor, modernizarea acestora, să se determine creșterea substanțială a producției acestora în condițiile sporirii productivității și reducerii consumurilor materiale șl energetice. în general, pentru bunul mers al producției este necesar să fie avute în vedere măsuri eficiente pentru asigurarea asistenței tehnice în toate schimburile de lucru, aprovizionarea ritmică cu materii prime, materiale și S.D.V.- uri a tuturor locurilor de muncă de pe fluxul de fabricație.După cum se cunoaște. în lumina hotărîrilor Congresului al XIII- lea al partidului, a indicațiilor și orientărilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în întreaga eco-
(Continuare în pag. a IV-a)

Zona centrală a altele, vorbindmunicipiului Satu Mare — o Imagine dintre atîtea despre mărețe împliniri socialiste

de semnificații economice șl social- politice, ce țin de însăși esența orinduirii socialiste, de progresul general al societății noastre.Numeroasele implicații economice, sociale, politice, culturale, ecologice, umane ale politicii de repartizare științifică, echilibrată a forțelor de producție se evidențiază pregnant și în dezvoltarea județului Satu Mare, străvechi pămint românesc, județ a cărui fizionomie și nivel economico-social sînt determinate de sprijinul permanent primit din partea conducerii de partid șl de stat, personal a secretarului general al Partidului Comunist Român, în întreaga perioadă deschisă de Congresul al IX-lea, și îndeosebi după reorganizarea administrativ-te- ritorială din 1968.Cele 10 vizite de lucru întreprinse în această perioadă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în județul nostru au constituit momente hotărî- toare în dezvoltarea sa dinamică, în cristalizarea structurii industrial- agrare, în deschiderea unor noi și luminoase perspective pentru propășirea economico-socială a plaiurilor sătmărene în folosul țării, al tuturor oamenilor muncii și locuitorilor județului. Astfel, vizita de lucru din luna mai 1986 a conturat însufleți- toare. orizonturi pentru dezvoltarea economico-socială a județului, stabi- lindu-se cu acest prilej obiectivul a- tingerii în 1990 a unei producții industriale de 25 miliarde lei, amplificarea puternică a activității din agricultură și din toate celelalte domenii ale vieții economico-sociale. Aceste obiective își dezvăluie adevărata anvergură doar dacă luăm în considerare nivelul de la care sm pornit, situația existentă în urmă cu 22 de ani, cînd volumul producției industriale abia depășea 2 miliarde lei.Prin politica promovată consecvent de partidul nostru, de dezvoltare puternică a tuturor zonelor țării, de lichidare a unor decalaje dintre județe, asemenea altor zone ale țării, județul Satu Mare s-a dezvoltat în aceeași perioadă într-un ritm de 11 la sută, superior mediei pe țară, asl- gurîndu-se punerea în valoare a resurselor materiale și umane de care dispune. Prin alocarea în acest interval a unui volum de investiții de 27 miliarde lei, fondurile fixe au crescut de aproape 7 ori, construindu-se importante obiective noi, realizîn- du-se modernizarea tuturor întreprinderilor. Ca urmare, față de 1965, volumul producției industriale a crescut de 8,6 ori, în condițiile permanentei creșteri a nivelului calitativ al produselor. Numai în clncina-
Maria BRADEA prim-secretar al Comitetului județean Satu Mare al P.C.R.
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Spiritul creator — trăsătura definitorie 
a politicii partidului nostruProcesul revoluționar de făurire a noii societăți este corelat cu abordarea creatoare a teoriei și practicii revoluționare în așa fel incit în fiecare etapă a revoluției ele să răspundă exigențelor dinamice ale acțiunii sociale transformatoare. Acest principiu a fost și este concretizat în mod exemplar in activitatea teoretică și practică a partidului nostru, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, în preocuparea continuă pentru dezvoltarea în cel mai autentic spirit creator a teoriei și experienței revoluționare, în așa fel îneît ea să poată da răspunsuri adecvate problemelor complexe pe care le pun in permanență viața socială, procesul de edificare a unei societăți noi la scara istoriei contemporane.Realizările obținute de poporul nostru in etapa distinctă a construcției socialiste inaugurată în urmă cu aproape 22 de ani sint indisolubil le-gate de dinamismul activității teoretice și practice Nicolae Ceaușescu, politică, realismul ________ ______gindire cu care secretarul general al partidului a orientat analiza științifică a vieții sociale contemporane și acțiunea politică a partidului. Gindi- rea novatoare și acțiunea revoluționară ale tovarășului Nicolae Ceaușescu și-au pus din plin amprenta asupra cursului dinamic, carii societățiiExperiența _________________________tn România a probat în mod eloc- vept adevărul continuitatea procesului revoluționar și necesitatea cultivării spiritului novator în întreaga activitate a partidului există o strînsă corelație. Promovarea spiritului creator în întreaga cultură politică socialistă, în stilul politic al partidului și al tuturor instituțiilor din societate este determinată în mod necesar de conținutul revoluționar al transformărilor care se cer înfăptuite în societate. Aceleași

a tovarășului de clarviziunea și cutezanța în
înnoitor al edifi- socialiste în România, construcției socialistepotrivit căruia între

cerințe obiective ale procesului revoluționar pe care-1 parcurge societatea noastră în stadiul său actual de dezvoltare au determinat și determină o înțelegere, ea însăși dinamică, a conținutului inovației sociale. Departe de a cultiva o imagine imobilă a creativității sociale, reductibilă la trăsăturile concret-istorice pe care le-a avut în etapa de început a revoluției socialiste, partidul nostru a subliniat în mod consecvent ideea că fiecare etapă de dezvoltare impune exigențe specifice manifestării creativității istorice a clasei muncitoare, a partidului ei revoluționar. Ea presupune în permanență cultivarea noului, a ceea ce este efectiv nou și este generat ca atare de evoluția societății în etapa respectivă.Dezvoltarea teoriei și a practicii revoluționare in opera tovarășului Nicolae Ceaușescu evidențiază, o dată cu adincirea obiectivelor pe care și le însușește practica socială transformatoare, un proces continuu de îmbogățire a conținutului și a ariei inovării sociale, pe măsura înaintării procesului revoluționar in toate domeniile vieții economice și sociale.Trăsăturile care definesc în fiecare etapă creativitatea revoluționară în activitatea partidului derivă din conținutul specific al luptei dintre nou și vechi în etapa respectivă. „Lupta pentru nou in toate domeniile de activitate — subliniază în acest sens secretarul general al partidului — este o luptă revoluționară".Din perspectiva dinamismului procesului de înnoire socialistă a întregii vieți economice și sociale, spiritul creator implică lupta permanentă cu vechiul, înțeles atît ca reper istoric situat într-o etapă anterioară declanșării procesului revoluționar, cit și — nu mai puțin — lupta cu ceea ce a devenit vechi în chiar procesul maturizării structurilor noii societăți și al ascensiunii sale spre noi orizonturi ale dezvoltării istorice. Tovarășului Nicolae Ceaușescu îi re

vine meritul de a fi fixat o atare perspectivă dinamică manifestării spiritului creator, conferindu-i o finalitate transformatoare generoasă în așezarea tuturor relațiilor sociale, a comportamentului individual și colectiv pe baza principiilor noi ale societății pe care o edificăm ; o dată cu transformarea societății, omul însuși trebuie să-și înnoiască orizontul valorilor și al culturii sale politice, ca și al acțiunii sale practice.Spiritul creator al politicii partidului are astăzi largi modalități de manifestare în toate domeniile vieții sociale. în activitatea teoretică și ideologică, spiritul creator este contrapus bucherismului șablonard, fiind orientat ferm spre prospectarea orizonturilor noi ale devenirii societății noastre. Procesul revoluționar de edificare a noii orinduiri, evidențiază secretarul general al partidului, se desfășoară într-o mare varietate de condiții istorice și naționale specifice și, în aceste condiții, nu poate exista un model anume după care să se desfășoare în mod stereotip orice proces revoluționar. Legitățile generale se aplică ele însele în mod diferit de la o țară la alta, de la o etapă la alta. Ele determină esența transformărilor revoluționare, dar nu și modalitățile lor concrete de desfășurare. Exprimînd ceea ce este obiectiv necesar, legile generale nu pot acoperi întreaga bogăție de manifestare a unui proces istoric de amploare așa cum este cel al construcției- socialiste. „Orice nesocotire a legităților și principiilor generale socialiste, sublinia în acest sens tovarășul Nicolae Ceaușescu, poate aduce mari daune și pune chiar în pericol construcția socialistă, dar, tot astfel, nesocotirea realităților, aplicarea unor modele sau șabloane care nu țin seama de aceste realități pot provoca mari greutăți, punind in pericol insăși dezvoltarea socialistă a țării. Este deci necesar să veghem permanent la împletirea armonioasă.

la realizarea unității dialectice intra adevărurile generale și realitățile concrete".Abordarea novatoare a problematicii conducerii politice a societății se manifestă în preocuparea pentru exercitarea rolului conducător al partidului nu ca o instanță situată în afara societății, ci dinlăuntrul organismelor sociale și din miezul problematicii contemporane a devenirii noastre socialiste.Este știut că, în condițiile societății , noastre, sistemul politic în ansamblul său are un rol esențial. El nu se dezvoltă pasiv, inregistrind mecanic sau mimetic schimbările din structurile sociale, ci se manifestă ca un factor activ prin elementul său conducător, partidul comunist, cel care elaborează și înfăptuiește în fiecare etapă de dezvoltare a societății proiectul revoluționar în funcție de care se realizează transformările sociale înnoitoare.Așa cum este cunoscut, partidul nostru, secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au orientat procesul de dezvoltare politică pornind de la principiul că formele instituționale, organizatorice nu trebuie fetișizate, ci trebuie continuu perfecționate, uneori chiar schimbate în funcție de cerințele specifice ale unei etape sau alteia de dezvoltare a societății noastre. Pe de altă parte, în întreaga activitate teoretică și practică a partidului nostru, a tovarășului Nicolae Ceaușescu este evidențiat cu putere faptul că principiile democratice și umaniste care guvernează crearea diferitelor structuri instituționale devin efective și eficiente în măsura în care în activitatea acestor structuri instituționale se promovează consecvent un stil de muncă și metode adecvate prin-
Prof. univ. dr. 
Ovidiu TRASNEA

(Continuare în pag. a V-a)
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PE DRUMUL CERTITUDINILOR, 
AL VIITORULUI LUMINOS...Tg. Neamț, Tg. Ocna, Tg. Cărbunești, Tg. Secuiesc, Tg. Lăpuș. Sau : Bu- huși, Hîrlău, Fălticeni, Huși, Cărei, Beiuș, Negrești, Urziceni, Fetești, Babadag, Găești, Balș, Baia de Aramă, Moreni. Și așa mal departe... Ce reprezentau aceste localități odinioară ? Niște mici tîr- guri prăfuite, uitate parcă de lume. Numai zilele rezervate tîrgului de vite sau bilciului mai animau cît de cit viața patriarhală în asemenea așezări în care, altfel, nu se intimpla nimic, cu anii.Socialismul le-a trezit la viață nouă, racordîndu-le la pulsul înnoirilor. Dar a- devăratele și spectaculoasele transformări socialiste s-au produs, și în aceste mici tirguri de altădată, abia de la Congresul al IX-lea al partidului, din anul 1965 încoace. în pas cu înfăptuirile revoluționare ce-au schimbat din temelii țara și harta urbanistică a tării, fostele tîr- guri au devenit în ultimele două decenii adevărate și puternice cetăți economico- sociale în continuă dezvoltare și înflorire socialistă. Ele au străbătut un drum mereu ascendent, pe care nici cele mai înflăcărate visuri de odinioară nu le-ar fi putut prefigura pe măsură. Este drumul urbanizării, al urcușului neîntrerupt pe treptele civilizației socialiste, în care s-au înscris toate localitățile noastre urbane și rurale. Pentru că aceasta a fost și este politica Partidului Comunist Român inspirată nemijlocit și consecvent de secretarul său general, aplicată larg în toate județele : să cheme 

la viafă nouă, la o dezvol
tare echilibrată, armonioa
să, fiecare zonă, fiecare lo
calitate.Rîndurile ce urmează se constituie într-o mărturie — o mică parte din multitudinea de mărturii posibile — despre dezvoltarea în ritmuri de legendă a micilor tîrguri provinciale în perioada intrată în istorie sub numele simbolic de 
„Epoca Nicolae Ceaușescu".

COMĂNESTI :

Orașul urata 
așa cum 

l-a prefigurat 
întîiul cetățean 

al țăriiDeși atestat documentar de peste 500 de ani, Comă- neștiul a devenit cu adevărat oraș de abia în anii socialismului, și îndeosebi după cel de-al IX-lea Congres. Prin grija partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, orașul și-a înscris numele în rîn- dul celor mai cunoscute centre muncitorești lin țară. Aceasta, ca urmare a construirii aici, pe Valea Trotușului, a unor mari si moderne unități industriale pentru producerea energiei electrice, prelucrarea lemnului, extracția cărbunelui, țițeiului și altele.Primarul. Dumitru Po- toroacă, vorbește cu o mîn- drie lesne de înțeles despre oraș : „Localitate modestă pe marea hartă a țării, Comăneștiul 
nu a scăpat atenției 
secretarului general al 
partidului nostru, pre
ședintele țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care in 
septembrie 1980 ne-a făcut 
deosebita onoare vizitin- 
du-ne la noi acasă. Momentul va rămîne marcat cu litere de aur în istoria orașului și prezent mereu în memoria comăneșteni- lor. Cu atitudinea umanistă bine cunoscută, secretarul general al partidului s-a oprit ore în șir asupra problemelor majore ale dezvoltării economice. Ne-a arătat că, față de dezvoltarea economică, orașul nostru înregistra o oarecare rămînere in urmă în dezvoltarea edilitar-gos- podărească. Putem raporta astăzi întîiului cetățean al patriei că — mobilizați pu

ternic de îndemnurile și orientările date in timpul vizitei și susținuți de efortul țării prin mari investiții economice și social- culturale — noi, cetățenii din Comănești, am reușit ca în mai puțin de 7 ani scurși de la istoricul moment al vizitei secretarului general al partidului să schimbăm radical fața orașului. Am materializat sume de investiții social-cultura- le de peste 300 milioane lei, construind mai mult de 1 700 apartamente, complexe comerciale șl de prestări servicii pentru populație în suprafață de 4 500 mp, o școală cu 12 săli de clasă. Totodată, au fost efectuate o seamă de lucrări tehnico-edilitare vitale pentru orașul nostru, cum ar fi extinderea rețelelor de apă și canalizare, construirea stației de epurare a apelor, a unui canal colector principal"....într-adevăr, cine a vizitat Comăneștiul în ultimii doi ani rămîne uimit. Ora- 

Ilustrată din vreo stațiune balneară ? Nicidecum, așa arată astăzi orașul Beiușșui are conturat acum un nou centru, străzi largi, modernizate. La sfîrși- tul lui 1986 a început construcția unui nou ansamblu de locuințe — „Trotuș"— care va totaliza peste 1 000 de apartamente. Toate acestea se adaugă celor circa 3 500 apartamente construite pînă acum, ca și celor 11 școli, un liceu cu profil industrial, cămine pentru copii, spital cu 400 paturi etc. Muncind zi de zi cu înaltă dăruire patriotică pentru dezvoltarea orașului lor, comăneștenii sînt hotărîți să facă tot ce partidul le cere, convinși că muncesc și construiesc pentru ei și familiile lor.
HÎRLĂU :

Pecete de istorie 
veche și nouăAșezat nu departe de Cu- cuteni (localitate unde s-au găsit urme tocmai din neolitic), în apropiere de dealul „Cătălina" (care are, de asemenea, urme de pe vremea geto-dacilor) și chiar pe vatra cetăților mușati- nilor, Hirlăul poartă în mod fidel pecete de istorie. De 

istorie veche, dar și de is
torie nouă — căci astăzi Hirlăul este un vast șantier de ctitorii ale „Epocii Nicolae Ceaușescu".După Congresul al IX-lea— mai precis din 1968, de cînd Hîrlăul a căpătat in mod legalizat denumirea de oraș — s-a format aici o puternică zonă industrială cu secții-satelit ale întreprinderilor de tricotaje „Moldova" șl de prelucrare a lemnului din Iași, un mare complex de industrializare a legumelor șl fructelor etc. etc. Orașul de azi dispune șl de peste 100 de unități și 22 ateliere ale cooperației meșteșugărești, la Hîrlău valoarea activităților industriale ridicîn- du-se la peste 500 milioane lei.Există însă în această frumoasă localitate de pe meleagurile moldovenești 

și o bogată activitate' în a- gricultură. Dar realizarea cea mai importantă, cu un randament deosebit pentru agricultură, este marea a- cumulare de apă de la Pir- covaci — așezare ce aparține orașului, dar care se află afundată mult în codrii Hîrlăului, spre izvoarele Bahluiului. O dată o- prită apa aici și rîul regularizat în jos, s-a trecut și Ia organizarea unor sisteme de irigații și la captarea și aducțiunea apei (potabile și industriale) în oraș.Peisajul urbanistic modern este deja preponderent. S-a schimbat mult și dispare, de la an la an, aspectul de vechi și mizer „tîrg moldovenesc", cu case mici și dughene dărăpănate, care se sprijineau unele de altele, cu străzi desfundate și noroioase.Hirlăul de azi are peste 1 500 de apartamente in blocuri noi. construite în- tr-un larg ansamblu, care au la parter peste

10 000 mp de spații comerciale și de prestări de servicii. Pe verticală se înalță șl un hotel, denumit și el Istoric : „Răreșoaia". Nu prea departe sînt Poșta, C.E.C.-ul și alte instituții de interes obștesc. Toate noi !Și sectorul de învățămînt s-a îmbogățit cu mai multe școli noi, cu două grădinițe și un cămin de copii ; s-a înființat șl un liceu industrial. S-a dezvoltat și modernizat spitalul orășenesc.Hîrlăul a devenit și devine încă tot mai bogat șl frumos prin investițiile ce 1 se acordă, dar și prin sprijinul cetățenilor care efectuează în tot timpul anului, pe fiecare șantier, ca și în Parcul tineretului, în spațiile verzi dintre blocuri, importante lucrări patriotice. Valoarea acestora se ridică anual la peste 30 milioane lei.Fapte, inițiative șl preocupări deosebite ale celor peste 10 000 locuitori, cît are azi‘Hîrlăul, se impun reținute și din domeniul culturii și artei. O contribuție de seamă la viața cultural-artistică a orașului o aduce societatea culturală „Petru Rareș", care reunește peste 500 de membri.Tovarășul Paul Iancu — secretar adjunct cu propaganda la comitetul orășenesc de partid, care ne-a prezentat aceste date — conchide: „Acestea sint, pe scurt, pecețile de istorie veche și nouă ale Hîrlăului, ce se dezvoltă și înflorește continuu, prin munca harnică, susținută a locuitorilor săi".
BEIUȘ :

Comparații 
care covîrșescȘl la Beiuș, revenirile în timp sînt necesare. Multă vreme, bătrîna urbe a fost cunoscută doar pentru renumitele sale școli. Redescoperi însă orașul nu numai 

prin continuitatea pe o treaptă superioară a vieții culturale, ci mai cu seamă prin forța de sugestie a realizărilor de după Congresul al IX-lea al partidului.„Cine cobora în gara orașului nostru cu douăzeci de ani în urmă avea în față panorama unui loc gol, ca-n palmă, întins pînă în Lunca Crișului Negru. Azi, privirea stăruie asupra tinerei, dar impunătoarei platforme industriale. „Cap de coloană" — Fabrica de mașlni-unelte aparținătoare mai vîrstnicei „înfrățirea" din Oradea. Alături, alte fabrici. Momentul de referință în viața așezării, a întregii Țări a BeiușUlui, a fost vizita 
de lucru întreprinsă in 
1977 pe această vatră 
românească de veche 
obirșie de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. împlinirile de azi sînt înmănuncheate în arcul de lumină ce ne leagă de acel sărbătoresc eveniment" — ne 

spune tovarășul Vaslle Co- dreanu, primarul orașului.Reținem : curînd după a- ceea, avea să fie pusă în funcțiune moderna fabrică de mașini-unelte, în vreme ce fabrica de mobilă a ajuns să-și dubleze capacitatea. S-au creat aproape 2 000 de noi locuri de muncă. Orașul și-a triplat puterea industrială, dublin- du-și volumul produselor exportate. Urbea din care se pleca prin alte județe în căutare de lucru și-a a- dunat fiii la locul de baștină. Și asta spune mult.„Comparațiile covîrșesc— adaugă primarul. Jumătate din populația orașului s-a mutat în casă nouă. Zestrea așezării s-a întregit în nici un deceniu cu 1 700 apartamente, cu sute de case noi, în fapt vile cochete, beneficiind de tot confortul. Dotările edilitare — fie că este vorba de rețelele de telefoane, de apă potabilă sau canalizare— au ținut pasul cu aceste prefaceri fără precedent. S-au modernizat unitățile de ocrotire a sănătății, a- dăugîndu-se încă 170 paturi. S-a construit o impunătoare autogară. Au apărut cămine pentru nefami- liști. Și-au îmbogățit simțitor zestrea unitățile școlare. Prestările de servicii către populație și desfacerile de mărfuri aproape că și-au triplat volumul".Dar cine vrea cu adevărat să cunoască Beiușul de azi trebuie să zăbovească in inima lui, acolo unde elegantele blocuri de pe „Aleea Moților" adună in arhitectura lor modernă personalitatea specificului local, linia de semeție dulce. Și tot aici să adaste la Monumentul Eroilor — complex statuar recent dezvelit — și apoi să străbată ansamblurile de locuințe primitoare șl deschise din „Aleea Padișului" ori strada „Aurel Vlaicu". Pretutindeni, condiția beiușeanu- lui trece vizibil într-una mal prosperă, pe măsura vremii. Rosturile noi dovedesc că timpul este încăr

cat de • temeinicia faptei, imaginea de azi a așezării pornind întîi de toate tocmai de la făuritorii el, de la hărnicia și ambiția lor.
TÎRGU

CĂRBUNEȘTI : 

înnoirile „așezării 
de pe coline"Ne vorbește Maria Popescu, primarul orașului Tîrgu Cărbunești :„Incepînd cu 1981, organizăm în fiecare an în așezarea noastră festivalul cultural-artistic „Tudor Ar- ghezi", la care invităm creatori de artă șl poezie din întreaga țară. Este pentru noi un minunat prilej de a evoca filoanele spiritualității acestei zone, de a-i face cunoscut noul destin pe care ea și-l făurește în anii rodnici de luminoase împliniri socialiste. Se știe că tocmai austeritatea, sărăcia acestor meleaguri, devenite proverbiale, au marcat pregnant conștiința artistică a marelui poet- originar din Cărbuneștil Gorjului. Cu ani în urmă, localitatea noastră, avînd ca unică „șansă" așezarea la răspîntie de drumuri, era un tîrg anost, în care sălășluiau cîțiva negustori și fneșteșugari. In 1965, singura activitate așa-zis „industrială" a orașului era reprezentată printr-un atelier de tîmplărie și o făbri- cuță cu 176 muncitori. Acesta a fost punctul de plecare...Concepția revoluționară promovată de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind dezvoltarea armonioasă a fiecărei zone a țării a făcut ca, după Congresul al IX-lea, așezarea noastră să fie trezită la o viață nouă, să se înscrie dinamic pe calea valorificării depline a potcnția’u- lui său material și uman. Așa s-a ajuns ca, în 1987, tîrgușorul de odinioară să devină un centru industrial in plin avînt. Tîrgu Cărbunești realizează azi o producție industrială de peste 460 milioane lei.O concludentă expresie socială a acestui drum ascendent o constituie însă schimbarea înfățișării localității, a modului de viață al oamenilor săi. De la 40 de apartamente în 1965, urbea noastră însumează în acest an peste 1 000. Pe fondul unei susținute acțiuni de sistematizare, orașul și-a făurit în ultimele două decenii întreaga zestre social-edilitară cerută de condițiile unei vieți moderne : spital cu dotare modernă, grup școlar agroindustrial, casă de cultură și cinematograf, complex hotelier și de alimentație publică, magazine universale, impunătoare sedii pentru instituțiile administrative. In fiecare primăvară, împreună cu cetățenii, ne străduim să primenim fața localității, să cultivăm cit mal multe spații verzi, flori și arbuști, să-i adăugăm noi atribute de frumusețe și confort, pentru ca „orașul de pe coline" cum este numit Tîrgu Cărbunești, să fie mereu tînăr, mereu prosper"....Comănești, Hîrlău, Beiuș, Tîrgu Cărbunești. Și ca ele, atitea alte foste tîrguri a- nonime intrate azi în circuitul civilizației socialiste. Și ca ele, toate așezările urbane sau rurale ale României. Constituie toate aceste realități motive de profundă satisfacție civică, de mindrie că, in perioada istorică scurtă de cind tovarășul Nicolae Ceaușescu se află la conducerea partidului și statului, orașele și comunele patriei noastre s-au dezvoltat necontenit, au devenit înfloritoare. Sub conducerea partidului, poporul le înnoiește și le înfrumusețează prin munca Iui. spre binele lui și al țării întregi.

Gheorqhe MITRO1 și corespondenții „Scînteii”

Orașe cu o nouă și Impozantă configurație urbanistică, orașe ale înfloritoarei civilizații socialiste din „Epoca Nicolae Ceaușescu". Fotografia de sus : noul centru al municipiului Tg. Jiu. Fotografia de jos i imagine dinCîmpia Turzii
Dezvoltarea armonioasă 

a județelor țării — un concept 
științific, o realitate vie(Urmare din pag. I)lui precedent producția noastră Industrială s-a reînnoit în proporție de 66 la sută.S-au produs mutații profunde în structura industrială a județului prin creșterea rolului ramurilor de bază. Astfel, ponderea industriei constructoare de mașini a crescut de la 30 la sută în 1965 la 43 la sută în prezent. Industria asigură astăzi 60 la sută din produsul global al județului.In concordanță cu profundele procese de transformări calitative ce caracterizează economia națională, cu trecerea la o etapă a dezvoltării preponderent intensive, s-ău afirmat laturile de eficiență ale industriei. Față de 1965, productivitatea muncii în industria sătmăreană a crescut de peste 4 ori. Un alt aspect semnifica- » tiv îl constituie faptul că numai în cincinalul 1981—1985 cheltuielile de producție la 1 000 lei producție-marfă «-au redus cu 6,5 la sută.Industria sătmăreană deține locuri fruntașe pe țară în domenii importante ale economiei. Menționăm în acest sens locul I ocupat în producția de utilaj minier, în cea a mașinilor de gătit cu gaze, precum și a țesăturilor de polipropilenă. Un indicator esențial al eficienței industriei județului îl constituie valoarea pro- ducției-marfă la 1 000 lei fonduri fixe, care ne situează pe locurile 2—3 pe țară.O dimensiune esențială a dezvoltării industriei județului o reprezintă creșterea puternică a exportului, care numai în ultimele trei cincinale a sporit de patru ori, extinzîndu-se aria geografică a acestuia de la 25 de țări la peste 50 de țări în prezent.In atingerea acestor obiective, un rol important l-au avut promovarea permanentă a progresului tehnico- științific, valorificarea realizărilor științei, a cercetărilor proprii, unele de mare eficiență, care au fost apreciate și la Salonul național de invenții desfășurat în județ în 1986.Trebuie, totodată, să arătăm că în toată perioada deschisă de Congresul al IX-lea. concomitent cu dezvoltarea județului în ansamblu s-a asigurat repartizarea echilibrată a forțelor de producție și în interiorul acestuia, fiind ridicate puternice platforme industriale în zone lipsite de industrie, așa cum a fost în județul nostru Țara Oașului.Dezvoltarea industriei, a forțelor de producție în teritoriu a creat premise deosebit de favorabile și pentru creșterea producțiilor agricole. Astfel. în perioada de după 1965, volumul producției globale agricole în județul nostru s-a dublat. Realizările in acest domeniu din anul 1986, situarea agriculturii sătmărene pe un loc fruntaș au demonstrat marile posibilități de care dispunem, faptul că avem condiții pentru a înfăptui obiectivele noii revoluții a- grare, magistral definite de către secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Alături de buna dotare tehnică a agriculturii sătmărene, de îmbunătățirea organizării și perfecționarea muncii, un rol esențial în dezvoltarea acestei ramuri de bază a economiei județului și a țării îl are efectuarea unui vast program de lucrări în domeniul îmbunătățirilor funciare. Astfel. numai în 1986, ca urmare a indicațiilor și sprijinului permanent al secretarului general al partidului, județul a beneficiat de 450 milioane iei destinate lucrărilor de îmbunătățiri funciare, de combatere a ex

cesului de umiditate, a eroziunii solului.Puternica dezvoltare a forțelor de producție, a industriei și celorlalte ramuri, distribuirea lor echilibrată au permis dezvoltarea localităților, atît a celor urbane, cît și a celor rurale, realizarea unor transformări profunde și rapide pe linia sistematizării, a creșterii gradului de urbanism, a ridicării unor importante edificii sOcial-culturale, ansambluri de locuințe demne de măreața epocă istorică pe care o trăim, în acest sens, zona centrală a municipiului Satu Mare, ansamblurile arhitectonice din celelalte orașe, schimbarea radicală a fizionomiei unor comune, sînt rezultatul aplicării indicațiilor și sprijinului nemijlocit dat de secretarul general al partidului, constituie mărturii grăitoare ale noilor dimensiuni ale civilizației socialiste, ale mutațiilor produse In calitatea muncii și a vieții tuturor locuitorilor.Consecințele multiple șl complexe ale repartizării In teritoriu a forțelor de producție, ale dezvoltării județului se evidențiază în mod direct în schimbările din structura socială. în creșterea populației ocupate, în distribuirea acesteia pe ramuri de activitate. Astfel, în perioada de după 1965, în economia județului s-au creat 63 000 noi locuri de muncă. numărul personalului muncitor crescînd de peste două ori. Ponderea populației ocupate în industrie a crescut de la 18,4 la sută la 38 la sută, iar a celei ocupate în agricultură a scăzut de la 65 la sută la 36 la sută.Ca o componentă esențială a noilor condiții de viață se înscrie construirea in acest Interval a 51 500 a- partamente și locuințe. De asemenea, ca expresii semnificative ale creșterii nivelului de trai al populației menționăm că, numai In ultimul deceniu, retribuția netă s-a dublat. Ca urmare a grijii partidului și statului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru ocrotirea sănătății, în actualul cincinal se vor construi încă două spitale noi in județ, în orașul Negrești-Oaș și la Cărei.In contextul dezvoltării economlco- sociale complexe, dinamice a județului s-au asigurat înflorirea vieții spirituale, valorificarea bogatelor nestemate ale folclorului din toate zonele județului, amplificarea fără precedent a activității culturale, a formațiilor de amatori și a celor profesioniste. In cadrul generos oferit de Festivalul național „Cîntarea României", strălucită inițiativă a secretarului general al partidului, și în cadrul județului nostru s-au revi- talizat toate genurile de manifestări culturale, județul situîndu-se la toate edițiile în faza națională pe locuri fruntașe.Experiența țării noastre. demonstrează că numai prin asigurarea de condiții de muncă, de viață, de dezvoltare a activității economice și culturale a tuturor județelor se creează cadrul real al egalității tuturor cetățenilor patriei. Această orientare, verificată în practică, în viață, este fundamentală în concepția partidului nostru, a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Astfel, la Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român din iunie 1986, evidențiind faptul că pînă în 1990 nu vom avea județe cu o producție industrială mai mică de 20 miliarde lei, iar pe locuitor de 50 000 lei, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia :

„Aceasta va asigura condiții tot mai bune de muncă, de viață pentru toți cetățenii patriei ; se realizează in fapt deplina egalitate în drepturi pentru toți oamenii muncii, pentru toți cetățenii, deoarece numai cind ■e asigură condiții de muncă, de viață se asigură și adevărata egalitate in drepturi".întreaga strategie a dezvoltării economico-sociale a țării, creșterea forței economice a tuturor județelor repreziptă de fapt temelia cristalizării componentelor civilizației socialiste și comuniste, baza reală a edificării noii condiții umane, a manifestării plenare a superiorității socialismului. In acest cadru fertil, dinamic și eficient, repartizarea științifică, echilibrată a forțelor de producție în teritoriu, dezvoltarea puternică a județelor țării reprezintă una dintre cele mai importante realizări.Comitetul județean de partid ara în centrul preocupărilor sale transpunerea neabătută în viață a istoricelor documente ale Congresului al XIII- lea al partidului, a prevederilor planului in profil teritorial, realizarea întocmai a orientărilor șl indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, a sarcinilor însuflețltoare stabilite cu prilejul vizitelor de lucru In județul nostru.Aniversarea în prima lună a anului de către toți fiii șl fiicele României socialiste a zilei de naștere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a îndelungatei activități revoluționare a conducătorului destinelor luminoase ale poporului român ce se bucură azi de roadele unor Înfăptuiri fără egal, obținute lntr-o perioadă eroică Intrată In conștiința neamului cu gloriosul nume al celui ce a ctlto- rit-o, doblndește Înalta semnificație a unei alese sărbători de suflet a Întregului popor.In dimensiunile de glorioasă epopee ale acestei sărbători este cuprins, ca într-un imens fluviu, și vibrantul omagiu de faptă, cuget șl simțire pe care oamenii muncii, toți locuitorii județului Satu Mare. 11 aduc tovarășului Nicolae Ceaușescu, ctitorul României socialiste moderne, personalitate de prim rang a lumii contemporane.In acest moment de vibrantă simțire patriotică prilejuit de aniversarea eroicei activități revoluționare a tovarășului Nicolae Ceaușescu șl a zilei sale de naștere, toți cei ce trăim și muncim pe Înfloritoarele plaiuri ale județului Satu Mare, într-o atmosferă de puternică și în- suflețitoare angajare patriotică, facem legămînt solemn ca, în tot mai strln- să unitate In jurul partidului, al secretarului său general, să acționăm fără preget, cu dăruire și abnegație, spre a înfăptui exemplar hotăririle celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român, mărețul Program de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate șl Înaintare a patriei spre comunism.La luminoasa sărbătorire a Eroului glorios al națiunii și al păcii, Intr-un glas cu Întregul popor, din adîncul inimilor îi adresăm tovarășului Nicolae Ceaușescu urările strămoșești de la mulți ani și buni, cu sănătate și putere de muncă, spre a ne conduce pe mai departe, cu aceeași înțelepciune și cutezanță revoluționară, pe calea ridicării patriei pe cele mai înalte trepte ale civilizației șl progresului, spre binele și fericirea poporului, pentru Înflorirea continuă a scumpei noastre patrii, România socialistă.
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128 DE ANI DE LA FORMAREA STATULUI NAȚIONAL ROMÂN PRIN UNIREA MOLDOVEI CU MUNTENIA
, _____ . ._______. _ - . _ , *

HMIDIPA mareata biruință a poporului, 
UlMirxCMy pregățftă de istorie pentru istorie

„Unirea principatelor a avut o uriașă însemnătate pentru 
evoluția social-politică a poporului român, ea a deschis noi 
perspective dezvoltării forțelor de producție, angajării României 
pe drumul civilizației moderne, constituind un moment epocal 
în procesul plămădirii statului național unitar român"

NICOLAE CEAUȘESCU

„0 MINUNATĂ ABNEGAȚIE, 

UN RAR SIMȚ POLITIC"

„Dacă este interesant de vă
zut un stat mic, închis între 
vecini mari, zbătindu-se curajos 
împotriva acestora, pentru in
dependenta ce-i este amenințată, 
este mult mai interesant spec
tacolul oferit de o națiune care 
divizată de secole în (...) state 
distincte, vrea să înlăture se
parația și încearcă, cu o minu
nată abnegație și un instinct 
politic foarte rar, să se unească, 
să fie unul și același trup, cu 
toată opoziția redutabilă a celor 
două puternice vecine". Cuvintele de mai sus, publicate in august 1856 în ziarul „L’lndepen- 
dance Beige", relevă în toată impresionanta ei măreție lupta plină de abnegație pe care i.i acea epocă poporul român o dădea pentru a împlini un dor străvechi și mereu tînăr — unirea țărilor-surori Moldova și Muntenia.Da, o minunată abnegație au dovedit atunci românii. Pentru că in pofida unor obstacole care păreau nu o dată insurmontabile ei au rămas statornici în idealul lor, au ținut mereu sus flamurile pe care erau gravate aspirațiile și vrerile lor. Obstacolele, greutățile de care aminteam proveneau de la acerba opoziție pe care marile imperii limitrofe — habs- burgic și otoman — o făceau Unirii Principatelor. In cazul imperiului habsburgilor adversitatea era hrănită de teama că statul nou creat prin unirea țărilor române de la sud și est de Carpati va da un nou imbold luptei de emancipare națională a românilor Transilvaniei și Bucovinei. De aceea cuvîntul de ordine lansat de a- cesta, prin însuși glasul ministrului de externe, era acela că Unirea Principatelor se va face 
„numai trecindu-se peste trupul 
Austriei". Imperiul otoman se împotrivea unirii Moldovei și Munteniei, socotind că noul stat va încerca cu mai mult succes să înlăture dominația otomană, constituind în același timp un exemplu de urmat pentru celelalte ponoare balcanice aflate încă sub stăpînirea înaltei Porii. O temere care se concentra în întrebarea formulată de un ziar al vremii : „Scinteia care stră
lucește la. București nu poate 
să aprindă spiritele in toate 
punctele vastului imperiu al lui 
Abdul Medjid ?".Tocmai de aceea, cele două imperii și-au îngemănat eforturile atît pe plan diplomatic internațional, cit și prin grosolane ingerințe in viața politică a celor două țări române. în interiorul acestora, cele două mari puteri ostile Unirii s-au spriji

„A TRIUMFAT PRINCIPIUL 
FRĂȚIEI ROMÂNEȘTI"

Pe o asemenea temelie a unității s-au clădit atunci, ca de altfel de-a lungul întregii noastre istorii, toate biruințele epocii. Mai intii dejucarea grosolanei falsificări de către cercurile reacționare a alegerilor pentru Adunarea ad-hoc a Moldovei și impunerea organizării unor noi alegeri care au dat expresie adevăratei voințe a populației țării românești de la răsărit de Carpați; Apoi, în rodnicele lucrări ale Adunărilor

Deputoții-pontași din Adunarea ad-hoc a Moldovei (1357) „Hora Unirii la Craiova". Picturâ de Th. Aman

nit pe acțiunea unui grup re- striris de oameni ai trecutului, înspăimîntați de perspectiva oricăror innoiri, de lumina viitorului. Erau cei pe care Di- mitrie Bolintineanu îi socotea, într-o poezie dedicată lui C. Negri, „păsările nopții" ; aceia pentru care „A pune in
teresul persoanelor — nainte / 
De interesul țării ; a nu simți 
vreun dor / Cind jugul său apa
să aceste locuri sinte / Aceas- 
ta-i legea lor !“. Nu erau mulți la număr, dar erau puternici prin întinderea moșiilor lor, prin mărimea averilor pe care le dețineau, prin influența politică.Minunata abnegație pe care a dovedit-o atunci poporul român a însemnat consecvență neabătută in afirmarea idealului Unirii. încredere adincă în triumful dreptei sale cauze. De unitatea de gindire și simțire a întregului popor român s-au izbit și s-au frint toate încercările forțelor reacțiunii de a opri mersul istoriei, de a înăbuși spiritul vremii, dorurile unui întreg popor. Căci unire.a era, cum spunea în epocă Mihail Kogăl- niceanu, însuși sufletul poporului român, de înfăptuirea ei fiind legate speranțele de mai bine ale celor mulți. La Unire năzuiau țăranii Moldovei, care deși „citu-i Dunărea de mare și 
de .largă curge viul sudorilor noastre", cum spunea în numele 
„a douăsprezece' sute de mii de 
suflete" Ion Roată.în Adunarea ad-hoc de la Iași, cereau „să fie 
numai ai țării și să aibă și ei 
o țară". La Unire năzuiau țăranii Munteniei, care, așa cum arăta' în Adunarea ad-hoc de la București deputatul Constantin Tănase, pătrunși de 
„via simțire că nu cumva să se 
vateme autonomia țării", stăteau hotăriți în jurul celor patru puncte votate de această Adunare „care țin intr-insele 
viața viitoare a românilor". La Unire năzuiau orășenii — meșteșugari, negustori, funcționari — care, precum cei din județul Bacău, „dezbătînd cu mare cum
pănire asupra tuturor împreju
rărilor noastre politice", ară- tindu-și ..dorințele unui viitor 
mai. bun", s-au pronunțat „din 
suflet pentru Unirea Principa
telor și iarăși pentru Unirea 
Principatelor". Ea Unire năzuiau intelectualii, oamenii politici progresiști, înțelegînd că, așa cum scria gazeta „Steaua Du
nării" în cel dinții număr al său, la 1 octombrie 1855, „Unirea 
Principatelor este singurul mod 
de a consolida naționalitatea 
românilor, de a le da demnitate, 
putere și mijloace pentru a îm
plini misia lor".

ad-hoc deschise Ia București și Iași in toamna lui 1857. Astfel, adunarea de la Iași a arătat că 
„dorința cea mai mare, cea 
mai generală, acea hrănită de 
toate generațiile trecute, acea 
care este sufletul generației ac
tuale, acea care împlinită va 
face fericirea generațiilor vii
toare, este Unirea Principatelor 
intr-un singur stat". Ca un adevărat ecou a răsunat răspunsul Adunării ad-hoc de la București : „Pentru ca să ne asigu

răm un viitor liniștit și ferice, 
voim să exprimăm via' dorință 
a f ării Românești de a se uni 
intr-un singur stat cu Moldova".Marile puteri ale Euroției — dintre care unele intenționau, cum nota un ziar al vremii, a-și clădi „bazele influenței lor in 
Orient pe ruinile țării noastre" — întrunite din nou într-o conferință la Paris nu aveau să consacre decît pe jumătate dorința limpede exprimată de poporul român. Oamenii politici români au înțeles că Unirea la care năzuia poporul trebuia împlinită prin lupta poporului, a- dică prin perseverență și tact politic și, deopotrivă, prin fermitate și hotărîre în acțiune. Cel dinții pas spre realizarea a- cestui unanim deziderat l-a reprezentat alegerea lui Alexandru Ioan Cuza în mindrul scaun al Mușatinilor, la 5 ianuarie 1859. Țara arăta prin această opțiune că era hotărită să așeze trainice temelii viitorului său, încredințînd cîrma destinelor sale unui om nou, apt să promoveze legi noi, conforme cu noile vremi. Cel de-al doilea pas l-a reprezentat desemnarea alesului Moldovei, prin votul unanim al Adunării elective muntene, și pe tronul Ba- sarabilor, întrunind cele două mindre sceptre intr-unui singur.Biruințele de la Iași și București din istoricul ianuarie al a- nului 1859 erau rodul nemijlocit al luptei poporului român, care, în numele dreptului său inalienabil de a-și hotărî soarta, a împlinit atunci, prin persoana lui Alexandru Ioan Cuza, principiul unirii. Au fost biruințe care au aparținut în întregime poporului, pentru că, cu deosebire la București, zeci și Zeci de mii de oambni, veniți unii de Ia tnarl depărtări, au ve-

PENTRU ROMÂNIA LIBERĂ Șl UNITĂ

Atunci, la puțină vreme după Înfăptuirea dublei alegeri, înțelegînd ca nimeni altul că totul era de făcut, că pe drumul iriaugurat la 24 ianuarie 1859 era nevoie în continuare de muncă și energie constructivă, Mihail Kogălniceanu spunea : 
„Precum venerăm pe strămoșii 
noștri, să facem ca și strănepo
ții noștri să ne venereze 
pe noi. In miinile noastre 
stă ca să ni se înscrie numele 
in tablele de bronz ale istoriei ; 
în miinile noastre stă . ca să 
facem să zică posteritatea că 
sub pietrile subt care avem a fi 
culcați zac inimi mari și no
bile".Din perspectiva celor 128 de ani ce au trecut de la rostirea acestor cuvinte putem spune că acea generațieÂ și-a făcut deplin datoria, meritînd din plin recunoștința urmașilor. Căci anii de după realizarea Unirii au fost anii unei ample încordări de energii, ai unor stăruitoare eforturi vizînd modernizarea structurilor societății, realizarea unor profunde reforme economice și sociale, conjugate cu o, neobosită acțiune politico-diplo- matică pentru realizarea Unirii depline a celor două țări, pentru croirea unui nou statut internațional al României, care să consacre voința poporului de a trăi o existență națională proprie, intr-o țară liberă și suverană. Au fost anii de după Unire răstimpul unei vaste și profunde lucrări a oamenilor pămîn- tului românesc, în urma căreia țara a reușit „să desfacă nod 
cu nod" , după expresia epocii, raporturile nefirești ce o mai legau de Poarta otomană, să afirme noul stat pe plan internațional ca un edificiu politic viguros, cu puternică vitalitate, cu mare viitor, ca un factor de 

gheat în jurul Adunării Depu- taților pentru ca să triumfe a- devăratele lor dorințe. Că Unirea era una dintre acestea, au spus-o cu mare forță expresivă atmosfera entuziastă, horile de bucurie care s-au întins pe străzile bucureștene la aflarea rezultatului votului, atmosferă pe care cu firești simțăminte de mîndrie și neascunsă speranță „Gazeta de Transilvania" o descria astfel: „După alegerea 
domnului Alexandru Ioan Cuza 
se prefăcu capitala României 
intr-o mare de făclii și lumini, 
îndată se improviza o ilumina- 
țiune măreață și gonductu im- 
puitoriu cu făclii, precedat de 
bande (formații — n.n.) muzi
cale și de un batalion militar 
român. O generală entuziasma
re cuprinse tot orașul, care ră
suna de urări: să trăiască prin
țul României Al. I. Cuza !".Iar la originea, la temelia a- cestui firesc elan, a acestei firești însuflețiri populare se a- flau mîndria patriotică de a fi trăit o zi mare, de a fi obținut o măreață izbîndă, speranța că pe noul făgaș deschis atunci istoriei românești se- vor putea împlini și alte legitime năzuințe ale poporului. Acestor simțăminte le dădea glas alesul de atunci al țării, care în răspunsul dat deputăției trimise la Iași de Adunarea electivă a Munteniei spunea: „In ochii mei, actul ce 
l-ați desăvîrșit, domnilor depu- 
tați de peste Milcov, este trium
ful unui princip mîntuitoriu ce 
viează cu tărie în inimile ro
mânilor, principiul frăției ro
mânești! El ne-a scăpat de per- 
zare in trecut, el ne renvie in 
timpul de față, el ne va duce la 
bine și la mărire în viitor. Să 
trăiască dar frăția românească! 
Să trăiască Principatele Unite!".

progres și stabilitate In aceste părți ale Europei. Refuzul sistematic al Porții otomane de a așeza relațiile dintre cele două țări pe temelia unor noi raporturi, corespunzătoare spiritului vremii, a arătat insă poporului român că independența la care năzuia trebuia impusă, cucerită prin luptă. Și poporul a impus-o, a dobindit-o prin lupta și jertfa sa eroică. Războiul
PARTIDUL COMUNIST ROMÂN 
- IN FRUNTEA LUPTEI PENTRU 

APĂRAREA UNITĂȚII 
Șl LIBERTĂȚII NAȚIONALE

In țara reîntregită prin grele jertfe de singe, misiunea de a duce spre împlinire aspirațiile fundamentale ale oamenilor muncii și-a asumat-o partidul comunist, făurit la istoricul congres din mai 1921. Stejar cu adînci rădăcini în solul patriei, în istoria românească, partidul comunist s-a afirmat ca promotorul celor mai scumpe idealuri ale poporului, acelea care, înfăptuite, aveau să cimenteze și mai puternic unitatea național- statală, să-i adauge noi și noi temeiuri — dreptatea și egalitatea socială, demnitatea țării și. a poporului, prețuirea muncii’ la adevărata ei valoare, asigurarea drepturilor și libertăților cetățenești, participarea celor ce muncesc la conducerea destinelor țării in raport cu numărul lor și cu însemnătatea lor în 

neatîrnării din anul 1877—1878 a pus într-o vie lumină adevărul că peste orice fel de hotare care-i mai brăzdau trupul poporul român se, considera a fi unul singur, simțind la fel, gîndind la fel, năzuind la împlinirea aceluiași ideal național. Stau mărturie acestor simțăminte larga mișcare ce a cuprins orașele și satele Transilvaniei de colectare a ofrandelor pentru ostașii de pe frontul neatîrnării, participarea a mii de tineri ardeleni și bucovineni la luptele pentru cucerirea redutelor de la Grivița, Plevna, Rahova și Smîrdan, redute din care avea să se înalțe Independența României. Războiul neatîrnării a întărit astfel osmoza sufletească a tuturor românilor, le-a sporit încrederea că marea clipă a înfăptuirii statului lor național unitar șl independent, intre hotarele căruia să se afle întregul neam românesc, nu mai putea fi departe. Și fapte tot mai multa învederau acest adevăr. De la ampla mișcare memorandistă, dovedind că „existența unui 
popor nu se discută ci se afir
mă", și pînă la marile serbări culturale care, reunind fiii din toate zonele pămîntului românesc, prefigurau, pentru cei ca știau să vadă, Marea Unire.Unirea cea Mare avea să fie Înfăptuită prin lupta poporului român în anul greu, eroic — 1918. Atunci, in împrejurări deosebit de grele, de complexe, prin mari adunări plebiscitare — adevărate sinteze și încununare ale altor nenumărate șl vibrante manifestări pentru unitate — românii din teritoriile aflate sub dominație străină, în virtutea dreptului inalienabil al popoarelor la autodeterminare, au votat șl au hotărît unirea lor cu România, 
„pentru toate veacurile". înfăptuire epocală, pregătită de întreaga lor istorie, formarea statului național unitar român a dat un nou și puternic Impuls dezvoltării economico-sociale a țării, direcțlonînd, potențialul de creație al poporului — altădată îndreptat spre apărarea ființei de neam primejduită de dominația străină — spre asigurarea progresului mai accelerat al țării, a înaintării sale mai rapide pe drumul propășirii și civilizației.

făurirea avuției naționale, a bunurilor materiale și spirituale. Prin nobilele idealuri Înscrisa pe' flamurile sale de luptă, partidul și-a săpat adine făgaș în inima poporului, fiind urmat cu adincă încredere de milioane și milioane de oameni în dreapta luptă pe care o purta. Au ilustrat acest adevăr amplele lupte de . clasă duse sub conducerea partidului în întreaga perioadă interbelică și, mai ales, marile demonstrații antifasciste și antirăzboinice din deceniul al IV-lea. Toate la un loc și fiecare în parte au arătat cit de adine incrustată era în sufletul și cugetul poporului dragostea de țară, cit de fermă voința de a apăra hotarele do- bindite prin îndelungă luptă și jertfă, neatirnarea și integritatea țării, unitatea acesteia. Prin

Istorie. Picturâ de C. Piliuțâ

București din în pregătirea rarea căreia

fermitatea și combativitatea revoluționară pe care le-a imprimat acestor demonstrații, prin amploarea forțelor politice și categoriilor sociale angrenate în desfășurarea lor, partidul comunist și-a probat cu strălucire capacitatea de organizare și mobilizare, făcînd ca în repetate rînduri pe plan internațional să se vorbească despre exemplul de abnegație și dîrzenie dat de poporul român, despre steagul de luptă ridicat de clasa muncitoare, de ceilalți oameni ai muncii din țara noastră. Așa cum s-a vorbit, bunăoară, despre marea demonstrație antifascistă și antirăzboinică de la 1 Mai 1939, șl desfășu- ___    tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, tovarășa ELENA CEAUȘESCU au avut o contribuție determinantă. In acea eroică zi de luptă și acțiune revoluționară unită a muncitorimii noastre, zeci și zeci de mii de oameni din București și din alte 80 de centre ale țării și-au strigat indignarea și ura împotriva fascismului, împotrivirea față de război și revizionism, și-au manifestat hotărîrea de a nu ceda nici o brazdă din pămîntul sfînt al țării, de a nu lăsa să fie călcată nici una dintre prerogativele suveranității naționale. Aceeași voință fermă, aceeași hotărîre de a se împotrivi forțelor negre ale fascismului și revizionismului au dovedit-o marile demonstrații de protest desfășurate in întreaga' țară în august-septembrie 1940 împotriva odiosului dictat imperialist de la Viena, care a rupt din trupul țării aproape jumătate din străvechiul pămînt românesc al Transilvaniei, dăru- indu-1 horthysmului maghiar, care avea să instaureze aici o cumplită teroare națională.O înaltă expresie a patriotismului fierbinte al comuniștilor, a inaltei lor răspunderi pentru prezentul și viitorul țării a reprezentat-o susținuta, intensa activitate pe care partidul a desfășurat-o în anii dictaturii antonesciene pentru unirea tuturor forțelor progresiste, democratice, antifasciste in vederea ieșirii țării din războiul an- tisovietic, restaurării României libere și democratice, revenirii Transilvaniei de nord-est la patria-mamă. Realizată pe temelia celei mai largi: coaliții da forțe politice din istoria de pînă atunci a țării, revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă a triumfat, deschizînd în viața poporului o eră nouă, a' revoluției și construcției socialiste, a împlinirii idealurilor celor mai înalte care au guvernat munca și lupta a nenumărate generații de înaintași.

Cuza vodă și Moș Ion Roată . Pictură de D. Stoica

„EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU" 
EPOCA UNEI ISTORICE REALIZĂRI:

UNITATEA POPORULUI 
IN JURUL PARTIDULUI

Istoria contemporană a țării înscrie în filele sale ca un moment de răscruce Congresul al IX-lea al partidului, în care la conducerea destinelor naționale forumul comunist l-a desemnat, In consens cu gîndul și opțiunile tuturor comuniștilor, ale celorlalți oameni ai muncii din țara noastră, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. Votul istoricului congres din vara anului 1965 dădea expresie înaltei cinstiri și prețuiri acordate vieții și luptei tovarășului Nicolae Ceaușescu, identificate în întregul lor cu lupta și existența partidului nosțru comunist, dedicate slujirii marilor idealuri ale națiunii ; istoricul vot din iulie 1965 al forumului comuniștilor români dădea glas, deopotrivă, încrederii nutrite de întregul nostru popor că, avîn- du-1 în frunte pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, țara va urca noi și noi trepte spre culmile civilizației socialiste și comuniste. ale progresului economico- social.Cei aproape 22 de ani care s-au adăugat de atunci la cronica noului timp al țării dau o strălucită confirmare acelei istorice opțiuni, reprezentînd anii cei mai rodnici, cei mai bogați în înfăptuiri din întreaga noastră existență. Epoca inaugurată de Congresul al IX-lea, purtînd numele marelui său ctitor, a fost, intr-adevăr, o epocă de vast și uriaș efort constructiv, de creație istorică fără precedent, subsumate țelului înalt al întăririi unității națiunii noastre socialiste, al afirmării libere și demne a poporului ca singur stăpîn și făurar al destinelor sale. Pe temelia profundelor transformări petrecute în acești ani nomia românească, în rile sociale, în formele ducere a societății, in șarea așezărilor patriei, știința de sine a poporului s-a consolidat necontenit coeziunea societății socialiste românești, națiunea Însăși dobîndind trăsături noi, caracteristici superioare. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, astăzi societatea românească este alcătuită din clase și categorii sociale prietene, nutrind aspirații și avind interese comune, muncind ln strînsă unitate pentru înfăp-

în eco- structu- de con- înfăți- In con-

șl maia poll- ritmuri
plenare a a oricăror creatoare, anilor so- reprezintă problemeicucerire a patriei o deplină a

factorul hotărîtor al înainte al societății s-a acționat cu o consecvență pentru unui om multilateral bine pregătit profe-

tuirea politicii partidului și statului nostru, însuflețite de gîndul înalt al făuririi unei Românii mai mindre, mai puternice, . mai frumoase prospera.Urmare nemijlocită ticii de dezvoltare în ________înalte a forțelor de producție, de amplasare armonioasă, echilibrată a acestora pe întreg cuprinsul țării s-au făurit trainice temelii economice ale deplinei egalități în drepturi a tuturor fiilor țării, s-au creat condițiile propice ale afirmării ' personalității umane, aptitudini și vocații O măreață cialiști ai rezolvarea . .. .. ______naționale, asigurarea ' deplinei egalități în drepturi a tuturor fiilor patriei, fără deosebire de naționalitate. In lumina generoasei concepții a secretarului general al partidului, potrivit căreia socialismul șl democrația sînt de nedespărțit, că noua orînduire se făurește cu poporul și pentru popor, s-au creat și perfecționat necontenit cadrele instituționalizate ale democratismului societății noastre, pentru a se pune pe deplin în valoare, permanent, inițiativa cetățenească, responsabilitatea civică, spiritul gospodăresc al fiecăruia dintre cetățenii României socialiste, pentru a se crea larg cimp de afirmare gîndiril colective, energiei și forței de creație a celor ce muncesc, In folosul întregii societăți și al fiecăruia dintre membrii săi. Pornindu-se de la adevărul că omul este factorul hotărîtor al mersului noastre, neabătută formarea dezvoltat, ____  ,___„.„pasional, stăpînind un bogat volum de cunoștințe, cu un larg orizont de cultură generală, Însuflețit de înaltă răspundere pentru prezentul și viitorul țării, hotărît să facă totul pentru binele patriei socialiste, într-o unitate deplină cu politica internă, ..........................națională a lui a fost și îndreptată constructivă ale lumii i apărarea șl tului popoarelor la pate, la existență liberă și Independentă, sore așezarea relațiilor dintre statele lumii pe temelia trainică a echității șl justiției internaționale.Toate. acesta mărețe infăptuiri ale „Epocii Nicolae Ceaușescu" o impun In filele istoriei drept epoca ln care s-a cimentat și mai profund unitatea națiunii noastre socialiste, în care națiunea română a parcurs un lung și glorios drum pe calea Înfloririi și dezvoltării sale necontenite. Un drum legat pentru eternitate ’ ...........................și ...___ t____Nicolae Ceaușescu, simbolul viu al unității poporului român, al voinței sale de a înălța mereu România in măreție, glorie și demnitate.Unirea, unitatea au fost, sînt șl vor fi mereu izvorul nesecat al forței, al tăriei poporului, condus de gloriosul său partid. In realitatea României de azi își găsesc deplină ' confirmare cuvintele emblematice ale unul imn emoționant șl solemn : „Uniți am fost, slntem, vom fl mereu biruitori"

, activitatea inter- partidulul șl statu- este cu consecvență spre sertuționarea a marilor probleme contemporane, spre promovarea drep- la pace, la

de numele, de gindirea activitatea tovarășului
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ACCELERAREA MONTAJULUI DE UTILAJE
- pe primul plan al urgențelor în sezonul rece

(Urmare din pag. I)

Dintre multiplele probleme care confruntă șantierele investițiilor productive, cea mai complexă și. totodată, cea mai actuală in această grea perioadă a anului, caracterizată prin ninsori și temperaturi scăzute, constă în intensificarea ritmului de montaj tehnologic în spații închise. In primul rind, pentru că punerea in funcțiune a unor importante obiective și capacități noi este condiționată strict de montarea grabnică a unui însemnat volum de utilaje tehnologice. în al doilea rind, pentru că pe o serie de șantiere importante s-au acumulat stocuri ridicate de utilaje incă nemontate, in timp ce cantități masive de mașini și echipamente tehnologice sînt așteptate — in pofida condițiilor grele ale acestei ierni — să sosească in zilele și săptămînile următoare, potrivit planificării făcute de furnizori.Evident, intensificarea ritmului de montaj cere o organizare cit mai judicioasă a muncii pe șantiere, mobilizarea tuturor forțelor, a întregului potențial uman și tehnic de care dispun colectivele de montori, folosirea la capacitatea maximă a utilajelor de construcție și a timpului de lucru, promovarea unor tehnologii de execuție moderne, capabile să asi

gure scurtarea substanțială a ciclurilor de montaj, in condițiile economisirii drastice a energiei și combustibililor.Succesul deplin al eforturilor depuse de aceștia depinde însă nemijlocit și de sprijinul acordat de ceilalți factori angajați in procesul de realizare a investițiilor — constructori, beneficiari și furnizori. Deosebit de stringente în această privință sint crearea fronturilor de montaj în interiorul halelor construite și' lichidarea rapidă a restanțelor în livrări.Prin prisma acestei exigențe, acum, cînd activitatea de construcții- montaj se restrînge la strictul necesar, pe șantiere trebuie acționat cu perseverență și răspundere, cu maximă solicitudine și promptitudine, astfel incit acele lucrări care se pot realmente executa cu eforturi energetice minime să fie realizate la timp și în condiții de calitate.Cum sint respectate aceste cerințe de stringentă actualitate ? Ce probleme mai trebuie 'rezolvate pentru urgentarea lucrărilor pe șantiere ? Sint întrebările la care căutăm răspuns in sondajul nostru de astăzi pe șantierele Combinatului petrochimic din Midia-Năvodari și Combinatului siderurgic Galați.
Șantierul Combinatului siderurgic Galați Șantierul Combinatului petrochimic Midia-Năvodari

Laminorul de semifabricate
funcționează din plin

Sînt necesare noi măsuri pentru 
terminarea rapidă a lucrărilorColectivului care-și desfășoară activitatea la Laminorul de semifabricate, una din secțiile cu importanță deosebită pe marea platformă siderurgică din Galați, ii revin in acest an sarcini, de producție deosebite, pentru a căror îndeplinire se acționează susținut, cu multă răspundere, acum, la începutul celui de-al doilea an din actualul cincinal.Un eveniment deosebit care a polarizat atenția și a concentrat eforturile oamenilor muncii de aici l-a constituit recent intrarea în funcțiune a cuptorului nr. 3 cu propulsie, obiectiv menit să determine o mai bună folosire a potențialului acestui laminor și să asigure, la capacitatea corespunzătoare, blumurile necesare laminării — produse ce devin ulterior semifabricate pentru diverse ramuri ale industriei.Nu vom intra acum în amănunte. Vrem să subliniem numai că noul obiectiv — lucrare de amploare și complexitate tehnică — a presupus pe parcursul executării lui eforturi deosebite, o mare mobilizare de forțe umane și mijloace mecanice, o programare riguroasă a lucrărilor. Nu pot fi omlși, în acest context, furnizorii de subansamble, permanent prezenți în mijlocul constructorilor și montorilor, gata oricînd să-și însușească orice observație judicioasă privind îmbunătățirea parametrilor cuptorului. A fost, în această bătălie cu timpul și cu costurile de investiții, o veritabilă „cursă contra- cronometru", în care victorioși au Ieșit spiritul de răspundere, colaborarea permanentă intre constructori, furnizori și beneficiar.— Parametrii tehnico-funcțlonali ai acestui cuptor, intrat acum in funcțiune, ne spupe inginerul Gheor- ghe Pecheanu, țelul secției, reflectă convingător capacitatea industriei noastre de a realiiâ utilaje, instalații șl echipamente la un nivel tehnic tot mai ridicat. Ne bucurăm că am reușit să finalizăm acest obiectiv de investiții prin eforturile oamenilor muncii din cadrul antreprizei de laminoare, prin strădaniile noastre, ale beneficiarului, precum șl prin cele ale specialiștilor de la întreprinderea „IMSAT" din București.— Ce avantaje s-au creat prin această punere în funcțiune în planul activității de ansamblu a laminorului ?— Noul cuptor, cu o productivitate de 160 tone blumuri calde pe oră, contribuie hotărîtor la îmbunătățirea indicilor intensivi de exploatare a laminorului și, implicit, la reducerea timpului de staționare a liniei de laminare, crescînd, totodată, gradul de siguranță în exploatare a sectorului de încălzire blumuri din cadrul secției. Avem astfel posibilitatea să lucrăm permanent cu două

Planta ideală pentru pămîntul foarte sărac
Experiența pledează convingător pentru 
CULTIVĂRII SORGULUI PE TERENURILE

EXTINDEREA 
SĂRĂTURATEîn județul Ialomița, suprafața agricolă cu soluri sărăturate însumează 5 400 hectar e, din care cea mai mare parte se află in zona Luciu-Giur- geni-Vlâdeni. Pentru ameliorarea solurilor sărăturate s-a adoptat un program riguros de măsuri, care prevede executarea in perioada 1986— 1990 a unor lucrări agropedoamelio-, rative specifice — amendare, scarifi- care, drenare șl aplicarea de norme mari de udare pentru spălarea sărurilor în profunzime.Pe lingă aceste măsuri, in colaborare cu Stațiunea de cercetări pentru culturi Irigate Mărculești, s-a trecut la cultivarea unor plante care pun mal bine in valoare aceste soluri, unde griul, orzul, porumbul și floa- rea-soarelui au eficiență economică mal mult decît redusă. Astfel, în 1985. într-un perimetru de 350 hectare, unde existau condiții de vegetație doar pentru salicornia, o plantă tipică sărăturilor, S.C.C.I Mărcu- ' Iești, pe baza cercetărilor și a analizei cartări} agrochimice, a Dropus crearea unui centru pentru punerea în valoare a acestor soluri. întreprinderea agricolă de stat Giurgeni împreună cu cooperativele agricole din Consiliul agroindustrial Gura Ialomi- ței au introdus în cultură sorgul, plantă cu toleranță mare la concentrația ridicată de săruri și la secetă.Venind în întîmpinarea unităților agricole, S.C.C.I. Mărculești a asigurat și sămlnța necesară pentru înființarea loturilor experimentale. Care au fost rezultatele ? Iată-le, pe scurt, prezentate de specialiștii din cercetare și din unitățile agricole.„De la început trebuie să subli- . nîez că între stațiune și unitățile de producție s-a creat un cadru perfect de colaborare pentru valorificarea superioară a terenurilor sărăturate — ne spune Horia Nicolae, directorul S.C.C.I. Mărculești. Rezultatele au îndreptățit munca depusă, producțiile medii realizate fiind cuprinse Intre 3 000 și 4 500 kg la hectar. Să realizezi asemenea producții pe 

cuptoare, avantaj ce se va concretiza în viitoarele eforturi de diversificare a producției, in primul rînd prin realizarea producției de țagle.în timp ce discutam acestea cu șeful secției, prin telefon, dispecerul de serviciu, Gheorghe Durchi, anunță că primele bucăți de țagle au trecut deja din cuptor linia de laminare ca o confirmare a faptului că totul funcționează normal.— Zilele trecute, de altfel, a ținut să ne spună Dan Vieru, inginer termoenergetician în cadrul laminorului, au fost aici și beneficiarii semifabricatelor pe care le vedeți acum „curgînd" pe linia de laminare, reprezentanții întreprinderii bucureștene „Republica", care s-au declarat pe deplin satisfăcuți de calitatea acestora. Legat de performanțele acestui cuptor, realizare tehnică deosebit de complexă, se impune atenției și o altă constatare. Un asemenea tip de cuptor utilizează resurse energetice refolosibile — gaz de cocs și gaz de furnal — ambele rezultate din procesele de producție din combinat și care sint refolosite aproape in întregime.Este evident, așadar, că această performanță tehnică atestă capacitatea proiectanților, constructorilor și, nu în ultimul rînd, a beneficiarului de a răspunde indicațiilor secretarului general al partidului de a realiza utilaje și instalații cu funcționare în regim economic, pe principiile eficienței. în acest caz, recuperarea și refolosirea resurselor energetice secundare se realizează In trei trepte. Prima se realizează prin schimb de căldură între oțelul rece introdus în cuptor și cantitatea de căldură rezultată din gazele arse. In a doua treaptă, cuptorul utilizează gaze de combustie care sint preincălzite de fluxul de gaze arse, iar lntr-o a treia treaptă se realizează cantitatea necesară de abur In cazanul recuperator cu care este dotat cuptorul.Beneficiarul este pe deplin mulțumit de acest obiectiv, la a cărui realizare și punere în funcțiune a contribuit din plin și cu bune rezultate. Acum, după ce constructorii au părăsit acest loc fierbinte de muncă, cu sentimentul datoriei împlinite, le rămîne beneficiarilor ca, In continuare, așa cum se angaja de altfel și șeful secției, inginerul Gheorghe Pecheanu, să atingă în cel mai scurt timp parametrii proiectați de funcționare, contribuind astfel la Îndeplinirea importantelor sarcini puse în fața siderurgiștilor de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Ștefan D1M1TR1U 
Cristian ANTONESCU

soluri de pe care nu recoltai nicî cantitatea de sămință pusă sub brazdă este ceva. în aceste condiții in 1986, suprafața cultivată cu sorg în zona Giurgeni-Vlădeni s-a dublat, și dacă ar fi existat cantități mai mari de sămință ea ar fi fost mai întinsă. Anul trecut. I.A.S. Giurgeni a cultivat cu sorg 300 hectare și a obținut o producție medie de 3 500 kg la hectar. în această unitate, pe o solă de 100 hectare, s-a. obținut o producție de peste 5 000 kg la hec
EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ 
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tar. C.A.P. Giurgeni a cultivat 130 hectare și a realizat aproape 3 000 kg la hectar, pe un teren unde cu un an in urmă abia se adunaseră 400 kg grîu la hectar. O producție medie de peste 3 200 kg la hectar a obținut și C.A.P. Gura Ialomiței, pe o suprafață de 200 hectare".„Cultura sorgului este o adevărată revelație pentru unitățile din zona noastră — ne-a precizat Gheorghe Pocotilă, inginer-șef Ia C.U.A.S.C. Gura Ialomiței. în anul acesta toata suprafețele sărăturate vor fi tnsă- mînțate cu sorg".„De la 300 hectare In 1986. aflăm de la Ion Nicolae, directorul I.A.S. Giurgeni, noi vom ajunge în acest an la peste 2 000 de hectare cultivate cu sorg, ceea ce înseamnă că întreaga suprafață sărăturată ce a devenit neproductivă va fi cultivată cu sorg. La ferma nr. 11 Luciu am obținut 5 000 kg boabe la hectar șl am strîns pentru baza furajeră cîte 5—6 tone de frunze care au fost balotate la 4—5 zile după recoltare. Acest furaj este, după părerea mea, net superior celorlalte nutrețuri grosiere".

— Pentru constructorii Combinatului petrochimic Midia-Năvodari, • acest an reprezintă anul finalizării și intrării în exploatare a tuturor capacităților de producție pe această uriașă platformă industrială, realizată din inițiativa secretarului general ai partidului în anii luminoși ai „Epocii Nicolae Ceaușescu", ne spune ing. Constantin Balcan, directorul Trustului de antrepriză generală pentru construcții industriale Constanța. în acest scop ne-am pregătit activitatea cu maximă atenție pentru a putea, în primul trimestru al acestui an, să incepem probele tehnologice la instalația de piroliză și la principalele capacități de producție care prelucrează produsele realizate de aceasta.Pe șantier, sub supravegherea a- tentă a cadrelor tehnice, echipele de muncitori conduse de maistrul Va- sile Antemir execută retușurile necesare după lucrările de montaj, adaugă suporți suplimentari pentru susținerea rețelei de conducte, efectuează reglajele cerute de proiectant și beneficiar. La rîndul lor, monto- rii dau „bătălia" în citeva puncte fierbinți ale celor 10 capacități de producție care urmează să intre în exploatare la Midia în acest an. Cinci dintre acestea — instalațiile de piroliză, polietilenă de joasa presiune, polipropilenă, polietilenă de înaltă presiune și oxidare hidrocarburi — sint, practic, încheiate din punctul de vedere al montajului, exceptind micile- retușuri cerute de comisia de recepție.In schimb, la instalația de etilben- zen mai există probleme cu primirea furniturilor și echipamentelor, așteptate să sosească de la furnizorii din țară, printre care întreprinderea de utilaj Făgăraș. La Georqe MIHAESCU

întreprinderea „Semânâtoarea" din București. In pregătire - introducerea de roboți și manipulatori in procesele de prelucrări mecanice și la vopsitori®Foto : Agerpres

„Producțiile obținute, dar mal ales faptul că sorgul ale cărui lucrări pot fi executate mecanizat în procent de sută la sută, venind în intîmpinarea unităților deficitare cu forța de muncă, au impus această cultură — continuă tovarășul Horia Nicolae. Nu trebuie omis faptul că 1986 a fost un an deficitar în precipitații, iar parcelele cultivate cu sorg nu au fost irigate. Totuși, producțiile obținute au fost ridicate".„In cadrul centrului de cultivare 

a sorgului pe terenuri sărăturate de la Giurgeni — ne spune loan Vasinc, secretarul științific al S.C.C.I. Mărculești — a fost pusă la punct tehnologia de cultivare a sorgului. Tehnologia este ușor de aplicat, ea soli- citînd insă din partea specialiștilor maximă atenție la calitatea lucrărilor pregătitoare semănatului. Dar mal bine să prezentăm tehnologia, înainte de executarea ogoarelor adinei de toamnă se aplică amendamente tn doze de 5—10 tone fosfo- gips la hectar și se administrează 90 kg de îngrășăminte fosfatice șl 40—50 tone gunoi de grajd o dată Ia patru ani. Primăvara, terenul se pregătește normal, ca pentru orice cultură prăsitoare, finind cont că sămînța este mică și are o energie germinativă redusă, solul trebuie mărunțit superficial la 3—5 cm adîncime, la care va fi pusă sub brazdă sămînța. Semănatul se va realiza in agregat cu instalația, ce va permite și fertilizarea fazială cu azot — 120 kg substanță activă la hectar. Semănătoarea (SPC-6 sau SPC-8) trebuie reglată Intre rlnduri la 60—70 cm, tn 

această ultimă instalație, constructorii finisează cele 3 hale, iar mon- torul a concentrat un număr de 300 muncitori. Pentru că termenul de finalizare a acestui obiectiv este apropiat, s-a luat inițiativa prefa- bricării unui volum cit mai mare de coloane și trasee de conducte in ateliere amenajate special, în care sint create condiții de lucru bune, chiar și în aceste zile cu temperaturi foarte scăzute. Ca atare, uriașele instalații tip coloană de cîte 50—60 tone și reactoarele sosite de la Uzinele „Grivița Roșie" București și de la întreprinderile de utilaj chimic Ploiești și Găești sînt completate acum cu traseele de conducte.în încheierea acestei relatări am notat părerea directorului general al Combinatului petrochimic Midia- Năvodari. ing. Constantin Roncea : „Marea majoritate a furnizorilor de utilaje s-au încadrat în termenele stabilite pentru expedierea utilajelor, astfel ineît pentru ultima capacitate de producție care urmează să fie dată in folosință în acest an, în afara celor două reactoare care trebuie să sosească de la întreprinderea de utilaj chimic Ploiești și a unei pompe de Ia întreprinderea „Aversa" București, se află pe șantier întregul necesar de furnituri care așteaptă să fie montat. Este vorba de un important volum de muncă la montaj, iar pentru încadrarea în termenele stabilite de dare, în funcțiune, antrepriza de montaj va trebui să suplimenteze forțele pe șantier în perioada imediat următoare. paralel cu respectarea riguroasă a parametrilor de calitate".

funcție de structura de mașini care să corespundă executării lucrărilor de întreținere. Pentru fiecare hectar se vor asigura 25—30 kg sămință, în funcție de valoarea culturii, pentru a asigura 180—200 de mii de plante recoltabile la hectar. Pînă la recoltat, se execută trei prașile mecanice, dacă suprafață a fost erbicidată cu atrazin, 2—4 kg la hectar. Recoltarea se realizează cu combinele C-12 și C-14, prevăzute cu echipament pentru păioase, și se execută rapid și fără pierderi. Masa vegetativă, dacă este incă verde, poate fi însilo- zată sau se lasă să se usuce și se balotează. Recoltarea se execută în momentul cind sămință a ajuns la umiditatea de 18—20 la sută, dar se poate realiza și cînd are umiditatea de 25—30 la sută.Iată și citeva variante de cultivare a sorgului care s-au impus prin producții. Varianta zero, in care solului nu i se aduc nici un fel de îmbunătățiri, dar respectîndu-se tehnologia lucrărilor, asigură o producție de 2 000—2 500 kg la hectar ; varianta I — 5 tone fosfogips și 30 tone gunoi de grajd la hectar — asigură o producție medie intre 3 500—4 500 kg la hectar ; varianta II (optimă) — 10 tone fosfogips și 50 tone gunoi de grajd Ia patru ani — asigură o producție cuprinsă intre 4 500—6 000 kg la hectar".Ce ar mal fi de adăugat ? Specialiștii în creșterea animalelor șl producerea furajelor, medici veterinari și ingineri zootehniști, cei care realizează rețetele pentru nutrețuri combinate situează sorgul pe un plan superior porumbului privind unitățile nutritive la unitatea de suprafață. Considerăm că și această calitate se va adăuga celorlalte și va Impune sorgul și în celelalte unități cu sol sărăturat — ne referim Ia cele din lunca Ialomiței.
Mihal V1ȘO1U
corespondentul „Scinteii"

128 DE ANI DE LA FORMAREA STATULUI NAȚIONAL

ROMÂN PRIN UNIREA MOLDOVEI CU MUNTENIA

UNIREA - UNITATEA
- un drum de luptă eroică, 

de istorice cuceriri revoluționare
din 1877 și ai Marii Uniri din 1918. va fi partidul comunist, Stegarul neînfricat al luptei pentru înlăturarea exploatării și asupririi, pentru edificarea unei noi orînduiri, mai bune și mai drepte, pe pămintul României. Condus de partid, poporul român a întregit unitatea și libertatea națională prin libertatea și dreptatea socială, edi- ficînd societatea socialistă, clădind astfel unității național-statale trainicul suport al unității de gîndire, de voință, de acțiune a tuturor fiilor săi.în anii de după 23 August 1944, cu deosebire după Congresul al IX-lea al partidului, prin mărețele realizări economice obținuțe, prin transformările sociale fără precedent din viața societății, a oamenilor ei. s-a afirmat cu putere forța creatoare a unui popor liber, deplin stăpîn pe soarta sa, tăria pe care i-o dau acestuia unitatea rîn- durilor sale, demnitatea muncii creatoare, .România inscriindu-se în rîndul popoarelof lumii ca un stat independent, suveran, socialist. în țara devenită Republică, a cărei aniversare de patru decenii o vom cinsti în acest an, s-au Împlinit cele mai înaintate visuri ale înaintașilor, asigurîndu-se largi drepturi și libertăți democratice ; cetățeanul României socialiste de astăzi este un om liber, conștient de menirea sa socială, acționind cu nestrămutată hotărîre pentru

ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII -
cadru optim de dezbatere exigentă, responsabilă 

a problemelor realizării exemplare a planului
(Urmare clin pag. 1)nomie se desfășoară o amplă acțiune de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție in vederea accentuării caracterului intensiv al dezvoltării economice a țării in actualul cincinal și in perspectivă, a creșterii susținute a productivității muncii și eficientei economice în toate domeniile de activitate. In acest sens, in actuala rundă a' adunărilor generale se impune dezbaterea cu înalt spirit comunist, cu exigență revoluționară a modului în care au fost înfăptuite prevederile cuprinse în programele de perfecționare a organizării și modernizare a producției, adoptîndu-se măsurile necesare in vederea îndeplinirii riguroase, cu eficiența stabilită a obiectivelor prevăzute pentru anul 1987, astfel incit, așa cum a hotărit conducerea partidului, in 1988 întregul proces de modernizare să fie încheiat în toate sectoarele de activitate. Dezbaterile consacrate acestei probleme reprezintă un bun prilej pentru cunoașterea, extinderea și generalizarea unor experiențe bune in organizarea și modernizarea activității, care și-au dovedit eficiența în unele secții, ateliere sau întreprinderi. Totodată, în atenție trebuie situate problemele îndeplinirii programului de perfecționare a pregătirii profesionale a întregului personal muncitor.Potrivit legii, adunările generale au datoria de a-și exercita o importantă funcție de control, analizind temeinic activitatea desfășurată de consiliile oamenilor muncii, impri- mînd organelor de conducere colectivă un inalt spirit de răspundere și disciplină in îndeplinirea atribuțiilor care le revin, in aplicarea hotârîri- lor de partid Si de stat, a legilor tării, asigurînd perfecționarea continuă a stilului de muncă al acestora, în strinsă legătură cu cerințele organizării și conducerii moderne a producției, folosirii raționale a mijloacelor tehnice, materiale, financiare și a forței de muncă, controlului și urmăririi ferme a realizării tuturor programelor de mâsuri, creșterii răspunderii și spiritului revoluționar in îndeplinirea sarcinilor de plan.într-un asemenea spirit critic, pătruns de înaltă răspundere muncitorească, se cuvine a fi analizată și caracterizată și activitatea cadrelor de conducere care, potrivit legii, urmează a fi confirmate pe funcție de adunarea generală. Criteriile de apreciere, în raport de care adunarea generală va hotărî confirmarea sau eliberarea lor din funcție, trebuie să fie ferme, exigente, luindu-se in considerare modul concret in. care fiecare din aceste cadre a acționat in organizarea și conducerea sectorului său de activitate, s-a preocupat de consolidarea și dezvoltarea avutului obștesc, a respectat legea, a dovedit calități de bun conducător, bucurin- du-se de prețuirea și respectul colectivului.Pentru ca pretutindeni adunările generale ale oamenilor muncii să-și atingă scopul, afirmindu-se ca foruri de decizie ale democrației muncitorești — intreaga acțiune de pregătire și desfășurare a acestora trebuie să fie condusă și îndrumată de organele și organizațiile de partid. Datoria comitetelor de partid județene, municipale, orășenești și comunale, a organizațiilor de partid din unitățile economice este de a sprijini efectiv consiliile oamenilor muncii și comitetele sindicatelor in pregătirea cit mai judicioasă a adunărilor generale, de a asigura desfășurarea lor intr-un climat, de principialitate, exigență și responsabilitate muncitorească, astfel ca participants la dez

înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială a patriei socialiste, a mărețelor obiective stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului.Toate aceste mărețe Înfăptuiri sint indisolubil legate de prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu la cirma destinelor naționale. Intrat încă de timpuriu- în lupta revoluționară condusă de partid, tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a identificat munca și viața cu țelurile activității partidului, cu marile idealuri ale poporului, slujindu-le cu exemplară consecvență și abnegație, participînd activ și nemijlocit la organizarea și conducerea unor mari acțiuni revoluționare purtate de oamenii muncii din țara noastră, la victoria noii orinduiri. Prezența sa, de peste două decenii, în fruntea partidului și a statului s-a materializat în elaborarea unei viziuni novatoare, profund științifice asupra procesului revoluționar de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, în punerea in lucrare a celor mai cutezătoare strategii de dezvoltare so- cial-economică a patriei socialiste, într-o vastă activitate practică, po- litico-organizatorică de unire și mobilizare a forțelor și energiilor creatoare ale poporului nostru. însăși unitatea națională, care a animat conștiințele românești de-a lungul vremii, a dobîndit valențe noi, semnificații mai profunde, poporul român prezentlndu-se, in 

ATRIBUȚII Șl RĂSPUNDERI CONFERITE DE LEGE 
ADUNĂRII GENERALE A OAMENILOR MUNCII
• Dezbate șl adopta planul cincinal și planurile anuale, bugetul 

de venituri și cheltuieli, precum și programele de măsuri necesare pen
tru îndeplinirea și depășirea sarcinilor ce revin unității din pianul na
țional unic de dezvoltare economico-socială pentru mobilizarea întregu
lui potențial tehnic și economic care să conducă la ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al producției, creșterea mai accentuată a productivi
tății muncii, folosirea cu eficiență sporită a capacităților de producție, 
a tuturor fondurilor fixe, creșterea gradului de valorificare a resurselor 
materiale și energetice și reducerea cheltuielilor materiale, sporirea pon
derii producției destinate exportului, îmbunătățirea condițiilor de muncă 
și social-culturale ale întregului personal muncitor i

• Aprobă angajamentele colectivului de muncă privind depășirea 
indicatorilor de plan, precum și măsurile tehnice și organizatorice care 
să asigure îndeplinirea sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate ■

• Analizează mersul îndeplinirii sarcinilor de plan, a angajamentelor 
și a prevederilor din contractul colectiv de muncă, pe baza dării de 
seamă prezentate de consiliul oamenilor muncii și adoptă mâsuri in 
vederea îmbunătățirii activității in perioada următoare ;

• Aprobâ programul de elaborare și reexaminare a normelor șl 
normativelor de muncă ; analizează modul cum s-au adus la indeplinire 
măsurile stabilite in ședința anterioara ;

• Analizează activitatea desfășurată pentru ridicarea nivelului 
tehnic ți calitativ al produselor, asimilarea de produse și tehnologii noi, 
promovarea progresului tehnic in toate sectoarele de activitate, valorifi
carea rapidă în producție a cercetărilor științifice incheiate ;

• Repartizează fondul de participare la beneficii pe destinații legale, 
In raport cu contribuția adusă la dezvoltarea societății, cu vechimea 
in unitate ;

• Analizează șl stabilește măsuri pentru continua îmbunătățire a 
activității de ridicare a conștiinței socialiste a oamenilor muncii, pentru 
îmbunătățirea activității de educație politică și cultural-sportivă a 
maselor ;

• Aprobă darea de seamă anuală, pe bază de bilanț, asupra acti
vității unității ți a organului de conducere colectivă, modul de utilizare 
a beneficiilor in condițiile și după criteriile prevăzute prin dispoziții 
legale ;

• Aprobă numărul de membri In consiliul oamenilor muncii al 
unității, numărul de membri In biroul executiv al acestuia, precum și 
numărul de reprezentanți ai oamenilor muncii in consiliu ;

• Alege reprezentanții oamenilor muncii care fac parte din organele 
de conducere colectivă ți hotărățte revocarea celor care nu au 
desfățurat o activitate corespunzătoare ;

• Desemnează persoanele care vor îndeplini funcțiile de prețedinte, 
prim-viceprețedinte ți viceprețedinte in consiliile oamenilor muncii potrivit 
prevederilor;

• Confirmă anual in funcție cadrele din conducerea unității i direc
torul, directorul adjunct tehnic ți de producție sau inginerul-țef, directorul 
adjunct comercial, contabilul țef, precum ți alte cadre care ocupă funcții 
de conducere similare ;

• In cazul in care adunarea generală nu confirmă in funcție cadrele 
prevăzute, organele corespunzătoare care le-au numit sau, după caz, ales 
sint obligate să ia măsuri pentru înlocuirea acestora, in termen de cel 
mult 30 de zile ;

• Hotărăște eliberarea din funcție o cadrelor din conducerea unității 
care au sâvirțit abateri grave de la disciplina muncii, de la normele 
eticii și echității socialiste sau care dau dovadă de lipsă de răspundere 
in realizarea planului ; intre ședințele in plen ale adunării generale, hotă
rî rea se ia de adunările oamenilor muncii organizate pe secții, ateliere sau 
alte unități de producție similare, urmind să fie supusă spre confirmare 
la prima adunare generală a oamenilor muncii pe intreaga unitate ;

• Pentru ceilalți oameni ai muncii din unități care au sâvirțit ase
menea abateri, adunările generale ale omenilor muncii sau adunările 
oamenilor muncii pe secții, ateliere sau alte unități de producție similare, 
in care persoana respectivă iți desfățoară activitatea, pot hotar! desfă
tarea contractului de muncă ;

• Hotărățte asupra numărului de personal ce se încadrează In între
prindere in strinsă corelare cu indicatorii de plan, cu programele de 
producție rezultate din contractele economice, precum ți cu posibilitățile 
de asigurare a fondurilor de retribuire; hotărățte asupra repartizării 
personalului muncitor pe secții, fabrici, compartimente de concepție ți 
funcționale.

bateri să-și spună deschis cuvîntul, să critice neajunsurile existente și să propună soluții pentru rezolvarea problemelor majore ale activității economice din acest an. Numai pe baza afirmării puternice a experienței și înțelepciunii colective, numai cu participarea largă la dezbateri a oamenilor muncii, adunările generala 

acest ianuarie sărbătoresc, mai puternic unit ca oricind. angajat plenar sub flamurile acelorași mărețe idealuri, acționind strins unit în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru înfăptuirea lor, pentru progresul continuu, multilateral al patriei.Iată de ce. sărbătorind cu' firești simțăminte de mîndrie patriotică împlinirea a 128 de ani de la măreața biruință a unirii Moldovei cu Muntenia, evocăm, cu aleasă cinstire, cu profundă prețuire pentru adincile sale semnificații, coincidența fericită care face ca — în preajma zilei Unirii Principatelor, de la 24 Ianuarie 1859 — la 26 ianuarie, partidul, poporul să omagieze aniversarea zilei de naștere și a îndelungatei activități revoluționare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului. Eroul României socialiste, marele Erou al Păcii.Nu poate fi omagiu (mai profund adus in această zi bravilor făurari ai Unirii Principatelor decît a întări necontenit unitatea întregului popor in jurul partidului, al tovarășului Nicolae Ceaușescu, făcînd totul ca, prin puterea minții și brațelor, să se înfăptuiască exemplar obiectivele mobilizatoare a- doptate de Congresul al XIII-lea al partidului, să se facă totul ca țara să înainteze ferm pe calea progresului și civilizației, spre luminosul viitor comunist

vor putea să stabilească și să adopte programe cuprinzătoare de măsuri, a căror aplicare să asigure înfăptuirea tuturor indicatorilor de plan pe anul 1987, ridicarea pe o treaptă calitativ superioară a întregii activități economice, în conformitate cu orientările șl exigențele sporite formulate de conducerea partidului.
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VIBRANTE MANIFESTĂRI OMAGIALE 
DEDICATE CONDUCĂTORULUI IUBIT 

AL PARTIDULUI Șl AL ȚĂRII
de ls-

MANIFESTĂRI POLITICO-EDUCATIVE 
Șl CULTURAL-ARTISTICE DEDICATE UNIRII

TELEGRAME EXTERNE

In Capitală și in județele țării au continuat să aibă loc numeroase 
manifestări consacrate aniversării Unirii Moldovei cu Muntenia — 
istoric act de voință al poporului nostru pentru unitate, libertate și 
independență.

varșovia , încheierea Consfătuirii secretarilor 
cu probleme internaționale și ideologice ai comitetelor 

centrale ale partidelor comuniste și muncitorești
Cu prilejul apropiatei aniversări a zilei de naștere și omagierii 

îndelungatei activități revoluționare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, in întreaga țară au loc, in aceste zile, ample 
manifestări politico-educative și cultural-artistice consacrate acestui 
eveniment — sărbătoare scumpă a întregului nostru popor.Sub egida Comitetului municipal București al P.C.R., în Capitală a avut loc simpozionul omagial intitulat „Tovarășul Nicolae Ceaușescu, ilustru strateg și conducător al operei de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism". Parti- cipanții la simpozion — activiști de partid și de stat, cadre de conducere din întreprinderi și instituții bucu- reștene, numeroși oameni ai muncii — au audiat cu viu interes expunerile prin care a fost evocată pe larg activitatea de luptător revoluționar, dîrz și neînfricat a tovarășului Nicolae Ceaușescu, care s-a afirmat ca eminent conducător al luptei comuniștilor, al maselor populare împotriva fascismului și războiului, pentru victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și edificarea noii orînduiri socialiste în patria noastră. S-a reliefat cu pregnanță drumul glorios inaugurat de Congresul al IX-lea al partidului, străbătut de poporul nostru, sub conducerea clarvăzătoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, în procesul făuririi noului destin al patriei, marcat prin prefaceri revoluționare fără precedent în toate domeniile vieții economice, politice și sociale. Participanții la simpozion au subliniat cu mîndrie că în istoria patriei această măreață epocă a demnității naționale, a grandioaselor împliniri socialiste dobindite de poporul nostru va rămîne înscrisă pentru totdeauna în conștiința națiunii noastre socialiste drept „Epoca Nicolae Ceaușescu", în care regăsim magistral întruchipată expresia spiritului novator, a dinamismului, cutezanței, dăruirii și abnegației cu care acționează secretarul general al partidului pentru înflorirea multilaterală a României.în cadrul dezbaterilor s-a relevat în mod elocvent faptul că, prin întreaga sa activitate, prin vasta operă social-politică, teoretică și practică, fundamentată pe cunoașterea profundă a legităților evoluției economico-sociale, a cerințelor societății românești contemporane, concepută într-o viziune științifică originală, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, reprezintă pentru întregul popor ctitorul strălucit al României socialiste moderne, omul a cărui viață și activitate s-au identificat pentru totdeauna cu idealurile și năzuințele supreme ale poporului.

★Sub egida Consiliului Culturii și Educației Socialiste și Centralei „Romaniafilm", la cinematograful „Scala" din Capitală a avut loc premiera filmului „Zi de sărbătoare", spectacol ce se inscrie în ansamblul manifestărilor omagiale dedicate aniversării zilei de naștere și a îndelungatei activități revoluționare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii. Noua producție cinematografică este un fierbinte omagiu adus strălucitului conducător al partidului și țării noastre, punînd în lumină dragostea și prețuirea întregului popor față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, care de peste o Jumătate de secol și-a legat numele de marile bătălii și momente hotăritoare din existența Partidului Comunist Român, de grandioasele realizări înregistrate de România după Congresul al IX-lea. in
SPIRITUL CREATOR - TRĂSĂTURĂ DEFINITORIE 

A POLITICII PARTIDULUI NOSTRU
(Urmare din pag. I)cipiilor dinamice ale continuei lor perfecționări în raport cu cerințele vieții.Partidul însuși și-a întărit și dezvoltat larg în acești ani legăturile cu clasa muncitoare, al cărei exponent este, cu țărănimea, cu intelectualitatea, cu întregul popor, și-a îndeplinit cu cinste rolul de forță conducătoare in societate, probind cu puterea faptelor adevărul că societatea nouă pe care o edificăm în România corespunde aspirațiilor și năzuințelor poporului nostru, ale întregii societăți, se realizează prin voința politică a tuturor claselor și categoriilor sociale care alcătuiesc structura socială a tării. „Putem spune că tocmai datorită acestor largi consultări cu poporul, cu oamenii muncii, arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, am găsit întotdeauna cele mai bune căi pentru a realiza programele de dezvoltare T- și aceasta a dus la întărirea forței și unității indestructibile a întregului nostru popor in jurul Partidului Comunist Român, forța politică conducătoare a națiunii noastre socialiste".Efortul novator de perfecționare a conducerii sociale în vederea dinamizării dezvoltării multilaterale a patriei a fost concretizat în crearea unui sistem unitar, armonios, de conducere, format din ansamblul organelor de partid, de stat, ale autocon- ducerii, sistem care să asigure cu

cinema
• ZI de sărbătoare — Dragostea șl 
revoluția: SCALA (11 03 72) — 9; 12; 
15; 18.
•Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11; 13; 15,15; 
17,15; 19,15.
• Toate pînzele sus : FAVORIT 
(45 31 70) — 8,45; 11; 13; 15; 17; 19, GIU- 
LEȘTI (17 55 46) - 9; 11; 13; 15; 17; 19. 
AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19.
• Cei mai frumoși 20 de ani: LUMINA 

/(14 74 16) — 8,30; 10,30; 12,30; 15; 17;
19
• Misterele mărilor : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 8,30; 10,30; 12,30; 14,45; 17; 
19,15. GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19.
• Program pentru copii — 8,45; 11; 
13, Actorul și sălbaticii — 15; 18; 
DOINA (16 35 38).
• Mihai Viteazul: DACIA (50 35 94) — 
9: 12; 15; 18,15 

perioada pe care cu mindrie o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu".Filmul „Zi de sărbătoare", realizat de Casa de filme nr. 5, după un scenariu și în regia lui Gheorghe Vitanidis, este prezentat și în județele țării, în cadrul unor spectacole omagiale, organizate alături de numeroase alte manifestări cultural-educative — simpozioane, cicluri de filme, dezbateri, medalioane cinematografice, dedicate vieții și activității revoluționare a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Zilele acestea, în întreaga tară sînt prezentate și alte filme care evocă marile înfăptuiri ale poporului român, sub conducerea partidului, a secretarului său general, în ultimele două decenii, în ’anii de istorie nouă a țării : „Partidul, patria, poporul", „Cununa de lauri", „Cei mai frumoși douăzeci de ani", „Ani eroici", „Tinerețea patriei, tinerețea noastră" ș.a.
★„Concepția revoluționară a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la dezvoltarea economico-socială a României" a constituit tema simpozionului organizat de Academia de studii economice, în cadrul manifestărilor dedicate aniversării zilei de naștere și îndelungatei activități revoluționare a conducătorului partidului și statului nostru.Manifestarea, la care au participat cadre didactice universitare, cercetători științifici, alți specialiști, a prilejuit prezentarea de comunicări și referate ce au subliniat rolul hotărîtor al tovarășului Nicolae Ceaușescu în dezvoltarea fără precedent a țării, contribuția sa fundamentală la orientarea cercetării științifice și economice românești, la realizarea unei noi calități a muncii și vieții în România, în modernizarea și perfecționarea școlii superioare economice românești.La rîndul lor, Universitatea și Institutul politehnic din București au adus un vibrant omagiu președintelui țării, prin manifestări similare intitulate „Gîndirea revoluționară, novatoare, creatoare a președintelui Nicolae Ceaușescu despre edificarea socialismului șl comunismului în România" și „Contribuția tovarășului Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea teoriei și practicii revoluționare".
★în organizarea Comitetului județean Olt al P.C.R., la Slatina s-a desfășurat simpozionul cu tema „Personalitatea marcantă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, contribuția sa hotăritoare la dezvoltarea teoriei și practicii construcției socialiste", la care ău luat parte reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, ai organizațiilor de masă si obștești, cadre de conducere din unități economice, oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile municipiului. Comunicările prezentate au relevat strălucita personalitate de patriot înflăcărat, neobosit revoluționar și ilustru om politic a tovarășului Nicolae Ceaușescu, activitatea sa plină de dăruire și slujire cu devotament a intereselor patriei și poporului, originalitatea concepției sale privind dezvoltarea și modernizarea economiei românești, contribuția sa de o inesti

prinderea tuturor laturilor și domeniilor vieții sociale, precum și manifestarea unui stil democratic de conducere, participarea oamenilor muncii la decizie.în societatea noastră se creează un cîmp larg de acțiune și sînt satisfăcute într-o măsură mereu mai largă exigențele pe care afirmarea impetuoasă a revoluției științifico-tehnice le pune în fața procesului politic de conducere a societăților contemporane, și cu deosebire în fața unei societăți socialiste, a cărei dezvoltare se definește prin caracterul ei conștient. Este deosebit de semnificativ că în documentele partidului nostru, în opera teoretică și practică a secretarului său general este subliniat în mod consecvent rolul științei în perfecționarea conducerii societății, în orientarea mai eficientă a practicii sociale, în stabilirea mai curajoasă și adecvată a orizonturilor de evoluție ale societății noastre socialiste. „Cercetarea în domeniul științelor sociale, economice — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — trebuie să-și propună, in raport cu schimbările și cu transformările care au loc in domeniul forțelor de producție și relațiilor sociale, cu noile descoperiri științifice să conceapă și să prevadă noi direcții de dezvoltare a societății. Numai așa știința va putea deveni o forță materială, un factor important în transformarea conștientă a societății".în condițiile manifestării plenare
• Domnișoara Aurica : STUDIO
(59 53 15) — 18,45, COSMOS (27 54 95)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Liceenii : DRUMUL SĂRIT (31 28 13)
— 15; 17; 19.
• Columna: VIITORUL (10 67 40) —
15; 18.
• Acrobatele: LIRA (317171) — 15; 
17; 19.
• Păsările lșl iau zborul — 9; 11; 13; 
15; 17, Rug și flacără — 19: TIMPURI 
NOI (15 61 10).
• 100 000 pentru complicitate : VIC
TORIA (16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19.
• Dacii: COTROCENI (49 48 48) — 15; 
17; 19.
• Superpolițistul : STUDIO — 10; 12; 
14,15; 16,30.
• Oliver Twist : GRI VITA (17 08 58)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
VOLGA (79 71 26) — 9; 11; 13; 15;
17; 19.
• Muzica și filmul : POPULAR 
(35 15 17) ~ 15; 17; 19.
• Provocarea dragonului : FLACĂ
RA (20 33 40) — 15; 17; 19. 

mabilă valoare la elaborarea și Înfăptuirea operei de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate în țara noastră. A fost evidențiată, de asemenea, concepția secretarului general al partidului cu privire la locul și rolul agriculturii în procesul de făurire a societății socialiste în România, la înfăptuirea noii revoluții agrare, aportul său la dezvoltarea învăță- mîntului, științei și culturii ca factori primordiali ai progresului economic și social. Totodată, a fost pusă în evidență larga audiență internațională a concepției tovarășului Nicolae Ceaușescu referitoare la problemele fundamentale, ale economiei mondiale.
★La Palatul culturii din municipiul Deva s-a desfășurat simpozionul omagial cu tema „Gîndirea și acțiunea revoluționară a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — contribuție de inestimabilă valoare la îmbogățirea teoriei și practicii construcției socialiste", organizat de Comitetul județean Hunedoara al P.C.R. Comunicările prezentate au reliefat contribuția determinantă a tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea strategiei de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul României, a direcțiilor fundamentale de acțiune în actuala etapă a construcției socialismului în patria noastră, concepția sa novatoare privind a- sigurarea independenței și suveranității naționale, perfecționarea participării oamenilor muncii la conducerea societății, rolul științei, artei și culturii în formarea omului nou. Au fost evidențiate, de asemenea, mărețele realizări obținute în toate domeniile activității materiale și spirituale în cea mai fertilă perioadă a istoriei sale intrată în conștiința poporului nostru drept „Epoca Nicolae Ceaușescu"., * * *

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 24 ianuarie (ora 20) — 27 ia
nuarie (ora 20). In țară: Vremea va fi 
predominant Închisă, cu cerul mal mult 
noros. Se vor semnala precipitații lo
cale, mal ales sub formă de lapoviță 
și ninsoare in toate regiunile, mal 
frecvente insă tn cele vestice, de cen
tru și nordice ale țării. Vintul va sufla 
slab ptnă la moderat, cu unele intensi
ficări în estul teritoriului și tn zona

• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): B&- 
trina și hoțul —18,30
• Teatrul de comedie (16 «4 60): Avea 
două pistoale cu ochi albi șl negri 
- 18
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03,
sala Magheru): Rts și plins — 18,30;
(sala Studio): Acești Îngeri triști 
— 18
• Teatrul Gluleștl (sala Glulești, 
18 04 85): Iarna cind au murit cangu
rii - 18
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78): Nimic des
pre elefanți — 18,30; (sala Victoria, 
50 58 65); Bărbatul fatal — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia Ro
mână" (13 13 00): Pe sub cetini la iz
voare — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55): 
Toate pînzele sus — 9
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria): Guliver ta țara păpușilor 
— 15
• Circul București (10 41 95): Aprin
deți stelele — 18,30
• studioul de teatru I.A.T.C. 
(13 72 59): Baba Htrca — 18,38

CIUDAD bE MEXICO 23 (Agerpres).— La Ciudad de Mexico a început reuniunea la nivel ministerial a Comisiei economice a O.N.U. pentru America Latină și zona caraibiană (C.E.P.A.L.), agenda de lucru fiind dominată de probleme legate de reducerea datoriei externe a țărilor din regiune.Deschizînd dezbaterile, președintele țăril-gâzdă, Miguel de la Madrid, a subliniat că principala modalitate de reducere a datoriei externe la- tlno-americane este realizarea unei creșteri economice susținute, care să fie însoțită de măsuri pe plan financiar și de facilitarea accesului pe
BAGDAD 23 (Agerpres). — După cum a anunțat un purtător de cuvînt militar la Bagdad, citat de agenția I.N.A., forțele aeriene irakiene au întreprins noi raiduri asupra orașelor și a obiectivelor economice și militare in adîncimea teritoriului Iranului. Potrivit purtătorului de cu- vint, în ultimele 24 de ore forțele aeriene irakiene au efectuat 568 misiuni de luptă, bombardînd orașele Qom, Dezful, Tabriz, Isfahan, Brojerd, Bal Dakhtar, Khorrambad, Zanjan și Malayeer. Se precizează că toate aparatele s-au Înapoiat la bazele lor. In același timp, forțele irakiene au respins cîteva operațiuni ale trupelor iraniene în regiunea Basra.Orașul irakian Basra a fost bombardat de artileria grea iraniană, in- registrîndu-se victime în rîndul populației civil* și pagube materiale.
LONDRA 23 (Agerpres) — Ministrul de externe britanic, Geoffrey Howe, s-a pronunțat pentru organizarea unei conferințe internaționale, care să ducă la reglementarea conflictului arabo-israelian și a problemei palestiniene, informează agenția KUNA. El a afirmat în cadrul unei

LA BERLIN a avut loc semnarea protocolului între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Democrate Germane privind livrările reciproce de mărfuri pe anul 1987.SECRETARUL GENERAL AL PARTIDULUI COMUNIST ITALIAN, Alessandro Natta, s-a pronunțat împotriva desfășurării in I Italia a unor alegeri anticipate. El a subliniat că ideea alegerilor anticipate. avansată de coaliția de guvernămînt, este o dovadă a dlfi- Icultăților cu care se confruntă a- ceasta, insă majoritatea parlamentară nu deține prerogative pentru a putea decide dizolvarea organu-I lui legislativ suprem.LA ADDIS ABEBA a fost dat I publicității proiectul noii constituții, care a fost pe larg dezbătut de toate categoriile oamenilor mun- Ieii din Etiopia. Comisiei Constituționale Speciale i-au fost adresate numeroase propuneri privind a- mendarea documentului. Plenara I C.C. al Partidului Muncitoresc din I Etiopia a aprobat proiectul, luînd 1 în considerare propunerile a- vansate.I NUMIRE. Președintele Zairului, Mobutu Șese Seko, l-a desemnat pe I fostul ministru al finanțelor, MabiMulumba, în funcția de prim-mi- nistru, post reînființat după o perioadă de trei luni de la desflin- I tarea lui — relatează agenția zai-reză de presă AZAP. In funcția de ministru al afacerilor externe I a fost desemnată Ekila Liyonda.

In comandamente, unități și instituții militare de învățămînt, la casele armatei au loc numeroase manifestări politico-ideologice și cultural-educative în care toți fiii patriei aflați la datorie sub tricolor dau expresie sentimentelor lor de fierbinte dragoste, nemărginită stimă și prețuire, de adîncă recunoștință față de gloriosul nostru partid, față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru titanica activitate dedicată cu abnegație și dăruire revoluționară progresului și prosperității patriei, fericirii și bunăstării întregului popor, creșterii prestigiului internațional al României socialiste.In unitățile Comandamentului aviației militare s-a desfășurat simpozionul intitulat „Contribuția inestimabilă a tovarășului Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea creatoare a teoriei și practicii revoluționare". Participanții au pus în evidență meritele excepționale ale secretarului general al partidului In înfăptuirea revoluției și construcției socialiste în țara noastră, în obținerea unor mărețe realizări pe care istoria Ie consemnează cu litere de aur, prin numele marelui ctitor al României moderne — „Epoca Nicolae Ceaușescu".La Casa armatei din Oradea a fost deschisă expoziția de carte intitulată „Opera tovarășului Nicolae Ceaușescu, inestimabilă contribuție la dezvoltarea gindirii social-politice în țara noastră". în cadrul acesteia sînt reunite volume din strălucita operă teoretică a secretarului general al partidului, lucrări consacrate doctrinei militare naționale al cărei fondator este tovarășul Nicolae Ceaușescu.(Agerpres)

a revoluției științifice și tehnice contemporane, abordarea creatoare a problematicii dezvoltării economice se exprimă în conjugarea conducerii științifice cu democratismul consecvent, în unitatea dialectică dintre competența tehnico-științifică și conștiința militantă a celor chemați să înfăptuiască obiectivele noii calități în activitatea economică și socială, ale dezvoltării intensive și modernizării structurilor economice și a vieții întregii societăți.Ca expresie în plan social și uman a acestor direcții de manifestare a spiritului înnoitor în viața materială a societății, își păstrează profunda actualitate cerința educării receptivității la nou, a spiritului de luptă pentru Înnoire socială al comuniștilor. a combativității lor revoluționare, a hotărîrii de a Infringe orice greutăți pentru realizarea obiectivelor de progres economic și social pe care ni le-am propus, așa cum în mod profund și statornic relevă secretarul general al partidului. Caracteristicile procesului revoluționar — sublinia, în acest sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu — sînt și vor fi prezente în întreaga operă de făurire a socialismului și comunismului, ceea ce solicită manifestarea plenară a capacității de creație istorică a maselor, dezvoltarea spiritului revoluționar, patriotic de luptă al poporului. eroismul și abnegația in muncă a întregului popor.
• Acțiunea Topolino : CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, 
ARTA (21 31 86) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Gheața verde : PROGRESUL
(23 94 10) — 15; 17; 19.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mare): Gaițele — 18; (sala Amfitea
tru) : Poveste din Hollywood — 18; 
(sala Atelier): D-ale carnavalului 
— 15
• Opera Română (13 18 57): Bălces- 
cu — 18
• Teatrul de operetă (la sala mică a 
Teatrului Național): Leonard — 18,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): 
Trenurile mele — 18; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44): Hamlet — 16
• Teatrul Mic (14 70 81): O femeie 
drăguță cu o floare șl ferestre spre 
nord — 18

Sub auspiciile Muzeului torie și artă al municipiului București, la întreprinderea optică română a avut loc simpozionul cu tema „Istoria tară reflectată social-politică națională uni- • !n vasta operă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România". La clubul întreprinderii „Semănătoarea", un mare număr de oameni ai muncii au audiat cu viu interes o emoționantă evocare a luptei înaintașilor noștri, oglindită în expunerea „Unirea — deziderat de veacuri al poporului român, semnificația ei în devenirea statului național român". „Unirea din ianuarie 1859, eveniment înscris cu litere de aur în istoria de milenii a poporului român", s-a intitulat expunerea prezentată în fața a numeroși oa- - meni ai muncii de la Întreprinderea de aprovizionare, desfacere și transport pentru industria chimică. La clubul întreprinderii „Republica" a fost organizată o expoziție de artă plastică avînd oa temă „Unire-n cuget și-n simțiri", iar la Casa de cultură a studenților „Grigore Preoteasa" a fost deschisă o expoziție de fotografii intitulată „24 Ianuarie 1859 — ziua întemeierii statului național român". Sub genericul „E scris pe tricolor unire", la biblioteca „Ion Creangă" a avut loc un recital de versuri patriotice, iar la biblioteca tineretului un recital de muzică și poezie ■ dedicate Unirii.
★„Unirea — ideal de veacuri al poporului român", s-a intitulat simpozionul găzduit de Casa de cultură a tineretului din Tg. Jiu. Actului istoric al Unirii Principatelor Române i-au fost dedicate, de asemenea, simpozioanele „Unirea Moldovei cu Muntenia — moment hotărîtor pentru destinele istorioe ale poporului român", „Unirea Principatelor — piatră de temelie la făurirea statului național unitar român", „Concepția P.C.R., a tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la națiune și rolul acesteia în epoca noastră", organizate la cluburile minerilor din Rovinari, Motru și Mătăsari, la cluburile petroliștilor din Țicleni, Tg. Cărbunești și Stoina, la casele de cultură din Tg. Jiu și Novaci, la căminele culturale din Scoarța, Brănești, Plop- șoru, Bălănești și Țînțăreni.
♦„Sentimentul și ideea unității naționale — flacăra nestinsă a istoriei patriei" a fost genericul sub

TELEGRAMAPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Constantin Dăscălescu, a trimis o telegramă cancelarului federal al Republicii Austria, Franz Vranitzky, cu prilejul numirii în această funcție, prin care îi adresează felicitări cordiale, împreună cu cele mai bune urări de
Cronica zileiCu prilejul celei de-a XXII-a aniversări a „Zilei revoluției palestiniene", locțiitorul reprezentantului permanent in țara noastră al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Ibrahim Tamim, a oferit, vineri, o recepție.Au participat Ion Coman, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., adjuncți de șefi de secție la C.C. al P.C.R., membri ai conducerii M.A.E., reprezentanți ai altor ministere și instituții centrale.Au fost prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați la București.\ *Cu prilejul Zilei naționale a Republicii India, vineri a avut loc în Capitală o manifestare culturală, organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea și Asociația de prietenie româno-india-
tv

13,00 Telex
13,05 La sflrșlt de «âptâmtaâ (parțial 

color) • „Plaiul nostru românesc" 
— melodii populare • Gala dese
nului animat • Promisiuni... ti
nere talente in studio • „Simbo
luri ale unității". Istoria unui cîn- 
tec: „Hora Unirii" • „Cinstim 
conducătorul" — moment poetic
• Marile momente ale baletului
• Telesport • Autograf muzical 

14,45 Săptămtna politică
15,00 închiderea programului

vremea 

care în orașele Brad, Orăștie, Hațeg și Simeria, județul Hunedoara, au avut loc simpozioane, expuneri, mese rotunde și alte acțiuni urmate de spectacole omagiale, recitaluri de muzică și poezie patriotică. în același timp, la bibliotecile municipale din Petroșani și Hunedoara, la oele comunale din Ilia, Dobra, Geoâgiu, Băcia șl Unirea au fost deschise expoziții care reliefează ecoul Unirii de la 1859 în literatură, muzică și artele plastice, iar la muzeul județean din Deva a fost inaugurată expoziția „Lupta poporului român pentru unitate națională oglindită in medalistică".
★în școli șl Iloee, la oase de cultură, cămine muncitorești și la cluburile marilor întreprinderi și instituții din Constanța, Mangalia, Medgidia, Năvodari, Cernavodă, Hîrșova au fost prezentate expuneri intitulate „Ideea de unitate națională — permanență în gîndirea revoluționarilor, în conștiința întregii noastre națiuni".La biblioteca județeană și în multe librării din localitățile județului au fost organizate expoziții de oarte și publicații inspirate din evenimentele revoluționare din ianuarie 1859, precum și lucrări literare și documentare ilustrînd amplul ecou internațional al Unirii.
★Sub genericul „Unirea — permanență a istoriei noastre naționale", la casele de cultură și căminele culturale din Alba Iulia, Blaj, Cugir, Ocna Mureș, Roșia Montană, Arieșeni, Unirea și din alte localități ale județului Alba au avut loc expuneri și simpozioane care au scos în relief semnificația social-politică și istorică a evenimentului de la 24 Ianuarie 1859, lupta eroică a înaintașilor, dusă de-a lungul secolelor, pentru apărarea ființei naționale, pentru libertate, independență și progres social.Sub semnul aceleiași aniversări, la muzeele de istorie din Aiud și Sebeș au fost deschise ample expoziții fotodocumentare, iar la biblioteca județeană a fost vernisată expoziția de carte social-politică și beletristică intitulată „Unirea — ideal și realizare a românilor", care, prezentînd la loc de frunte operele tovarășului Nioolae Ceaușescu, evidențiază contribuția creatoare a secretarului general al partidului la fundamentarea științei istorice românești, la cunoașterea și prețuirea trecutului poporului nostru. (Agerpres)

succes în activitate. în telegramă se exprimă, totodată, convingerea că raporturile de colaborare.dintre cele două guverne se vor dezvolta și tn viitor, în Interesul ambelor țări, al cauzei păcii și colaborării tn Europa și tn lume.

nă, tn cadrul căreia au fost prezentate aspecte ale dezvoltării economice șl sociale a acestei țări și s-a Vizionat un film documentar indian.Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S. și ai Asociației de prietenie româno-indiană, reprezentanți al M.A.E., un numeros public.A fost prezent Nathu Ram Verma, ambasadorul Republicii India la București.
★Cu prilejul Încheierii misiunii sale In tara noastră, însărcinatul cu a- faceri ad-interim al Malayeziei la București, Mohd Azhari Karine, a oferit, vineri, o recepție.Au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ai altor ministere și instituții centrale.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați la București.

ÎS,00 Telejurnal
19.15 Energia — o problemă a noastră, 

a tuturor
19,25 Teleenciclopedla (color)
19.55 Memoria documentelor (color). 

Unirea — actul energic al Întregii 
națiuni

20.15 E scris pa tricolor Unire (color). 
Spectacol llterar-muzical-core- 
graflc

20.55 Teatru TV (color). „Ceasul Uni
rii". Premieră pe țară. Scenariu 
pentru televiziune de Virgil stoe- 
nescu. Partea I

22,05 Telejurnal
22.15 Melodii îndrăgite (color)
22,30 închiderea programului 

d« munte, cu 35—50 km/h, spulberînd 
trecător zăpada. Temperatura aerului 
va marca oscilații de la o zi la alta. 
Valorile minime vor fl cuprinse între 
minus 15 șl minus 5 grade. Izolat mai 
coborîte tn depresiuni, dar mai ridica
te in vest ptnă la zero grade, iar cele 
maxime intre minus 8 și plus 2 grade. 
Se vor semnala ceață, cu caracter local, 
și. izolat, polei, tn București : Vremea 
va fi în general Închisă, cu cerul mai 
mult noros. Va ninge temporar. Vin
tul va sufla slab plnă la moderat. Tem
peraturile minime vor oscila intre mi
nus 7 și minus 4 grade, iar cele ma
xime Intre minus 3 si zero grade. Cea
tă slabă.

INFORMAȚII SPORTIVE• într-un meci amical disputat Ia Budapesta, echipa masculină de handbal a României a învins cu scorul de 23—20 (11—12) reprezentativa Ungariei. Principalii realizatori ai formației române au fost Stîngă (8 goluri), Covaciu și Dogărescu (5 goluri fiecare).• Proba feminină de 200 m liber din cadrul concursului internațional de natație de la Strasbourg a revenit înotătoarei românce Tamara Costache în 2’02”55/100.• La Ostrava (Cehoslovacia), în cadrul „super-Iigii europene" la tenis de masă, echipa Iugoslaviei a întrecut cu 4—3 formația Cehoslovaciei.• Proba feminină de 5 km din cadrul Campionatelor de schi fond ale Norvegiei (stil clasic) a fost cîști- gată de Britt Pettersen, cronometrată în 14’32".

din unele țări socialisteVARȘOVIA 23 (Agerpres). — La Varșovia s-a încheiat Consfătuirea secretarilor cu probleme internaționale și ideologice ai comitetelor centrale ale partidelor comuniste și muncitorești din unele țâri socialiste.în cadrul consfătuirii s-au efectuat o informare reciprocă și un schimb de păreri privind unele probleme ale
Manifestări consacrate aniversării Unirii

BERLIN 23 (Agerpres). — La 
Universitatea „Karl Marx" din 
Leipzig a avut loc o manifestare 
consacrată aniversării a 128 de ani 
de la actul istoric al unirii Moldo
vei cu Muntenia. Au fost evo
cate pe larg momentele cruciale 
ale formării, continuității și unită
ții poporului român pe teritoriul 
străvechi al Daciei, pînă in epoca 
contemporană. Au fost prezentate 
transformările revoluționare care 
s-au produs In țara noastră in 
decursul celor patru decenii de la 
eliberare, subliniindu-se îndeosebi 
marile realizări din perioada 
scursă de la Congresul al IX-lea al 
P.C.R.. de cind la conducerea parti
dului și statului nostru a fost ales 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

După expunere au fost vizionate 
filmul „Cozia. ctitoria lui Mircea 
cel Mare" și un stand de carte de 
istorie politici și socială româ
nească.

Pentru transformarea Balcanilor într-o zonă 
a păcii și cooperăriiBELGRAD 23 (Agerpres). — Iugoslavia consideră că semnarea de acorduri privind stabilirea de zone libere de anumite tipuri de arme de distrugere in masă in diferite părți ale lumii este de natură să contribuie la încetarea cursei înarmărilor și lansarea procesului de dezarmare — a arătat, potrivit agenției Taniug, purtătorul de cuvînt. al Secretariatului Federal pentru Afaceri Externe al R.S.F.I.Menționînd participarea Iugoslaviei

CIUDAD DE MEXICO 
Deschiderea lucrărilor reuniunii ministeriale a C.EPJLL

CONFLICTUL DINTRE IRAN Șl IRAK

ORIENTUL MIJLOCIU

nAGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT:

colaborării dintre țările socialiste, ale activității internaționale, ideologice șl de propagandă In etapa actuală.Din partea Partidului Comunist Român au participat tovarășii Petru Enache și Ion Stoian, membri su- pleanți al Comitetului Politic E- xecutiv, secretari ai C.C. al P.C.R.
ROMA 23 (Agerpres). — Acade

mia română din Roma, in colabo
rare cu Asociația italiană pentru 
relațiile culturale și științifice cu 
România, a organizat o seară cul
turală dedicată aniversării Unirii 
Principatelor române. Despre sem
nificația evenimentului au vorbit 
secretarul general al Asociației ita
liene pentru relațiile culturale și 
științifice cu România, Mario Be- 
nocci, și prof. Mario Leporati. A 
fost evocată importanța actului 
Unirii Principatelor pentru dezvol
tarea ulterioară a României. De a- 
semenea, s-a evidențiat dezvoltarea 
multilaterală a României contem
porane.

A fost vizionat filmul documen
tar „România azi". Cu această o- 
cazie a fost prezentată și o expo
ziție de carte conținind lucrări și 
mărturii istorice despre Unire.

Au participat oameni de artă și 
cultură, istorici, profesori uni
versitari, un numeros public.

la reuniunea la nivel de experți a țărilor balcanice privind realizarea unei zone fără arme chimice in Balcani, ce a avut loc în decembrie anul trecut la București, purtătorul de cuvînt a apreciat că aceasta a prilejuit un schimb util de opinii. Iugoslavia — a reamintit purtătorul de cuvînt — se pronunță cu consecventă pentru transformarea Balcanilor ln- tr-o zonă a păcii și cooperării pe baza principiilor Cartei O.N.U. și relațiilor de bună vecinătate.

piața internațională a produselor provenind din țările din regiune.în intervenția sa, secretarul general al O.N.U., Javier Perei de Cuellar, a apreciat că in America Latină există potențialul economic necesar pentru a se Înlătura povara actualei datorii externe, de 382 miliarde dolari.în primele Intervenții a-a arătat că este imperativ ca țările debitoare și cele creditoare să ajungă la negocieri prin care să se asume responsabilități echitabile atit in ce privește rambursarea datoriei, dt și dezvoltarea economică de ansamblu a Americii Latine.
TEHERAN 23 (Agerpres). — Forțele aeriene ale Iranului au bombardat centre militare și industriale din orașele irakiene Amadiya șl Meqda- diya șt au asigurat acoperirea forțelor iraniene în operațiunile întreprinse în cadrul ofensivei „Kar- bala-5", informează agenția IRNA, ci

tind un comunicat militar difuzat la Teheran. Pe același teatru de operațiuni. au fost respinse două contraofensive irakiene. Artileria grea iraniană a bombardat centre militare și economice irakiene din zona de frontieră. în sudul frontului, două avioane irakiene au fost dobortte de apărarea antiaeriană iraniană.Agenția IRNA menționează că ■- vloane de luptă Irakiene au efectuat noi raiduri asupra mal multor orașe din Iran, cauzlnd victime tn rîndul populației civile.
alocuțiuni rostite tn fața Asociației Orientului Mijlociu că Israelul nu poate să ignore la nesfirșlt aspirațiile șl drepturile poporului palestinian, inclusiv dreptul acestuia la autodeterminare și la reprezentare în toate negocierile privind Orientul Mijlociu.

AMNISTIE. în baza unul decret de amnistie generală în R.D.P. Yemen au fost puse în libertate re- I cent 222 de persoane implicate in | evenimentele din ianuarie 1986, Informează agenția T.A.S.S. In ulti- i mele luni au fost eliberate din detenție in total 4 200 de persoane. 1
BANCA FEDERALA VEST- I 

GERMANA ȘI-A REDUS RATA I DE SCONT de la 3,5 la 3 la sută, 
s-a anunțat oficial la Bonn. Mă- i 
sura a intrat in vigoare la 23 ia- I 
nuarie și are drept scop să con- 1 
tribute la stabilizarea schimburilor , 
monetare internaționale și a Siste- I 
mulul Monetar (Vest-) European, a I 
declarat purtătorul de cuvînt al 
Bundesbank-ului.16,2 MILIOANE ȘOMERI ÎN TARILE MEMBRE ALE C.E.E. Po- . trivit unui raport al Oficiului comunitar de statistici, dat publici- 1 tații la Luxemburg, numărul șomerilor înregistrat oficial în țările membre ale Pieței comune era I în luna noiembrie de 16.2 milioane, în creștere cu 1,1 la sută | comparativ cu aceeași perioadă a anului 1985. *

„MOLNIA". tn Uniunea Sovie- I 
tică a fost lansat satelitul de te- I 
lecomunicații „Molnia-3", anunță 
agenția T.A.S.S. El va fi utilizat I 
pentru asigurarea legăturilor inter- | 
urbane și internaționale de telefon 
și telegraf, ca și pentru retrans- ■ 
miterea programelor televiziunii 
sovietice prin intermediul sistemu- ' 
lui „Orbita".
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ELOGIOASE APRECIERI EATA K OPERA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU
O concepție dinamică, constructivă 

privind realitățile lumii contemporane
APARIȚIA ÎN MAREA BRITANIE A VOLUMULUI „CONCEPȚIA PREȘEDINTELUI 

NICOLAE CEAUȘESCU PRIVIND NOUA ORDINE ECONOMICA INTERNAȚIONALA"

Militant neobosit pentru propășirea larii, 
pentru pace și independentă

ARTICOLE PUBLICATE ÎN SAPTAMÎNALUL ITALIAN 
„IL MONITORE VALDOSTANO"

LONDRA 23 (Agerpres). — Expresie a înaltului prestigiu internațio- nbl de care se bucurâ personalitatea proeminentă a președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, neobosita sa activitate teoretică și practică pusă ferm în slujba intereselor supreme ale poporului român, a păcii, înțelegerii și colaborării între toate națiunile, în Anglia a apărut volumul „CONCEPȚIA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU PRIVIND NOUA ORDINE ECONOMICA INTER

NAȚIONALĂ". Elaborată de cunoscutul publicist britanic Robert Govender și editată de Unified Printers and Publishers Ltd., in condiții grafice deosebite, lucrarea — apărută în preajma aniversării zilei de naștere a ctitorului României moderne — se înscrie în seria operelor consacrate evidențierii gîndirii dinamice și novatoare a președintelui României, stăruitoarelor sale eforturi pentru edificarea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.
Săptămînalul italian „IL MONITORE VALDOSTANO" a publicat, în numărul său din 23 ianuarie, o întreagă pagină dedicată președintelui Nicolae Ceaușescu, în semn de înaltă și aleasă prețuire și profund omagiu, cu prilejul aniversării zilei

de naștere șl a îndelungatei sale activități revoluționare. Pagina este ilustrată cu portretul secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.
In prefața volumului se relevă că „președintele Nicolae Ceaușescu este, fără îndoială, conștiința lumii în cele mai importante probleme ale contemporaneității. Nicolae Ceaușescu este nu numai un ginditor, ci și un om de acțiune, care consacră întreaga sa activitate internațională înfăptuirii de schimbări radicale ale actualei ordini internaționale nejus- te, edificării unei lumi fără arme și fără războaie, pentru egalitate intre popoare și echitate între națiuni", „înzestrat cu un excepțional simț al realității și al istoriei, gîndind întotdeauna la viitorul generației actuale și al celor care vin, Nicolae Ceaușescu a formulat un sistem complex de principii și reguli, care, aplicate strict în relațiile dintre state, vor conduce, treptat, la acel tip de cooperare internațională esențial pentru eliminarea suferințelor umane'*.  „Concordanța dintre gin- dire și acțiunea practică ce definește activitatea internațională a președintelui României, subliniază autorul, reprezintă mai mult decît o teorie, reprezintă însăși chintesența politicii externe ă României, așa cum este exemplificată in relațiile cu alte națiuni și materializată in documentele prezentate la O.N.U.'*.Situind pe primul plan al preocupărilor sale edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, progresul economic și social, ridicarea nivelului de trai al poporului — se subliniază in continuare în prefață — președintele României promovează o politică externă activă, pusă în slujba idealurilor de pace, înțelegere și colaborare internațională, independentă și libertate pentru toate popoarele lumii. In acest cadru, editorul menționează : „Ca european, șeful statului român este in mod natural preocupat de soarta Europei, continent a cărui totală distrugere este asigurată intr-o eventuală conflagrație*.  In continuare se arată că „nici un alt șef de stat din zilele noastre nu a expus atit de convingător legătura negativă dintre cursa inarmărilor și subdezvoltare așa cum a făcute-o președintele României".Reterindu-se la modelul românesc de dezvoltare, prefața subliniază că România nu a imitat alte națiuni, deși ea a învățat din greșelile și succesele unor țări dezvoltate, ea s-a orientat spre propria ei istorie, tradiție și necesități specifice. „Președintele' Ceaușescu nu crede că progresul in general și lichidarea subdezvoltării vor veni din afară. Determinanta 'sint factorii interni. Contribuția factorului extern, deși uneori rămîne fără efect, trebuie privită ir. conexiune cu cei interni. Subdezvoltarea nu poate fi desființată fără propriile eforturi ale națiunii, ale fiecărui popor".„în concepția președintelui Ceaușescu, continuă prefața, rolul factorului extern, cooperarea economică rezultă din participarea intensivă a fiecărei țări la schimburile economice. în -condițiile adîncirii interdependenței economiei mondiale, poate să ajute și să întărească factorii interni. Președintele Nicolae Ceaușescu a subliniat necesitatea schimbării cadrului economic internațional prin stabilirea relațiilor economice dintre state pe baza principiilor egalității și avantajului reciproc. Restructurarea relațiilor e- conomice internaționale, in sensul creării de condiții egale de acces la dezvoltare pentru toate țările, reprezintă ideea de bază a concepției românești privind noua ordine economică mondială**.Prefața se incheie cu aprecierea că „realismul, larga sa viziune și putere de înțelegere, au făcut ca președintele Nicolae Ceaușescu să fie unul dintre cei mai respectați șefi de stat, atit in lumea dezvoltată cit și in cea in curs de dezvoltare. Președintele este conștient că multiplele probleme și discrepanțe so- cial-economice create de imperialism de-a lungul secolelor nu pot fi rezolvate peste noapte. Totuși timpul, spune Domnia Sa, este o resursă consumabilă ; intirzierea poate doar să complice și să agraveze problemele. Iată de ce el cere insistent și intr-o manieră practică să se acorde atenție problemelor grave ale zilelor noastre**.Lansarea volumului a avut loc la Londra, într-un cadru festiv, in prezența vicepreședintelui Camerei Comunelor a Parlamentului britanic — Harold Walker, a președintelui Grupului britanic din Uniunea Interparlamentară — David Crouch, a altor membri ai Camerei Comunelor și Camerei Lorzilor, a reprezentanților Ministerului de Externe englez și ai Ministerului Comerțului și Industriei. a altor personalități ale vieții politice, științifice și culturale britanice, a conducătorilor unor companii și societăți economice, a unor ziariști de la principalele cotidiane, ai agenției Reuter și ai B.B.C., a unor membri ai corpului diplomatic acreditați la Londra.Luînd cuvintul cu acest prilej, Robert Govender, autorul lucrării, a evidențiat prestigiul de care se bucură atit in Marea Britanie, cit și pe plan internațional personalitatea și activitatea președintelui Nicolae Ceaușescu. El a arătat : „A- ceasta nu este prima mea carte despre opera președintelui Ceaușescu. iar unora dintre dumneavoastră vă sint deja cunoscute celelalte două lucrări ale «mele — „Nicolae Ceaușescu și România pe calea socialismului" și „Destindere și dezarmare : punctul de vedere românesc**.  Prezentul volum este lansat în preajma aniversării unui important eveniment în România —

ziua de naștere a unuia dintre cei mai mari oameni de stat ai lumii contemporane, Excelența Sa Nicolae Ceaușescu președintele Republicii Socialiste România**. Vorbitorul a subliniat apoi că în concepția președintelui Nicolae Ceaușescu printr-o mai bună cooperare în sfera economică internațională se pot obține avantaje atit de către țările dezvoltate, cît și de către cele în curs de dezvoltare.„Cred că sint In asentimentul dumneavoastră, al tuturor — a spus în încheiere vorbitorul — în a transmite Excelenței Sale Nicolae Ceaușescu președintele României, cu prilejul aniversăriizilei de naștere și a îndelungatei sale activități revoluționare, urările noastre cele mai sincere de multă sănătate, viață îndelungată și multă putere de muncă pentru fericirea și prosperitatea poporului român**.In primul capitol, intitulat „Spre o prosperitate reală", se spune : „Afirmată prin acțiuni de o remarcabilă consecvență ale președintelui Ceaușescu — fie că este vorba de orientările strategice ale dezvoltării economice sau de relațiile externe și diplomația internațională — independența constituie caracteristica dominantă a personalității românești. Este un adevăr de necontestat faptul că istoria românilor, în ansamblul său, se înfățișează ca epopeea luptei unui popor pentru libertate și dreptate socială, pentru apărarea patriei și neatirnare, pentru progres și civilizație". „Cu ocazia celei de-a 42-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și ântiimperia- listă — șe. arată — președintele Nicolae Ceaușescu a făcut o trecere în revistă a istoriei de peste 2 000 de ani a României, cu dramele și traumele sale, faptele de vitejie, sacrificiile și eroismul de baladă al poporului său, care a culminat cu epoca glorioasă deschisă de socialism, pentru ca, în final, șă afirme cu deplin temei că, în anumite condiții, experiența românească ar putea să servească drept model acelor țări cu o istorie asemănătoare, care au avut și ele de suferit de pe urma exploatării străine și înapoierii feudale".în subcapitolul „Originalitatea strategiei de dezvoltare social-eco- nomică în Epoca Ceaușescu" este relevat faptul că „elaborarea unei filozofii economice și politice origi- ginale privind reconstrucția economică în România și a unei politici avind drept țel soluționarea unor probleme majore ale lumii contemporane a constituit o preocupare demnă de invidiat a președintelui Nicolae Ceaușescu. Contribuțiile sale la progresul științelor economice și la transformarea lor din instrument de explicare a fenomenelor în instrumente de acțiune sînt bine cunoscute și deosebit de apreciate".„încă din primele momente cînd la conducerea țării a fost ales Nicolae Ceaușescu — se menționează — în documentele programatice avînd drept scop definirea obiectivelor de dezvoltare a României au fost incluse idei de importanță majoră și concepte teoretice privind construcția socialismului. Congresul al IX-lea al P.C.R. a reprezentat momentul unei deschideri înnoitoare a abordării științifice, realiste a problemelor ■ construcției economice, ceea ce a avut drept rezultat obținerea unor remarcabile succese".In ceea ce privește viitorul, se scrie în continuare, președintele Nicolae Ceaușescu „preconizează ca în perspectiva anilor 2000 România să ajungă o țară socialistă cu dezvoltare medie și să treacă într-un stadiu superior, de țară socialistă dezvoltată".Paralel cu mărețele realizări înregistrate, societatea românească de astăzi — „o societate pentru om" — se definește prîntr-un profund democratism, se arată într-un alt subcapitol.Scoțîndu-se în evidență întrepătrunderea organică dintre politica internă și activitatea internațională a țării noastre, elaborate și promovate, nemijlocit, sub directa îndrumare a președintelui Nicolae Ceaușescu, în subcapitolul „De la experiența proprie la viziunea românească asupra lichidării subdezvoltării și instaurării unei noi ordini economice internaționale", se subliniază că, in concepția României, acest obiectiv „constituie o consecință firească, în deplin acord cu cerințele socialismului și aspirațiile legitime ale poporului român — a voinței de a contribui, împreună cu alte forțe iubitoare de pace și progres, la edificarea unei lumi noi, a dreptății și echității. în care toate națiunile să poată conlucra rodnic, pe baza principiilor de
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plinei egalități în drepturi, respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului in treburile interne".In cel de-al doilea capitol — „Semnalele de alarmă se amplifică" — se arată că evenimentele din ultimii ani confirmă aprecierea președintelui Nicolae Ceaușescu privind pericolele ce decurg din menținerea stării de subdezvoltare. în mod deoșebit se apreciază că „Nicolae Ceaușescu este, probabil, singurul om de stat din lume care a legat eliminarea subdezvoltării de încetarea cursei înarmărilSr. Devine tot mai evident faptul că, atit timp cît Ițtmea este împărțită în țări bogate și sărace, nu pot fi asigurate o reală destindere, pacea și securitatea internațională".Ca argumente elocvente sînt amintite inițiativele și demersurile constructive ale președintelui României în direcția edificării unor raporturi economice echitabile, într-o lume a păcii, egalității și progresului, menționindu-se că ..propunerile românești țin seama de interesele tuturor statelor".în capitolul al treilea, intitulat „Nu utopie, ci un program concret de acțiune", se reliefează că la întrebările privind posibilitatea edificării unei lumi a păcii, egalității. și cooperării, „puține națiuni ale lumii au dat un răspuns atit de pozitiv precum a făcut-o România, condusă de președintele Nicolae Ceaușescu". „Viziunea sa despre o nouă ordine politică și economică internațională pornește de la un adine simț al responsabilității față de destinul poporului său și al întregii omeniri. El a arătat că interesele vitale ale omenirii impun o abordare globală a problemelor globale, căutarea de soluții în comun pentru probleme care sînt comune". Capitolul prezintă concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu asupra noii ordini internaționale prin intermediul propunerilor evidențiate drept „concrete, realiste și originale", avansate în organismele internaționale. „Experiența bogată și variată, de peste 20 de ani, a președintelui României în domeniul relațiilor internaționale a demonstrat că, prin sinceritatea necesară și prin voință fermă, lumea poate păși într-o eră nouă. în care drepturile tuturor națiunilor vor fi respectate,. iar independența și suveranitatea națională, neamestecul în treburile interne, neutilizarea forței sau a amenințării cu forța în relațiile dintre state nu vor mai fi simple excepții, ci vor deveni reguli universale". „Așa cum spun românii — notează el — fiecare națiune, mare sau mică, mai mult sau mai puțin puternică din punct de vedere militar, indiferent de sistem social, trebuie să participe activ la soluționarea problemelor internaționale. Oricît de mare și de puternică ar fi o tară, ea nu poate da soluții în locul celor 159 de state, cîte sint astăzi în O.N.U. în acest context poate fi înțeleasă în mod just insistența cu care președintele României subliniază rolul important al statelor mici și mijlocii, al țărilor în curs de dezvoltare și al celor nealiniate, necesitatea asigurării unui cadru democratic’în care acestea să-și poată aduce contribuția".„Originale și realiste în același timp și bazate pe interesele globale ale omenirii — arată autorul — propunerile președintelui Nicolae Ceaușescu pentru instaurarea noii ordini economice internaționale se bucură de o largă audiență în lume și contribuie la sporirea prestigiului României, ca o națiune dedicată păcii, securității, justiției sociale și economice, atît pe plan național cît și internațional. Peste 130 de cărți despre personalitatea și filozofia președintelui Nicolae Ceaușescu au fost editate în multe țări industrializate și în curs de dezvoltare. Ca un model de gîndire profundă și clară, numeroase idei ale președintelui Ceaușescu privind salvgardarea păcii, îmbunătățirea și creșterea eficienței Națiunilor Unite și a altor organisme internaționale, combaterea și eradicarea spectrului sub

dezvoltării constituie obiectul _ unor studii serioase în universități și în alte instituții, în special din lumea a treia, în dorința de a învăța din experiența plină de succes, inspiratoare a României. Nu este surprinzător că președintelui Nicolae Ceaușescu i-au fost acordate numeroase distincții internaționale și titlul de „Doctor honoris causa" de către multe universități renumite din lume".„Foarte rar se întîmplă ca un om de stat dintr-o țară socialistă, capitalistă sau din lumea a treia să cîști- ge admirația și respectul tuturor categoriilor comunității internaționale, scoate in evidență publicistul britanic. Președintele României este, probabil, singura excepție". Punind șt mai mult in evidență caracterul de excepție al personalității conducătorului partidului și statului nostru, autorul reliefează concepția nobilă a tovarășului Nicolae Ceausescu privind „omul socialist multilateral dezvoltat, pe care îl vede pe cele mai înalte culmi din punct de vedere al progresului său cultural, spiritual și material", menționînd, în legătură cu aceasta : „Este meritul etern al celui mai mare filozof socialist al secolului XX, care-dorește ridicarea la cele mai înalte niveluri culturale și de securitate materială nu numai a compatrioților săi, ci a oamenilor de pretutindeni, în special din lumea în curs de dezvoltare".Ultimul capitol este consacrat „Strategiei românești a cooperării", iar titlurile subcapitolelor, între care : „Idei-forță în acțiune", „O concepție întărită de puterea faptelor", „Un comerț activ cu toate țările lumii", demonstrează, prin ele însele, că, prornovînd un amplu program de acțiune în direcția edificării unei lumi a egalității și păcii pe planeta noastră. România îl șplică, în același timp, în practică, cu fermitate și perseverență.In mesajul adresat președintelui Nicolae Ceaușescu la apariția cărții, Robert Govender subliniază : „Calea românească, unică, de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate și analizele dumneavoastră profunde și clarvăzătoare cu privire la complexitatea fenomenelor internaționale și la căile de transformare a acestora în forțe pentru binele omenirii vor fi totdeauna pentru mine un nesecat izvor de inspirație... Este o deosebită cinste pentru mine să pot beneficia — atît ca scriitor, cît și ca intelectual — de cunoașterea vastei dumneavoastră opere științifice, care izvorăște din marea forță morală de conducător al mult respectatului popor român, dintr-o istorie glorioasă și o moștenire milenară.Generațiile viitoare din Asia, Africa, America, Europa își vor aminti Întotdeauna, domnule președinte, cu gratitudine și admirație de excepționalul dumneavoastră simț al realității și de modul în care dumneavoastră ați dat istoriei o nouă direcție — umană, economică și socială. în ceea ce mă privește, și sînt sigur că mă fac ecoul gîndirii a nenumărați oameni din lumea întreagă, dau o înaltă apreciere preocupărilor dumneavoastră consecvente și luptei dumneavoastră permanente pentru a se pune capăt neîncrederii și conflictelor în viața internațională. pentru înlăturarea spectrului războiului și, mai mult ca orice, exemplului de netăgăduit și demonstrației practice a înaltelor dumneavoastră idealuri pe care le-ați dat prin istoricul referendum de la 23 noiembrie 1986. încă o dată, România a chemat lumea întreagă la salvarea planetei, și nu la otrăvirea și distrugerea ei. Pentru aceste contribuții substanțiale, vă rog să-mi permiteți — dumneavoastră, cel mai respectat om de stat al timpurilor noastre — să adresez excelenței voastre cele mai călduroase urări de multă sănătate, viață îndelungată și mulți, mulți ani întru fericirea poporului român, în beneficiul comunității mondiale și al securității internaționale". (Agerpres)

In articolul „NICOLAE CEAUȘESCUs UN CONDUCĂTOR ÎN SLUJBA PROPRIEI ȚARI ȘI A PĂCII", săptămînalul italian arată că la „26 ianuarie, întreg poporul român și, alături de el, toți oamenii iubitori de pace și dreptate din întreaga lume' sărbătoresc ziua de naștere a președintelui României socialiste, Nipolae Ceaușescu, al cărui prestigiu a crescut neincetat în ultimele două decenii ca urmare a numeroaselor acțiuni desfășurate pentru a- părarea independenței statelor și suveranității națiunilor, pentru o viață mai bună și mai dreaptă a tuturor popoarelor, pentru dezarmare și pace". Această aniversare — se relevă — este un prilej fericit pentru a se evidenția „realitățile social- economice din Republica Socialistă România, în special din 1965 pînă în prezent, pe planul politicii interne și internaționale, îndreptate spre realizarea concretă a dezarmării și a unui climat de pace și colaborare în întreaga lume.Aceste realizări și acțiuni se înscriu pe linia consecvent ascendentă elaborată de-a lungul celor 22 de ani de cînd Nicolae Ceaușescu se află la conducerea partidului comunist, a statului și națiunii române. Nu există domeniu al vieții economice, sociale, . politice, culturale, al politicii internaționale — subliniază „II Monitore Valdostano" — în care conducătorul României socialiste să nu-și fi adus contribuția semnificativă, care a permis efectuarea unor pași importanți pe calea progresului omenirii. Despre personalitatea și politica președintelui Nicolae Ceaușescu au fost publicate zeci de volume, mare parte dintre acestea editate în unele țări ale lumii, inclusiv Italia, dedicate operelor și cuvîntărilor, vieții și prestigioasei sale activități.Recent, politica sa și-a găsit o nouă și strălucită încununare. După referendumul organizat din inițiativa președintelui Nicolae Ceaușescu, la 23 noiembrie 1986, privind reducerea unilaterală a efectivelor, armamentelor și cheltuielilor militare (România a fost „prima țară din cadrul celor două blocuri militare care a realizat în fapt reducerea cu 5 lâ Șută a acestor efective, armamente și cheltuieli militare"), în Mesajul de Anul Nou, șeful statului român a adresat un vibrant apel întregii omeniri : „Trebuie făcut totul pentru ca anul 1987 să fie un an în care să se treacă hotărît de la declarații la fapte concrete de dezarmare ! România apreciază că este posibil ca în 1987 șă se ajungă la un acord în problema rachetelor cu rază medie de acțiune în Europa".„O SOCIETATE A EGALITĂȚII ÎN DREPTURI" este titlul unui articol în care se evidențiază faptul că „specificul problemei naționale în România trebuie căutat în faptul că România este un stat național unitar în care, alături de români — majoritatea covirșitoare a populației acestei țări — trăiesc cetățeni români de alte naționalități : maghiară, germană, sirbă și altele". Arătind că existența naționalităților „își are originea în împrejurările istorice care au guvernat dezvoltarea societății în Europa de Sud-Est, unde, în perioada feudalismului, populații diferite s-au stabilit pe teritoriul românesc — punct de răscruce pentru migrația diferitelor populații și pentru confruntarea dintre marile imperii învecinate", săptămînalul italian relevă : „De-a lungul secolelor, acele populații s-au dezvoltat în simbioză cu poporul român".„Constituția adoptată în 1965 — se arată, apoi — stipulează că toți cetățenii României au drepturi egale, nepermițmd nici un fel de restrin- gere a acestor drepturi și nici o diferențiere în exercitarea lor. Constituția ține cont, de asemenea, de elementele specifice ale vieții naționalităților. Este garantată folosirea limbii materne; cărți, ziare, reviste, teatre și invățămîntul de toate gradele în propria lor limbă sînt puse la dispoziția cetățenilor români apar- ținind naționalităților conlocuitoare".„Istoria omenirii — se spune în continuare — arată că o egalitate națională reală poate fi asigurată, înainte de toate, prin garanții materiale ale unor condiții adecvate de muncă și viață pentru întregul popor. Pornind de la aceasta, societatea socialistă română a creat o bază economică solidă printr-o dezvoltare puternică a forțelor de producție și prin repartiția lor echilibrată pe teritoriul țării, prin dezvoltarea economică și socială a tuturor județelor. în ultimii 20 de ani, investițiile înregistrate in județele cu o densitate oarecum mai ridicată a cetățenilor aparținînd naționalităților conlocuitoare au fost superioare mediei pe țară, avind ca rezultat o dinamică ‘mai accentuată a producției industriale, a ponderii populației deți- nînd locuri de muncă ce necesită o calificare superioară, un număr crescînd de case noi și edificii so- cial-culturale.în sfera vieții publice, egalitatea în drepturi a tuturor cetățenilor țării, indiferent de naționalitate, se regăsește în reprezentarea lor corespunzătoare în toate organele alese ale P.C.R. și ale statului român, precum și în forurile autoconducerii muncitorești, care garantează participarea lor egală la conducerea treburilor publice".„Una din trăsăturile predominante ale democrației socialiste românești este garantarea dreptului individual la educație, învățămînt, cultură și informare. în ceea ce-i privește pe oamenii muncii aparținînd naționalităților conlocuitoare, exercitarea acestor drepturi are, de asemenea,
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aspecte particulare. De exemplu, pe de o parte, societatea românească asigură accesul nelimitat la educație, cultură și informare în limba română și, pe de altă parte, facilitează și creează condițiile pentru. învățămînt, viață, cultură șl comunicare în limba maternă".Săptămînalul italian, subliniind chiar din titlu că „IN CONCEPȚIA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU DEZARMAREA NUCLEARA ESTE UN OBIECTIV PRIORITAR FUNDAMENTAL", arată, într-un alt articol, că „România socialistă, care a acordat și acordă în permanență problemelor dezarmării nucleare un loc de primă importanță în preocupările vizînd edificarea unei lumi fără arme și fără războaie, se pronunță pentru elaborarea unui program realist, conducînd la lichidarea tuturor armelor nucleare.Președintele Nicolae Ceaușescu a afirmat că problema fundamentală a epocii contemporane este de a face totul pentru a salva omenirea de pericolul unui război nuclear, că toate statele șl popoarele trebuie să-și concentreze atenția asupra realizării dezarmării, și in special a dezarmării nucleare.In concepția P.C.R. ș! a statului român, necesitatea eliminării armelor nucleare, ca parte esențială a unui program complex de dezarmare, ca un pas decisiv în direcția dezarmării generale și complete, este impusă în primul rînd de existența și proliferarea armelor nucleare, care ar transforma inevitabil un conflict mondial într-un război nuclear. Apoi, dată fiind supraînarmarea nucleară, într-un conflict nuclear, nu vor mai exista. nici învinși, nici învingători. Aceste argumente trebuie să conducă pe plan internațional Ia acțiuni susceptibile să scoată armele nucleare in afara legii".„Președintele Nicolae Ceaușescu — scrie „II Monitore Valdostano" — concepe dezarmarea nucleară ca un proces permanent, în etape, ce ar putea fi antamat prin măsuri simple, întru totul realizabile, pînă în anul 2000.Aceste propuneri, la fel cu cele ayansate cu ocazia Reuniunii Comitetului Politic Consultativ al statelor membre ale Tratatului de la Varșovia, care se completează reciproc, deschid pentru prima dată o perspectivă reală începerii dezarmării. De altfel, după părerea României, obiectivele dezarmării nucleare nu ar putea fi atinse fără ca propunerile ,altor state să fie și ele luate în considerare".Subliniind apoi că „obiectivul final al inițiativelor României, al demersurilor președintelui Nicolae Ceaușescu în domeniul dezarmării nucleare este oprirea producerii, a experiențelor și instalării de noi arme nucleare lichidarea armelor deja instalate", gazeta italiană consemnează și alte măsuri care ar putea fi aplicate pînă la realizarea acestui obiectiv major. „Dată fiind situația gravă care s-a creat în Europa, unde se găsește cea mai mare concentrare de arme nucleare, trebuie să fie oprită imediat instalarea de noi rachete nucleare, să fie fixat un termen limită pentru eliminarea rachetelor instalate, măsură susceptibilă să contribuie la echilibrarea climatului politic pe continent, la creșterea încrederii și colaborării, la adoptarea unor decizii similare în alte zone ale lumii.Un rol pozitiv în direcția dezarmării nucleare ar reveni încetării experiențelor nucleare. Oprirea de către toate puterile nucleare a oricăror experiențe cu arme nucleare,

realizarea unui acord în această privință pot constitui o demonstrație elocventă a concordanței întră vorbe șl fapte, un pas important în lupta pentru pace șl dezarmare.De altfel. România condamnă energic proiectele de militarizare a Cosmosului și dorește să vadă domnind în spațiu o colaborare fertilă, și nu confruntarea militară".Articolul „1965—1986 : PERIOADA DE MARI REA UZĂRI ALE ECONOMIEI ROMANEȘTI" completează pagina dedicată de „II Monitore Valdostano" tovarășului Nicolae Ceaușescu, evidențiind că, „după 20 de ani de la inaugurarea lucrărilor celui de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român, România se prezintă cu un șir remarcabil de realizări în domeniul dezvoltării economice și sociale, obținute în perioada deschisă de istoricul forum din iulie 1965. Faptul că de-a lungul ultimelor două decenii (1966—1985) rata acumulării a crescut treptat, de la 17,1 la sută în perioada 1956—1960, atingînd 1/3 din venitul național, a condus la o creștere considerabilă a potențialului economiei românești. Producția industrială a crescut de peste 6 ori, iar producția agricolă de peste 2 ori. Prin dezvoltarea și modernizarea puternică a tuturor ramurilor economiei, venitul național a crescut de 3,8 ori, peste 3,4 milioane de noi locuri de muncă au fost create în toate sectoarele și județele țării, peste 250 platforme industriale au fost înălțate, fiecare județ devenind un centru industrial puternic".„Anii de după al IX-lea Congres al P.C.R. — se relevă — au fost cei mai bogați în investiții din istoria României. Puterea industriei și tehnologiei românești a fost dovedită prin construirea Canalului Dunăre— Marea Neagră, a Transfăgărășanu- lui, a Metroului din București, a marilor combinate de construcții de mașini, metalurgice, chimice, petrochimice".„A fost pus accentul pe dezvoltarea industriei în ramurile șl sub- ramurile moderne și de înalt nivel tehnologic — constructoare de mașini, electrotehnică, electronică, mecanică fină, optică, chimică și petrochimică — ale căror ritmuri de creștere au fost în mod constant superioare celor înregistrate de industrie în general".Relevind, apoi, că a fost reconsiderat locui agriculturii în structura economiei României, în articol se arată : „Beneficiind de un volum considerabil de investiții — peste 400 miliarde lei, în acești 21 de ani — forța productivă a agriculturii a crescut considerabil : printre altele. In 1985 au fost realizate producții de peste 23 milioane tone cereale și 28 milioane tone în 1986 (de la 12,6 milioane tone în 1965)“.„11 Monitore Valdostano" subliniază, în încheiere : „Economia românească este acum un complex național echilibrat, bine structurat, cu ramuri și subramurl de producție, cu legături mai mobile între producție și comercializarea mărfurilor, cu o diviziune socială a muncii mai rațional definită, cu perspective internaționale largi, integrîndu-se în mod mai competitiv și mal eficient din punct de vedere economic în diviziunea internațională a muncii șl in relațiile comerciale și de cooperare cu alte state. In prezent. România este un partener de afaceri care furnizează piețelor externe produsa cu un grad înalt de prelucrare, care dețin 61 la sută din valoarea totală a exporturilor sale (de la 36,4 la sută în 1965)“. (Agerpres)
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Piața Sctnteli nr. 1. Tel. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fao la oficiile poștale șl difuzorii din întreprinderi și Instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA" — 

Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201, telex 10376 prsfir București, Calea Grlvițel nr. 64-66. Tipaiul : Combinatul poligrafic CASA SClNTEII 40 360


