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OMAGIUL MUNCII EROICE, MARELUI EROU AL PATRIEI
In întreaga economie, in toate Județele țârii, anul
1987 a debutat sub semnul cert al împlinirilor, al do
rinței unanime a tuturor oamenilor muncii de a obține
noi succese, noi izbinzi pe drumul înfloririi și dezvol
tării multilaterale a patriei noastre socialiste, al
înălțării spre noi trepte de progres și civilizație. Pu
ternic mobilizați
de
îndemnurile
vibrante ale
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al
partidului, muncitorii și specialiștii din toate sectoarele
de activitate
acționează zi de zi cu nestrămutată
voință pentru valorificarea superioară a resurselor ma
teriale și energetice, pentru indeplinirea ritmică, in
cit mai bune condiții a prevederilor de plan.
Este îmbucurător și semnificativ faptul că, deși ri
gorile iernii iși pun în mod Inevitabil amprenta asu
pra activității productive, tot mai multe colective de
oameni ai muncii raportează indeplinirea și chiar
depășirea sarcinilor zilnice de plan. Rezultatele obți
nute demonstrează convingător că, așa cum a subli
niat secretarul general al partidului la recenta ședin
ță a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,,
dispunem de tot ce este necesar pentru infăptuirea,
la un nivel inalt de calitate și eficiență, a prevede
rilor de plan pe primul trimestru și pe cel de-al
doilea an al actualului cincinal.
Exprimind și in felul acesta dragostea nețărmurită
față de conducătorul iubit al partidului și al țării,
oamenii muncii din întreaga economie și-au intensi
ficat eforturile creatoare în zilele premergătoare ani
versării zilei de naștere și omagierii îndelungatei acti
vități revoluționare a tovarășului Nicolae Ceaușescu.
Din acest bogat și frumos buchet de împliniri, care
anunță că anul 1987 va fi un an rodnic, bogat în
realizări, desprindem cîteva fapte de muncă semnifi
cative pentru atmosfera de deplină mobilizare în care
muncește întreaga țară.

Puternic mobilizați de Îndemnu
rile adresate de secretarul general
al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, minerii din
Bazinul carbonifer ai Gorjulul ra
portează noi și remarcabile succe
se în extragerea și livrarea unor
cantități mereu sporite de cărbune
energetic. Angajîndu-se ca 1987 să
devină un an al Înaltei eficiențe,
minerii de la carierele Lupoaia,
Tismana II, Peșteana-Sud, Gîrla și
Roșia-Jiu, din minele subterane de
la Horăști, Rogojelu, Roșiuța șl
Dragotești și-au îndeplinit și de
pășit exemplar, incă din primele
zile ale anului, sarcinile de pro
ducție, extrăgînd suplimentar o
cantitate de peste 80 000 tone căr
bune.
— Sintem mlndri să dedicăm
acest succes aniversării zilei de
naștere a iubitului conducător al_
partidului
și
statului ' nostru/1*
tovarășul Nicolae Ceaușescu, in
semn de fierbinte omagiu munci
toresc pentru tot ceea ce între
prinde în vederea înfloririi con
tinue a patriei, a bunăstării șl fe
ricirii întregului nostru popor. Am
Încheiat o nouă săptămînă de lucru
— ne-a spus brigadierul Constan
tin Căldărușe, șeful formației de
lucru de pe excavatorul 1 400-01
din cariera Tismana II — In care
echipajul nostru a extras zilnic
producții-record de 8 000—10 000
tone lignit. în acest fel, am ridicat
producția suplimentară obținută în
luna ianuarie la peste 25 000 tone.
Stă in puterea noastră să folosim

mai bine modernele utilaje pe
care le avem în dotare, astfel incit
să asigurăm la timp și de calitate
cantitatea de cărbune de care are
nevoie economia națională. Iată de
ce noi, minerii de la Rovinari,
facem legămînt de conștiință, in
fața secretarului general al parti
dului, „Minerul de onoare al țării",
de a ne organiza superior întreaga
activitate, de a extrage în acest an
cel puțin 11 milioane tone lignit
energetic, ceea ce ne va permite
să ocupăm din nou un loc de
frunte în întrecerea socialistă.
La rîndul lor, minerii de Ia
Zegujani, care au ocupat in 1986
primul loc în întrecerea dintre
colectivele de muncă din bazi
nul carbonifer al Mehedințiului,
sînt hotărîți ca și In acest an să
dea țării cit mai mult cărbune. în
această săptămînă, minerii de aici
au extras din subteran cu 250 tone
cărbune mai mult față de sarcina
zilnică stabilită, ceea ce constituie
un adevărat record de producție.
Un record al dăruirii și înaltei răs
punderi muncitorești, despre care
șeful minei, inginerul Alexandru
Mitucă, ne-a spus :
— Acest record este, în primul
rind, rodul întăririi ordinii și dis
ciplinei. Muncim cu formații com
plete, nu înregistrăm nici o absen
ță. Activitatea de revizii ■ și repa
rații am organizat-o în așa fel,
incit să menținem in permanentă
și bună stare de funcționare toate

El urcă pe culmea semeață
c-o faclă ce-n vint nu se stinge,
și cum să învingem ne-nvață.
Iar noi vom învinge I -

Căci brav e al epocii faur
și faptele lui vor rămîne
săpate cu slove de aur
în mărrtibra țării de mîine.

Pe cel ce-n bătaia furtunii
nicicînd nu-și înlătură pașii,
ci-n veac își cinstește străbunii
in veac l-or cinsti și urmașii I

Doar pleava-n netrebnice vînturi
se spulberă-n zona deșartă
noi insă, pe-aceste păminturi,
stăpini dăinui-vom pe soartă I

Aici, lingă inima gliei,
sub nimbul luminii curate,
uniți prin Carpații veciei,
Vom sta in veciile toate I

Victor TULBURE

perspectivele de dezvoltare ale ju
dețului și ale țării.
Locuitorii municipiului Constanța
se mîndresc azi pe bună dreptate
cu marea platformă industrială din
sud-vestul orașului unde se află o
serie de fabrici cum ar fi : între
prinderea mecanică navală, între
prinderea de prelucrare *a lemnu
lui, întreprinderea „Integrata" de
lină, întreprinderea materialelor de
construcții,
numeroase întreprin
deri de industrie alimentară etc.
Din inițiativa și sub directa în
drumare a secretarului general al
partidului, s-a construit aici cel mai
mare șantier naval al țării, în care
s-au și realizat
pînă în prezent
două treimi din capacitatea flotei
noastre maritime ; totodată, a fost
modernizat și s-a amplificat de trei
ori capacitatea
vechiului port. în
prezent, ca urmare a aceluiași
nobil impuls, se realizează portul
Constanța-Sud la
dimensiunile și
gradul de înzestrare al celor mai
mari porturi din Europa.
Prin grija permanentă a to
varășului Nicolae Ceaușescu, întregul
județ a urcat noi cote pe drumul
mereu ascendent al dezvoltării sale.
O localitate ca Mangalia, odinioară
uitată de lume, a devenit în prezent
un puternic centru al industriei noas
tre navale și un nou port pe harta
țării, reînnoind după două milenii
specificul și vocația anticului Callatis. Medgidia, străvechiul tîrg pră
fuit din inima Dobrogei, este acum
orașul constructorilor de mașini pen
tru agricultură, cunoscuți în toată
țara și chiar peste
hotare pentru
numeroase utilaje realizate de ei ;
iar după intrarea în funcțiune la
parametrii proiectați a Fabricii de
ciment Medgidia II, această localita
te a devenit capitala cimentului

Mihal MARINA

prim-secretar al
Comitetului
județean Constanța al P.C.R.

(Continuare în pag. a Il-a)
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profundă, nestrămutată încredere in puterea de creație

a poporului, in viitorul luminos al României
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Strălucită călăuză revoluționară
pentru prezent și viitor
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-răspuns hotărît și rodnic
din județul și municipiul Constan
ța, cuvinte ce« definesc justețea po
liticii partidului de dezvoltare a tu
turor zonelor țării, rodnicia acestei
politici : „Cine dorește să cunoască
realitățile și infăptuirile poporului
nostru poate vizita oricare județ, ori
care localitate a României socialis
te. Peste tot va constata spiritul no
vator, activitatea creatoare a' oame
nilor muncii. Chiar aici, in județul
Constanța, atit prietenii, cit și criti
cii noștri pot să vină și să vadă cum
se înfăptuiesc principiile socialismu
lui, cum, in cițiva ani, un județ in
care industria și agricultura erau
printre cele' mal înapoiate s-a trans
format intr-un județ modern, cu o
industrie avansată, cu o agricultură
în plină înflorire".
în grija deosebită și ajutorul
permanent dat la fața locului de
către mult iubitul și stimatul
nostru
conducător, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, locuitorii ju
dețului
nostru
disting
aceleași
sentimente generoase, aceleași în
demnuri înflăcărate la luptă șl
muncă
pentru
a
contribui
la
făurirea fericirii întregului popor,
pe care le-au aflat, încă în primii
ani ai reconstrucției țării de după
război, de la comunistul aflat atunci
în fruntea jqdețenei de partid Con
stanța, astăzi secretarul general al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.
Urmînd exemplul dinamizator al
secretarului general al partidului —
care, împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, a efectuat în această pe
rioadă peste 50 de vizite de lucru
în marea majoritate a unităților și
localităților județului Constanța —
s-au declanșat în gîndirea, în pu
terea de muncă și de creație a locui
torilor acestei minunate zone a țării
energii nebănuite, care au dus la
punerea în valoare a resurselor ma
teriale șl umane în deplină concor
danță cu politica partidului, cu nece
sitățile economiei naționale, cu

Cu cel care-ntreaga-i putere
și-o-nchină zidirii de pace
și totul să facem ne cere,
noi totul vom face I

(Continuare în pag. a V-a)

Mărețelor îndemnuri patriotice
în cei douăzeci și doi de ani, cîți
se împlinesc în
1987 de la Con
gresul al IX-lea al partidului, eve
niment de referință in istoria con
strucției socialismului în patria noas
tră, cînd,
prin voința unanimă a
comuniștilor, a întregului popor,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost
ales în fruntea partidului, România
a devenit o țară armonios și multi
lateral dezvoltată. Este o realitate
care prin amploarea și complexitatea
ei constituie expresia deplină a for
ței de creație a unui popor angajat
cu hotărire în făurirea destinului său
luminos și fericit.
Avem conștiința fermă a faptului
că România
contemporană repre
zintă întruchiparea concretă a gîndirii creatoare a
marelui ctitor de
țară care a pus piatra de temelie
marilor obiective ce s-au ridicat în
acești ani, care, cu deplin temei, au
intrat în istorie purtînd numele
său : „Epoca Nicolae Ceaușescu". Pe
bună dreptate, pentru că tot ceea
ce s-a înfăptuit in patria noastră de
la Congresul al IX-lea al partidului
poartă amprenta personalității, a
concepției sale de o excepțională
forță novatoare, Întemeiată pe cu
noașterea aprofundată a realităților,
a cerințelor și perspectivelor dezvol
tării continue, a încrederii nelimitate
in inepuizabilele energii și resurse
creatoare ale harnicului și talentatu
lui nostrb popor.
In acest amplu proces de construc
ție multilaterală a patriei, evoluția
județului Constanța constituie doar
unul din exemplele concludente ale
efectului politicii de repartizare a
forțelor de producție pe întregul te
ritoriu, de dezvoltare echilibrată a
Întregii țări și a tuturor sectoarelor de
activitate. în acest cadru, evoluția
economico-socială a județului Con
stanța s-a Integrat organic dezvoltă
rii de ansamblu a economiei noastre
naționale.
Ne amintim cu emoție șl mindrie
cuvintele
rostite
de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu la o lntîlnire cu
zeci de mii de oameni ai muncii

DIN INIMA TĂRII

*

De flecare dată, publicarea lucrărilor secreta
rului general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, constituie un remarcabil eve
niment editorial și un autentic act de cultură.
Cea mai recentă constatare de acest gen o prile
juiește apariția în aceste zile de ianuarie, în
preajma aniversării zilei de naștere a iubitului
nostru conducător, a celui de-al 29-lea volum
din vasta sa operă teoretică, „România pe dru
mul făuririi societății socialiste multilateral dez
voltate". Volumul înmănunchează, in ordine
cronologică, rapoarte, cuvîntări, interviuri, me
saje, cuprinzînd perioada iulie 1985 — septem
brie 1986.
La fel ca și celelalte lucrări care 11 preced,
volumul de față reprezintă, prin cîmpul de in
vestigare, prin metoda de cercetare și maniera
de expunere, dar mai ales prin încărcătura
teoretico-științifică, prin valoarea practic-aplicativă și educativă a ideilor, tezelor și concep
țiilor elaborate, o carte de căpătîi în patrimo
niul științei românești și universale despre
societate.
Obiectul de studiu îl constituie problemele
majore ale edificării socialismului multilateral
dezvoltat în patria noastră și problemele cardi
nale ale economiei mondiale, ale vieții interna
ționale actuale. Cititorul va constata că în vo
lumul recent intrat In circuitul științific sint
cercetate, cu ajutorul metodei dialectice, sistemic și multilateral, cele mai actuale probleme
ale teoriei șl practicii construcției socialiste :
principiile și legile obiective care guvernează
înaintarea societății românești de la inferior la
superior și pe a căror cunoaștere se bazează
Programul și politica partidului și statului nos
tru de continuare a procesului complex de edi
ficare a socialismului multilateral dezvoltat ;
raporturile dialectice dintre obiectiv și subiectiv,
dintre necesitate și libertate, dintre general și
particular în procesul construcției socialiste ;
aprofundarea fundamentării științifice a necesi
tății, posibilității și a căilor concrete de reali
zare a unei calități noi a muncii și a vieții, pro
ces reflectat In realizarea unei noi calități a for
țelor productive, a bazei tehnlco-materiale și a
relațiilor economice.
în acest context de idei, recentul volum con
tinuă cercetarea înfăptuirii noii revoluții ștlințifico-tehnice, a noii revoluții agrare, a revolu
ției în învățămînt, a transformărilor ce urmează
să se petreacă în modul de a gîndi, în conștiința
tuturor oamenilor muncii din țara noastră. Prin
această viziune sînt examinate probleme cardi
nale ale aportului științei, tehnicii și tehnologiei
avansate la dezvoltarea bazei energetice proprii
și realizarea independenței energetice a tării în
anii actualului cincinal, la ridicarea nivelului
tehnic și calitativ al produselor induștriei româ
nești la nivelul performanțelor mondiale, creș
terea mai accentuată a productivității ' muncii
sociale, realizarea unui nou echilibru în econo
mia națională, reducerea substanțială a consu
murilor de energie, combustibil, materii și ma
teriale, recuperarea și refolosirea energiei, ma
teriilor și materialelor, recuperarea, recondiționarea și refolosirea pieselor și subansamblelor.

valorificarea superioară a resurselor materiale,
folosirea mai rațională a capacităților de pro
ducție.
Cititorul va constata, de asemenea, că alături
de problemele menționate și în conexiune dia
lectică cu ele sînt cercetate problemele intrării
României, ca rezultat al înfăptuirii obiectivelor
și sarcinilor actualului cincinal, în rîndul țărilor
cu un nivel mediu de dezvoltare economică și

ale transformării el la sfîrșitul acestui veac șl
mileniu intr-o țară socialistă multilateral dez
voltată. între aceste probleme, la loc de frunte
se află cele care privesc dezvoltarea proprietății
socialiste asupra mijloacelor de producție și, pe
această bază, a întregului sistem al relațiilor
economice socialiste, accentuarea gradului de
socializare organizatorico-productivă și socialeconomică a producției și reproducției sociale,
aplicarea fermă și perfecționarea mecanismului
economico-financiar, creșterea rolului autoconducerii, autodezvoltării, autogestiunil și autoaprovizionării în profil teritorial și, în această
ordine de idei, problemele majore ale creșterii
rolului economic al statului socialist, ale dez
voltării democrației socialiste muncitorești re
voluționare, problemele ridicării nivelului cali
tativ al conducerii vieții economico-sociale, ale

ridicării sistematice a standardului de trai ma
terial și spiritual al poporului nostru. Concomi
tent, volumul pune cu pregnanță in lumină pre
ocuparea secretarului general al Partidului Co
munist Român, președintele României socialiste,
pentru fundamentarea cuprinzătoare a politicii
și activității internaționale a partidului și țării :
raporturile dialectice de unitate și intercondiționare a politicii interne și externe, participarea
tot mai amplă a țării noastre la diviziunea in
ternațională a muncii, la circuitul mondial de
valori materiale și spirituale, creșterea eficien
ței și aportului relațiilor economice externe ale
țării la dezvoltarea economico-socială.
Ca și în volumele anterioare, și în volumul
recent apărut un loc aparte îl ocupă cerce
tarea riguros științifică a celor mai arzătoare și
dramatice probleme cu care se confruntă ome
nirea contemporană: oprirea cursului devenit nu
numai mai absurd, dar și mai periculos decît
oricînd al continuării înarmărilor, trecerea la
dezarmare, și în primul rind la dezarmarea nu
cleară, ca problemă fundamentală a omenirii de
astăzi ; criza economică mondială — cauzele
care au generat-o, formele de manifestare, con
secințele ei negative asupra evoluției economii
lor mondiale și căile de a o depăși ; lichidarea
subdezvoltării, edificarea unei noi ordini econo
mice și politice mondiale, principiile pe care
aceasta se poate clădi și pe care ea poate func
ționa și multe altele.
Cercetînd realitatea economico-socială națio
nală șl mondială în mișcarea ei, continuînd șl
deci extinzînd aria de investigare și adîncind
cercetarea unor procese și fenomene studiate și
în volumele precedente, noul volum aduce ar
gumente substanțiale noi care confirmă ade
văruri, principii și legi descoperite de știință
mai Înainte,
îmbogățește cunoștințele despre
universul social cu nuanțe și semnificații noi,
corectează și modifică reprezentări și înțelegeri
mai vechi, respinge imobilismul din gîndire,
repetarea stereotipă, sfărîmă tiparele rigide în
care viața social-economică devenită tot mai
bogată nu mai poate fi încorsetată. De aceea,
cunoașterea multor fenomene, procese, prin
cipii și legi devihe în acest volum mai cuprin
zătoare, mai exactă. Ideile și tezele elaborate
au o încărcătură sporită de adevăr obiectiv, care
le amplifică funcția cognitivă. In același timp, a
fost sporită și valoarea lor practic aplicativă.
Inspirîndu-se permanent din realitatea nemij
locită, pătrunzînd în straturile tot mai adinei
ale relațiilor economico-sociale, în esența cea
mal adîncă a proceselor economice, distingînd
cu rigurozitate esențialul de neesențial, nece
sarul de întîmplător, temeinicul de efemer, con
ținutul de formă, descoperind în trebuințele și
interesele economice ale societății, ale națiunilor
și popoarelor, claselor șl grupurilor sociale for
țele motrice cele mai adinei care pun în miș
care oamenii, masele de producători, descope-

Prof. univ. dr. Aurel NEGUCIOIU
(Continuare in pag. a IV-a)
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CONCEPȚIA NOVATOARE ft PARTIDULUI, fl TDVflRflSULUI NICOLflE CEAUSESCU
PRIVIND PROGRESUL MULTILATERAL AL PATRIEI
STRATEGIA UMANISMULUI
NOU, REVOLUȚIONAR
Intre contribuțiile de seamă ale
secretarului general al partidului,
tovarășul Nlcolae Ceaușescu, la îm
bogățirea creatoare a teoriei și prac
ticii construcției revoluționare, între
problemele care s-au bucurat de o
atenție prioritară în ultimii ani, cea
a umanismului revoluționar se si
tuează la loc de frunte
In concepția de amplă deschidere a
tovarășului Nlcolae Ceaușescu, pro
blema fundamentală a unui umanism
real constă în a reda omului unita
tea sa esențială, in a-i asigura toate
condițiile pentru dezvoltarea multi
laterală, in a-i deschide calea afir
mării libere, creatoare. într-o ase
menea viziune, dezvoltarea forțelor
de producție, creșterea nivelului de
trai, așezarea raporturilor sociale pe
temeiul dreptății și egalității, ale de
mocrației și libertății reprezintă pre
misa obiectivă, cadrul necesar mani
festării și dezvoltării personalității
umane, înfăptuirii umanismului re
voluționar. Iar pentru ca acest tip
superior de umanism să se poată
Împlini in toate articulațiile sale, pe
aceste baze obiective și absolut ne
cesare, trebuie să se desfășoare un
Întreg și complex proces istoric de
educație prin și pentru muncă, de
instruire profesională, dublată de
lărgirea permanentă a orizontului
cultural general, de Însușire a știin
ței, a teoriei revoluționare despre
lume și societate. In lumina concep
ției umaniste revoluționare a tova
rășului Nlcolae Ceaușescu, premisele
materiale și cele spirituale s-au în
chegat intr-un complex bine struc
turat șl au dat putința omului să se
transforme el însuși, devenind un
om înaintat, cu o înaltă conștiință
revoluționară, capabil să-și asume
noul destin și noua demnitate pe
care l-o conferă gindirea noastră.
Astfel, umanismul a incetat să mai
fie numai o problemă teoretică, un
simplu exercițiu abstract, el deve
nind o strategie a dezvoltării con
știente a societății, a afirmării mul
tilaterale a ființei umane.
In raport cu umanismul tradițional
— pe cit de generos și nobil, prin
creațiile sale intelectuale, filozofice,
literare, artistice, prin pledoaria ar
dentă pentru demnitatea umană, pe
atit de limitat pe plan social-politic
— umanismul socialist este consec
vent revoluționar. încorporind critic
tot ceea ce a fost pozitiv și valoros
tn umanismul care l-a precedat,
umanismul socialist se bazează nu
pe o compasiune abstractă față de
omul abstract, pe proiectarea senti
mentală a unui destin apt să-l facă
fericit, ci pe analiza lucidă, științi
fică a condițiilor Istorice, economicosociale și politice in care trăiesc mi
lioane de oameni, a structurii de
clasă a societății, precum și a căilor
concrete de eliberare socială și na
țională a maselor muncitoare. Ideea
revoluționară că pentru a construi o
societate cu adevărat umană — in
care toți cel ce muncesc să se poată
bucura de roadele muncii lor, de va
lorile culturii șl ale științei, de liber
tate autentică — trebuie mai lntîl li
chidate relațiile de producție și so
ciale bazate pe exploatarea majori
tății de către minoritate, pe inechi
tate și injustiție a deschis un capitol
nou în Înțelegerea autentică a uma
nismului și, mai ales, in Înfăptuirea
practică a principiilor sale radical
noi, formulate de materialismul dia
lectic și istoric, de socialismul știin
țific.
Implinlndu-șl misiunea istorică,
clasa muncitoare, sub conducerea
partidului comunist, a transpus idea
lurile umaniste in programe politice
de acțiune revoluționară, singura in
stare să smulgă masele din condițiile
inumane de existență, să le confere
demnitatea de creatori al propriei lor
istorii. Dintr-o aspirație Ideală de a
asigura omului condiții umane de

viață și afirmare, revoluția șl con
strucția socialistă au transformat
umanismul într-o strategie a schim
bării din temelii și efective a con
diției economice, politice, culturale a
maselor populare, prin urmare a
condiției lor umane. Cucerirea statu
tului de deținători ai puterii politice,
de proprietari colectivi ai mijloace
lor de producție, de beneficiari inte
grali ai venitului național, ai roade
lor muncii proprii — iată rezultatele
Strategiei politice profund umaniste
a Partidului Comunist Român.
Teza secretarului general al parti
dului : „Construim socialismul cu
oameni și pentru oameni, cu po
porul și pentru popor" prezidează
întreaga operă de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te, călăuzește Întreaga acțiune prac
tică de înfăptuire a hotărîrilor Con
gresului al XIII-lea al partidului,
care marchează — în fluxul conti
nuării procesului revoluționar — o
etapă nouă, superioară de dezvolta
re. Trecerea României din stadiul de
tară in curs de dezvoltare la acela
de tară socialistă mediu dezvoltată
din punct de vedere economic, În
făptuirea noii revoluții tehnico-ștlințifice și noii revoluții agrare, reali
zarea unei noi calități a muncii și
a vieții, asigurarea dezvoltării in
tensive a tuturor sectoarelor de ac
tivitate dau profilul actualei etapa
de dezvoltare a patriei noastre, reprezentînd. totodată, elemente con
stitutive ale strategiei umanismului
revoluționar. In concepția partidului
nostru, a secretarului său general,
Înfăptuirea în practică a principiilor
umanismului socialist este indiso
lubil legată de dezvoltarea puterni
că a forțelor moderne de producție,
pe baza cuceririlor noii revoluții științifice-tehnice, de o înaltă produc
tivitate a muncii sociale, de atinge
re a unor cote superioare ale efi
cienței economice.
In
hotăririle
Congresului
al
XIII-lea al P.C.R., in cuvlntările
tovarășului Nlcolae Ceaușescu sint
definite in mod riguros și amplu
obiectivele dezvoltării economlco-sociale a țării noastre in următorul
cincinal șl în deceniile viitoare, se
stabilesc cu precizie ritmurile și mij
loacele de Înfăptuire a acestor țe
luri șl de perfecționare a întregii or
ganizări șl conduceri sociale, se con
turează tabloul civilizației socialis
te și comuniste, al cărei construc
tor și beneficiar este Întreaga na
țiune. fiecare membru al el.
Numai făurind o bază tehnlcomaterială puternică, pe temeiul cu
ceririlor revoluției științifice și teh
nice contemporane, dezvoltînd for
țele de producție echilibrat și ar
monios pe tot teritoriul țării, perfecționînd continuu relațiile de pro
ducție. sistemul instituțiilor demo
cratice de conducere și participare
conștientă a maselor la întreaga ac
tivitate socială și, totodată, desfășurînd o Intensă activitate politicoideologlcă și educativă în vederea
făuririi omului nou, cu o înaltă con
știință socialistă, revoluționară, cu o
bună pregătire profesională șl un
larg orizont de cultură generală, pot
fl satisfăcute trebuințele materiale
șl spirituale ale tuturor oamenilor
muncii, se pot înfăptui cerințele esențiale înscrise în concepția umanist-socialistă despre condiția omu
lui.
Partidul nostru conferă umanismu
lui socialist un sens activ, transfor
mator, revoluționar. Pornindu-se de
la ideea perfectibilității atît a omu
lui, cît și a relațiilor sociale, în ca
drul umanismului socialist accentul
cade pe afirmarea efectivă, în prac
tica socială — prin intermediul mun
cii și al ansamblului de activități so
ciale — a aptitudinilor și calităților
omului, a inteligenței și a creativi

tății umane puse în slujba intere
selor generale. De asemenea, in
concepția partidului nostru, umanis
mul socialist are un sens combațiv,
fiind orientat spre eliminarea din
viata socială și din raporturile interumane a tuturor tarelor vechii
societăți, a lenei, parazitismului,
indisciplinei, inechității etc.
Pentru umanismul socialist, obiect
de stimă, de prețuire și înaltă apreciere moral-politică este nu omul
abstract, omul „în general", ci omul
muncii, acela care produce, păstrea
ză. transmite valori societății, care
îmbină armonios interesele persona
le cu cele colective, știind să dea
lntiletate cerințelor superioare ale
societății.
Sint proprii umanismului socialist
Înțelegerea și promovarea unui ra
port just între drepturi șl obligații.
Codul de principii și norme ale vie
ții șl muncii comuniștilor, ale eti
cii și echității socialiste, tocmai prin
raportul activ de interdependență
dintre Îndatoriri și drepturi, are un
profund caracter umanist și, de aceea, promovarea și aplicarea lui
fermă in viața membrilor de partid,
a uteciștilor, a tuturor oamenilor
muncii încoronează sensul militant al
umanismului socialist.
O trăsătură distinctivă a strategiei
umanismului revoluționar este anga
jarea oamenilor în „bătălia pentru
om". Iar aceasta Înseamnă o anga
jare colectivă pentru colectivitate. Nu
lntlmplător esența umanismului so
cialist este colectivismul — născut
din spiritul muncitoresc de luptă
solidară împotriva oricărei forme de
exploatare și umilire a omului de
către om, din spiritul revoluționar
de egalitate, dreptate șl echitate so
cială. Ca formă a unui umanism
autentic, realizat In însăși structu
ra vieții economlco-sociale, politice
și culturale cotidiene, umanismul so
cialist. așa cum reliefa tovarășul
Nicolae Ceaușescu, „presupune o în
țelegere mal complexă a omului în
societate, luat nu ca Individ izolat
și exagerind trăsăturile sale Indivi
duale. ci ea om social aflat tn strinsă legătură șl interdependență cu
semenii săi, cu interesele maselor
largi populare".
Așadar, în concepția partidului
nostru, trăsăturile definitorii ale
umanismului socialist, elementele lui
de superioritate față de umanismul
burghez, clădit pe egoism și indi
vidualism, sint date de promovarea
raporturilor armonioase dintre in
divid șl societate, a solidarității so
ciale. Afirmarea și dezvoltarea plena
ră a personalității umane au loc in
cadrul societății, in consens cu sis
temul ei de valori și norme, care
pune in relație de determinare
bunăstarea șl fericirea personală cu
bunăstarea și fericirea generală a
colectivității, a Întregului popor.
In societatea noastră socialistă,
aflată in etapa dezvoltării ei multi
laterale, in strategia umanismului
revoluționar, făurirea personalității
multilateral dezvoltate este un obiec
tiv fundamental al politicii partidu
lui șl statului, al practicii sociale șl
educative, pîrghie esențială a pro
gresului social. întreaga experiență
de pînă acum, totalitatea măsurilor
adoptate de Congresul al XIII-lea al
partidului in scopul perfecționării
tuturor laturilor vieții sociale si
tuează pe primul plan factorul om,
in sens de personalitate
activă,
participativă, conștientă de rolul șl
responsabilitățile decisive ce-i revin
in asigurarea mersului ascendent al
societății. Din această perspectivă
este, edificator faptul că politica
partidului și statului nostru com
portă tn mod cu totul firesc carac
teristicile celui mai larg democra
tism, ele aflîndu-și materializarea in
elaborarea tuturor actelor de gu-

vemămlnt cu participarea activă,v
hotărîtoare a maselor. Școala de
mocrației muncitorești revoluționare
este „absolvită", an de an, de zeci
șl sute de mii de oameni ai mun
cii de toate profesiile, care parti
cipă efectiv, în forme lnstituționalizate variate, la elaborarea și reali
zarea deciziilor de interes social.
Ridicarea la demnitatea de condu
cere a propriului stat, a propriilor
întreprinderi șl instituții este o
dovadă a democratismului șl uma
nismului socialist in acțiune, o șansă
in plus pentru formarea șl afir
marea personalității multilateral dez
voltate.
Construcția socialistă — deși pune
in mod necesar accentul pe făurirea
unei baze tehnlco-materiale pu
ternice, moderne, la nivelul cuceri
rilor revoluției șilințifico-tehnologlce
contemporane — nu e o operă pur
tehnică, managerială, ci o operă
economico-socială, polltico-organizațională, Ideologică și culturală, aflată
sub semnul valorilor supreme ale
democratismului și umanismului so
cialist, bazată pe participarea com
petentă a maselor, pătrunse de
spirit revoluționar, patriotic. „Tre
buie să înțelegem că democrația
muncitorească, revoluționară — ac
centua tovarășul Nicolae Ceaușescu
— este strîns legată de ridicarea
continuă a conștiinței muncitorești,
revoluționare a întregului popor, că
numai acționînd In mod conștient,
Ințelegind bine problemele dezvoltă
rii patriei și problemele internațio
nale, oamenii muncii vor acționa In
concordanță cu noile realități".
O pregnantă dimensiune umanistă
are, de asemenea, întreaga politică ex
ternă a partidului și statului nostru,
călăuzită de tezele și soluțiile elabora
te de tovarășul Nicolae Ceaușescu
privitoare la complexele șt gravele
probleme ale situației internaționale
actuale. Considerînd drept valoare a
valorilor însăși VIAȚA, salvgardarea
păcii, partiduj șl statul nostru, pre
ședintele României militează con
secvent pentru dezarmare, în primul
rind nucleară, pentru revenirea la
cursul destinderii, pentru soluțio
narea tuturor problemelor litigioase
pe calea tratativelor, renunțarea la
forță și amenințarea cu forța, pentru
colaborare pe baza respectului inde
pendenței și suveranității naționale.
Pacea constituie idealul umanist su
prem al contemDoraneității.
Conștient că destinele sale se află
In mîinlle unul cîrmacl înțelept, cu
simțul răspunderii Istorice — Partidul
Comunist Român, In frunte cu secre
tarul său general — întregul nostru
popor Iși manifestă din nou acum, cu
prilejul aniversării zilei de naștere șl
celebrării a peste cinci decenii de acti
vitate revoluționară, a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, adeziunea fierbin
te la politica internă șl externă a
partidului, hotărirea de a o Înfăptui
neabătut, Programul partidului, hotă
ririle Congresului al XIII-lea, de a
Învinge orice greutăți, de a întări
unitatea tuturor fiilor patriei In
jurul partidului, al marelui tiu al
partidului și poporului român.
Atmosfera sănătoasă de muncă șl
creație care caracterizează societa
tea noastră socialistă, idealurile și
aspirațiile autentic umaniste, socia
liste și comuniste, care animă pe
membrii ei, angrenați organic In
opera, inegalabilă prin valoare șl
frumusețe, de edificare a societății
și personalității multilateral dezvol
tate, sînt dovezi ale superiorității
Istorice a noului tip de orînduire '
socială,
zămislită sub conducerea
fermă șl clarvăzătoare a partidului
— inima fierbinte și cugetul lucid al
națiunii socialiste române.

O epoca a demnității
Am învățat incă din
copilărie de la tatăl meu,
țăran ardelean, că lucrul
cel mai de preț in viată
este libertatea, demnitatea
de om. Am păstrat de la
strămoșii noștri neștirbite
aceste sentimente în inimi
le noastre, dar ele au de
venit mai profunde în anii
ce alcătuiesc această mă
reață
epocă
a
isto
riei
noastre,
„Epoca
Nicolae Ceaușescu".
Ele
izvorăsc din marile reali
zări obținute de poporul
nostru
sub
conducerea
partidului în edificarea so
cialistă a tării, în transfor
marea din temelii a orașe
lor și satelor țării, a mun
cii și vieții oamenilor, cu
deosebire în anii care au
trecut de la Congresul al
IX-lea de cînd în fruntea
partidului și tării se află
cel mal iubit fiu al națiu
nii noastre, încercatul re
voluționar, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Am participat în ultima
vreme. In cursul anului
trecut, cu profundă mindrle cetățenească, patrioti
că. la o seamă de mani
festări politice, culturale și
educative prilejuite de ani
versarea unor evenimente
istorice pentru care 1986 a
fost un an jubiliar. La loc
de frunte intre evocările
anului trecut se situează
aniversarea a 65 de ani de

existentă glorioasă a parti
dului nostru și a 50 de ani
de la procesul luptătorilor
comuniști și antifasciști de
la Brașov, filă eroică din
istoria partidului, marcind
de pe atunci strălucitele
calități de militant re
voluționar și patriot în
flăcărat ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu. Astfel,
făclia aspirației și luptei
poporului nostru pentru
libertate
și
demnitate,
transmisă din adincuri de
vremuri de marii noștri
înaintași, a trecut în mina
dirză a celei mal im
presionante
personalități
a istoriei României con
temporane — tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Prin
nobila pasiune si neobosita
dăruire, prin Înaltele răs
punderi fată de prezentul
și viitorul tării, prin pro
funzimea și cutezanța abordării șl soluționării ce
lor mai complexe proble
me ridicate de evoluția so
cietății
românești, prin
inestimabila sa contribuție
la soluționarea complicate
lor probleme ale vieții in
ternaționale contemporane,
tovarășul Nicolae Ceaușescu
și-a făcut din slujirea de
votată a partidului, din
grija pentru fericirea po
porului, din lupta pentru
libertatea șl independența
patriei, pentru ca România
socialistă să ocupe un loc

demn in rlndurile tuturor
națiunilor lumii — telul
suprem al întregii sale
vieți și activități revoluțio
nare. Pe bună dreptate po
porul nostru a denumit
anii care au trecut de la
Congresul
al
IX-lea
„Epoca Nlcolae Ceaușescu",
epoca demnității naționale,
epoca cea mai glorioasă a
devenirii tării noastre.
Mîndri să trăim o ase
menea epocă, comuniștii,
toti oamenii muncii din
întreprinderea noastră sîntem ferm hotărîți să ne
sporim eforturile, să ne aducem o contribuție crescîndă la Înfăptuirea inflăcăratelor chemări ale secre
tarului general al partidu
lui. adresate
întregului
nostru popor, de a obține
in acest al doilea an al
cincinalului noi și impor
tante succese tn bătălia
pentru îndeplinirea exem
plară a planului de dezvol
tare economico-socială a
tării, a hotărîrilor Congre
sului al XIII-lea al parti
dului. Sîntem hotărîți ca
prin munca și activitatea
noastră zilnică să acțio
năm neabătut pentru în
făptuirea tuturor măsurilor
stabilite in programele de
perfecționare a organizării
șl modernizării producției,
de ridicare a nivelului
tehnic și calitativ al pro
duselor noastre la nivelul

cerințelor celor mai noi ale
științei și tehnicii, convinși
de faptul că numai pe această bază putem asigura
folosirea mijloacelor de
care dispunem in vederea
dezvoltării
intensive și
creșterii eficienței econo
mice, valorificării supe
rioare a materiilor prime,
a energiei și sporirii, prin
toate mijloacele, a produc
tivității muncii.
Pentru minunatele în
făptuiri din anii din urmă,
pentru sentimentul adine
pe care îi trăim astăzi cu
toții, al demnității de adevărați proprietari, producă
tori și beneficiari ai avu
ției naționale, pentru sen
timentul de profundă mindrie patriotică față de uriașul prestigiu internațio
nal de care se bucură as
tăzi In lume România so
cialistă, adresăm tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu din
adlncul inimilor noastre,
la aniversarea zilei de
naștere, cele mal calde și
profunde sentimente de
recunoștință șl prețuire, de
dragoste și Înaltă conside
rație. urarea de „La mulți
ani !“.

Gheorqhe

maistru,
întreprinderea
de radiatoare

ADAM
Brașov

Puternică afirmare a științei
Luna ianuarie, atit de
plină de semnificații pen
tru Istoria României, se
împlinește cu un eveni
ment scump întregului po
por, aniversarea zilei de
naștere
a
tovarășului
Nicolae Ceaușescu,
omul
care Întruchipează cele
mal înflăcărate năzuințe
de dreptate, omenie și cu
tezanță, al cărui nume este
Înscris cu litere de aur in
letopisețul anilor de glorie
și Înălțătoare victorii ale
poporului român, pentru
triumful societății noi, so
cialiste pe pămintul scump
al patriei.
Cei care lucrăm tn dome
niul cercetării științifice și
dezvoltării
tehnologice
avem deosebite motive de
satisfacție și de mîndrie,
de recunoștință și de
profundă stimă față de to
varășul Nicolae Ceaușescu,
lntrucit, așa cum o știm
foarte bine, numai In
această epocă ce-1 poartă
numele a fost cu putință să
se atribuie cercetării știin
țifice locul ce 1 se cuvine
tn dezvoltarea țării șl rolul
de cea mal puternică forță
a progresului social și eco
nomic. Este un fapt cert că
astăzi, sub conducerea de
cea mal Înaltă compe
tență și autoritate știin
țifică
a
tovarășei
academician doctor inginer
Elena Ceaușescu, Întregul
detașament de slujitori al
științei este puternic anga

jat in rezolvarea unor
obiective de cea mal mare
importanță pentru dezvol
tarea Întregului ansamblu
economic al țării.
Pentru cercetătorii din
domeniul fizicii și energe
ticii nucleare a rămas
adine incrustat in memo
rie evenimentul inaugură
rii Centrului Național de
Fizică, una dintre nu
meroasele ctitorii ale „Epo
cii
Nicolae Ceaușescu",
simbol al grijii, al Încre
derii nețărmurite a pre
ședintelui tării tn cerce
tarea
științifică. Unitate
creată din inițiativa tovară
șului Nicolae Ceaușescu,
această platformă a fizicii
este un exemplu grăitor al
integrării organice a cer
cetării cu tnvățămlntul șl
producția, un cadru ideal
de valorificare Ia cel mai
Înalt nivel tehnic și ca
litativ a fondului de Idei
creatoare ale școli! noastre
superioare, ale cercetării
științifice șl ale specialiș
tilor din producție, așa
cum
dlntotdeauna ne-a
cerut șl ne cere Iubitul
nostru conducător.
Această minunată ani
versare reprezintă pentru
noi toți cei care activăm
în unul din domeniile cele
mal revoluționare ale știin
țelor moderne, prilejul asu
mării unor noi și mobili
zatoare angajamente prin
care să contribuim cu toa
te forțele la creșterea

aportului cercetării științi
fice la înfăptuirea unor
obiective de mare comple
xitate și semnificație pen
tru economia națională, cit
și la sporirea prestigiului
școlii românești de fizică.
In domeniul nostru de
activitate, cel al aparate
lor cu radiații și al aplica
țiilor acestora, printre care
laserele se situează pe
prim plan, anul 1987 va
trebui să se înscrie cu noi
șl
importante
rezultate
pentru transpunerea In
viață a Programului știin
ței și tehnologiei naționa
le, pe perioada 1986—1990,
contribuind in mod hotărltor la accentuarea factori
lor calitativi al dezvoltării
economiei naționale. Prlntr-o fericită coincidență, in
acest an se va Împlini un
sfert de veac de la crearea
primului laser românesc,
eveniment care a făcut ca
România să devină una
dintre primele țări dețină
toare de laser din lume. La
ora actuală se poate vorbi
de o adevărată școală ro
mânească de lasere șl
aceasta se datorează politi
cii clarvăzătoare a partidu
lui, personal a tovarășului
Nicolae Ceaușescu. Ca și in
celelalte domenii ale cer
cetării științifice și dez
voltării tehnologice, șl noi
avem sarcini și obiective
clare
pentru
perioada
următoare, vizînd îmbună
tățirea și diversificarea in
continuare a întregii game

de aparatură produsă de
noi, atingerea unor perfor
manțe de nivel mondial.
Urmind minunatul exemplu
de muncă al tovarășului
Nicolae Ceaușescu, vom
acționa neobosit pentru în
deplinirea exemplară, la
termen, a tuturor sarcini
lor ce ne revin. Ne anga
jăm să răspundem cu în
treaga capacitate și putere
de muncă sarcinilor asu
mate, să valorificăm cu
prisosință bogata zestre
tehnică și materială creată
prin grija partidului, a
secretarului său general.
Pentru faptul că putem
privi in prezent cu încre
dere și mîndrie viitorul, că
glasul tării
este
astăzi
ascultat cu respect și
admirație tn întreaga lume,
pentru sprijinul generos și
minunatele condiții pe care
le asigură activității noas
tre
de
cercetători
ai
tainelor
naturii,
adu
cem astăzi omagiul nos
tru
fierbinte,
prinosul
de recunoștință mult iu
bitului
nostru
condu
cător,
tovarășul
Nlcolae
Ceaușescu,
urîndu-i „La mulți ani cu
sănătate, putere de muncă
șl creație pentru binele și
folosul întregii țări".

Dr. Vaslle
DRAGANESCU

secretar al comitetului
de partid de la Institutul
central de fizlcâ

Prof. unlv. dr.
Petru PANZARU

Mărețelor îndemnuri patriotice
-răspuns hotărît și rodnic
(Urmare din pag. I)

românesc. La fel, o dezvoltare dina
mică, spectaculoasă a cunoscut în
ultimii ani actualul oraș Năvodari
— localitate care, înainte de 1965,
era încă doar o așezare de pescari.
Astăzi, Năvodari a devenit o pu
ternică citadelă a industriei chi
mice șl petrochimice românești, în
care se va realiza in acest an o pro
ducție industrială de peste 13 miliar
de lei.
Cronica marilor transformări va
consemna salturile pe care le În
registrează de pe
acum localități
ca Cernavodă și Htrșova ca urmare
a amplasării, la indicațiile date la
fața locului de secretarul general al
partidului, a unor noi obiective in
dustriale energetice și de transport,
după cum, cu indreptățită mîndrie,
va consemna faptul că județul Con
stanța a Înregistrat din 1965 și pină
in prezent un ritm mediu anual de
creștere a producției industriale de
10,8 la sută, superior mediei pe țară.
Ritmurile Înalte de dezvoltare in
dustrială a județului au fost însoțite
de profunde
mutații calitative in
structura
producției — ponderea
construcțiilor de mașini, petrochi
miei și a chimiei ajungînd în pre
zent la peste 53 la sută in totalul
producției industriale. In acest con
text, este de relevat puternica dez
voltare pe care a cunoscut-o indus
tria construcțiilor navale ; astăzi se
construiesc nave de mare tonaj, pe
troliere de 150 000 și 85 000 tdw și
mineraliere de 165 000 tdw ; de ase
menea, au intrat în funcțiune nu
meroase capacități de producție pe
noua platformă petrochimică Midia.
Alături de industrie, agricultura
județului Constanța, una din zonele
care au deschis drumul cooperativi
zării și al generalizării relațiilor de
producție socialiste în acest sector,
pe baza marilor investiții alocate de
stat pentru ca străvechiul pămînt
al Dobrogei să fie scos de sub spec
trul inspăimîntător al secetei, a în
registrat tn această perioadă succese
remarcabile. Grija permanentă a

secretarului general >1 partidului
față da agricultura județului Con
stanța reiese cu pregnanță din faptul
că s-a realizat un amplu program de
dezvoltare și modernizare a bazei tehnico-materiale a acestei ramuri eco
nomice ; ea dispune în prezent de
pesta 10 mii de tractoare, 2 800 com
bine autopropulsate pentru păioase,
1 940 combine pentru recoltat po
rumb și numeroase alte mașini șt
utilaje din sistema care realizează
complet mecanizat
toate lucrările
de pregătire a terenului, de semănat
și marea majoritate a celor de recol
tat. De asemenea. In acești ani, su
prafața amenajată pentru irigat a
sporit de la 9 140 hectare în 1965 la
peste 400 mii hectare în prezent, adi
că de peste 44 de ori, zootehnia —
sector cu o frumoasă tradiție în eco
nomia Dobrogei — a fost modernizată
prin înființarea a numeroase com
plexe și ferme specializate pentru
creșterea porcilor, tineretului taurin,
vacilor, oilor și păsărilor ; prin efor
tul cercetării și al specialiștilor au
fost introduse în producție rase de
animale și soiuri de plante de mare
productivitate. Ca rezultat 61 acestei
orientări, agricultura județului de
ține in prezent 12.2 la sută din to
talul fondurilor fixe productive, iar
populația ocupată in această ramu
ră reprezintă 19,9 la sută — față de
50 la sută cît era in 1966. Aceste
creșteri calitative sint și mal evi
denta dacă le punem in relație
directă cu producția agricolă globală,
care a crescut in această perioadă de
patru ori.
Cea mal mare poartă maritimă a
țării — portul Constanța. El a cu
noscut și cunoaște in continuare o
puternică dezvoltare, inregistrînd —
ca un veritabil barometru — roadele
politicii de largă cooperare economi
că internațională promovate de
România socialistă. întreaga ope
ră de modernizare,
sistematizare
și de creștere a capacității de tra
fic a portului Constanța, de con
struire a noului port Constanța-Sud
și a porturilor Mangalia și Midia,
precum și programul special de

construirii navale s-au elaborat șl
se realizează, pas cu pas, pe baza
orientărilor
date
de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu cu prilejul nu
meroaselor vizite în județul Con
stanța. Ca o consecință
directă a
traducerii în viață a programelor
privind transportul maritim și con
strucțiile navale, traficul portuar de
mărfuri a crescut de la 4,7 milioane
tone în 1965 la peste 27 milioane
tone in 1986, iar capacitatea flotei
comerciale maritime românești — de
la 125 000 tone in 1965 la peste 4,3
milioane tone in 1986.
Această dezvoltare dinamică, fără
precedent, care a avut loc in toate
sectoarele de activitate, are Ia bază
un amplu program de investiții, ce
a Însumat, pe parcursul anilor 1966—
1986, valoarea totală de aproape 250
miliarde lei. Este o cifră care
vorbește de la sine despre marile eforturi care s-au făcut in județ, ca
și despre grija deosebită de care el
se bucură.
Dar, pentru orice locuitor
al
României, numele județului nostru
evocă, desigur, una dintre ca
podoperele poporului nostru, Îm
plinită in „Epoca Nicolae Ceaușescu"
— Complexul hidrotehnic Canalul
Dunăre — Marea Neagră, cu por
turile sale fluviale Cernavoda, Med
gidia și Basarabi șl portul maritim
Constanța-Sud, precum și construc
ția noii magistrale de ape Canalul
Poarta Albă — Midia-Năvodari.
La succesele obținute in toate do
meniile, o contribuție deosebită o
au aplicarea in practică a rezulta
telor cercetării științifice, introdu
cerea pe scară largă în producția
materială a progresului tehnic șl
dezvoltarea învățămîntului de toate
gradele. Colectivele celor șase uni
tăți de cercetare științifică, cadrele
didactice și studenții din cele două
instituții de învățămînt superior,
precum și specialiștii din toate do
meniile sînt integrați în ampla ac
țiune ce se desfășoară în unitățile
economice în vederea perfecționării
și modernizării continue a procese
lor de producție, diversificării ga

mei sortimentale șl ridicării nive
lului tehnic și calitativ al produse
lor, pentru sporirea eficienței între
gii activități economico-sociale.
Tabloul marilor transformări struc
turale care au avut loc în viața ju
dețului Constanța ar fl însă imcomplet dacă nu ne-am referi
la o trăsătură definitorie care ilus
trează finalitatea supremă a politi
cii partidului nostru — asigurarea
unei calități tot mai Înalte a vie
ții oamenilor muncii. In acest ca
dru se Înscrie vasta operă edilita
ră care a schimbat radical aspectul
localităților județului prin con
struirea, în această perioadă, a pes
te 100 000 de locuințe în blocuri șl
ansambluri arhitectonice moderne.
O realizare de înalt prestigiu in
ternațional a acestei perioade o con
stituie salba de stațiuni balneare de
odihnă și tratament, construită pe
litoralul românesc al Mării Negre,
care a devenit o vastă uzină de
sănătate pe tot parcursul anului șl
un minunat loc de petrecere a va
canțelor in sezonul estival.
Beneficiind din plin de îndru
marea permanentă a secretarului ge
neral
al
partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, județul Con
stanta a parcurs in 1986 o nouă șl
importantă etapă in dezvoltarea sa
economică și socială. A conti
nuat pe o treaptă superioară
procesul de dezvoltare a bazei teh
nlco-materiale, de modernizare a
structurilor sale, de valorificare a
resurselor materiale și de forță de
muncă, au sporit aportul și pon
derea județului tn realizarea produc
ției industriale și agricole a țării,
in activitatea de transport șl tele
comunicații. în cursul anului trecut
s-a realizat un volum de investiții
de peste 25 miliarde lei, au fost puse
in funcțiune 70 de noi obiective șl
capacități de producție in industrie,
planul producției-marfă a fost depă
șit ; s-a atins ritmul record de creș
tere anuală a industriei constănțene
de 18,5 la sută, realizat aproape in
totalitate pe seama creșterii produc
tivității muncii, care a fost cu 18,2

la sută mai mare decit cea realiza
tă în 1985 și cu 1,4 la sută decit
nivelul planificat.
In agricultură, cu toate condițiile
de climă mai puțin favorabile ale
anului trecut, producția globală agricolă a fost mai mare decit in
1985 -,cu aproape 20 la sută ; pro
ducțiile medii la aproape toate cul
turile depășesc media anuală a cin
cinalului trecut. Efectivele de ani
male au sporit de asemenea.
Deși în anul 1986 evoluția tutu
ror indicatorilor activității economi
ce și sociale a județului a fost po
zitivă. in comparație cu realizările
precedente, sîntem conștient! că re
zultatele obținute, in special tn agricultură, nu sînt la nivelul posi
bilităților, al ajutorului substanțial
primit din partea conducerii superi
oare de partid șl de stat, personal
din
partea
secretarului
gene
ral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Analizînd aces
te rezultate intr-un spirit critic șl
autocritic de înaltă exigență comu
nistă, o recentă plenară a comite
tului județean de partid și sesiunea
consiliului popular județean au
dezbătut și aprobat obiectivele pla
nului de dezvoltare economică și so
cială in profil teritorial pe 1987,
fundamentat pe baza orientărilor șl
indicațiilor date de secretarul ge
neral
al
partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a prevederilor
planului cincinal, care asigură in
continuare dezvoltarea in ritm Înalt

a industriei, agriculturii șl celorlal
te secto,are de activitate. Valoarea
producției globale industriale va ajunge la sfirșitul acestui an Ia 45
miliarde lei, iar a celei agricole Ia
9.6 miliarde lei, oamenii muncii din
această ramură de activitate propunîndu-șl să realizeze producții la ni
velul obiectivelor noii revoluții
agrare.
Prin realizarea unul program de
investiții tn valoare de peste 30 mi
liarde lei, vor fl puse in funcțiune
121 noi capacități de producție șl
obiective In industrie, transporturi șl
agricultură. In 1987, județul Con
stanța urmează să se înscrie în
rîndul județelor producătoare de ți
ței și gaze naturale, prin punerea tn
exploatare a instalațiilor de pe plat
forma „Gloria". Paralel cu creșterea
ritmurilor de execuție la cel mai mare
obiectiv de Investit!! al țării, cen
trala nuclearo-electrică de la Cerna
vodă, pe șantierul portului Constan
ta- Sud vor fl pregătite condițiile pen
tru deschiderea navigației pe Cana
lul Poarta Albă — Midia-Năvodari,
iar capacitatea de transport a flo
tei maritime va crește cu încă 700 000
tdw ; vor fi date în folosința popu
lației 5 450 apartamente.
Conștienti că manifestarea cea mai
elocventă a sentimentelor de aleasă
stimă, prețuire și profundă recunoș
tință pe care le purtăm secretaru
lui general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pentru modul

magistral in care conduce destinele
patriei și ale poporului, pentru con
tribuția determinantă pe care o are
la elaborarea și înfăptuirea politicii
interne și externe a Partidului Co
munist Român o constituie însăși
participarea directă și responsabilă la
traducerea în viață a acestei poli
tici, comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul Constanța sînt ferm
hotărîți să facă totul pentru reali
zarea exemplară a planului pe 1987
și pe întregul cincinal pentru a-șl
spori contribuția la înfăptuirea obiectivului strategic, de maximă im
portanță stabilit de Congresul al
XIII-lea — trecerea, pînă in 1990,
a României in rîndul țărilor cu dez
voltare economică medie.
Acum, tn pragul aniversării zilei
de naștere a celui mai iubit șl stimat
fiu al națiunii noastre socialiste,
personalitate strălucită in galeria ma
rilor conducători ai neamului, erou
al păcii, comuniștii constănțenl, toti
oamenii muncii de pe această va
tră de străveche istorie și mărețe Îm
pliniri socialiste, iși alătură glasul
întregii țări și-i adresează mult iu
bitului și stimatului nostru condu
cător, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
urarea de multă sănătate, viată indelungată și aceeași uriașă și nese
cată putere de creație șt de mun
că spre binele și fericirea poporu
lui român,
pentru
ascensiune»
neîntreruptă, liberă (1 demnă •
României socialiste.
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înflăcărat exemplu de patriotis
profundă, nestrămutată încredere în puterea de creație
a poporului, în viitorul luminos al României
Multe sînt cuceririle revoluționare ale poporului nostru. Șl mal multe sint cele
obținute în perioada de după Congresul al IX-lea al partidului, de cind la cîrma
destinului național Se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, ctitorul României moderne.
Din lungul șir al marilor victorii obținute sub conducerea
sa, cea care
strălucește cu o neasemuită intensitate este o nouă DEMNITATE.
Se spune - și pe bună dreptate - că omul nu are un cuvînt mal nobil
pentru a arăta cine este decit numele său. Numele de român este străvechi. Ceea
ce am ciștigat în ultimii ani este renumele. In primul rînd renumeie istoric conștiința de sine a poporului, memoria existenței sale milenare.
însuflețită de marele său exemplu revoluționar, întreaga națiune s-a unit
strîns în jurul tovarășului Nicolae Ceaușescu, conștientă că - așa cum secretarul
general a subliniat în repetate rînduri - trăim o epocă de mărețe împliniri socia
liste, dar și de covîrșitoare răspunderi față de viitorul țării, de locul el In lume.
Noile sarcini, imperative ale prezentului, dar șl ale anilor care vor găsi noua
Românie in rîndul țărilor dezvoltate, impun, mal mult ca oricind, Intensificarea șl
orientarea intr-un unic și eficient demers constructiv a tuturor eforturilor, racordarea
întregii activități la exigențele noului, Imprimînd și generalizînd în toate comparti
mentele vieții noastre o nouă calitate.
Ceea ce, în primul rînd, presupune o nonă conștiință, aceea a unul om nou.
Sub conducerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, partidul a redat omului, nouă
tuturor, rangul unei demnități noi, specifice, inconfundabile. Conștiința acestei dem
nități a devenit o forță activă, capabilă să influențeze și să determine accele
rarea dezvoltării, a progresului. De aceea, pe bună dreptate - așa cum subliniază
în opiniile lor și participanții la ancheta de față — demnitatea noastră este
deopotrivă individuală, și națională. Iar acestea, la rindu-le, sint oglindiri ale
exemplarei vieți a secretarului general al partidului nostru.

plinit planul de producție
cu 52 de zile mai devreme.
Acupi, deși sîntem în plină
Iarnă, după «calendarul»
muncii noastre noi ne-am
apropiat foarte mult de
primăvară. Țintim titlul de
Erou. Ca pentru Întreaga
țară, și pentru Valea Jiului
cea mal rodnică etapă de
dezvoltare, de mărețe Îm
pliniri
socialiste
a fost
Inaugurată de Congresul al
IX-lea al partidului. In
1966 a avut loc prima vizită
de lucru a tovarășului
Nicolae Ceaușescu In Valea
Jiului. Asemenea dialoguri
dintre conducătorul iubit al
poporului și mineri, hotărltoare pentru creșterea sub
stanțială a producției de
cărbune, pentru introduce
rea masivă a mecanizării și
modernizarea exploatărilor
miniere, pentru marile pre
faceri Înnoitoare de pe în
treg cuprinsul văii, pentru
creșterea calității muncii și
a vieții minerilor au avut
loc frecvent de-a
lungul
anilor — în 1968, 1972, 1977,

Cu gîndul și inima la generația
de mîine
In Maramureș, la Ieud,
In casa lui Grigore Chindriș-Bocrită, discutăm des
pre copii cu Ioana, nevastă-sa. Zice :
— La noi, coconii tint
puși la treabă de mici, alt
fel cum credeți că aș fi
putut crește 13 suflete 7
— Asta ne-ar interesa și
pe noi, cum 7
Mama Ioana tace, apoi
se-ncumetă :
— De, ca femeile de la
țară...
Și iar tace, dar ochii ei
vorbesc mai mult decit bu
zele. Insă e clar : ca toate
femeile de la țară, din această Țară. Adică i-a alăp
tat, i-a spălat, i-a Înfășat,
l-a apărat de rele : le-a
Înflorit serile cu povești cu
zlne, cu zmei și cu haiduci
pe care le ținea minte de
la mamă-sa, care nu le
uitase de la mamă-sa ; l-a
Învățat să vorbească in gra
iul ei — românește adică ;
i-a trimis cu vacile și cu
oile la păscut. Iar fetelor
le-e dat secretul războiului
de țesut ; l-a Învățat să se
aibă ca frații, să nu mintă,
să fie ascultători șl cinstiți,
iar clnd Intllnesc pe care
va pe uliță să spună cum
se spune la Ieud : «Ziua
bund, om bun fi de-omenie I» ; să iubească pămintul, care-i hrănește, și ani
malele ; șl să fie curajoși,
și cum să fie frumoși le-a
zis ; i-a trimis prin școli,
pe flecare după puterile
sale...
Acum,
Mama
Eroină
Ioana Chlndriș-Bocrltă are,
la 51 de ani, 13 copii : Ioa
na, Gavrilă, Anuța, Grigo
re, Ion, Mărcuța, Gasie,

Pălagă, Ileana, Irlna, Parasca, Vasile și Maria —
șapte fete și șase băieți.
Unii sint deja mari, au
bărbați și neveste, au gos
podăriile lor indestulate
aici, la Ieud, se ajută unii
pe alții.
Mama Ioana s-a Îngrijit
— așa cum s-au Îngrijit
toate mamele, bunicile și
străbunicile neamului ei —
cit a putut mai bine de co
piii pe care i-a dat țării
întregi la trup, la suflet șl
la minte. Partidul și statul
nostru socialist le-au dat
copiilor cărți, burse, tabere,
au vegheat la creșterea lor,
la sănătatea lor. („Numai
aici, la Ieud, sint 62 de În
vățători șl profesori, pen
tru cele patru școli ale co
munei, și 12 educatoare,
pentru cele cinci grădinițe;
împreună, la bibliotecile
școlilor și a comunei sint
peste 20 000 de cărți, să tot
citească ; ba, pentru
co
conii din Plopșor, ca să nu
mai treacă muntele, s-a
făcut șl internat... De sănă
tatea lor se Îngrijesc 4 doc
tori și nu mai știu cite
moașe șl surori de pe la
dispensar și casa de naș
teri...").
— Nepoți
al,
mamă
Ioana 7
— Doisprezece am, să-ml
trăiască. Dar mai aștept,
copiii mei sînt tineri, iar
neamul nostru e bun. Și
nu numai al meu. Neamul
nostru românesc e bun.
Multă dreptate are to
varășul Nicolae Ceaușescu
cind spune că sîntem un
popor viguros, cu familii
trainice, în stare să creș
tem copii mulți și buni.

Așa este, eu mă uit la ai
mei și văd. Vă rog să
scrieți că Mama Eroină
Ioana Chindriș-Bocrîtă din
Ieud
urează
iubitului
nostru conducător, tovarășei
Elena Ceaușescu, din tot
sufletul „La mulți ani, cu
sănătate !“,
spre
binele
partidului și al țării.
Am icris. Este aceasta opinia, vrerea și
urarea
unei femei Mamă Eroină.
Am regăsit in cuvintele
ei ecoul vibrantelor, însuflețitoarelor
îndemnuri
adresate
de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului,
celor care dau viată pentru
viată : „Cea mai inaltă în
datorire patriotică, cetățe
nească a fiecărei familii
este de a avea și a crește
copii". Am deslușit in pri
virile ei, in spusele ei, dar
mai ales In faptele ei adinca înțelegere a ideii că —
o dată mai mult — ea și
toate femeile acestei fări
sint chemate să fie ceea ce
au fost întotdeauna : mun
citoare harnice, mame bune
și educatoare de nădejde
ale celor mai tinere vlăsta
re ale firii.
Faptele, opinia, vrerea și
urarea Mamei Eroine din
Ieud luminează una dintre
realitățile fundamentale ale
viefii noastre : alături de
bărbați, mamele, soțiile,
fiicele fi surorile noastre
demonstrează, prin tot ceea
ce fac, ce este in stare să
realizeze femeia liberă,
egală, demnă, intr-o țari
In care întregul popor este
stăpin pe destinele sale.

Conștiința demnității patriotice
Prezentul n-ar fi el În
suși dacă nu am omagia
gloria trecutului de luptă,
de nâzuinfă și visare pa
triotică. lată, aici, la Alba
Iulia ; oricit s-ar fi indus
trializat, oricit s-ar fi dez
voltat — afirmațiile sint de
necontestat — cum ar fi
arătat orașul Unirii fără
statuia ecvestră a
lui
Mihai Viteazul dezvelită
in 1968, la semicentenarul
Unirii, de către tovarășul
Nicolae Ceaușescu 7 Fără
Sala Unirii reamenajată cu
același prilej ca loc sacru
al pioasei cinstiri ? Fără
Muzeul Unirii, reorganizat
fundamental după concep
ția secretarului general, in
tr-un edificiu corespunză
tor importantei sale națio
nale și inaugurat de to
varășul Nicolae Ceaușescu
in 1975, la aniversarea a 375
de ani de la prima unire
politică a țărilor române
sub Mihai Viteazul ?
— Munciți intr-un loc cu
totul deosebit, ne-am adre
sat dr. Gheorghe Anghel.
directorul Muzeului Unirii
din Alba Itilia.
— Nu numai eu. Istoricii
patriei noastre au bucuria
de a munci într-o epocă in
care
cercetarea
istoriei
naționale a cunoscut, da
torită secretarului general
al
partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, adevă
ratul ei sens, acela de a
ilustra ideea fundamentală
de durată și permanență
românească pe întregul
spațiu de formare a po
porului român.
— Vă rugăm să dezvol
tați această idee.
— Gindirea social-polltică a secretarului general al
partidului, întemeiată
pe
concepția revoluționară a
materialismului dialectic și
istoric, pe principiile so
cialismului științific apli
cate creator la condițiile
sociale și naționale speci
fice țării noastre, conține
teze și interpretări de o
mare valoare privind pro
blemele fundamentale ale
istoriei poporului român, ce
constituie pentru generația
actuală
și pentru
cea
viitoare orientări teoretice
și metodologice care des
chid noi posibilități de în
țelegere a conținutului și
semnificației Istoriei pa
triei. Cunoscător profund
al istoriei naționale, to
varășul Nicolae Ceaușescu

Înfățișează
evenimentele
istorice cele mal Impor
tante in toată amploarea,
măreția
și
semnificația
lor, subliniind întotdeauna
ideea călăuzitoare și forțe
le înaintate care au contri
buit la mersul Înainte al
societății românești, redind
astfel istoriei întreaga ei
demnitate de știință care
studiază intr-un tot unitar
complexa problematică a
evoluției societății româ
nești. Istoria a devenit în
concepția secretarului ge
neral al partidului un izvor
nesecat și viu de patrio
tism, putindu-se descifra in
paginile
ei
Identitatea
noastră autentică și pro
fundă, prin
valorificarea
mesajelor active și vil pe
care generațiile trecute,
cinstirea memoriei Înainta
șilor le pot transmite ge
nerației contemporane prin
tradițiile sale trainice și de
neprețuit.
— Patriotismul nostru nu
are un singur izvor...
— Intr-adevăr, dar isto
ria este aceea care a defi
nit însuși modul de exis
tență al poporului,
con
cepțiile
sale,
idealurile
sale, lupta sa necurmată
pentru dezvoltarea de sine
stătătoare, păstrarea cu
sfințenie a ființei naționa
le, apărarea cu prețul unor
mari jertfe și sacrificii a li
bertății, independenței șl
suveranității naționale. Nici
un cotropitor, nici o forță
agresoare, oricît de mari și
puternice au fost, nu au
putut îngenunchea aspira
țiile și hotărîrea poporului
nostru de a trăi liber și
stăpin pe pămintul moște
nit de la străbuni. „Aseme
nea eroilor legendari, in în
treaga istorie — sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu
— poporul român a găsit
mereu in sine puterea de a
renaște, chiar și după cele
mai grele infringeri, ridicindu-se Ia luptă cu și mai
multă forță. Victoriile ob
ținute i-au sporit, de ase
menea, elanul și neinfricarea,
indemnindu-l
să
continue neabătut eforturi
le și bătăliile pentru înde
plinirea năzuințelor sale vi
tale". Deseori, în Opera to
varășului Nicolae Ceaușescu
se evidențiază cu tărie că
în întreaga sa existență po
porul român nu a rivnit de
la nimeni nimic, ci doar a
apărat întotdeauna ce 1 se

cuvenea
după drept
șl
după dreptate. In schimb,
poporul român a îndeplinit
totdeauna rolul de bastion
european de apărare îm
potriva stăpînirii străine,
sprijinind
marile
lupte
pentru libertate și indepen
dență ale popoarelor ve
cine.
■ Opera teoretică a secre
tarului general al partidu
lui este dominată de ideea
permanentei legături din
tre trecut, prezent și viitor,
în numeroasele
sale vi
zite de lucru, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a avut
permanent în vedere, pe
lingă edificarea marilor
șantiere ale socialismului,
și cinstirea strămoșilor,
prin participarea la mani
festările
și
aniversările
unor mari evenimente din
Istoria națională, inaugurînd cu aceste ocazii mu
zee și monumente, alte
lăcașuri ce păstrează
cu
venerație mărturiile luptei
generațiilor care s-au sa
crificat pentru
idealurile
cele mai înalte.
— De cite ori a fost to
varășul Nicolae Ceaușescu
în Alba Iulia 7
— Ne-am bucurat, în mal
multe rînduri, de prezența
secretarului
general
al
partidului, care a apreciat
în cel mai Înalt grad sem
nificația acestui centru al
unor mari evenimente na
ționale. Muzeul Unirii din
Alba Iulia, ce deține un va
loros patrimoniu național
și care ilustrează convingă
tor amplul proces de făuri
re a unității noastre națio
nale, a fost vizitat de
secretarul general in pa
tru
rînduri :
în
1966,
în 1968, in 1975 și în 1984.
De fiecare dată, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a evi
dențiat importanța cunoaș
terii istoriei, a evenimente
lor ei și a locurilor de
nepieritoare
Înălțare pa
triotică. Cu aceleași prile
juri ne-a îndemnat să fim
demni de exemplul înain
tașilor pentru că, nu întîm• plător și nu fără mindrie.
spunem că tot ceea ce se
înalță în țară, se constru
iește
pentru țară și se
făurește de țară constituie
faptă de istorie nouă. Mai
demnă, mai înaltă, pe mă
sura viitorului pe care-l
dorim și-1 clădim.

1979, 1982... De flecare dată
secretarul general al parti
dului a fost Intimpinat cu
vibrante manifestări de
adîncă stimă și prețuire, cu
tradiționalul «Noroc bun !»
mineresc
și cu
urarea
«Ceaușescu
să trăiască,
Valea noastră să-nflorească !»
— Paroșenll nu-1 o ex
ploatare dintre cele
mai
vechi...
,
— Aveți dreptate. Aici, la
fața locului, Împreună cu
minerii, a hotărît secreta
rul general al partidului
deschiderea de noi mine șl
orizonturi, strategia meca
nizării și modernizării mi
nelor. Și tot aici, printr-o
largă consultare, s-a stabi
lit viitorul așezărilor noas
tre. Consultarea maselor
largi ale oamenilor din toa
te categoriile sociale — dar
mai ales a clasei muncitoa
re — constituie o realitate
revoluționară proprie orînduirii noastre socialiste, de
venind metodă concretă de
lucru după Congresul al

IX-lea al partidului, da
torită concepției și spiritu
lui imprimat in întreaga
viață socială de tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Noua
conștiință a minerilor de
pe Vale își are acoperire în
fapte de muncă deosebite.
— Anume 7
— Iată numai un exem
plu : Cînd în octombrie
1986, colectivul minei noas
tre a sărbătorit 20 de
ani de cînd tovarășul
Nicolae Ceaușescu a sem
nat in cartea de onoare a
minei sub îndemnul : «La
începutul activității sale,
urăm colectivului tinerei
exploatări miniere
Paro
șeni mult spor in muncă,
succese tot mai mari in în
deplinirea planului de pro
ducție, sănătate și fericire
tuturor», noi am reînnoit
angajamentul
minei
la
130 000 de tone extrase su
plimentar.
— Și l-ați îndeplinit 7
— La 1 ianuarie 1987
reâlizasem
peste
plan
150 000 tone 1

Cutezanța creației

OMAGIU MARELUI CTITOR
ZI da ianuar, de Iarnă românească,
pe case-l lava albilor vulcani
iar versul prinde azi s-alcătuiască
urarea cea mai caldă i „La mulți ani I*

Urare veche, ca un vechi adagiu
rostire blindă ca un blind colind
in care cu emoție adincă
respect și prețuire se cuprind.

Față de Omul, Ctitorul de țară
bun, încercat, viteaz, cutezător
cu inimă in piept vizionară
ce bate ne-ncetat pentru popor.

Nu l-a clintit nimic șl niciodată,
deschizător atitor drumuri noi,
din lupta pentru-o lume mai curată,
din rostul dragostei pentru ai săi.
El a pornit de tlnăr In viitoare
schimbind blindețea casei părintești
dintr-un cătun, un sat ca orișicare
al vetrei străvechimii românești.
Ca militant, ca luptător de frunte
a fost adesea prins și arestat
dar temnițele, cite-a fost sâ-nfrunte,
mal mult căliră tinârul bărbat

Ce forță tainică a fost să bată
in pieptul tinărului luptător
incit nimic n-a frint și niciodată
credința lui deplină-n viitor î
Ce
ce
că
nu

nou avint ii înzecea iar forța
vis măreț creștea mereu in El
nici procese, nici torturi, nici temnițl
l-au putut abate in vre-un fel !

Veniră anii libertății noastre,
veniră anii de după război,
in tot ce-am dobindit cu greu, prin
luptă,
fu promotorul vremurilor noi.

Un permanent luminător de cale
un spirit viu, neliniștit, ardent
ce-a căutat cu forța minții sale
drumul spre culmi, spre-un timp
acum prezent

A transformat din temelii cuprinsul
acestei țâri cu verticale noi
de-aceea-l sintem, ca unui părinte,
datori cu toată dragostea din noi.

Cind mingile pe creștete copiii
pe cei ce-l Ies imbujorați In calo
sau ii ridicâ-n brațe cu căldură
simți tot adincul omeniei sale.
E-acelașI om, o Inimă ce arde
in flacăra celui mai nobil țel
sacrificindu-și pentru viața țării
tumultul energiilor din el.

Cuvine-se deci să-l cinstim cu toată
căldura adunată In cuvint
nicicind îndeajuns omagiată
marea lui forță, fapta lui nicicind.
Nicicind nu vom găsi atita sevă
in lujerii buchetelor de flori
pe care i le dăruim prin fiii
de cărturari, țărani și muncitori,

Cită ar trebui să se cuprindă
In gestul dragostei ce-l înconjoară
de-aceea il cinstim azi cu iubire
uniți in gest - partid, popor și țară.
Zi de Ianuar, de Iarnă românească
pe case-i lava albilor vulcani
iar versul prinde azi s-alcătuiască
din inimă, urarea „La mulți ani I**

Lucian AVRAMESCU

Spirit revoluționar,
acțiune revoluționară
„Ceaușescu șl minerii I"
— iată o expresie pe care o
poți intilni peste tot in Va
lea Jiului. Am văzut-o și
am citit-o scrisă cu litere
mari, roșii, ridicată la înăl
țimea celor mai mari pu
furi de extracție a cărbune
lui și înflorind sus, pe im
punătoarele clădiri ale ora
șelor de pe Vale.
„Ceaușescu și minerii I"
— iată o expresie care sem
nifică in primul rind o
nestrămutată încredere In
partid, în secretarul său
general. Este insă și un legămint de muncă, este an
gajamentul că, sub con
ducerea partidului și a în

țeleptului idu conducător,
ei, minerii — nu numai cei
din Valea Jiului, ci toți mi
nerii țării — vor contribui
decisiv la asigurarea re
surselor
energetice
ale
României.
Nu-i pentru prima dată
cind minerii sint chemați
să poarte o astfel de răs
pundere. Incepind cu pri
mul an al libertății noastre,
țara a avut nevoie de căr
bune mai mult și mai bun:
intîi pentru Front și pentru
Victorie, apoi pentru refa
cerea economiei pustiite de
război, apoi pentru indus
trializarea socialistă, acum
pentru energia necesară în

făptuirii amplelor progra
me de dezvoltare economico-socială a patriei. La fie
care chemare a partidului
minerii au răspuns prezent
cu fapte : «Vom da mal
mult cărbune !•.
au dat.
— Cît 7 l-am Întrebat pe
Tudor Petre, lnginerul-șef
al întreprinderii
miniere
Paroșeni. Ne-a răspuns :
— Pentru rezultatele ob
ținute in întrecerea socia
listă in anii 1984 și 1985 co
lectivul nostru a fost dis
tins cu «Ordinul Muncii»
clasa I și cu drapelul de
unitate minieră fruntașă pe
țară. Anul trecut am înde

A fost o vreme cind cel
mai important lucru pen
tru noi era acela de a face.
Nu ne-a fost ușor, dar am
făcut o industrie puternică,
modernă și o agricultură
socialistă in plină dezvol
tare. Am făcut să inflorească știința și cultura.
Am făcut să crească in
ritmuri impetuoase toate
ramurile economiei noas
tre naționale, ceea ce ne-a
permis
ridicarea
neîn
treruptă a nivelului de trai
al întregului popor. Dato
rită ințeleptei și consec
ventei politici promovate
de partidul nostru, îndeo
sebi in perioada inaugu
rată de Congresul al IXlea, ne-am inscris defini
tiv pe drumul permanent
ascendent al progresului
in toate domeniile de ac
tivitate.
A face a rămas un im
perativ la fel de categoric
ca totdeauna. Continuarea
vastului program de trans
formări revoluționare in
patria noastră ne obligi
insă la mai mult. A face
totul la nivelul cel mai
înalt, a face tot atlt de
bine — ba chiar mai bine!
— decit cei mai buni pe
plan mondial este acum
unul
dintre
obiectivele
fundamentale stabilite de
Congresul al Xlll-lea al
partidului, o tnsuflețitoare
chemare adresată întregu
lui popor de către tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidului
Comunist Român.
A face la nivelul cel mai
înalt este in același timp o
manifestare a demnității,
dar și a cutezanței.
— De unde apare această
cutezanță 7 — l-am în
trebat pe Aurel Temișan,
maistru la „Electroputere"
Craiova. Ne-a răspuns :
— Din încrederea nedez
mințită în forța de creație
a poporului nostru. în asta
stă puterea noastră : in
muncă. Nu-1 ușor, toți știm
bine că așa stau lucrurile.
Traversăm șl perioade mal
grele, dar ele se datorează
tocmai înaltului grad de
dificultate al obiectivelor
pe care dorim să le atin
gem. Și asta este o cute
zanță. Fără să ne pice ni
mic din cer, numai prin
efortul nostru, iată că am
reușit să devenim o țară
cu o industrie puternică și
cu o agricultură care, anul
trecut, a obținut cele mai

mari recolte din istoria ță
rii. Nu am terminat, mai
avem incă multe de înfăp
tuit, repet, nu-i ușor, dar
înțelegem că eroismul nos
tru cotidian, demnitatea
noastră de azi, pe lingă
faptul că îi va răsplăti pe
urmași, se va constitui
pentru ei intr-un adevărat
exemplu de muncă și spi
rit revoluționar, vrednice
de urmat. Ei vor porni de
la acumulările noastre de
pînă acum, noi am oornit
aproape de la nimic, dar'
vor trebui să continue să
muncească, nimic nu se
obține stînd și privind.
— Ați folosit expresia
„demnitatea noastră de
azi". Ce înțelegeți prin
asta 7
— Faptul
că
flecare
etapă își are un anumit
prestigiu al el, o autoritate
a ei, o măreție a ei. Aici,
In fabrică, am cunoscut
oameni minunați, comu
niști cu activitate îndelun
gată In partid. Mulți parti
cipaseră și
la
asaltul
prefecturii, au înfruntat
gloanțele, dar n-au dat
înapoi de la ce-șl propuseseră să facă. Asta a fost
demnitatea lor. A urmat
apoi perioada de recon
strucție, cu știutele difi
cultăți. Le-au depășit cu
calm șl luciditate, fără să
facă paradă de eroism. în
treaga noastră clasă mun
citoare a fost un exemplu
de dăruire, de rîvnă și de
abnegație. Revin la exem
plul uzinei noastre. In
ultimele două decenii am
realizat progrese deosebi
te. Demnitatea de atunci,
de la începuturile revolu
ției, a crescut permanent,
cu flecare etapă de dezvol
tare a Întreprinderii, Iar
acestea au fost rodul vizi
telor de lucru ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu
la noi. Cînd ne-a trasat ca
sarcină să fim printre cel
mai buni din lume, recu
nosc sincer că ideea m-a
surprins. Șl nu numai pe
mine. Ne Întrebam dacă
putem atinge o asemenea
performanță. Apoi, cu pri
lejul altor vizite de lu
cru ale secretarului ge
neral în alte județe și
chiar aici, la „Electropu
tere", am auzit și înțeles
că ni se cerea la toți, nu
numai unora, să fim prin
tre fruntași, să producem
la cel mai înalt nivel. Iar
acum ni se pare absolut

firesc ca produsele cu
marca „Electroputere" să
fie solicitate și apreciate
în multe locuri in lume,
uneori chiar acasă la marii
producători de mașini elec
trice. Și nu înseamnă asta
un alt prestigiu, o altă
demnitate ?
Răspunsul interlocutoru
lui nostru este edificator.
Ideea permanentei autodepășiri pe care a lan
sat-o tovarășul
Nicolae Ceaușescu a prins
viață, a cucerit conștiințe
le tuturor. Noi toti am în
țeles că o nouă calitate în
seamnă, de fapt, o nouă
demnitate. Ceea ce cere
neapărat subliniat : modul
in care, cu fiecare prilej,
secretarul general al parti
dului a știut să cultive in
rindurile clasei muncitoare
sentimentul 'încrederii in
forțele proprii, felul in
care a acționat pentru asi
gurarea și dezvoltarea cli
matului necesar obținerii
performanței, pentru sti
mularea ambiției creatoa
re, a autoexigenfei — ca
forme de manifestare ale
noii demnități a muncito
rului acestui timp revolu
ționar.
Revenim la discuția cu
maistrul Aurel Temișan,
pe care l-am Întrebat :
— Care sint ultimele dv.
realizări 7
— Sfîrșitul anului ’86 a
Însemnat pentru „Electro
putere" asimilarea a 160 de
produse noi — locomotive,
motoare, transformatoare,
aparataj cu parametri tehnico-funcționali superiori.
Efectul 7 Reducerea impor
tului cu 65 milioane de lei
și sporirea exportului cu
35 de milioane...
— De unde cunoașteți
dv. aceste cifre 7 Vorbiți
despre ele nu ca un simplu
maistru, ci ca însuși direc
torul întreprinderii.
— Toți le știm, sintem
Informați despre ele în
fiecare dintre forurile de
mocrației noastre muncito
rești revoluționare, create
tot in acești ani, la
îndemnul tovarășului
Nicolae Ceaușescu. Nici
nu s-ar putea altfel, atit
timp cît noi sîntem pro
prietarii, producătorii șl
beneficiarii a tot ceea ce
înseamnă dotare tehnică șl
produse. Care produse —
puteți întreba pe oricine —
sint de o calitate, de la an
la an. mai bună.

Eroul Țării — Eroul Păcii
Revoluționarul
îndemn
«să fiți mereu printre frun
tași» a fost bine înțeles.
«Vă doresc să ocupați un
loc fruntaș, dacă se poate
chiar primul loc» sînt che
mări in care recunoaștem
de fiecare dată vibranta
dorință a primului bărbat
al țării — exprimată clar,
cu nestinsă ardoare patrio
tică — de a ne ști fruntași,
în muncă și demni parte
neri de întrecere nu numai
la noi, ci și în concertul
popoarelor lumii. Iar la
acest indemn, intr-o su
perbă unanimitate, inimile
s-au alăturat inimilor, bra
țele — brațelor, munca —
muncii, și toți au făcut să
rodească vetrele de piine
și de forță ale României,
pe care au transformat-o
intr-un vast și dinamic
șantier al împlinirilor so
cialiste. Deci, și al demni
tății noastre noi.
Iată ce ne spunea Du
mitru Topacov, comandant
de cursă lungă, In prezent
ambarcat pe petrolierul
„Muntenia", navă al cărei
echipaj a lansat în acest
an chemarea la Întrecere

pentru toate vasele româ
nești de același tip :
— în urmă cu ani, cînd
ancoram și discutam în
porturile străine, abia dacă
găseam un om din zece
care să știe precis care este
numele capitalei României.
Acum, imediat cum pro
nunțăm numele țării auzim
in replică : «A, da, ințcleg:
București — România —
Ceaușescu».
— Cum vă explicați aso
cierea celor trei cuvinte 7
— Prin consecvența poli
ticii pe care o promovează
de peste două decenii tova
rășul Nicolae Ceaușescu,
ctitorul României socialls,te, revoluționarul a cărui
conștiință, identificată cu
conștiința neamului nostru,
a ajuns să se impună nu
numai la noi, ci și peste
hotare.
— Pe scurt, cum ați
defini dv. această politică?
— A definit-o magistral
secretarul general al parti
dului : Independență, Dez
voltare, Pace I Succesele
politicii noastre interne,
rod al muncii avîntate a
Întregului popor, al apli
cării In viață a poli

ticii Partidului Comunist
Român, a gindirii științifi
ce a secretarului său ge
neral, au făcut să sporeas
că prestigiul, demnitatea
României pe plan interna
țional.
Astăzi,
cuvintul
România a devenit sinonim
cu : Ceaușescu — Pace I
Președintele țării noastre,
iubit și stimat de întregul
popor Ipentru neobosita ac
tivitate internațională, pen
tru politica de colaborare
și înțelegere cu toate po
poarele, este un militant de
seamă pentru apărarea pă
cii, a dreptului oamenilor
la viață. Inițiativele, ac
țiunile politice interna
ționale
ale
tovarășului
Nicolae Ceaușescu pentru
dezarmare, împotriva folo
sirii armelor nucleare, pen
tru pace și colaborare între
toate popoarele lumii ex
primă năzuințele și gîndurile întregului popor român.
Personalitatea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, demni
tatea sa, expresie a celor
mai înalte virtuți ale po
porului român — iată ceea
ce ne-a impus ca nume de
prestigiu în arena mon
dială.

Privim țara și-l admirăm ctitoriile. Și este o mindrie să putem afirma că
întreaga noastră dezvoltare, mai ales in ultimele două decenii, a (ost călăuzită
de un insuflețitor indemn patriotic - indemnul la demnitate. Pentru că acesta este
adevăratul sens al indemnurilor Io autodepâșire, la competitivitate, la inaltă efici
ență, la o nouă calitate.
Urmindu-I, ne-am construit o țară liberă, înfloritoare, Independentă. Urmîndu-l, ne-am cucerit un loc demn intre națiunile lumii. Urmindu-I, ne-am ctitorit o
epocă : EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU - cea mai bogată in impliniri din intreaga
noastră istorie. Urmindu-I, am ciștigat un nume pentru istorie : Nicolae Ceaușescu.
Omul căruia în aceste zile intreaga națiune îi urează din adincul inimii i
„LA MULȚI ANI, CU SANATATE I*.
Pagină realizată de reporterii și corespondenții „Scînteii
*
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Strălucită călăuză revoluționară

pentru prezent și viitor
(Urmare din pag. I)
rind izvorul mișcării in natură șl
caracterul contradicțiilor, secretarul
general al partidului nostru aduce,
prin acest volum, o nouă și remar
cabilă contribuție la sintetizarea
tebrelică a experienței poporului ro
mân de făurire a noii orinduiri so
ciale, la dezvăluirea tendințelor vii
toare care își au rădăcinile în pre
sent, Ia îmbogățirea învățămintelor
pentru activitatea viitoare și la
fundamentarea științifică mai cu
prinzătoare a strategiei și tacticii
continuării procesului de înălțare a
edificiului socialismului multilateral
dezvoltat, la îmbogățirea cunoștințe
lor despre noua societate.
In volum este reafirmat adevărul
că opera de edificare a noii socie
tăți se înfăptuiește în mod prepon
derent conștient-dirijat, în tot mai
deplină cunoștință de cauză, deci în
tot mal pronunțată concordanță cu
acțiunea legilor obiective care gu
vernează mișcarea economico-socială
de la inferior la superior. Rolul de
conducător suprem al operei de edi
ficare a socialismului și comunismu
lui deplin și de centru vital al so
cietății românești revine Partidului
Comunist Român. Făcînd bilanțul
drumului glorios de luptă al parti
dului cu prilejul aniversării împli
nirii a 65 de ani de la crearea sa,
tovarășul Nicolae Ceaușescu spunea,
pe baza argumentelor indubitabile
ale istoriei, că „marile transformări
economico-sociale și edificarea cu
succes a noii orinduiri nu ar fi fost
posibile fără existența unui partid
revoluționar, care a știut să înfrunte
teroarea sălbatică, ilegalitatea, a dat
multe jertfe din rinduriie membrilor
săi, țlnind Întotdeauna sus steagul
luptei Împotriva asupririi și exploa
tării, pentru apărarea intereselor su
preme ale Întregului popor, a inde
pendenței și suveranității României*,
în decursul existenței sale, partidul
nostru s-a transformat continuu, de
venind în prezent un puternic partid
de masă care „reprezintă
centrul
vital al întregii națiuni
*
șl „conști
ința revoluționară a poporului nos
tru de la care radiază energiile crea
toare ale întregii națiuni și care
luminează calea spre înaltele piscuri
ale civilizației comuniste
*.
în concepția secretarului general
al partidului nostru, conținutul spi
ritului revoluționar lșl are determi
nările sale istorice | atributele care
definesc glndirea, activitatea și viața
revoluționarilor se modifică șl se
transformă pe măsura progresului
Istoric al societății. în acest context
menționăm teza elaborată și dezvol
tată In acest volum cu privire la
necesitatea și căile de formare a
militanțiior revoluționari de tip nou.
Pentru Înfăptuirea marilor transfor
mări revoluționare in. noua etapă
„este nevoie de un revoluționar de
tip nou cu înalte cunoștințe in toate
domeniile — profesionale, tehnice,
științifice și culturale — in înțele
gerea legilor naturii șl ale legilor
dezvoltării sociale. Numai cu ase
menea revoluționari vom putea asi
gura mersul înainte șl Înfăptuirea
noilor obiective ale revoluției
*.

Un loc aparte îl ocupă, șl in vo
lumul 29, problemele economice ma
jore ale continuării procesului de
edificare a socialismului multilateral
dezvoltat și ale realizării pe baza
acumulărilor cantitative obținute a
trecerii la o calitate nouă, superioară
în economie. în concordanță cu ce
rințele obiective ale înaintării Româ
niei pe noi trepte ale progresului
economico-social, în anii actualului
cincinal trecerea la o calitate supe
rioară în viața economică își va găsi
expresia înainte de toate în tre
cerea de la reproducția extensivă la
reproducția intensivă. Factorii de
creștere șl dezvoltare
extensivă
și-au epuizat în general capacitatea
de a asigura progresul eficient al
economiei naționale. Fenomenul con
sumării în ritm accelerat a unor re
surse naturale a amplificat limitele
creșterii extensive. în aceeași direc
ție a acționat și acționează creșterea
costurilor unui număr tot mai mare
de materii prime. Unica soluție o
constituie producția și reproducția de
tip preponderent intensiv.
Intensificarea eforturilor pentru
lărgirea bazei energetice proprii,
realizarea independenței energetico
a patriei pină in anul 1990 și lărgi
rea bazei proprii de materii prime
și valorificarea superioară a ener
giei și resurselor de materii prime
și materiale constituie o altă direc
ție prioritară de acțiune în actualul
cincinal. Căile de realizare a acestor
cerințe obiective sînt, înainte de
toate, dezvoltarea mal rapidă a pro
ducției de energie, valorificarea în
acest scop a resurselor existente,
construirea de centrale nuclearoelectrice, dezvoltarea cercetărilor și
prospectărilor geologice pentru iden
tificarea de noi surse de energie șl
resurse materiale, reducerea consi
derabilă a consumurilor specifice, re
cuperarea și refolosirea energiei, ma
terialelor, pieselor de schimb și subansamblelor.
înfăptuirea noii revoluții agrare,
care în concepția partidului nostru
cuprinde ridicarea substanțială a
fertilității economice a pămîntulul —
principalul mijloc de producție —
revoluționarea tehnicii și tehnologii
lor de producție, ridicarea conside
rabilă a competenței profesionale, a
pregătirii forței de muncă, mecani
zarea înaltă a lucrărilor agricole,
perfecționarea relațiilor de produc
ție in agricultură, realizarea unei
adevărate revoluții in modul de a
gindl și a acționa al lucrătorilor do
la sate se impun, de asemenea,
drept elemente definitorii ale noii
calități in economie.
Trecerea la o nouă ealitate supe
rioară in viața economică impune,
deopotrivă, ridicarea nivelului teh
nic și calitativ al produselor,
mărirea valorii lor de întrebuințare
și creșterea competitivității lor pe
piața externă ; creșterea mal accen
tuată a productivității muncii, ega
lizarea și depășirea celor mai înalte
realizări obținute de societatea ca
pitalistă ; folosirea rațională — de
plină și eficientă — a capacităților
de producție In general, a fondurilor
fixe in special ; realizarea unul nou
echilibru mai bun in economia na
țională atit intre ramurile econo

-

financiar, secretarul general al parti
dului a elaborat un sistem de măsuri
care să asigure perfecționarea aces
tui mecanism și schimbarea radicală
a concepțiilor în acest domeniu.
Aria de cercetare cuprinsă in vo
lumul de față depășește, cum am
arătat, perimetrul realităților econo
mico-sociale românești și problema
tica edificării socialismului multila
teral dezvoltat. Ea cuprinde marile
probleme politice, economice și so
ciale cu care se confruntă astăzi omenirea. Cercetîndu-le profund șl
multilateral, secretarul general al
partidului pune în lumină cu argu
mente convingătoare caracterul deo
sebit de complex și de grav al ac
tualei situații internaționale deter
minat in primul rînd de continuarea
cursei înarmărilor și de creșterea
pericolului unui război nuclear, ca
tastrofal. Manifestînd o grijă perma
nentă pentru pacea și progresul umanității, conducătorul partidului și
al țării noastre supune atenției fac
torilor de răspundere, conducătorilor
de partide și de state, popoarelor
abordări realiste și soluții construc
tive și raționale de acțiune pentru
schimbarea cursului periculos al evenimentelor.
Multiplele abordări metodologice,
Ideile și tezele teoretice de excep
țională valoare principială șl practi
că pun cu pregnanță în lumină pro
funzimea și originalitatea glndirii
științifice a secretarului general al
partidului, excepționala sa putere de
a pătrunde în straturile cele mai
adîncl ale esenței proceselor și rea
lităților politice, economice și socia
le, de a descoperi sensurile și finali
tățile mișcării sociale, principiile și
legile care o guvernează. Concomi
tent, ele evidențiază marea obiectivi
tate și principialitate în abordarea
celor mai complexe probleme ale
vieții politice și economico-sociale
naționale și mondiale, capacitatea
de a sesiza și descoperi noul în sta
re incipientă, puterea neobișnuită de
a uni „știința care cunoaște
*
cu
„știința care acționează
*,
caracterul
realist și constructiv al soluțiilor
preconizate pentru rezolvarea diferi
telor probleme în concordanță cu
mersul obiectiv al istoriei, cu Inte
resele fundamentale ale tuturor po
poarelor.
Referirile noastre s-au oprit doar
asupra citorva dintre multiplele pro
bleme abordate in volumul 29 al
operei conducătorului partidului șl
statului nostru. Lecturlndu-1, citito
rul va cunoaște mal bine laboratorul
creației științifice a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, va Înțelege mai
profund caracterul deschis al acestei
vaste opere teoretice, marea recepti
vitate față de noul progresist șl Îna
intat, creșterea contribuției aduse la
îmbogățirea patrimoniului științei
despre societate, temeiurile științi
fice ale programului, strategiei și
politicii interne și internaționale a
Partidului Comunist Român, necesi
tatea obiectivă șl importanța cardi
nală a unirii pină la contopire a
științei celei mai avansate cu con
știința revoluționară cea mai înaltă
pentru Înaintarea tuturor popoarelor
lumii spre piscurile cele mal Înalte
ale civilizației comuniste.

miei naționale, cit șl in profil te
ritorial.
Aceste adinei prefaceri se reali
zează prin afirmarea tot mal puter
nică a revoluției științifico-tehnice,
ca una din condițiile fundamentale
pentru a asigura progresul în con
tinuare al țării. Reafirmînd con
cepția partidului
nostru despre
legăturile dialectice dintre noua
societate
și
știință,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu subliniază că nu
se poate .realiza comunismul decit
pe baza celor mai înalte cunoștințe
tehnice și științifice. însuși comu
nismul reprezintă tot ce are mal
bun conștiința lumii. Știința înain
tată se va materializa într-o mă
sură tot mai mare în tehnică șl
tehnologie avansată, în automatiza
rea complexă și flexibilă, în roboti
zarea, electronizarea și clbernetizarea producției materiale, în procese
de muncă din ce în ce mai rațional
organizate și deci mai eficiente.
Autorii acestor transformări cali
tative sînt oamenii muncii. înfăptui
rea profundelor transformări cere
cunoștințe noi, mult mal avansate.
De aceea, învățămîntul, ca și știin
ța trebuie să se afle în primele rinduri ale progresului economico-so
cial, pentru a asigura competența
profesională a tuturor constructorilor
socialismului multilateral dezvoltat
și comunismului.
Una din condițiile esențiale ele
asigurării înfăptuirii unei asemenea
orientări în dezvoltarea economică
este menținerea în continuare a unei
rate înalte a acumulării și creșterea
eficienței folosirii fondului de dez
voltare economico-socială. Rata acumulăril, structura pe ramuri și
subramuri a fondului de acumulare
șl eficiența folosirii acestuia au in
fluențe multiple și profunde nu nu
mai și nu atît asupra prezentului,
cit mal ales asupra stării viitoare a
economiei naționale, asupra stării
forțelor productive șl relațiilor eco
nomice in general, asupra proprie
tății socialiste în special, și deci
asupra capacității complexului eco
nomic național unic de autoprogres.
Pornind de la locul și rolul pe
care proprietatea socialistă ii ocupă
și ii îndeplinește in cadrul economiei
socialiste, secretarul general al parti
dului a supus unei critici temeinice
tezele „privind o oarecare diminua
re a rolului șl importanței proprie
tății comune a oamenilor muncii și
stimularea, sub o formă sau alta, a
unor forme de proprietate particu
*,
lară
subliniind că In societatea
noastră „consolidarea, dezvoltarea șl
creșterea mal puternică a proprietă
ții socialiste de stat șl cooperatiste
constituie una din Îndatoririle cen
trale ale fiecărui colectiv de oa
meni ai muncii
*.
. Cerințele obiective ale etapei pe
care România o parcurge în prezent
impun cu necesitate perfecționarea
noului mecanism economico-financiar, a autogestiunil, autofinanțării
și autoconducerii unităților econo
mice, a autoconducerii, autogestiunil
și autoaprovizionării unităților terltorial-administratlve. Supunînd cri
ticii modul necorespunzător de func
ționare a mecanismului
economic,
caracterul Învechit al acestui meca
nism și al concepțiilor in domeniul

.
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Ctitor de cultură socialistă
SĂRBĂTORIND UN OM, SĂR
BĂTORIM O ȚARĂ — au spus
poeții, relevînd în versuri inspirate
legătura indestructibilă dintre ilus
trul nostru conducător, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, și poporul din
care s-a născut. Suflet în sufletul
poporului său, sol luminos al pămintului strămoșesc pe care a vă
zut lumina zilei ca un mesaj de
viață nouă, ca un ecou al zbuciu
mului întregii istorii românești, al
strădaniilor neamului nostru pen
tru salvgardarea ființei naționale,
pentru dreptate, unitate, indepen
dență și progres social, secre
tarul general al partidului și
președintele țării, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, călit la tem
peratura sufletească a clasei mun
citoare și a partidului ei revo
luționar, iluminat de gindurile
Îndrăznețe ale marilor intelec
tuali militanți, democrați și pro
gresiști, a căror galerie o comple
tează în chip strălueit, a deschis,
de la Congresul al IX-lea al parti
dului, o epocă nouă, un climat
profund umanist și democratic, de
libertate și puternică efervescență
creatoare și în sfera culturii noi,
socialiste. Au fost eliminate preju
decățile proletcultiste, rigiditatea,
uniformizarea, șablonismul șl dog
matismul. S-au recunoscut pe deplin
specificitatea intimă a creației literar-artistice șl locul important al
creatorului în viața spirituală a so
cietății și a individului, căci cultura
fiecărui om al muncii se reflectă
in ansamblul activității sale, în
participarea la realizarea produc
ției, în calitatea ei, în viața socialpolitică, în procesul de creare a
valorilor materiale și
spirituale
demne de civilizația socialis
tă șl de gloriosul nostru tre
cut istoric. In luminoasa „Epocă
Nicolae Ceaușescu
*
s-a resuscitat
in conștiința oamenilor muncii sen
timentul demnității naționale, mindria patriotică,
respectul pentru
trecutul nostru eroic, dreptul de
a-și manifesta dragostea de patrie,
de limba strămoșească, de valorile
create de popor de-a lungul unei
Întregi istorii. Această epocă a re
pus în drepturile lor firești marile
figuri ale istoriei, științei și cul
turii naționale, cîntecele eroice, cu
care am răzbătut prin veacuri viforite, ne-am apărat identitatea,
ne-am cucerit libertatea, indepen
dența și suveranitatea națională.
Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu
ne-a integrat trecutul valoros și
progresist în fluxul vieții noi, afirmîndu-se ca un magnific ctitor de
țară și civilizație socialistă, într-o
vreme în care istoria, cu dialectica
ei atît de complexă și de nuanțată,
a așezat pe umerii unor ani și ai
unor decenii sarcini hotărîtoare
pentru destinul unui popor.
Sînt ani în care, concomitent cu
creșterea producției materiale, a
crescut necontenit- coeficientul de
k
___________________

Adevăr, de Cinste, de Bine, de
Omenie, de Etică și Echitate socia
listă atît de puternic reliefate și de
amplul Festival național „Cîntarea României
*,
o adevărată
mișcare
spirituală
a
întregu
lui popor Inițiată de tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Acest festival
are darul de a se descoperi și a
afirma trăsăturile noi, înaintate,
caracteristice omului de azi, talen
te literar-artistice în toate stratu
rile sociale, contribuind, astfel, la
perpetua împrospătare, îmbogățire
și diversificare a culturii socialis
te. Acest festival nu este o cam
panie întîmplătoare, ci un proces
continuu, organic și obiectiv, de
osmoză între arta profesionistă șl
cea creată de masele populare, un
proces vital de înrîurire reciprocă,
de-.data aceasta deliberat și temei
nic organizat, căci o asemenea re
lație stă la baza evoluției întregii
noastre culturi, și a întregii culturi
universale. In toate momentele
mari ale dezvoltării lor, artele și
literatura au avut adine înfipte
rădăcinile în creația populară. Prin
datele ei obiective, epoca socialistă
realizează această osmoză și înrîu
rire reciprocă, sporind, astfel,
șansele de afirmare a tuturor
talentelor, asigurînd neistovita Îm
prospătare și diversificare a crea
ției. Raportul acesta nu este însă
și nu poate fi mecanic. Pentru a
da roadele necesare el trebuie să
devină tot mai mult o acțiune con
știentă, responsabilă, condusă da
un adevărat cult pentru valoarea
și calitatea creației, indiferent de
natura ei. Noi știm că, cu cit o
temă este mai importantă,
mal
nemijlocit legată de
realitățile
vremii noastre, cu atît exigențele
față de realizarea ei artistică se
cade să fie mai mari.
în acest climat a cunoscut o Îm
bucurătoare
înflorire
literatura
realistă, de dezbatere filozofică și
etică, de confruntare cu Ideologia
Idealistă, retrogradă, în romanul
politic, în poezia de meditație, in
teatrul de idei, în filme și In eseul
critic de largi deschideri teoretice.
Astfel, marile preocupări și idei
ale epocii noastre au devenit ma
rile teme ale creației umanist-socialiste, arta realistă, revoluțio
nară, umanistă, neputînd izvorî —
după cum ne arată
experiența
noastră și a altora — decit din
solul fertil al societății socialiste,
al realităților din lumea contem
porană, din universul de preocu
pări, de gînduri și simțiri al omu
lui de azi. Realismul culturii so
cialiste — a arătat nu o dată secre
tarul general al partidului — este
incompatibil cu prezentarea idili
că, festivistă a realității, cu „su
*
flarea
în aur a vieții și oamenilor,
cu diluarea contradicțiilor în apă
de trandafiri. El nu presupune
*
„turnarea
realităților in „forme
*
apriorice, nici ocolirea conflictelor.

ci investigarea cit mai adincă a
realității, pentru a realiza un ade
vărat spor de cunoaștere în viața
omului și a societății, pentru atin
gerea rolului educativ al culturii,
al artei și literaturii. Funcția cri
tică a artei trebuie să fie construc
tivă in finalitatea ei, să sublinieze
importanța istorică a socialismului
in viața poporului. Anii care s-au
scurs de la Congresul al IX-lea al
partidului sînt ani care s-au trans
format în măreață și nepieritoare
istorie, înfățișată cu dragoste și ta
lent în paginile unei literaturi va
loroase, militante, umaniste și re
voluționare, în filme documentare
și artistice, în lucrări de artă plas
tică și muzicale dintre cele mai di
verse, precum și în creația popu
lară. Sînt ani care s-au constituit
în inepuizabile surse de Inspirație
pentru toate speciile și genurile
literar-artistice și de aceea putem
spune că frumusețea și bogăția li
teraturii și artei noastre noi, va
loarea lor nu sînt străine de fru
musețea și bogăția vieții pe care
și-o construiește poporul român.
Creatorii noștri cei mai conștienți
și mai talentați s-au orientat, la
Îndemnul patriotic al tovarășului
Nicolae Ceaușescu, spre istoria
glorioasă a poporului român, spre
viața constructorilor socialismului,
spre temele majore ale edificării
socialismului, spre conflictele rea
le, semnificative, Iscate în lupta
dintre nou și vechi, din viața so
cială și din conștiința oamenilor,
așadar, spre realitate, spre tot ceea
ce este omenesc, spre izvor, nu
spre ulcior.
Munca, viața constructorilor so
cialismului — spunea tovarășul
Nicolae Ceaușescu — acestea sint
izvorul viu dătător de viață, care
poate să înnobileze orice operă, să
facă din artist un creator de va
loare nemuritor. Secretarul general
al partidului a respins viziunile
simplificatoare în artă, ca și viziu
nile nedialectice, confuze care de
naturează și ele realitatea. Ade
vărul e dialectica vieții. Astfel,
nimic din ceea ce este omenesc nu
este străin artei noastre umanistsocialiste, care exprimă original șl
distinct un punct de vedere româ
nesc, socialist, asupra omului șl
umanității, abordînd realist întrea
ga paletă sufletească, bogata gamă
de gîndiri și simțiri a contempora
nilor noștri. Gîndirea revoluționară
a tovarășului Nicolae Ceaușescu a
înrîurit benefic dezvoltarea
cul
turii, a artelor și literaturii
din
țara noastră. Pornind de la consi
derentul că arta și literatura tre
buie să reflecte realitățile socie
tății noastre, să se bazeze pe con
cepția noastră materialist-dialectică despre lume și societate, to
varășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat cu o profundă înțelegere că
„este de la sine înțeles că în crea
ția artistică trebuie să existe o di

versitate de forme, de mijloace de
expresie și nu se poate impune o
uniformizare, care, departe de a
favoriza dezvoltarea literaturii șl
artei și rolul său in ridicarea ni
velului conștiinței socialiste, ar li
mita, dimpotrivă, sfera lor de in
fluență și de atracție 1*.
Secretarul general al parti
dului cere creatorilor diversitate
stilistică, varietate de mijloace de
expresie artistică, dar de pe plat
forma ideologică a materialismului
dialectic și istoric, a concepției
despre lume și viață a partidului
și poporului nostru. Conținutul
creației nu poate fi jertfit de dra
gul formelor goale și al modelor
trecătoare. Creatorul de valori spi
rituale trebuie să cunoască reali
tatea, viața oamenilor, idealurile
lor și să trăiască cu maximum de
intensitate comandamentele supre
me ale societății de azi, să înțe
leagă tendințele ei de dezvoltare.
„El trebuie să fie pătruns de ade
vărul că societatea noastră are ne
voie de o literatură militantă, care
să cheme masele Ia o tot mal bo
gată activitate creatoare, conștien
tă, să mobilizeze conștiințele, să
contribuie la întărirea unității »ocial-politice a întregului
*.
popor
Scriitorii și artiștii comuniști sînt
chemați să fie în primele rîndurl
pentru crearea unei asemenea arte
și literaturi, care să devină bunuri
spirituale ale întregului
popor,
alături de marile tradiții progre
siste ale culturii naționale și uni
versale. Menirea creației umanistsocialiste este aceea de a crea
„eroi care să constituie un model
de muncă și viață", „modelul omu
lui pe care trebuie să-1 făurim
*.
Pentru asemenea eroi reprezenta
tivi, viguroși moral, oameni de
omenie, constructori dăruiți ai unei
lumi noi, trebuie să militeze și
critica noastră literară, căreia i-au
fost subliniate răspunderile de
a se constitui tot mal mult într-o
dezbatere despre omul de azi, des
pre problemele lui și ale umani
tății. S-a cerut criticii literare șl
de artă să fie obiectivă, principia
lă, să promoveze valorile autentice.
'Arta noastră, beneficiind de cli
matul ideologic și moral creat de
Congresul al IX-lea al partidului,
de îndrumările atît de prețioase
ale secretarului general al partidu
lui, s-a afirmat puternic pe plan
național și universal, iar creatorii
ei. în glas cu întregul nostru po{>or, îl urează iubitului conducător
a mulți și fericiți ani, sănătate șl
putere de muncă spre binele cul
turii românești șt fericirea națiunii
noastre socialiste, angajîndu-se,
totodată, să continue realizarea
unor opere valoroase, militante șl
revoluționare, pe măsura „Epocii
Nicolae Ceaușescu".

Ion DODU BĂLAN

iall
MMI

I
Tot ceea ce >-a clădit
mal durabil pe cuprinsul
întregii noastre țâri în acești rodnici ani este in
destructibil legat de Ini
țiativele și activitatea neo
bosită a secretarului ge
neral al partidului. In dia
logul permanent pe care
președintele țării, tovară
șul Nicolae Ceaușescu,
l-a purtat șl îl poartă

Mm
luptei pentru pacea lumii,
marelui strateg al politicii
de înțelegere, colabora
re șl cooperare, susțină
tor strălucit al noii ordini
economice. Marii sale
vocații
pentru
pace,
neobositei activități de
dicate apărării bunului
suprem
al
umanității
l-am dedicat acest simbo
lic „Omagiu
.
*
La mulți ani

permanent cu
poporul,
pentru
popor, au fost
stabilite căile mersului
nostru înainte, spre piscu
rile socialismului și co
munismului.
Șl noi, slujitorii artelor
aducem omagiul nostru
celui mal iubit fiu al na
țiunii, urîndu-l „La mulți
*
ani
marelui militant al

Inflăcăratulul revoluționar,
ctitor al României
mo
derne I La mulți ani co
munistului care și-a con
sacrat
întreaga
viață
cauzei partidului, Intere
selor țării, viitorului
de
aur al patriei, al minu
natului nostru popor I

Euqen PALADE

VIBRANTE MANIFESTĂRI OMAGIALE
DEDICATE CONDUCĂTORULUI IUBIT
AL PARTIDULUI Șl AL ȚĂRII
In întreaga țară au continuat să aibă loc vibrante manifestări po
litico-educative consacrate apropiatei aniversări a zilei de naștere și
omagierii îndelungatei activități revoluționare ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste România.
Comunicările prezentate in ca
drul simpozionului omagial organi
zat la Ministerul Afacerilor Exter
ne au pus în evidență faptul că
ampla și dinamica activitate de În
flăcărat militant
revoluționar șl
patriot a secretarului general al
partidului, președintele Republicii,
care și-a consacrat întreaga viață
libertății, demnității și fericirii na
țiunii, și-a Măsit întruchiparea în
succesele fără precedent obținute
de poporul nostru în eroicul și uria
șul efort de dezvoltare și înflorire
multilaterală a României, in pe
rioada cea mai bogată in Împliniri
din întreaga istorie a patriei,
„Epoca Nicolae Ceaușescu*.
S-a
subliniat că, slujind cu inepuizabilă
energie și devotament patriotic
interesele vitale ale țării, tovarășul
Nicolae Ceaușescu este, in același
timp, purtătorul cel mal autorizat
al năzuințelor, luptei și idealurilor
poporului român de a trăi liber și
demn, în pace și înțelegere
cu
toate popoarele, acționînd cu dă
ruire pentru afirmarea puternică
în lume a României ca factor ac
tiv al păcii, dezarmării, dezvoltării
și colaborării internaționale.

★

La Institutul central de cerce
tări economice a avut loc un
simpozion desfășurat sub gene
ricul „Concepția tovarășului
Nicolae Ceaușescu privind dezvol
tarea intensiv-calitativă a Româ
niei in cincinalul 1986—1990 și în
perspectivă pînă în anul 2000. Per
fecționarea continuă a mecanismu
lui economico-flnanciar, aplicarea
principiilor autoconducerii,
autogestiunii și autofinanțării*. în
acest
cadru
a
fost
relevată
pe
larg concepția președintelui
Nicolae Ceaușescu cu privire la
strategia dezvoltării economico-so
ciale a României, la accentuarea
factorilor intensivi, calitativi in
procesul ridicării economiei și so
cietății românești pe cele mai înal
te culmi de progres și civilizație.

★

La Cluj-Napoca s-au desfășurat
In organizarea
comitetului jude
țean de partid lucrările simpozio
nului „Partidul șl țara oma
giază conducătorul iubit, erou
între eroii neamului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu*. Comunicările
prezentate au pus In lumină stră
lucita activitate a
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, rolul său hotărîtor în elaborarea șl Înfăptuirea
întregii politici interne și externe
a partidului și statului. A fost sub
liniat, totodată, pilduitorul său efort
unanim apreciat și prețuit in lume
— pentru instaurarea pe planeta
noastră a unei păci durabile.
a
unui climat de înțelegere și colabo
rare
rodnică
între
popoare.
Relevînd faptul că cele mal
mărețe înfăptuiri ale poporului ro
mân sînt legate indisolubil de nu
mele tovarășului Nicolae Ceaușescu,
participant!! au exprimat hotărîrea
tuturor oamenilor muncii de a nu
precupeți nici un efort pentru a
înfăptui neabătut mărețele sarcini
ce le revin din documentele Con
gresului al XIII-lea al P.C.R.

★

In organizarea Comitetului jude
țean Dîmbovița al P.C.R. a avut loc
simpozionul „înalt omagiu gloriosu
lui partid, strălucitului său condu
cător, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
la aniversarea zilei de naștere*.
Comunicările prezentate au scos în
evidență faptul că perioada pe care
cu îndreptățită mîndrie patriotică o
numim „Epoca Nicolae Ceaușescu*
constituie cea mai prosperă și în
noitoare perioadă din Întreaga
noastră Istorie, că de numele și
gîndirea secretarului general al
partidului, președintele Republicii,
sînt strîns legate cele mai grandioa
se realizări ale României socialiste.
Au fost trecute în revistă impresio
nantele mutații economico-sociale
care, lncepînd cu Congresul al
IX-lea al P.C.R., au transformat șl
Județul Dîmbovița, asemenea între
gii țări, obiectivele industriale,
sociale și culturale de aici expri-

mtnd grăitor Justețea politicii parti
dului de dezvoltare armonioasă a
tuturor zonelor țării.

★

La Iași a avut loc simpozionul cu
tema „Gîndirea revoluționară și ac
tivitatea militantă a tovarășului
Nicolae Ceaușescu — puternică
forță mobilizatoare in lupta pentru
făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate șl Înaintare a
Românie! spre comunism, pentru
progres șl pace in lume", organizat
de comitetul județean de partid.
Comunicările prezentate au relevat
grandioasele prefaceri revoluționare
petrecute In țara noastră In perioa
da de după cel de-al IX-lea
Congres al partidului, contribu
ția
hotărîtoare
a
tovarășului
Nicolae Ceaușescu la elaborarea
politicii Înțelepte și clarvăzătoare a
partidului și statului nostru, marele
aport al secretarului general al
partidului la îmbogățirea creatoare
a teoriei și practicii construcției
socialiste.

★

în organizarea comitetului jude
țean de partid, la Bacău s-au des
fășurat lucrările simpozionului oma
gial „Tovarășul Nicolae Ceaușescu
— inspirator și promotor al mărețe
lor realizări obținute de poporul
român in dezvoltarea economicosocială a patriei noastre, în edifi
carea socialismului și a comunis
mului pe pămîntul României
*.
Co
municările prezentate au pus in
lumină contribuția inestimabilă a
tovarășului Nicolae Ceaușescu la
dezvoltarea creatoare a teoriei șl
practicii revoluției și construcției
socialiste, activitatea sa prodigioa
să consacrată propășirii patriei, in
tereselor suverane ale poporului,
înfăptuirii politicii de dezvoltare
armonioasă, echilibrată a tuturor
zonelor țării.

★

La cluburile muncitorești ș! ale
tineretului, în așezămintele de cul
tură din județul Călărași, s-au
organizat ample acțiuni politi
co-educative.
Simpozionul
„Nicolae Ceaușescu — eminentă
personalitate politică a poporului
nostru, făuritor de epocă nouă în
dezvoltarea socialistă a patriei șl
a lumii contemporane
*
a avut loc
la întreprinderea de construcții șl
montaje siderurgice din Călărași,
în diferite localități ale județului
au avut loc mese rotunde, recita
luri de versuri patriotice, spectaco
le omagiale.

★

în întreprinderile șl Instituțiile
din județul Alba, la casele de cul
tură, școlile, căminele culturale și
cluburile tineretului se desfășoară.
In aceste zile, un bogat program
de manifestări politlco-ldeologice
și cultural-educative dedicate apropiatel aniversări a zilei de naș
tere și îndelungatei activități revo
luționare
ale
tovarășului
Nicolae Ceaușescu. Intre acestea
menționăm
simpozionul „Viața
și
activitatea
tovarășului
Nicolae Ceaușescu — exemplu viu
de dăruire și patriotism
*,
organizat
la Casa municipală de cultură din
Alba Iulia, expunerea privind „Ti
nerețea revoluționară a tovarășului
Nicolae Ceaușescu", care a avut loc
la Ocna Mureș, expozițiile de carte
social-politfcă și beletristică des
chise la bibliotecile orășenești din
Alud, Sebeș și Cîmpeni, evocarea
intitulată „O pilduitoare viață de
erou", la Cugir.

★

Comitetul Județean Hunedoara
al U.T.C. șl Inspectoratul școlar
județean au organizat un simpozion
cu tema „Nicolae Ceaușescu —
ctitor al României socialiste, perso
nalitate proeminentă a lumii con
temporane". A fost pusă în evi
dentă activitatea prodigioasă a
secretarului general al partidului
dedicată înfloririi și prosperității
patriei, exemplul său de strălucit
militant revoluționar șl patriot în
flăcărat ce și-a consacrat viața
slujirii cu devotament a celor mai

scumpe Idealuri ale poporului ro
mân. La Palatul culturii din aceeașl localitate a fost deschisă ex
poziția foto-documentară „Epoca
Nicolae Ceaușescu — epoca mari
lor Împliniri socialiste", iar la bi
blioteca județeană a fost inaugura
tă expoziția de carte „Opera to
varășului Nicolae Ceaușescu —
contribuție de inestimabilă valoare
la îmbogățirea teoriei șl practicii
revoluționare".
★
.......
„Contribuția
tovarășului
Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea
teoriei și practicii revoluționare,
la construcția societății socialiste
multilateral dezvoltate și înaintarea
României spre comunism" — a fost
tema unul simpozion organizat în
centrul
universitar
Timișoara.
Comunicările prezentate au reliefat
rolul și contribuția hotărîtoare ale
tovarășului Nicolae Ceaușescu la
dezvoltarea economiei românești pe
baza celor mal noi cuceriri ale ști
inței și tehnicii, la Înflorirea con
tinuă a invățămintului și culturii,
la promovarea inițiativelor de pace,
colaborare cu toate popoarele lumii.
Simpozioane pe aceeași temă au
mal avut Joc, zilele acestea, la Re
șița, Arad și Lugoj.

★

La Constanța s-au desfășurat lu
crările simpozionului omagial inti
tulat „Nicolae Ceaușescu — ctitor
al României socialiste
*,
in cadrul
căruia au fost prezentate pe larg
personalitatea șl activitatea revo
luționară
ala
tovarășului
Nicolae Ceaușescu. De asemenea,
a avut loc simpozionul cu tema
„Contribuția inestimabilă a tova
rășului Nicolae Ceaușescu la elabo
rarea șl fundamentarea strategiei
de făurire a societății socialiste
multilateral dezvoltate și Înaintare
a României spre comunism
*.
In
alte localități ale județului a fost
organizat simpozionul omagial in
titulat „Erou intre eroii neamu
*,
lui
la care au participat nume
roși constructori ai Centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă.

★
La
Oradea
«a
desfășurat
«lmpozlonul
cu
tema
„Epoca
Nicolae Ceaușescu — epoca demni
tății, a Împlinirii marilor Idealuri
sociale șl naționale
*.
Comunicările
prezentate au reliefat contribuția
tovarășului Nicolae Ceaușescu la
dezvoltarea teoriei șl practicii revo
luționare, concepția secretarului
general al partidului privind strate
gia dezvoltării economioe îti etapa
făuririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate. Au fost eviden
țiate, totodată, concepția tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu despre nece
sitatea promovării noii ordini eco
nomioe și politice internaționale, a
dezarmării și asigurării păcii in
lume. Manifestările au fost Între
gite de vernisajul unei expoziții
documentare de carte social-politlcă.

★

La Academia Militară a avut loc
«lmpozionul omagial „Concepția
secretarului general al Partidului
Comunist Român, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, cu privire la
dezvoltarea economico-socială a
României, la Întărirea independen
ței și suveranității el naționale
*.
In
comunicările prezentate a fost re
levat faptul că toate marile trans
formări ale acestei perioade fără
egal din istoria patriei sînt indi
solubil legate de numele tovarășului
Nicolae Ceaușescu, poartă pecetea
de neconfundat a geniului său po
litic, revoluționar, a capacității sale
de a cuprinde și soluționa creator
problemele fundamentale ale as
censiunii patriei noastre spre culmi
le Însorite ale civilizației socialiste
și comuniste. Simpozionul a fost
urmat de recitalul de poezie și mu
zică „Raport comandantului suprem"
și de gala de filme „Un om, o
epocă de aur".
„Tovarășul Nicolae Ceaușescu —
revoluționar neînfricat și patriot
înflăcărat, ctitor genial al României
socialiste moderne, proeminentă
personalitate a lumii contempora
*
ne
a fost tema simpozionului des
fășurat la Comandamentul Marinei
Militare.
(Agerpres)
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PLENARE ALE COMITETELOR JUDEȚENE DE PARTID
I

cu activul din agricultură, industria alimentară,
silvicultură și gospodărirea apelor
In Întreaga țară au avut loc ple
nare ale comitetelor județene de
partid cu activul din agricultură, In
dustria alimentară, silvicultură și
gospodărirea apelor.
La lucrările plenarelor au
luat
parte membri ți membri supleanțl al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., secretari ai C.C. al P.C.R.
Au participat, de asemenea, membri
al Biroului Executiv al Consiliului
Național al Agriculturii, cadre de
conducere din ministere și alte or
gane centrale, reprezentanți ai or
ganizațiilor de masă și obștești.
Partlcipanțil la dezbateri au expri
mat sentimentele de fierbinte dra
goste și nețărmurită recunoștință pe
care toți oamenii muncii din agri
cultură, industria alimentară, silvi
cultură șl sectorul de gospodărire a
apelor le poartă, asemenea întregii
noastre națiuni, secretarului general
al partidului, președintele Republicii,
tovarășul Nlcolae Ceaușescu, pentru
neobosita și strălucita sa activitate
consacrată,
cu pilduitoare dăruire
patriotică, revoluționară, înfloririi
patriei și ridicării necontenite a ni
velului de trai, material și spiritual,
al poporului, creșterii prestigiului și
rolului României in lume, cauzei pă
cii, dezarmării, colaborării șl Înțe
legerii internaționale. Cel care au
luat cuvintul au dat o Înaltă apre
ciere contribuției decisive a secreta
rului general al partidului la dezvol
tarea ți modernizarea permanentă a
agriculturii noastre socialiste — ra

mură de bază a economiei naționale,
cu rol deosebit de important in creș
terea avuției țării, a bunăstării po
porului — Ia fundamentarea ți În
făptuirea obiectivelor noii revoluții
agrare.
In lumina orientărilor ți sarcinilor
cuprinse in cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu la Plenara lărgită
a Consiliului Național al Agricultu
rii, industriei alimentare, silvicul
turii și gospodăririi apelor din de
cembrie 1988 — document de o deo
sebită Însemnătate, mobilizator pro
gram de muncă ți acțiune revoluțio
nară pentru toți cei ce lucrează tn
aceste sectoare — in cadrul dezbate
rilor au fost analizate temeinic ac
tivitatea desfășurată șl rezultatele
obținute anul trecut de organele ți
organizațiile de partid, consiliile
populare, consiliile unice agroindus
triale, organele de conducere colec
tivă din unitățile agricole de stat șl
cooperatiste, de industrie alimenta
ră, silvice și de gospodărire a ape
lor. In rapoartele prezentate, cit ți
in luările de cuvtnt s-a subliniat
faptul că au fost obținute creșteri
însemnate la producția de cereale,
plante tehnice, In horticultura și zo
otehnie, au sporit livrările de pro
duse agroalimentare la fondul de
stat. în acest sens, au fost eviden
țiate experiența înaintată și inițiati
vele care au condus la realizarea
unor producții superioare in multe
unități fruntașe, cu deosebire in ju
dețul Olt, care, prin recoltele record
Înregistrate, au Îndeplinit obiective

Intr-o deplină ți entuziastă unanimitate, tn telegrame
sint exprimate gindurile și sentimentele de dragoste fier
binte, aleasă prețuire ți nemărginită recunoștință pe care
toți oamenii muncii din agricultură, asemenea întregului
popor, le poartă tovarășului Nicolae Ceaușescu, conducă
torul iubit și stimat al națiunii noastre socialiste, genial
strateg ți ctitor al României moderne, ilustră personali
tate a lumii contemporane, intîiul Erou al Noii Revoluții
Agrare, pentru contribuția hotăritoare la dezvoltarea In
tensivă ți modernizarea continuă a agriculturii româ
nești. Ia fundamentarea unei concepții științifice de largă
perspectivă privind locul ți rolul acestei ramuri de bază
a economiei naționale, pentru strălucita sa activitate con
sacrată, cu neasemuită dăruire patriotică ți abnegație re
voluționară, elaborării ți înfăptuirii planurilor și progra
melor de dezvoltare economico-socială a țării, chezășia
progresului multilateral al patriei, a afirmării el tot mai
puternice In rindul statelor libere, Independente și demne
ale lumii.
In telegrame este adus un cald ți respectuos omagiu
tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu,
proeminentă personalitate a vieții noastre politice, ilus
tru savant de reputație mondială, pentru contribuția deo
sebită adusă la infăptuirea politicii interne și externe a
partidului șl statului nostru, la progresul științei, Invățămtntulul ți culturii românești. Ia orientarea acestora
in direcțiile hotăritoare ale activității de edificare cu
succes a operei de construcție socialistă a patriei noas
tre.
Cu deosebită satisfacție ți mtndrle patriotică, partlclpanții la plenare, in numele tuturor oamenilor muncii pe
care tl reprezintă, au dat o înaltă apreciere strălucitei țl
neobositei activități pe pian internațional a secretarului
general al partidului, președintele Republicii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, promotor statornic al Idealurilor de
pace șl progres ale poporului nostru, care aduce o con
tribuție inestimabilă la soluționarea constructivă a pro

mașinile și instalațiile din dotare.
In fiecare schimb asigurăm asis
tența tehnică de specialitate cores
punzătoare. La această dată, noi
ne-am realizat sarcinile de plan ce
ne-au revenit pe luna ianuarie și
vom obține un spor de producție
de peste 6 000 tone cărbune. Este
un succes pe care minerii noștri ii
dedică aniversării zilei de naștere
a tovarășului Nicolae Ceaușescu și
îndelungatei activități revoluționa
re pe care ctitorul de țară nouă a
consacrat-o, cu pilduitoare dăruire,
împlinirii celor mai nobile Idealuri
ale poporului nostru. Din toată
inima îi adresăm celui mai iubit
fiu al națiunii noastre o caldă și
vibrantă urare de ani mulți, lumi
noși și rodnici în fruntea partidu
lui și statului.

Inițiative muncitorești de
mare eficiență. Am {ost anunțați ieri, sîmbătă, că la Întreprin
derea „Metalica" din Oradea s-a
realizat, pentru prima dată in țară,
folie de cupru cu grosimi între
10—70 microni. Cum s-a ajuns la
această premieră prestigioasă 7 O
grupă de electroniști din între
prindere avea nevoie de o folie
cu o grosime de ordinul micronilor.
S-au constituit mai multe co
lective de lucru. Fiecare a venit
cu o soluție de rezolvare. Puse „în
cînțar" cu maximum de chib
zuință, a avut cîștig de cauză so
luția cea mai simplă și mai efi
cientă. O inițiativă de toată lauda.
Apoi — după cum ne informează
Gheorghe Negruț, șeful comparti
mentului de creație tehnică — efor
turile au continuat tot cu un lucru
pretențios de ingeniozitate și înalt
profesionalism, de fapt cu ceea ce
era firesc: proiectarea stației pilot
pentru obținerea unor cantități spo
rite de folie, lucrare ce se finali
zează clftar în aceste zile.
Prin structura producției, între
prinderea „Electromureș" din Tîrgu
Mureș este un mare consumator
de granule P.V.C., materiale cos
tisitoare, energointensive. Calcule
le specialiștilor de la această uni
tate arată că, in urma procesului
tehnologic, pentru fabricarea con
ductorilor electrici și a cablajelor
auto rezultă anual circa 350 tone
resturi de granule P.V.C. Cum se pot
recupera aceste materiale prețioa
se, pentru a fi reintroduse în cir
cuitul economic ? întrebare la care
au încercat să răspundă specialiș
tii Întreprinderii. După numeroase
căutări și experimentări, o echipă
condusă de inginerul Cornel Bularca a găsit o soluție optimă. în
prezent, întreprinderea „Electro
mureș" este în măsură să recupe
reze toate resturile de granule
P.V.C. rezultate In urma procesu
lui tehnologic.

Produse noi, de înaltă
tehnicitate. In clnstea anlversăril zilei de naștere și

omagierii

le noi! revoluții agrare, demonstrlnd
cu puterea faptelor marile posibili
tăți de care dispune agricultura
noastră socialistă. In același timp,
au fost analizate, intr-un pronunțat
spirit critic și autocritic, cauzele care
au condus la neindeplinirea planu
lui de producție în unele unități și
au fost propuse măsuri și acțiuni
concrete pentru eliminarea neajun
surilor in organizarea activității, fo
losirea rațională, intensivă a fondu
lui funciar, a celorlalte mijloace de
producție șl a forței de muncă. în
respectarea riguroasă a disciplinei
tehnologice tn toate sectoarele.
Din dezbateri au rezultat conclu
zii practice, propuneri și inițiative
care să conducă la îmbunătățirea Ra
dicală a întregii activități, comuniș
tii, toți oamenii muncii din aceste
sectoare și ramuri ale economiei na
ționale angajîndu-se să acționeze cu
înaltă responsabilitate patriotică, sub
directa conducere a organelor și .or
ganizațiilor de partid, pentru îndepli
nirea exemplară a planului pe 1987
ți pe Întregul cincinal, a programe
lor speciale de creștere și moderni
zare a producției, pentru înfăptuirea
neabătută a hotărlrilor Congresului
al XIII-lea al partidului, a obiecti
velor noii revoluții agrare.
In încheierea lucrărilor. Intr-o
atmosferă de puternică angajare pa
triotică, participants la plenare an
adresat telegrame tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român,
președintele
Republicii
Socialiste
România.

în zilele de 22—23 ianuarie 1987
a avut loc la Varșovia o consfătuire
a secretarilor cu probleme ideolo
gice și internaționale ai Comitetelor
Centrale ale partidelor comuniste și
muncitorești din unele țări socia
liste. La consfătuire au participat :
— Din partea Partidului Comunist
Bulgar — Milko Balev, membru al
Biroului Politic, secretar al C.C. ;
Iordan Iotov, membru al Biroului
Politic, secretar al C.C. ; Dimităr
Stanișev, secretar al C.C. ; Stoian
Mihailov, secretar al C.C. ;
— Din partea Partidului Comu
nist din Cehoslovacia — Vasil Bilak,
membru al Prezidiului, secretar al
C.C. ; Jan Fojtik, membru supleant
al Prezidiului, secretar al C.C. ;
— Din partea Partidului Comunist
din Cuba — Carlos Aldana Esca
lante, secretar al C.C. ;
— Din partea Partidului Socialist
Unit din Germania — Kurt Hager,
membru al Biroului Politic, secretar
al C.C. ; Hermann Axen, membru
al Biroului Politic, secretar al C.C. ;
— Din partea Partidului Popular
Revoluționar
Laoțian —
Somlat
Hanthamat, secretar al C.C., pre
ședintele Comisiei de Propagandă al
C.C. ;
— Din partea Partidului Popular
Revoluționar Mongol — Tereendașlin Namsral, membru al Biroului
Politic, secretar al C.C. ; Țereenpiliin Balhaajav, secretar al C.C. ;
— Din partea Partidului Muncito
resc Unit Polonez — Jan Glowczyk,
membru al Biroului Politic, secretar
al C.C. : Henryk Bednarskl. secretar
al C.C. ;
— Din partea Partidului Comu
nist Român — Petru Enache, mem
bru supleant al Comitetului Politic
Executiv, secretar al C.C. ; Ion
Stoian. membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al
c.c. ;
— Din partea Partidului Muncito
resc Socialist Ungar — Matyas
SziirOs, secretar al C.C. î Janos
Berecz, secretar al C.C. ;
— Din partea Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice — Anatoli
Dobrînln, secretar al C.C. ; Vădim
Medvedev, secretar al C.C. ; Alexandr Iakovlev, secretar al C.C. ;
— Din partea Partidului Comu
nist din Vietnam — Tran Xuan Bach,
membru al Biroului Politic, secretar
al C.C. ; Dao Duy Tung, membru
supleant al Biroului Politic, secretar
al C.C.
Particlpanții la consfătuire au
efectuat un schimb de păreri cu
privire la unele probleme actuale ale
construcției socialiste, relațiilor in
ternaționale, precum și în legătură
cu activitatea politico-ideologlcă, în
lumina hotărîrilor congreselor parti
delor frățești și a rezultatelor intîlnlril de lucru a conducătorilor
partidelor comuniste și muncitorești
din țările socialiste membre ale
C.A.E.R., care a avut loc la Mos
cova. in noiembrie 1986.
în cadrul schimbului de pârcrl s-a
relevat faptul câ partidele frățești,
apliclnd creator principiile socialismului științific, aduc prjn experien
ța lor bogată și variată, prin reali
zările obținute o contribuție impor
tantă la practica edificării noii so
cietăți.
Subliniind Însemnătatea Înfăptuirii
programelor de dezvoltare economi
că și socială intensivă și accelerată,
adoptate de congresele partidelor
frățești, participanțil la consfătuire
au arătat necesitatea adincirii șl
perfecționării conlucrării dintre ță
rile socialiste in toate sferele de ac
tivitate, îrrfbunătățirii mecanismului
acesteia, corespunzător condițiilor și
necesităților actuale, in interesul fie
cărei națiuni și âl socialismului in
ansamblu. Sporirea eficienței colabo
rării, întemeiată pe principiile marxism-leninismului, egalității in drep
turi, independenței -și respectului
reciproc, pe dezvoltarea Inițiativei și
activității creatoare a fiecăruia din
tre partide și țări, întărirea unității
lor au menirea de a contribui la
creșterea prestigiului și forței de atracție a socialismului tn lume.
în cursul schimbului de păreri au
fost examinate căile, metodele și for
mele de colaborare dintre statele so
cialiste pentru punerea deplină in
valoare a potențialului de care dis
pune fiecare dintre ele. în mod de
osebit a fost subliniată insemnătatea
întreprinderii unor măsuri hotărite
și eficiente pentru realizarea progra
melor și acordurilor de colaborare
economică pe termen lung, a Pro
gramului complex al progresului
tehnico-științific al țărilor membre
ale C.A.E.R. pînă în anul 2000.
Participants la consfătuire au efectuat un schimb de informații cu
privire la manifestările ce se preco
nizează a se organiza, tn țările lor,
cu prilejul celei de-a 70-a aniversări
a Marii
Revoluții
Socialiste din
Octombrie, eveniment de importanță
deosebită, care a inaugurat o nouă
epocă în istoria omenirii.
Abordînd unele probleme legate de
activitatea ideologică și de propa
gandă, participanta la consfătuire
au efectuat un schimb de informații
cu privire la experiența acumulată
și au discutat căile privind ridicarea
la un nivel mai înalt a conținutului
și formelor muncii politico-ideologice, de propagandă și educație în spi
ritul luptei active pentru edificarea
socialismului și comunismului în ță
rile lor, al patriotismului și interna
ționalismului, pentru promovarea în
țelegerii intre popoare, pentru pace,
independență națională, democrație
și progres social.
S-a relevat necesitatea prezentării
mai pregnante a politicii și realiză

blemelor complexe ce confruntă omenirea, la Instaurarea
unui climat de destindere, înțelegere, încredere șl cola
borare intre națiuni, la înfăptuirea dezarmării, in primul
rind a celei nucleare, la edificarea unei lumi mai drepte
ți mai bune pe planeta noastră, activitate care a condus
la permanenta crețtere a prestigiului României pe arena
mondială, Ia recunoașterea iubitului nostru conducător ca
mare Erou al Păcii.
In telegrame se dă glas angajamentului ferm al comu
niștilor, al tuturor oamenilor muncii din agricultură. In
dustria alimentară, silvicultură ți gospodărirea apelor de
a munci cu intreaga răspundere, cu înalt spirit revolu
ționar pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor ce le re
vin din planul pe acest an și pe întregul cincinal, de a
Înfăptui exemplar orientările și indicațiile cuprinse in
cuvintărlle tovarășului Nicolae Ceaușescu la plenara C.C.
al P.C.R. și plenara lărgită a Consiliului Național al Agri
culturii din decembrie 1986, a obiectivelor noii revoluții
agrare, aducindu-ți astfel o tot mai mare contribuție la
transpunerea in viață a istoricelor hotărîri ale Congre
sului al XIII-lea al partidului, la înflorirea ți progresul
multilateral al României socialiste.
In aceste momente premergătoare aniversării zilei de
naștere țl îndelungatei activități revoluționare, de peste
cinci decenii, a secretarului general al partidului, pre
ședintele Republicii — sărbătoare scumpă întregului nos
tru popor — partlcipanțil la plenare adresează tovarășului
Nicolae Ceaușescu, din adincul inimilor, intr-o unitate de
gind ți simțire. In numele întregii țărănimi, cele mai
profunde sentimente de dragoste șl recunoștință pentru
tot ceea ce a făcut ți face spre binele țl fericirea na
țiunii, împreună cu cele mai calde țl respectuoase urări
de sănătate deplină, nesecată putere de muncă, ani mulți
țl fericiți pentru a ne conduce cu aceeași strălucire spre
noi succese, pentru înălțarea pe cele mat luminoase culmi
de progres șl civilizație a scumpei noastre patrii, Republica
Socialistă România.

OMAGIUL MUNCII
(Urmare din pag. I)

Consfătuirea secretarilor Comitetelor
Centrale ale partidelor frățești
din unele țări socialiste

îndelungatei activități
revoluțio
nare a secretarului general al parti
dului, sărbătoare scumpă Întregu
lui nostru popor, colectivul de
muncitori șl specialiști de la între
prinderea „Electrotimiș" din Timi
șoara, unitate distinsă cu înaltul
titlu de „Erou al Muncii Socialiste"
a obținut un succes deosebit : rea
lizarea unul utilaj de mare comple
xitate tehnică din familia roboților
industriali și manipulatoarelor care
poartă marca ELTIM.
— Este un utilaj in premieră
tehnică națională — ne spune in
ginerul Arke Marcus. Realizat intr-o
construcție modulizată, cu posibi
lități de adaptare la o gamă largă
de mișcări complexe, utilajul MRP12.5 a trecut cu succes toate pro
bele și încercările la care a fost
supus. Folosim acest prilej pentru
a raporta iubitului conducător al
partidului și statului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu, care
ne-a făcut marea onoare de a se
afla in mai multe rînduri in mij
locul nostru, Împreună cu mult
stimata tovarășă academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu, că
prețioasele Indicații ce ni le-a dat
privind participarea cu întregul
potențial uman, tehnic și de cerce
tare la realizarea programului de
automatizare, robotizare și electronizare a industriei au devenit pro
gram concret de muncă șl acțiune
pentru toți comuniștii, pentru toți
oamenii muncii de la „Electroti
miș".
Preocupați de introducerea In fa
bricație a unor noi produse, cu ca
racteristici tehnice superioare, care
să satisfacă Intr-o măsură tot mai
mare cerințele industriei de ex
tracție a țițeiului, colectivul de
oameni al muncii de la întreprin
derea de utilaj petrolier și repa
rații Teieajen a realizat un nou tip
de utilaj destinat executării de in
tervenții la sonde. Alimentat chiar
de la rețeaua electrică a sondei,
acest modern utilaj înlocuiește troliile transportabile, asigurtnd exe
cutarea in termen mult mai scurt
a lucrărilor de intervenții. Este de
reținut faptul că utilajul -a fost
realizat cu consumuri reduse de
metal și funcționează cu o canti
tate minimă de energie electrică.
Aceeași preocupare o au și oa
menii muncii de la Combinatul de
fibre, celuloză și hirtie din Sucea
va, care au realizat un nou sorti
ment de carton ondulat. Este vor
ba de cartonul hidrorezistent, un
produs superior, care asigură valo
rificarea mal bună a materiilor
prime și importante creșteri ale
productivității muncii. Acest tip de
carton servește la ambalarea mo
bilierului ce se transportă pe mare,
în cadrul combinatului a fost, de
asemenea, asimilată tehnologia de
fabricare a hîrtiei extensibile, tra
tată la suprafață. Este o hirtie re
zistentă, cu caracteristici
fizicomecanice superioare.
Grupaj realizat de
corespondenții „Scînteii
*

ZIARUL „SCÎNTEIA“ VA APĂREA
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Cronica zilei
Cu ocazia împlinirii a zece ani de
la restabilirea relațiilor diplomatice
dintre Republica Socialistă România
șl Spania, tntre miniștrii de externe
al celor două țări, loan Totu și
Francisco Fernandez Ordonez, a avut
loc Un schimb de telegrame de fe
licitare tn care se exprimă dorința
guvernelor român și spaniol de a
extinde și diversifica, tn spiritul În
țelegerilor la nivel Înalt, relațiile
bilaterale, precum și conlucrarea pe
plan internațional, tn folosul cauzei
păcii și securității In lume.
(Agerpres)
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rilor țărilor socialiste în domeniul
perfecționării democrației socialiste,
a cadrului de participare a oameni
lor muncii Ia conducerea întregii so
cietăți, în exercitarea drepturilor și
libertăților omului, precum și pe
planul relațiilor dintre națiuni. Au
fost examinate unele aspecte privind
intensificarea studierii problemelor
teoretice și practice ale construcției
socialiste. Reprezentanții partidelor
frățești au făcut un schimb de pă
reri privind aplicarea largă a meto
delor științifice în activitatea de educație1 socialistă, precum și dezvol
tarea bazei tehnico-materiale a mij
loacelor de informare în masă și de
cultură din țările socialiste.
Au fost condamnate propaganda
agresivă a forțelor imperialiste reac
ționare, încercările de amestec în
treburile interne ale țărilor socia
liste, îndeosebi sub pretextul fals al
apărării drepturilor șl libertăților omului, naționalităților și cultelor re
ligioase, de răspîndire a concepțiilor
naționaliste și șovine. în acest con
text, un accent deosebit s-a pus pe
necesitatea conlucrării active intre
țările socialiste în vederea informă
rii reciproce, largi și obiective, a
prezentării realizărilor istorice ale
popoarelor lor, a problemelor pe care
le soluționează.
în cadrul schimbului de păreri pri
vind unele probleme Internaționale,
s-a arătat că eforturile depuse de
statele socialiste In Anul Interna
țional al Păcii In lupta Împotriva
primejdiei nucleare, pentru crearea
unui sistem cuprinzător de securita
te internațională exercită o inrîurire
favorabilă asupra climatului politic
tn lume, a opiniei publice mondiale.
O contribuție majoră la lupta împo
triva primejdiei nucleare a consti
tuit-o Declarația, din 15 Ianuarie
1986, a secretarului general al C.C.
al P.C.U.S., M. S. Gorbaciov, cu pri
vire la lichidarea pe etape, pînă la
•firșitul acestui secol, a tuturor ar
mamentelor nucleare. Reprezentanții
partidelor frățești au subliniat în
semnătatea deosebită a propunerilor
Uniunii Sovietice de la Reykjavik,
care constituie o mărturie a forței
unei gindlrl politice noi, permițînd
milioanelor de oameni să se convin
gă că este posibilă o reducere sub
stanțială și rapidă a arsenalelor nu
cleare.
Programul tovietlc de dezarmare
nucleară, programul de la Budapes
ta privind reducerea forțelor armate
și armamentelor in Europa, alte ini
țiative constructive ale țărilor socia
liste demonstrează o abordare nouă
a problemelor internaționale cardi
nale, o Înaltă responsabilitate față de
destinele omenirii. S-au activizat eforturile diferitelor partide politice,
ale unor largi mișcări sociale, Inclu
siv ale unor cercuri religioase, tn
lupta pentru dezarmare, securitate,
colaborare și pace.
Totodată, la consfătuire s-a subli
niat că in viața internațională nu s-a
produs o cotitură. Situația interna
țională continuă să se mențină deo
sebit de complexă și gravă. Aceasta
impune ca toate statele iubitoare de
pace, toate forțele care se pronunță
Împotriva războiului să acționeze cu
si mai multă energie și perseverență
Împotriva politicii imperialiste agre
sive, a planurilor de intensificare a
cursei Înarmărilor nucleare și con
venționale. de extindere a acesteia
In spațiul cosmic. Nici un fel de
deosebiri de concepții ideologice, po
litice sau de altă natură nu trebuie
să constituie un obstacol in calea
colaborării in lupta pentru
aceste
țeluri ; principalul este ceea ce uneș
te, și nu ceea ce deosebește aceste
forțe.
Partlcipanțil la consfătuire au
reafirmai hotărlrea partidelor șl ță
rilor lor ca, în colaborare cu celelal
te țări socialiste, cu toate statele,
fără deosebire de orlnduire socială,
cu toate forțele care se pronunță
pentru pace, să-și aducă
întreaga
contribuție
la Întărirea păcii, la
triumful rațiunii și înțelegerii. Ele
vor milita ferm pentru soluționarea
problemei fundamentale a epocii
noastre — Înfăptuirea dezarmării nu
cleare, Întărirea securității generale,
edificarea unei lumi a păcii, in care
să fie exclusă folosirea forței în re
lațiile internaționale, să fie asigurată
existența liberă și demnă a fiecărui
om, a fiecărui popor, a
Întregii
omeniri.
Participanțil la consfătuire au
abordat unele probleme legate de
situația din Orientul Mijlociu, Afri
ca de Sud, America Latină, Asia de
Sud-Est, au exprimat solidaritatea cu
toate popoarele care luptă împotriva
colonialismului, neocolonialismului și
rasismului. S-a menționat caracte
rul destabilizator al politicii impe
rialismului, in primul rind a celui
american. S-a subliniat necesitatea
reglementării conflictelor existente
tn diferite zone ale lumii pe calea
tratativelor, pe baza respectării su
veranității și independenței statelor,
a dreptului fiecărui popor de a-și
hotărî singur destinele, fără nici un
amestec din afară. S-a subliniat le
gătura indisolubilă dintre asigurarea
păcii, dezarmare și dezvoltare, solu
ționarea globală
a problemelor
subdezvoltării, datoriilor externe ale
țărilor în curs de dezvoltare, instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale.
Consfătuirea s-a desfășurat intr-o
atmosferă cordială, de lucru, în spi
ritul unității tovărășești. La lucrări
le consfătuirii au participat, de ase
menea, activiști cu munci de răspun
dere ai Comitetelor Centrale ale
partidelor frățești.

MANIFESTĂRI CONSACRATE
ANIVERSĂRII UNIRII
NEW YORK 24 (Agerpres). — La
Biblioteca română din New York
a avut loc o seară culturală consa
crată aniversării Unirii Principate
lor. Cu acest prilej a fost organiza
tă expoziția documentară de foto
grafii „Momente din lupta poporu
lui român pentru unitate și inde
pendență națională
*.
A fost prezentată, de asemenea,
o expoziție de carte social-politici
românească, in care, la loc de
frunte, se afli opere ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România.
BONN 24 (Agerpres). — La Bonn
a avut loc o manifestare culturală

consacrată aniversării Unirii Prin
cipatelor. Cu acest prilej a fost
evidenfiată semnificația actului po
litic din ianuarie 1859 in dezvol
tarea multilaterală a României con
temporane. S-au relevat succesele
remarcabile obținute de poporul ro
mân, îndeosebi in perioada de cind
la conducerea țării se afli tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
A fost organizată, de asemenea,
o
expoziție
de carte
româ
nească, la loc de frunte aflindu-se
lucrări din opera președintelui
Nicolae Ceaușescu. Cu aceeași oca
zie a fost prezentat filmul docu
mentar „Unirea — permanență a
istoriei poporului român
*.

Grecia se opune instalării de noi rachete
nucleare in
ATENA 24 (Agerpres). — Lulnd
cuvintul în cadrul dezbaterilor din
parlament pe marginea politicii gu
vernului in domeniul apărării, pri
mul ministru al Greciei, Andreas
Papandreu, a subliniat că țara sa „se
pronunță nu numai pentru reducerea
arsenalelor nucleare, ci și pentru
eliminarea tuturor armelor nucleare
de pe Pămînt". Premierul a adăugat
că guvernul elen se opune ampla
sării de noi rachete nucleare in Eu
ropa și iși rezervă dreptul de a eli
mina toate armele nucleare de pe te
ritoriul său, chiar dacă acestea apar
țin forțelor militare americane din
Grecia. în acest sens, vorbitorul a
anunțat că guvernul elen intențio-

nează să Înceapă tratativele cu
S.U.A, cu privire la viitorul bazelor
militare americane de pe teritoriul
grecesc, valabilitatea acordului refe
ritor la acestea urmind să expire in
1988. în ceea ce privește refuzul
Greciei de a negocia cu S.U.A. am
plasarea de noi arme sau moderni
zarea celor existente, Andreas Pa
pandreu a precizat că este vorba de
o „decizie unilaterală a poporului
grec, a guvernului și parlamentului
său".
în încheiere, șeful guvernului grec
și-a reafirmat hotărlrea de a conti
nua să depună eforturi pentru reali
zarea In Balcani a unei zone lipsite
de arme nucleare.
I

Evoluția conflictului iraniano-irakian
TEHERAN 24
(Agerpres) — în
cadrul operațiunilor din sudul frontu
lui, forțele Iraniene au efectuat o
nouă Înaintare in liniile de apărare
Irakiene pe malul de vest al riulul
Jasim, capturînd noi poziții șl resplngtnd două contraofensive ale
trupelor Irakului, informează agen
ția IRNA.
O rachetă de tip sol-sol a fost lan
sată de forțele Iraniene asupra unul
obiectiv economic șl militar din
Bagdad. Au mai fost bombardate cu
rachete orașul Basra *1 instalațiile
petroliere de la Banmll. Alte 16
orașe Irakiene au fost supuse unor
bombardamente iraniene de artilerie
relevă agenția IRNA.
Orașele Isfahan, Tabrii și Qom din
Iran au fost ținta unor raiduri aerie
ne irakiene.

BAGDAD 24 (Agerpres) — Forțele
Irakiene din sectorul central al
frontului au respins un atac lansat
de o divizie iraniană care a fost
anihilată in cea
mal mare parte
Înainte de a reuși să ocupe vreo por
țiune de teren, a anunțat un purtă
tor de cuvlnt militar la Bagdad, citat
de agenția INA. Armata irakiană a t
respins citeva acțiuni de Înaintare
ale trupelor iraniene la sud de lacul
Al-Asmak.
Avioanele de luptă Irakiene au în
treprins vineri raiduri de bombarda
ment asupra a patru orașe din
Iran — Qom, Isfahan, Tabriz șt
i
DezfuL
O rachetă aol-sol lansată de forțe
le iraniene asupra Bagdadului a
lovit un cartier de locuințe din capi
tala irakiană, provodnd victime In
i
rindul populației.

Dezvoltarea economiei cehoslovace în 1986
PRAGA 24 (Agerpres). — La Praga au fost date publicității rezulta
tele Îndeplinirii planului de dezvol
tare economică și socială a R.S. Ce
hoslovace pe anul 1986, relatează agenția C.T.K. Venitul național a
crescut cu 3,4 la sută, față de sporul
de 3,5 Ia sută prevăzut de plan.
în comunicatul Direcției federale
de statistică se subliniază că, in
comparație cu cel de-al 7-lea cinci
nal (1981—1985), a crescut eficiența
utilizării resurselor materiale. Pro-

da creșterea spiralei înarmărilor,
nu putea si rămină fără un puter
nic ecou. Este demn de remarcat
faptul ci liderii tuturor partidelor
politice aflate in disputa electorală
se pronunță pentru destindere tn
Europa, pentru necesitatea de a
ajunge la reducerea înarmărilor Și
la înlăturarea pericolului nuclear.
Dacă exiști, totuși, unele deose
biri, acestea «înt mai mult de
accent, social-democrații și ecologiștii subliniind, cu mai multă
pregnanță, necesitatea trecerii neIntirziate la acțiuni concrete de de
zarmare, cu precădere retragerea
imediată a eurorachetelor.
Sistemul electoral din
R.F.G.
prezintă anumite particularități,
determintnd o „scindare
*
a votu
rilor cetățenilor. Astfel, un „prim
*
vot
ie acordă unei persoane în
scrise pe lista federală, in timp ce
un „pot secund
*
este dat pentru
lista locală (de land) a unui anu
mit partid. Conform acestui sistem.
In Bundestag sint admiși 248 de
deputați aleși In mod direct și un
număr egal de deputați desemnați
prin listele comunicate de
către
partidele care participă la alegeri.
„Voturile secunde
*
sint decisive
In ceea ca privește raportul de
forțe intre partide In Bundestag,
deoarece pe baza lor se determină
numărul de mandate care revin
fiecărui partid.
In ajunul prezentării ta urne,
sondajele de opinie indicau un avans
al U.C.D./U.C.S., deși, In ultima
parte a campaniei electorale, s-a
înregistrat o redresare a situației
social-democraților. Dincolo Insă de
asemenea pronosticuri, actualul
scrutin iși are importanța sa evi
dentă, deoarece va stabili raportul
forțelor politice in Bundestag pen
tru următorii patru ani.
Bonn

C. VABVAKA

I------------------------

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 25 ianuarie, ora 20 — 28 Ia
nuarie, ora 20. In țară: Vremea va fi
In general umedă. Cerul va fl mai mult
noros. Vor cădea precipitații locale la
Început numai sub formă de ninsoare,
apoi cu tendințe de transformare în lapovlță și ploaie pentru zonele din su
dul țării. Vlntul va sufla slab plnă la
moderat cu intensificări In eslul țării
șl zona de munte, spulberind trecător
zăpada. Temperatura aerului va scădea
la Început, apoi va fl în creștere. Mini
mele vor fl cuprinse între minus 12 și
minus 2 grade, mai coborile in depre
siuni, dar mai ridicate In sud-vest, In
jur de zero grade. Maximele vor
oscila tntre minus 7 și plus 3 gra
de. Ceață
slabă. Condiții
de po
lei. In București : Vreme tn gene
ral umedă. Cerul va fi mal mull
noros. Vor cădea ninsori temporare cu
tendință de transformare în ' lapoviță
și ploaie. Vînt slab pînă la moderat.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
tntre minus 8 și minus 5 grade, cele
maxime între minus 3 șl zero grade.

CONSFĂTUIRE. La Moscova a
Iavut loc o consfătuire la C.C. al
P.C.U.S. în cadrul căreia au fost
discutate sarcinile organizațiilor de
I
partid, ale organelor de stat și
economice legate
de infăptuirea
hotăririi C.C. al P.C.U.S. „Cu pri
vire la măsurile urgente pentru
I
creșterea productivității muncii in
agricultură pe
baza introducerii
unor forme raționale de organiIzare a acesteia șl a autogestiunii",
transmite agenția T.A.S.S. în în
cheiere a luat cuvintul secretarul
general al C.C. al P.C.U.S., Mihail
I
Gorbaciov.

capitaliste șl cu cele in curs de
dezvoltare, participind consecvent
și activ la elaborarea și traducerea
iu viață a
propunerilor privind
consolidarea securității internațio
nale și a colaborării pașnice.

ȘEDINȚĂ. La Varșovia a avut
loc o ședință a Consiliului de Mi
niștri al R. P Polone, care a examinat probleme de politică externă
și ale activității internaționale a
Poloniei. S-a relevat că, și în viitor. Polonia va dezvolta relațiile
sale cu statele socialiste, cu țările

PREȘEDINTELE
CIPRULUI,
Spyros Kyprianou, a reafirmat ati
tudinea pozitivă a guvernului său
față de ideea convocării unei con
ferințe internaționale consacrate
problemei cipriote, așa cum a pro
pus U.R.S.S. — relatează agenția
A.D.N.

■
•
I

ILE DE PRESA

e scurt
APEL. Ziarul „Nodon Sinmun"
cheamă autoritățile sud-coreene să
accepte fără intîrziere propunerile
de pace ale R.P.D. Coreene. In ca
zul în care autoritățile sud-coreene
doresc intr-adevăr destinderea și
dialogul și sint interesate in con
vorbiri la cel mai înalt nivel, tre
buie să manifeste o atitudine pozi
tivă față de convorbirile politice
și militare la nivel ridicat propuse
recent de R.P.D.C., scrie ziarul.
CONGRESUL P.S. DIN JAPO
NIA. La Tokio s-au Încheiat lu
crările Congresului Partidului So

I
ț
I

i
ductivltatea muncii sociale • sporit I
cu 2,7 la sută, dar, menționează co
municatul, nu au fost atinși Indica
torii privitori la calitate și reduce »
rea prețului de cost al produselor.
Producția industrială a crescut tn
anul 1986 cu 3,1 la sută, față da 2,6
la sută cit prevedea planul de stat
Volumul global al producției agri I
cole a Înregistrat un spor de 0,5 la
sută in comparație cu anul 1985. atingind nivelul prevăzut de planul
de stat.

Scrutin parlamentar în R.F.G •
Aștăzi, aproximativ 45 milioa
ne de cetățeni cu drept de vot
ai R.F.G. sint' chemați să aleagă un
nou Bundestag. Deoarece In legis
latura trecută nici un partid nu a
deținut majoritatea absolută, R.F.G.
a fost guvernată de o coaliție for
mată din gruparea Uniunea Creș
tin Democrată / Uniunea Creștin
Socială, pe de o parte, și Partidul
Liber Democrat, pe de alta, tn opo
ziție s-au aflat Partidul SocialDemocrat și Partidul Ecologist. $i
'tn această campanie electorali,
partidele protagoniste slnt U.C.D.t
U.C.S. și P.S.D., care au desemnat
drept candidați la conducerea vi
itorului guvern pe actualul cancelar
federal Helmut Kohl și, respectiv,
Johannes Rau. Toate cele patru
partide reprezentate in parlament
s-au angajat intr-o puternici dis
pută electorală, estompată doar de
rigorile acestei ierni, incercînd, prin
programe și cuvintărl electorale,
să-și atragi un supliment de vo
turi.
tn centrul dezbaterilor s-au aflat
problemele economice. Partenerul
principal al coaliției guvernamen
tale, gruparea U.C.D./U.C.S., și-a
exprimat hotărlrea de a urmări, cu
unele corijări, aceeași politici. Ar
gumentele : creșterea tn ultimii
patru ani, in medie, cu 2,5 la sută
a produsului social brut, sporirea
exporturilor, reducerea inflației. Cu
unele deosebiri de accente, P.L.D.
afirmă o poziție asemănătoare.
Partidele din opoziție scot insă in
evidență faptul ci, in anii actua
lei coaliții guvernamentale, numă
rul celor fără de lucru a sporit
continuu, incit la sfirșitul lui 1986
se ridica la aproximativ 2,2 mili
oane, iar salariile au rămas mult in
urmă față de creșterea profiturilor
întreprinderilor.
Preocuparea maselor largi față
de agravarea situației internațio
nale, determinată înainte de toate

i
i

cialist din Japonia. Socialiștii ja
ponezi se pronunță pentru dezvol
tarea țării pe calea păcii, Înțelege
rii și cooperării cu toate popoarele,
împotriva creșterii forțelor armate
naționale. Ei luptă pentru apăra
rea democrației, pentru drepturile
șl interesele vitale ale oamenilor
muncii niponi, relatează agenția
T.A.S.S.

„DECLARAȚIA DIN MEXIC
,
*
în capitala Mexicului au luat sfîrșit
lucrările Conferinței extraordinare
a Comisiei Economice O.N.U. pen
tru America Latină (C.E.P.A.L.).
Țările din America Centrală și din
Caraibi, participante la reuniune,
au adoptat „Declarația din Mexic",
care subliniază că democrația, pa
cea. dezvoltarea și solidaritatea re
prezintă principiile pe care trebuie
să se bazeze strategia de transfor
mare economică și socială a re
giunii.
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Inițiative constructive în numele
Vastă activitate creatoare sub semnul
responsabilității pentru destinele întregii umanități idealurilor de pace, independență și progres
Apariția in Argentina a volumului „Nicolae Ceaușescu — Probleme cardinale ale contemporaneității.
Lichidarea subdezvoltării și făurirea unei noi ordini economice internaționale"
BUENOS AiRES 24 (Agerpres). - Aprecierea șl stima deosebite față
de opera și personalitatea președintelui Republicii Socialiste România,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, interesul generat de originala sa operă
politică xe răspunde problematicii complexe a vieții Internaționale, aspi
rațiilor popoarelor din America Latină, de pe alte meridiane ale lumii,
și-au găsit o nouă ilustrare prin apariția în Argentina a volumului
consacrat gîndirii social-politice a președintelui României :
„NICOLAE CEAUSESCU - PROBLEME CARDINALE ALE CONTEMPO
RANEITĂȚII. LICHIDAREA SUBDEZVOLTĂRII Șl FĂURIREA UNEI NOI
ORDINI ECONOMICE INTERNAȚIONALE”.
Tipărit în condiții grafice alese, în Editura „Enrique S. Rueda
*
din
Buenos Aires, volumul are pe copertă
portretul
tovarășului
Nicolae Ceaușescu. Ca moto al volumului a fost ales un citat din
scrierile președintelui României, care definește, intr-o expresie sintetică,
modul de a privi devenirea lumii : ...„Sint multe obstacole de învins
pe calea făuririi noii ordini economice internaționale. De felul meu sini
optimist și am încredere in forța popoarelor, in solidaritatea și voința
lor de a schimba vechile stări de lucruri, de a asigura victorio luptei
de eliberare, victoria cauzei independenței și suveranității, crearea unei
lumi mai drepte și mai bune”.

menllor, a! popoarelor.
Volumul
este structurat în cinci
capitole:
„Popoarele, o «mare putere», fără
arme și fără armate, pot impune
o nouă ordine economică mondia
lă”; „Fiecare națiune are dreptul
să-și aleagă, așa cum dorește, ca
lea dezvoltării”; „Pentru o strate
gie globală a dezvoltării”; „Proce
se și tendințe actuale pe
arena
mondială”; „România: colaborare
activă cu toate țările in curs de
dezvoltare".
Pentru a scoate și mai puternic
In evidență valoroasele idei
ale
președintelui Nicolae Ceaușescu
prezentate în volum, subcapitolele
relevă cititorului de limbă spaniolă
bogăția de considerații, soluțiile ce
se impun, strategia dezvoltării ge
nerale. „Intre «Sudul» sărac și
«Nordul» bogat, se subliniază, se
află o prăpastie nedemnă de seco-

Prefața volujnulul, semnată de
dr. Oscar Eduardo Alende, eviden
țiază considerentele care au impus
cu necesitate tipărirea acestei lu
crări. „Apariția primei ediții argentîniene a volumului consacrat
președintelui Republicii Socialiste
P.omânia, Nicolae Ceaușescu, care
prezintă concepțiq, sa exprimată în
diferite foruri asupra subdezvoltă
rii și făuririi unei noi ordini eco
nomice internaționale, o consider
deosebită din două motive funda
mentale : în primul rînd Intrucît
apare intr-o perioadă de consoli
dare a democrației în Argentina ;
pe lingă aceasta și, îri principal,
datorită faptului Că vede lumina
tiparului în momente în care sis
temul financiar internațional, folo
sit ca pîrghie de dominare a ță
rilor lumii a treia, prin Interme
diul datoriilor lor externe, consti
tuie temă de discuție zilnică în
rîndurile poporului nostru”. „De
aceea — scrie semnatarul prefe
ței — înțeleg că lucrarea președin
telui Nicolae Ceaușescu, ale cărui
capacități de gîndire și spirit crea
tor
au impulsionat o politică
activă, dinamică, constructivă, ra
țională și realistă, va fi de mare
utilitate. întrucît va aduce elemen
te foarte importante pentru clari
ficarea problemei dezbătute”.
Relevînd faptul că la baza
concepției președintelui
Nicolae. Ceaușescu privind restruc
turarea actualelor relații economi
ce inechitabile din lume stă o anallză științifică, profundă a reali
tății, prefața scoate in evidență
principiile și acțiunile menite să
ducă la instaurarea unei noi or
dini economice internaționale —
așa cum o gindește șeful statului
român în doctrina sa, care „dă
răspuns problemei esențiale susținînd că omul este scopul și moti
vul întregii activități sociale, iar
populația reprezintă cea mai mare
bogăție a fiecărei țări”. Fără îndo
ială. scrie în încheiere dr. Oscar
Eduardo Alende, volumul „Proble
me cardinate ale contemporaneită
ții. Lichidarea subdezvoltării și
făurirea unei noi ordini economi
ce internaționale” va îmbogăți bi
bliografia fundamentală pentru stu
diul problemelor importante și
acute pe care le abordează.
In cuvîntul introductiv al volu
mului, din partea editorului lucră
rii. se subliniază că. „preocupat da
numeroasele probleme ale efortu
lui gigantic de a construi o nouă
societate românească, bazată pe
principiile socialismului, Înțeles și
interpretat în mod creator și
original,
președintele
Nicolae Ceaușescu a înțeles de la
început că problemele naționale
specifice nu pot fi desprinse din
contextul economic, politic și so
cial al lumii contemporane”. „De
a< eea — se relevă — viziunea sa
asupra problemelor actuale ale
secolului al XX-lea este de fac
tură globală și sintetică. Solida sa
cunoaștere a mecanismelor esen
țiale ale economiei mondiale l-a
dus implicit la cunoașterea meca
nismelor universale, dar nu din
perspectiva îngustă a unul expert,
ci din viziunea amplă a omului
politic plin de responsabilitate pen
tru destinele propriului popor, dar
și
pentru
destinul
omenirii”.
„Președintele Nicolae Ceaușescu
— se spune în continuare — a
dovedit că se numără printre
puținele personalități politice de
talie mondială pentru care solu
ționarea cu succes a problemelor
interne nu este suficientă intr-o
lume a interdependenței și coope
rării. Concepția sa generoasă, de
rezonanță mondială asupra proble
melor majore ale lumii contempo
rane — intre care necesitatea unei
noi ordini economice internaționale,
ce nu poate fi depășită ca priori
tate decît de imperativul păcii —
nu este rodul
unei preferințe
subiective, ci concluzia, adevărul
științific la care a ajuns în urma
unei ' vaste experiențe, a unei
profunde meditații, bazată pe cu
noașterea realităților contemporane
șl pe sesizarea cu acuitate a ten
dințelor ascunse sau mai puțin evi
dente din economia mondială, bîntuită frecvent de crize din ce in ce
mai grave”.
„Marea
contribuție
teoretică
și practică a președintelui
Nicolae Ceaușescu la instaurarea
unei noi ordini economice mon
diale. la eliminarea
subdezvol
tării și stabilirea unui nou climat
politic pentru a aborda complexi
tatea problemelor mondiale ale
prezentului nu poate fi încă eva
luată pe deplin, întrucît nu a înce
tat nici o clipă să militeze pentru
aceste idealuri concrete ale omeni
rii”, subliniază editorul, care conchi
de: „Consecvența și competența cu
care a acționat pînă acum pentru
cauza noii ordini economice interna
ționale îl definește pe președintele
Nicolae Ceaușescu ca pe cel mai
strălucit apărător și exponent al ei.
Selecția de texte cuprinse în vo
lum va oferi cititorilor de limbă
spaniolă dovada «unei părți a nobi
lului efort al președintelui Româ
niei, a remarcabilei sale capacități

lul XX, șl omenirea are nevoie de
o nouă ordine economică, nu in
formă, ci în conținut — obiectiv
care poate fi realizat, pe calea pro
gresului, numai prin unitatea și so
lidaritatea țărilor in curs de dez
voltare”. Se evidențiază, totodată,
că, în fața subdezvoltării, Îndato
ririle țărilor in curs de dezvoltare
șl ale celor dezvoltate sînt comune,
că o rată înaltă a acumulării con
stituie un factor decisiv al dezvol
tării economico-sociale.
Prezentarea noului volum din
gîndlrea social-politică a președin
telui Nicolae Ceaușescu a avut loc
la Centrul cultural „General San
Martin”, prestigios loc de conferin
țe și reuniuni internaționale, și s-a
desfășurat într-o atmosferă sărbă
torească, mareînd un moment deo
sebit in cadrul relațiilor tradiționa
le de prietenie dintre România și
Argentina.
La manifestare au participat
procurorul general al republicii,
Ricardo Molinas, secretar de stat
al Centralei Naționale de Informa
ții ; Facundo Suares, personalitate
a partidului guvernamental „Uniu
nea Civică Radicală” ; Simon Al
berto Lazara, președintele Parti
dului Socialist Unificat ; Fanny
Edelman, membru In Comisia poli
tică a C.C. al Partidului Comunist
din Argentina, șeful secției relați
ilor externe a partidului ; alte per
sonalități argentiniene, oameni de
afaceri, scriitori, ziariști.
In acest cadru, Simon Alberto
Lazara și directorul ziarului „La
capital”, Ovidio Severo Lagos, au
exprimat admirația lor față de per
sonalitatea internațională marcantă
a președintelui României, față de
concepția sa realistă cu privire la
soluționarea problemelor cardinale
ale contemporaneității.
„In opera președintelui României,
a declarat Simon Alberto Lazara,
nu se face numai o prezentare a
problemelor vieții contemporane, ci,
dimpotrivă, se avansează propuneri
șl soluții Îndreptate către un obiec
tiv central : stabilirea unei noi or
dini economice internaționale, care
semnifică, in gîndirea președintelui
României, crearea unei autentice
democrații economice internaționa
le, egalitate in drepturi șl dimi
nuarea
decalajului care desparte
lumea în țări bogate și sărace. Este
clar că această democratizare a re
lațiilor internaționale, care are la
bază justiția, respectul, egalitatea,
va contribui la menținerea păcii”.
„Factorii
economici, politici șl
sociali, in evoluție permanentă,
privind făurirea unei noi ordini
economice internaționale sînt tra
tați în magistrala operă a președin
telui Nicolae Ceaușescu cu o deo
sebită profunzime și In cadrul unei
absolute realități. Amplă viziune a
unui om politic, plin de responsa
bilități în favoarea și în beneficiul
poporului
său, precum și pentru
destinele umanității, este reflectată

de gindlre clarvăzătoare, aflată sub
semnul
responsabilității față de
generația actuală vi de cele vii
toare”.
Volumul
evidențiază apoi, sub
titlul „Argument", marea semnifi
cație a vastei opere social-politice
a președintelui României, care re
flectă și aprofundează problemele
majore
ale
contemporaneității.
„Lucrarea «Nicolae Ceaușescu —
probleme cardinale ale contempora
neității. Lichidarea subdezvoltării
și făurirea unei noi ordini econo
mice internaționale», se arată, reu
șește să redea, în toată amploarea
ei, imaginea reală a gîndirii pre
ședintelui României asupra tuturor
problemelor grave ale lumii noas
tre, a soluțiilor originale, profund
revoluționare pe care le întrevede",
în continuare, analizîndu-se cu
prinzător fenomenul subdezvoltă
rii, este relevată concepția origi
nală,
profund
științifică
a
președintelui Nicolae Ceaușescu asupra cauzelor care au determinat
și mențin actuala criză economicoflnanciară.
Importanța lucrării — se subli
niază in continuare — are un su
port real in faptul că ea cuprinde
idei și teze de o mare forță de pă
trundere, idei revoluționare, proprii
președintelui României, în stare să
sensibilizeze opinia publică inter
națională, întreaga omenire asupra
faptului că în lichidarea subdezvol
tării statele In curs de dezvoltare
și cele dezvoltate au răspunderi co
mune. Iar calea spre o soluționare
reală și eficientă a acestor proble
me o constituie, așa cum sublinia
ză președintele României. „înlătu
rarea cu desăvîrșire a vechilor re
lații de inechitate șl asuprire șl
realizarea unor raporturi interna
ționale noi, bazate pe egalitate, pe
echitate”.
„în
concepția
președintelui
României — se arată în încheiere
— o astfel de soluție poate să
triumfe numai prin strădaniile tu
turor statelor lumii, fie dezvoltate,
fie în curs de dezvoltare, prin co
operarea activă, In strlnsă unitate,
a țărilor în curs de dezvoltare.
A face cunoscute astfel de Idei,
astfel de concepții în Argentina,
țară care se confruntă acut cu toa
te aceste probleme, țară care poate
să spună un cuvînt Important In
lupta
Împotriva
subdezvoltării,
pentru o nouă ordine economică
mondială, constituie un demers util,
oportun”.
înmănunchlnd o bogată selecție
din scrierile și cuvîntările
pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, lu
crarea „Probleme cardinale ale
contemporaneității. Lichidarea sub
dezvoltării și făurirea unei noi or
dini economice internaționale” pre
zintă sugestiv, convingător,
prin
titluri
și subtitluri
revelatorii,
ideile-forță. esența gîndirii profund
revoluționare a tovarășului
Nicolae Ceaușescu privind dezvol
tarea ca un drept inalienabil al oa-

cuprinzător în această operă, care
are ca scop să facă cunoscute
prolifica activitate a președintelui
României și profunda sa cunoaștere
a unor probleme atit d'e importante
nu numai pentru țara sa, ci pentru
întreaga lume. Este deci o carte
deosebit de utilă pe care trebuie să
o învățăm, o carte importantă în
cel mai mare grad pentru ca ge
nerațiile viitoare să fie conduse de
gîndirea pe care ne-o dă președin
tele României, această gîndire pe
care a scris-o mai mult din inimă
decît din” pana sa. A face publice
astfel de idei, astfel de concepții
în Argentina, țară care poate să
pronunțe
cuvinte cu greutate in
lupta împotriva subdezvoltării, pen
tru o nouă ordine economică mon
dială,
constituie o acțiune înțe
leaptă, avîndu-se în vedere că opera
președintelui României ne oferă și
nouă, argentinienilor, Învățăminte
utile”.
Luînd cuvîntul, Enrique Santiago
Rueda, a arătat că, în calitatea sa
de editor, are o mare plăce
re și onoare, în același timp, de a
lansa această a doua carte din vas
ta operă a președintelui României,
Nicolae Ceaușescu, apărută in Ar
gentina. Prima lucrare, avînd ca
titlu „Democratizarea relațiilor in
ternaționale”, iar cea prezentă —
„Probleme cardinale ale contempo
raneității. Lichidarea subdezvoltării
și făurirea unei noi ordini econo
mice internaționale” — subordo
nează teme ce preocupă toate po
poarele Care sînt vital interesate în
a lichida subdezvoltarea și a trăi în
pace și colaborare — a subliniat vor
bitorul. „Marele aport al președin
telui României la soluționarea aces
tor probleme este bine cunoscut șl
deosebit de apreciat In toată lumea.
Acestea au fost motivele care m-au
determinat să editez operele pre
ședintelui României”.
„Intre conducătorii lumii de azi
se impune cu pregnantă personali
tatea remarcabilă a președintelui
României, Nicolae Ceaușescu”. De
aceea — a spus vorbitorul — „oa
menii politici și ziariștii de pe toa
te continentele îl denumesc pe
bună
dreptate pe președintele
Nicolae Ceaușescu omul păcii, al
înțelegerii și armoniei între po
poare, omul marilor contribuții la
soluționarea pe calea tratativelor a
celor mai complicate probleme con
temporane".
Concepția
președintelui
Nicolae Ceaușescu asupra noii or
dini economice s-a transformat In
tr-o componentă de bază a liniei
politice a statului român pentru
restructurarea radicală a relațiilor
economice și politice între națiuni.
Această concepție — a încheiat
vorbitorul — are profunde rădăcini
în toată gîndirea, activitatea poli
tică și personalitatea președintelui
României. „De aceea, n-am nici o
îndoială că această lucrare a pre
ședintelui României va fi bine pri
mită și va fi citită cu interes in
Argentina, de către poporul argen
tinian, care șl el este vital Intere
sat In eliminarea subdezvoltării și
făurirea unei noi ordini economice
internaționale”.
In cuvîntul său, Gerardo Lopez
Alonso, director al prestigioasei
reviste social-economlce, de mare
tiraj, ,.Mercado”, a arătat că
opera
președintelui
României,
Nicolae Ceaușescu
„Probleme
cardinale ale contemporaneității.
Lichidarea subdezvoltării și făurirea
unei noi ordini economice interna
ționale” — promovează o temă de
actualitate
stringentă, cum este
aceea a creării unei noi ordini economice mondiale, problemă ce
preocupă tot mai intens oamenii de
știință, politicienii și instituțiile do
specialitate din toată lumea.
Referlndu-se la vastul domeniu
tratat
în
opera
președintelui
Nicolae Ceaușescu, vorbitorul a
arătat că „In această operă se
expun probleme de bază și, ca o
surpriză deosebit de plăcută, se
trasează, totodată, și căile posibile
de soluționare a acestora. Enume
rarea căilor propuse de președin
tele României necesită o largă
expunere, de aceea. In sinteză,
vreau să arăt că soluțiile propuse
In vederea eliminării subdezvoltă
rii șl a creării unei noi ordini economice internaționale pot să
triumfe prin efortul tuturor sta
telor dezvoltate șl In curs de dez
voltare, printr-o cooperare activă,
în strînsă unitate".
Intr-o scrisoare adresată pre
ședintelui
Republicii
Socialis
te
România,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul
editării In Argentina a noului vo
lum, directorul editurii, Enrique
Santiago Rueda, exprimă bucuria
de a se adresa șefului statului ro
mân, „una din personalitățile cele
mai respectate ale lumii contem
porane, ale cărei prețioase contri
buții la soluționarea constructivă
a marilor probleme internaționale
In interesul popoarelor sînt bine
cunoscute și apreciate în lumea
întreagă".
„Știu cit de valoroase slnt con
ceptele și gîndirea dumneavoastră
cu privire la cele mai complexe si
dificile probleme ale lumii contem
porane" — se spune in scrisoare,
care subliniază că tipărirea și di
fuzarea operelor șefului statului
român „slnt o datorie și o onoare
pentru orice editor de pe glob.
Convins de această misiune a edi
torului — continuă scrisoarea —
am tipărit cu multă plăcere in 1983
lucrarea dumneavoastră «Democra
tizarea relațiilor internaționale» și
acum editez, cu aceeași plăcere și
onoare, o altă operă atît de impor
tantă și utilă pentru soluționarea
constructivă a uneia dintre pro
blemele cele mai stringente ale omenirii, care este subdezvoltarea și
făurirea unei noi ordini economice
internaționale. Dedic editarea aces
tei opere aniversării zilei de naș
tere și îndelungatei dumneavoastră
activități revoluționare" — se re
levă în încheierea scrisorii.
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țării, orașul București. Ci
frele merită reținute. Nu
mai în ultimele două dece
nii au fost date în folosin
ță peste 3 milioane de lo
cuințe, în care s-au mutat
mai mult de 10 milioane de
oameni, la o populație to
tală de aproape 23 milioa
ne locuitori. în perioada
postbelică, 80 la sută din
populație a beneficiat de
case noi. Cum speranța de
viață în România este de

Internațional al Păcii. Pen
tru Republica Socialistă
România, țară din estul
Europei, membră a Trata
tului de la Varșovia, con
știentă de anacronismul
aberant al cursei înarmări
lor, al blocurilor militare,
1986 va rămîne încrustat in
istorie cu literele de aur ale
răspunderii față de acest
An al Păcii, demonstrînd
voința tuturor românilor de
a nu slăbi eforturile pentru
Împlinirea marilor aspirații
ale omenirii de înțelegere,
progres și dezvoltare, pen
tru oa toate popoarele să se
bucure de viață, de pace.
Tocmai Intr-un asemenea
cadru, România a făcut
pasul hotărâtor de la inten
ții și declarații la fapte.

70 de ani, s-ar putea spu
ne că locuințele din aceas
tă țară sint mult mal tine
re decît locuitorii lor l
Iar acțiunea continuă in aceleași ritmuri susținute.
Pentru actualul cincinal
(1986—1990) sînt prevăzute
incă 750 000 de apartamen
te.
Pe
temeiul
aces
tor
date,
președintele
Nicolae Ceaușescu avea să
menționeze că România a
rezolvat, în linii generale,
problema locuințelor, ceea
ce reprezintă o realizare
remarcabilă.
„România : Ceaușescu —
Pace" este titlul sub care
„Solidarity
Universelle"
pune in evidență poli
tica externă a țării noas
tre, inițiativele de pace
ale
președintelui
Nicolae Ceaușescu.
Aproape 18 milioane da
oameni și-au pus semnătu
ra — la 23 noiembrie —
pe cel mai autentic do
cument al păcii: referen
dumul dezarmării. O zi
memorabilă, intrată In is
toria luptei pentru pace a
poporului român In acest
controversat
sfîrșit
de
veac, subliniază publica
ția. Unanimitatea cu care
a
fost
aprobată
noua
șl răsunătoarea inițiati
vă de pace a președintelui
Nicolae Ceaușescu — se
arată In continuare — a
demonstrat, încă o dată,
deplina unitate de gtnd și
faptă a tntregulul popor
român, care a rostit un Da
hotărît pentru dezarmare,
pentru viață, pentru mun
ca pașnică. Așadar, Româ
nia, la îndemnul președin
telui său, reduce unilateral,
cu cinci la sută, armamen
tele, efectivele și cheltuie
lile militare ale țării.
Se evidențiază, astfel, câ
hotărîrea României ilus
trează, încă o dată, since
ritatea adeziunii sale la
proclamarea
de
către
O.N.U. a anului 1986 ca An

Manlfestlndu-șl
astfel
profunda sa vocație con
structivă,
se
arată
in
încheiere, poporul român
iși demonstrează, încă o
dată, voința fermă de a
trăi liber și independent in
vatra străbună, de-a contri
bui la asigurarea păcii pla
netei albastre, acoperind pe
deplin ‘semnificația deja
consacratei triade „Româ
nia — Ceaușescu — Pace !“
Un amplu articol este
consacrat de „Solidarity
Universelle”
raporturilor
multiseculare româno-franceze, tradițiilor colabo
rării dintre oele două
țări. După o documentată
incursiune în Istorie, auto
rul prezintă relațiile dintre
cele două țări din trecutul
apropiat, după care eviden
țiază cursul lor ascendent,
în special de cînd la condu
cerea
statului
român
se
află
președintele
Nicolae Ceaușescu.
Aceeași publicație con
sacră, de asemenea, un ar
ticol evenimentului aniver
sat de România la 24 ia
nuarie — Unirea, in 1859,
a Munteniei și Moldovei —
„moment crucial în lupta
națională a poporului ro
mân".
Intr-un articol intitulat
„România — prietenă sin
ceră a țărilor lumii a treia",
semnat de profesor Daniel
Da Silva In revista „JEUNE
AFRIQUE",
se
eviden
țiază contribuția funda
mentală a președintelui
Nicolae Ceaușescu la ela
borarea și înfăptuirea po
liticii externe a României
socialiste, la dezvoltarea
relațiilor de prietenie și co
laborare dintre țara noas
tră și statele In curs de
dezvoltare.
Un examen, chiar sumar,
al politicii externe a Româ
niei — se arată în articol
— reliefează cu pregnanță
caracterul el consecvent și
dinamic. Această trăsătură

Ziare șl reviste din diferite țări continuă să publice
articole in care reliefează puternica personalitate șl
prestigiul internațional al tovarășului Nicolae Ceaușescu,
președintele Republicii Socialiste România, prețuirea
de care se bucură neobosita sa activitate consacrată
propășirii patriei, înfăptuirii dezarmării șl edificării
păcii pe planeta noastră.

Sub titlul „Un președin
te
al
faptelor.
Epoca
Nicolae Ceaușescu", publi
cația franceză „SOLIDA
RITE UNIVERSELLE" in
serează o suită de articole
consacrate personalității de
excepție a șefului statului
român, politicii externe de
pace și largă colaborare in
ternațională a României so
cialiste, politicii interne
de amplă dezvoltare multi
laterală a patriei.
„Solidarity Universelie"
publică portretul în culori
al președintelui României,
precum și o serie de fo
tografii înfățișînd pe to
varășul Nicolae Ceaușescu
și tovarășa Elena
Ceaușescu, precum șl obiective înfăptuite în pro
cesul dezvoltării economi
co-sociale a țării noastre.
Tot ceea ce s-a realizat
în ultimele două decenii
în România — arată publi
cația franceză — este in
discutabil legat de gîndirea
și acțiunea președintelui
Nicolae Ceaușescu, de spi
ritul său mereu înnoitor, de
consecventa șl competența
cu care a elaborat și apli
cat strategia
dezvoltării
multilaterale a României.
Aceasta este părerea ex
primată de numeroși ro
mâni și prieteni din străi
nătate ai României.
Patriot
înflăcărat
șl
conducător de talent, om
de acțiune șl gînditor
cu o viziune de largă
perspectivă
asupra
is
toriei,
președintele
Nicolae Ceaușescu pro
movează o concepție nouă,
modernă și eficientă, libe
ră de price dogme ii pu
ternic ancorată în realita
tea
românească privind
strategia, căile și metodele
de făurire a societății so
cialiste multilateral dez
voltate în România. In
spiritul acestei concepții,
conducerea României gă
sește, în strînsă concor
danță cu voința suverană
a poporului, în fiecare
etapă, obiectivele șl meto
dele de acțiune adecvate
nevoilor și posibilităților
țării, intereselor și aspira
țiilor muncitorilor, țărani
lor, intelectualilor — o ca
racteristică esențială a ac
tivității
președinte1 u 1 Nicolae
Ceaușescu
fiind dialogul direct, In
fabrici, pe ogoare, în in
stitute, cu omul de rînd,
realizatorul șl beneficiarul
întregului efort de propă
șire a societății in an
samblul ei, subliniază pu
blicația.
Se relevă apoi că in
dustria României a făcut
un %alt spectaculos, de
venind mai puternică de
peste 8 țri In 1985 față de
1965, agricultura s-a dez
voltat de peste 2 ori, toate
domeniile de activitate so
cială — știința,
învățămîntul, cultura — au cu
noscut o înflorire fără pre
cedent. S-a dezvoltat pu
ternic avuția națională, iar
82 Ia sută din fondurile
fixe productive s-au reali
zat In perioada 1965—1985.
Au fost înfăptuite Impor
tante lucrări ca, de exem
plu, Canalul Dunăre — Ma
rea Neagră, Metroul bucureștean, Transfăgărășanul,
mari hidrocentrale pe Du
năre șl pe principalele
rlurl ale țării, au fost edi
ficate moderne citadele in
dustriale, puternice cetăți
ale științei, vaste sisteme
de irigații. Țara a devenit
un imens șantier al muncii
și creației, și-a schimbat și
Înnoit structural înfățișarea,
orașele șl satele patriei
ureînd spre cote tot mal
Înalte ale civilizației.
Politica externă a Româ
niei, expresie a gîndirii
novatoare a președintelui
Nicolae Ceaușescu, a res
ponsabilității sale pentru
destinele păcii și securității
popoarelor, pentru întărirea
încrederii și colaborării in
tre națiuni, pentru o lume
mai bună și mai dreaptă,
fără arme șl fără războaie,
a adus țării un presti
giu internațional niciodată
atins in trecut, se eviden
țiază in articol.
Autorul arată in încheie
re că toate acestea
le-a
constatat in cursul vizitei
sale in România, unde a
fost
martorul
efortului
uriaș al unul întreg popor
de a-și consolida locul
demn, pe deplin meritat,
în concertul națiunilor lu
mii. Un efort subliniat de
personalitatea președinte
lui Nicolae Ceaușescu —
un om al faptelor!
Intr-un alt articol, intitu
lat „România — vocația
construcției”,
publicația
franceză evidențiază : In
România, la fiecare trei
minute revine o nouă locu
ință, ritm printre cele mai
ridicate din lume, con
firmat de profilul nou, mo
dern al orașelor și satelor
românești.
Primul și cel
mai convingător exemplu
îl constituie însăși capitala

a politicii externe româ
nești a căpătat o strălucire
deosebită o dată cu ve
nirea la conducerea Parti
dului Comunist Român, acum mai bine de 20 de ani,
a lui Nicolae Ceaușescu,
care aniversează în curînd
ziua de naștere.
Relațiile externe ale acestei țări socialiste euro
pene, practic, cu toate țări
le lumii au cunoscut o dez
voltare fără precedent și o
ținută pe care numai res
pectul principiilor funda
mentale ale dreptului in
ternațional putea să i-o
confere. România a făcut
în mod efectiv din aceste
principii cheia de boltă a
întregii sale politici exter
ne. Egalitatea în drepturi,
independența și suverani
tatea națională, neameste
cul în treburile interne, nerecurgerea la forță și re
glementarea pe cale paș
nică a diferendelor, avan
tajul reciproc, dreptul fie
cărui popor de a se dez
volta conform intereselor
și aspirațiilor sale
au
călăuzit în permanență de
mersurile internaționale ale
României.
In ansamblul acestor re
lații sînt subliniate rapor
turile deosebite ale Româ
niei cu țările din Africa,
Asia și America
Latină,
așa
cum
rezultă
din
numărul impresionant de
documente bilaterale sem
nate de președintele
Nicolae Ceaușescu cu con
ducătorii a numeroase țări
în curs de dezvoltare și
care sînt mărturia amplorii și diversității rapor
turilor politice, economice,
științifice și culturale ale
României cu țările in curs
de dezvoltare.
Membră a „Grupului ce
lor 77“ din 1976 și invitată
permanent la activitățile
Mișcării
de
nealiniere.
România a avut și are un
rol deosebit de semnifica
tiv in lupta pe care țările
membre o duc pentru lichi
darea subdezvoltării și in
staurarea unei noi ordini
economice și politice inter
naționale.
Contribuțiile pe care pre
ședintele Nicolae Ceaușescu
le-a adus în aceste proble
me pe plan teoretic și prac
tic sînt deosebit de impor
tante. In cadrul Națiunilor
Unite, la U.N.C.T.A.D. și
în alte foruri internaționa
le, România
a prezentat
numeroase propuneri des
tinate să impulsioneze con
certarea eforturilor în ve
derea deblocării dialogului
Nord-Sud. în acest con
text trebuie reamintit fap
tul că, în ultima vreme.
România nu a încetat să
sublinieze gravitatea pro
blemelor puse de datoria
externă a țărilor în curs de
dezvoltare. Soluțiile avute
în vedere trebuie să se ba
zeze, după opinia Româ
niei, pe criterii și principii
care să țină seama de ni
velul de dezvoltare al țări
lor debitoare, de posibili
tățile lor de plată, ca și de
efprturile pe care ele le
depun pentru asigurarea
propriei lor dezvoltări social-economice.
Pe plan politic, se sub
liniază în articol, tre
buie amintită solidaritatea
României cu lupta țărilor
în curs de dezvoltare pen
tru lichidarea colonialismu
lui, a neocolonialismului șl
a oricăror forme de rasism,
în mod special, România a
adoptat poziții ferme împo
triva politicii de apartheid
duse de regimul de la
Pretoria, Împotriva mă
surilor de represiune pe
care acesta le adoptă față
de populația majoritară din
Africa de Sud, ca șl împo
triva politicii de agresiune .
pe care regimul din Africa
de Sud nu încetează să o
ducă contra statelor vecine.
România a susținut în per
manență cauza dreaptă a
mișcărilor de eliberare na
țională din Africa și, în
acest context, ea și-a adus
contribuția la lupta poporu
lui din Namibia, sjib con
ducerea
reprezentantului
său legitim — S.W.A.P.O.
— pentru cucerirea efecti
vă a independenței sale.
Președintele
Nicolae Ceaușescu a subli
niat
recent
faptul
că
subdezvoltarea și noua or
dine economică internațio
nală nu sînt numai pro
bleme economice ; ele sînt '
în primul rînd politice șl
cer instaurarea de noi ra
porturi între state, raporturi
bazate pe principii de
egalitate șl echitate, care
să permită dezvoltarea fie
cărei economii naționale,
progresul țărilor în curs
de dezvoltare, dezvoltarea
echilibrată a tuturor state
lor lumii și a economiei
mondiale
In
ansamblu,
subliniază „Jeune Afrique”.
Cu asemenea opțiuni care
animă activitatea sa de
politică externă. România
condusă de președintele
Nicolae Ceaușescu este in
tr-adevăr prietena sinceră
și aliatul țărilor în curs de
dezvoltare
în
eforturile
destinate creării premiselor
unei lumi mai bune și mai
drepte, conclude revista.
(Agerpres)
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