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Un nou volum in colecția „Din gindirea economică 
a președintelui României, NICDLflE CEAUSESCU" 

Strălucită contribuție științifică 
și practică la făurirea bazei economice 

a societății noastre socialiste

MARELUI FIU AL PATRIEI,
OMAGIUL PATRIEI

Sărbătorirea tovarășului Nicolae Ceaușescu, prilej de manifestare a sentimentelor
de aleasă cinstire, dragoste și recunoștință ale întregii națiuni, 

ale unității indestructibile in jurul partidului nostru comunist
7 5

,Se afirmă cu putere forța partidului - de conducător politic al în
tregii activități. Nici nu se poate concepe democrația socialistă, revolu
ționară, dezvoltarea societății, fără a asigura creșterea puternică a rolu
lui partidului, a forței și cutezanței sale revoluționare - ca centru vital 
al întregii națiuni, de la care emană și trebuie să emane întotdeauna clar
viziunea, să pună în mișcare întregul nostru popor și să dinamizeze 
forțele creatoare ale națiunii pe drumul luminos al comunismului în 
România!“
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NICOLAE CEAUȘESCU

Cu nesfîrșită emoție, intr-o unică vibrație de suflet și de cuget, muncitorii, țăranii și . intelectualii României socialiste, întregul popor român, bărbați și femei, tineri și virstnici, au adus în aceste zile un vibrant omagiu tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU — marele strateg al patriei socialiste, ctitorul României moderne, strălucitul conducător al partidului și poporului pe drumul făuririi măreției și gloriei României, al edificării celei mai bune și mai drepte orînduiri din Istorie pe pămîntul străburr.Șuvoiul fierbinte al mărturiilor de aleasă cinstire, nesfirșită dragoste cu care întregul popor îl înconjoară în aceste zile pe marele erou al patriei dă glas recunoștinței de a trăi în cea mai rodnică perioadă din milenara noastră istorie, EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU, epoca înfloririi României, a ascensiunii neabătute spre culmile însorite ale socialismului și comunismului, a împlinirii visurilor seculare de edificare a unei lumi mai bune și drepte, a unei patrii libere și prospere, pentru care au luptat truditorii acestui pămînt, cei mai cutezători bărbați ai istoriei noastre. Națiunea română socialistă este recunoscătoare — și numărul nesfîr- șit al mesajelor, al faptelor de muncă eroică stă drept cea turie — celui revoluționară, nestrămutată credință în forțele națiunii, în capacitatea ei de a-și edifica viitorul la care este îndreptățită să spere, și-a consacrat întreaga viață, din cea mai fragedă tinerețe, luptei pentru binele și fericirea clasei muncitoare, a poporului român.

din aceste zile mai strălucită măr- care, cu cutezanță cu pasiune și

Mărturie emoționantă a gînduri- lor și sentimentelor comuniștilor, ale. tuturor celor ce muncesc, ale întregii națiuni, Scrisoarea Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu cu prilejul solemnității care a avut loc luni, 26 ianuarie, solemnitate consacrată aniversării zilei de naștere și omagierii îndelungatei activități revoluționare, dă glas iubirii și stimei tuturor față de marele ctitor de țară și istorie, eminentul militant comunist și ilustrul conducător revoluționar, patriot înflăcărat, a cărui viață și luptă se constituie drept supremul model al . angajării și faptei puse în slujba libertății, independenței și prosperității patriei.Cuvîntarea rostită cu acest prilej de secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, se înscrie printre documentele politice ale timpului nostru drept o strălucită, o excepțională sinteză a problematicii de mare însemnătate ce stă astăzi in fata comuniștilor, a întregului popor. Ea pune in evidență dată patriotismul fierbinte, nea revoluționară cu care conducător al partidului și tului militează pentru înaintarea neabătută a României socialiste pe drumul de măreție și glorie deschis in anii noștri, ilustrează temeritatea gindirii sale profund științifice, luminează căile concrete ce duc la împlinirea marilor noastre idealuri, în cuvintul său magistral, conducătorul partidului și statului nostru și-a reafirmat credința neclintită în

cu

încă o pasiu- marele al sta

forța de muncă și de creație a poporului român constructor al socialismului multilateral dezvoltat, subliniind marile sarcini ce revin comuniștilor, tuturor celor ce muncesc în lupta pentru edificarea unei economii moderne, pentru promovarea cu fermitate științific și tehnic, tuirea noii revoluții sarcini în domeniul litico-șducative de conștiinței revoluționare, de formare a omului nou, în perfecționarea sistemului democrației muncitorești revoluționare, pentru . înfăptuirea politicii externe a partidului și statului, politică dedicată salvgardării păcii, colaborării internaționale.Un loc de o excepțională însemnătate l-au ocupat în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu problemele teoretice ale vastului și complexului proces de construire a noii orînduiri. Cu magistrala sa capacitate de analiză și sinteză, cu puterea de pătrundere proprie marilor personalități ale istoriei, secretarul general al partidului a reafirmat adevărurile fundamentale ale socialismului științific in lumina experienței istorice de edificare a socialismului și comunismului, necesitatea imperioasă a continuării la cea mai înaltă tensiune a procesului revoluționar, care nu s-a încheiat, și, practic, nu se va incheia niciodată.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a analizat cu strălucire fizionomia socială și politică a societății socialiste contemporane, subliniind pregnant locul și rolul partidului — de conducător politic al întregii activități ; fără creșterea forței și cutezanței sale revoluționare,

a progresului pentru infăp- agrare, marile activității po- dezvoltare a

arătat secretarul general al partidului, nu se pot concepe nici democrația socialistă, nici autocon- ducerea, nici, in general, dezvoltarea societății.Cu forță revoluționară, cu excepțională claritate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a analizat problemele legate — în plan teoretic și practic — de proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție, arâtind că întărirea și dezvoltarea el constituie singura cale pentru înfăptuirea principiilor socialismului științific, a legităților obiective ale noii orînduiri.Analizînd cu o excepțională putere de pătrundere problemele teoretice pe care le ridică socialismul contemporan, afirmînd cu vigoare înaltele principii revoluționare care au stat și stau la temelia opțiunilor strategice ale partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu a pus in fața partidului, a întregului popor un însuflețitor program de acțiune, de o forță și limpezime excepționale.Sărbătorindu-1 pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, poporul român l-a cinstit pe cel care, aflat de aproape 22 de ani în fruntea partidului și statului, ctitorește cu strălucire destinul de libertate și demnitate âl patriei, pe omul care întruchipează cele mai nobile
(Conținuare în pag. a !l-a)

Aflate într-o relație dialectică de interdependență dinamică și de puternică . efervescență creatoare, gindirea și activitatea secretarului general Nicolae Ceaușescu, manent teoria și practica construcției socialiste cu noi teze și soluții de mare originalitate și profunzime cu privire la edificarea noii orinduiri sociale pe baza cunoașterii și luării în considerație a legilor economice obiective și a legităților procesului revoluționar, în raport de condițiile concrete, interne și internaționale, care definesc tendințele dominanțe ale mecanismului dezvoltării econo- mico-sociaie, în prezent și în perspectivă.însemn al înaltei, prețuiri și profundei recunoștințe cu care poporul nostru omagiază ziua de naștere și îndelungata activitate revoluționară a secretarului general al partidului, apariția volumului „Dezvoltarea multilaterală a forțelor de producție — factor esențial al progresului economiei românești" reprezintă o contribuție de o excepțională însemnătate ideologică, științifică și politico-practică la tezaurul gindirii și acțiunii revoluționare, intr-un domeniu hotăritor al construcției societății socialiste.Marea operă teoretică și practică pe care . tovarășul Nicolae Ceaușescu o înfăptuiește de peste 20 de ani pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism își. trage vitalitatea din confruntarea permanentă cu dialectica Vieții economico- sociale, pe care o supune unui proces de transformări revoluționare din înseși legile și' legitățile acestei mișcări de la inferior la superior, de la șimplu la complex, de la concretul pre- ' zentului și viitorulpi la abstracția științifică și de la abstracția științifică la faptele realității, progresului poporului român.Complexitatea șl îțitinddrea gindirii și acțiunii i revoluționare ale secretarului' general al ■ partidului în dome- , niul economic, imensele inter- - dependențe și conexiuni pe care le , generează procesul viu al transformărilor care au loc sub impactul unui sistem de factori interni și externi și uriașa forță de cunoaștere în profunzime, de cuprindere, stăpî- nire și dirijare solicită un intens efort pentru surprinderea bogăției de idei și fapte, de teze ce -definesc strălucita operă revoluționar- constructivă pe care partidul nostru, in frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, o concepe și înfăptuiește, cu deosebire după greșul al IX-lea.Volumul pe care 11 supunem ției, apărut, recent, în Editura . tică, are marele merit de a evidenția trăsăturile definitorii ale activității teoretice și practice a partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in acest domeniu de maximă însemnătate pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul

al partidului, tovarășul imbogățesc per-
României și îmbogățirea creatoare, pe baze științifice a teoriei și practicii revoluționare, cu experiența unui popor care, stăpin pe destinele sale, este hotărit să nu precupețească nici un efort pentru a-și lauri un viitor fericit și demn in rindul națiunilor lumii.în ansamblul trăsăturilor ce caracterizează strategia și tactica făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, volumul scoate in evidență concepția originală, profund științifică. unitară și de largă perspectivă istorico-politică, cu caracter stadial, armonios structurată, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu privire Ia ro-
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socialistă, ca proprietate a întregului popor, indiferent sub ce formă este — de stat sau cooperatistă — întărirea și dezvoltarea ei reprezintă singura cale pentru înfăptuirea m viată a principiilor de echitate și dreptate socială, de dezvoltare puternică a forțelor de producție, do asigurare a bunăstării și independenței fiecărei națiuni".Cele patru capitole ale volumului pun in evidență, într-o structură logică. rolul forțelor de .producție, da factor hotăritor al dezvoltării economiei românești, dezvoltarea puternică a- mijloacelor de producție și modernizarea bazei tehnico-materiale a socialismului în țara noastră, în condițiile revoluției științifico- tehnice, forța de muncă, în calitate de principală forță da producție a societății, și repartizarea rațională a forțelor de producție pe teritoriul țării, ca o condiție de bază pentru dezvoltarea armonioasă a județelor și localităților patriei, pentru apropierea condițiilor de muncă și de viață ale tuturor cetățenilor patriei, fără deosebire de naționalitate.Pornind de la rolul hotărâtor al forțelor de producție In făurirea unei economii naționale puternice, moderne și armonios dezvoltate, în profil de ramură și teritorial, lucrarea scoate în evidență importanța deosebită pe care secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, o acordă concordanței relațiilor de producție cu caracterul, nivelul și exigențele dezvoltării forțelor de producție, pentru fiecare etapă a construcției socialiste. Pentru a transforma forțele de producție în factorul decisiv al progresului econo- mico-social, arăta tovarășii Nicolae Ceaușescu, este necesar să perfecționăm continuu relațiile sociale și de producție, mecanismul economico- financiar, astfel Incit, în fiecare etapă a edificării societății socialiste, să fii creat» condițiile social-economice a- decvate pentru ca oamenii muncii, în calitatea lor da proprietari, producători, și beneficiari, să poată participa, incadrul sistemului democrației muri- citorești revoluționare, la organizarea și conducerea întregii activități economico-sociale.Acțiunea permanentă a unul ansamblu de factori științifico-tehnici, so- Cial-economici și politici, demonstrează tovarășul Nicolae Ceaușescu, impune cu necesitate c» folosirea legii concordanței relațiilor de producție cu caracterul, nivelul- și cerințele dezvoltării forțelor de producție în conducerea științifică a societății noastre socialiste să se realizeze pe baza cunoașterii aprofundate a dialecticii contradicțiilor care pot să apară între diferite componente ale modului de producție, a cauzelor reale care le generează, pentru a putea lua din timp cele mai corespunzătoare măsuri de so-
Conl. univ. dr.
Constantin POPESCU

Con-aten- poli-

lul hotăritor al dezvoltării și modernizării forțelor de producție, a bazei tehnico-materiale a societății, In asigurarea progresului susținut al economiei românești și încadrarea rațională a acesteia in diviziunea internațională a muncii, in ridicarea bunăstării materiale șl spirituale a întregului popor și făurirea unei înaintate civilizații socialiste și comuniste. ....... . —.... .Ideea privind legătura organică dintre dezvoltarea forțelor de producție și dezvoltarea proprietății socialiste reprezintă un adevărat ax al gindirii revoluționare a secretarului general al partidului^ Nicolae Ceaușescu ; îmbogățită și în cadrul rostite de secretarul partidului cu ocazia solemnității omagierii zilei de naștere și a îndelungatei sale activități revoluționare. „Practica noastră — sublinia cu acest prilej secretarul general al partidului — a demonstrat și demonstrează pe deplin că proprietatea

tovarășul idee reluată, cuvîntării general al
(Continuare în pag. a Il-a)

Eroului României socialiste,
sentimente de profundă dragoste

și nețărmurită prețuire
Din întreaga țară, mesaje de felicitare adresate tovarășului Nicolae Ceausescu
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Noua turnătorie de oțel, intrată in probe tehnologice la întreprinderea de piese de schimb și reparații de utilaj minier din DevaEoto : Sandu Cristian
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O .zi hărăzită de istorie
Sondajul SCÎIltCii 
în actualitatea

economică

EXPORTUL
In fiecare an sărbăto

rim două zile îngemănate 
in calendarul lui ianuarie: Ziua Unirii, dragă inimii 
tuturor românilor, alături 
de care istoria a hărăzit 
să stea, in mod simbolic 
și atit de fericit, ziua de naștere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, ilus
trul nostru conducător, 
care a știut si învie în 
conștiința poporului înțe
legerea ideii de unire și 
unitate națională ca fac
tor dinamizator al con
struirii socialismului și 
comunismului in România.

Lupta pentru unire Și 
unitate națională a în
semnat, veacuri de-a rtn- 
dul, idealul și rațiunea 
de a fi ale tuturor min
ților luminate, care au 
știut că originea comună, 
vechimea și continuitatea 
istorică, limba și obiceiu
rile îi unesc pe toți ro
mânii, indiferent de se
pararea lor artificială șt 
temporară, intr-un singur 
popor și intr-o singură 
țară. Vicisitudinile isto
riei și adversitățile mart-

lor imperii dominatoare 
au fost biruite treptat in 
această luptă acerbă și 
inegală, victoria socialis
mului in România in- 
semnind o recunoaștere a 
temeiurilor de eroism și 
jertfe ale trecutului, un 
izvor de energie morală 
și de elanuri constructive 
ale prezentului și viito
rului.

De peste douăzeci de 
ani, de cind in fruntea 
partidului și a țării 
se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, aceste 
elanuri 
marilor construcții 
cialiste, 
sferele activității 
și pe întreg i 
României, ca 
nepieritoare ale forței de 
creație a mulțimilor ridi
cate la lumina înțelegerii 
și libertății, ale setei lor 
de afirmare, ale vocației 
lor constructive. Din a- 
ceastă stare de spirit, 
cultivată și îngrijită pro
gramatic, s-au extras și 
statornicit, de către con
ducătorul partidului și

au luat chipul 
so- 

vizibile in toate i umane 
teritoriul 

semne

statului român, liniile 
directoare ale politicii in
terne și externe româ
nești, cu caracteristici in- 
confundabile, care poartă 
marca unei întregi epoci 
istorice.

Dedusă deci din învă
țămintele trecutului nos
tru milenar și din firea 
însăși a poporului român, 
împletirea strinsă a efor
turilor și ritmurilor înal
te de dezvoltare, bazate 
pe achizițiile revoluției 
tehnico-științifice și cu
ceririle cunoașterii uni
versale, cu politica de 
pace și colaborare inter
națională ne apare logică, 
necesară, firească. Re
cunoașterea atit de largă 
și prețuirea de care se 
bucură această politică 
in toată lumea au dus la 
îngemănarea, 
firească, in 
noastră și 
popoarelor. 
României 
ctitorului i ... ___
nume pe care le cinstim, 
într-o deplină unitate de 
gindire și simțăminte. .

i a 
a 

cu 
său

ta fel de 
conștiința 

tuturor 
numelui 
numele 

de azi,

„Ceaușescu — România", 
cuvinte cu strălucire de 
simbol.!

Scriitorii, la fel ca toți 
oamenii de știință, cultu
ră, invățămint și artă, 
știind bine că sfera lor 
de activitate este inclusă 
organic in marea și pa
tetica operă de construc
ție pașnică a țării, în ini
țiativele de apărare a vie
ții și civilizației umane, 
in afirmarea tradițiilor 
mereu reînnoite ale uma
nismului românesc, sim- 
țindu-se onorați de rolul 
lor în societate și în sis
temul democrației noas
tre socialiste, au toate te
meiurile să omagieze, 
prin operele lor, prin 
cuvintul și activitatea lor, 
personalitatea străluci
tă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, să se 
bucure că istoria a înge
mănat in mod atit de fe
ricit ziua sa de naștere 
cu sărbătoarea Unirii și 
Unității naționale a ro
mânilor.

Ion BRAD

prioritatea numărul 1 în anul 1987

Exportul - prioritatea numărul 1 pe anul 1987. O îndatorire fundamentală pentru toți oamenii muncii, care trebuie sâ realizeze la timp, potrivit contractelor, toate comenzile încheiate cu partenerii externi, la un înalt nivel calitativ. Așa cum s-a subliniat la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., realizarea producției pentru export constituie sarcina numărul unu o planului pe anul 1987. lată de ce, fiecare minister, fiecare centrală și întreprindere trebuie să pună pe primul plan îndeplinirea exemplară a acestui obiectiv important, hotăritor pentru progresul întregii economii naționale.In acest an, in fața colectivelor de oameni ai muncii din toate ramurile economiei stau sarcini mobilizatoare în domeniul exportului. De modul in care produsele de export vor fi livrate partenerilor străini, la termen, in condiții calitative și competitive ireproșabile depinde, în mare măsură, crearea condițiilor necesare aducerii din import a unor materii prime și materiale deosebit de importante pentru economie. Așadar, apare limpede faptul că în fiecare unitate economică trebuie acordată o atenție deosebită, zi de zi, realizării comenzilor destinate partenerilor străini, la un inalt nivel calitativ. Rezultatele obținute în perioada care a trecut de la începutul anului demonstrează că sînt asigurate condițiile tehnice și materiale necesare pentru onorarea ritmică, integrală a tuturor contractelor încheiate. Esențial este ca experiența acumulată în unele secții de fabricație și întreprinderi să fie cît mai bine valorificată, extinsă și generalizată, astfel incit prestigiul cîștigat pe piața externă de produsele românești să fie menținut și consolidat.Cum se acționează în aceste zile pentru realizarea și livrarea ritmică a fondului de marfă destinat partenerilor străini ? lată tema sondajului de azi al „Scînteii" realizat în două mari unități economice.

La Combinatul de produse sodice Govora

Zilele trecute, unul dintre dispecerii serviciului producție din cadrul Combinatului de produse sodice Govora intră în biroul inginerului Vasile Săvulescu, directorul combi-/ natului, și prezintă situația realizărilor la export obținute in ultimele trei schimburi de lucru. Din discuția . acestora reținem două aspecte semnificative. în primul rînd, că întreaga producție de sodă calcinată și sodă caustică a fost realizată numai la calitatea „extra" și superioară, ceea . ce înseamnă, de fapt, fabricarea unor produse de înaltă puritate. în al doilea rînd — că de la începutul anului au fost livrate suplimentar partenerilor de peste hotare mai bine de 500 tone sodă calcinată.Care este suportul bupelor rezultate obținute de acest colectiv la export ?Succesele obținute de chimiștil de aici reprezintă consecința firească a temeinicelor măsuri tehnice și organizatorice întreprinse în ultima parte

a anului trecut și care au vizat, în principal, sporirea fiabilității instalațiilor și menținerea stabilității activității productive la parametrii maximi de exploatare in fiecare dintre uzinele combinatului. In acest scop, s-a insistat pe finalizarea programului de reparații capitale, îndeosebi la coloanele de absorbție și distilație și la două dintre calcinatoarele cu foc din cadrul uzinei nr. 2, montarea unor noi coloane reactoare pentru leșia finală la faza de distilație, repararea compresoarelor cu grad ridicat de uzură etc. Ample lucrări de revizii și reparații au fost executate, de asemenea, și la evaporatoarele instalației de sodă caustică.Ritmul alert al producției de export și implicit realizarea unor can
ion STANCIU 
Nicolae MOCANU

(Continuare în pag. a IV-a)
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„CU CEAUȘESCU-N FRUNTE, PARTIDULUI STEGARUL,
URCĂM SPRE-AL ROMÂNIEI DE AUR VIITOR"

înaltă stimă, aleasă recunoștință
Volum dedicat tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului român, 
cu prilejul aniversării zilei de naștere și a indelungatei activități revoluționareAsemeni marilor eroi în inima cărora poporul a simțit bătaia propriei sale inimi, personalitatea complexă, dinamică și mereu tinără a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, se bucură de calda prețuire și nestinsa iubire a națiunii noastre socialiste, a tuturor fiilor acestei țări ce-și omagiază cu nespusă însuflețire și profund respect eroul, conducătorul vizionar, cîrmaciul destinelor noastre inscrise tumultuos pe drumul unei construcții fără precedent în îndelungata istorie a României. înmănunchind un impresionant buchet al expresiilor de gratitudine, respect și prețuire pe care întregul popor le nutrește față de viața și activitatea secretarului general al partidului, volumul „Arhitect și constructor de țară", editat de Consiliul Culturii și Educației Socialiste — Editura Eminescu, — se constituie într-un vibrant omagiu adus celui ce nu cunoaște țel mai înalt decît „străluminata patriei putere", măreția și prosperitatea ei : „Un om care-i al țării și-a nației mîndrie / spre-a făuri o lume mai dreaptă și mai bună, / cîrmaciul care biruie-n furtună J întruchipînd a patriei tărie" (Virgil Teodorescu : „Aceeași năzuință"). Gîndul cutezător și fapta revoluționară ale tovarășului Nicolae Ceaușescu sînt nutrite de nedezmințita încredere în forțele țării, în inepuizabilele resurse ale spiritului creator al poporului, izvoare cărora, aducîndu-le intr-o nouă și strălucitoare lumină, le-a restituit adevărata lor menire : aceea de a scălda cu apele lor primenitoare vatra patriei străbune, înălțînd-o In piscul demnității sale comuniste. Inaugurind o mare epocă de creație, tovarășul Nicolae Ceaușescu a ctitorit o nouă țară împletindu-și indisolubil viața și munca neobosită cu glorioasele fapte ale prezentului : „Ctitorului strălucit al României, tovarășului Nicolae Ceaușescu, îi datorăm înflorirea necontenită a patriei, întărirea independenței și suveranității sale, ridicarea ei pe trepte tot mai înalte de progres și civilizație, prin înfăptuirea neabătută a istoricelor hotărîri ale Congresului al XIII-lea al partidului. Prin devotamentul său nemărginit și prin fierbintea sa abnegație față de partid și popor, prin spiritul său revoluționar și militant, tovarășul Nicolae Ceaușescu înscrie, cu gîndurile și faptele sale, pagini de aur în istoria României, marcînd cel mai fericit și mai luminos timp al evoluției patriei noastre" (Dumitru Radu Popescu). In temeiul acestei mari fapte creatoare, menită a face ca patria română să strălucească puternic între celelalte națiuni ale lumii, wp- porul nostru privește cu mîndrie spre epoca intitulată, întru gloria sa, „Epoca Nicolae Ceaușescu", cea mai rodnică din întreaga istorie a țării, cunoscîrsd împliniri pe care, altădată, înaintașii nici măcar nu le puteau visa. Iată de ce In calda urare a întregii suflări a țării sînt omagiate puterea faptei creatoare și eroismul ce «tă la temelia acestor înfăptuiri menite să Înfrunte secolele : „Urările de bine pe care 1 le adresăm sînt ale poporului, ale apelor învolburate la barajele șl hidrocentralele pe care le-a ctitorit ; aplauzele sînt cele ale lanurilor desțelenite, hrănite cu irigări uriașe, uralele sînt ale munților care nu sînt numai niște monumente ale naturii, ci dovada vie a trăinicie! românești. Pe El îl salută sirenele vapoarelor românești de pe oceane șl mări, locomotivele străbătînd spațiile patriei, torsul motoarelor de avioane și acest zumzet al uzinelor pe care le-a visat șl

Ie-a înălțat în acești ani, sub ochii noștri" (Eugen Barbu). Elogiind politica de pace și colaborare cu toate popoarele lumii a președintelui României, elogiem totodată rațiunea profundă și obiectivele înalte ale acestei politici de o copleșitoare anvergură umanistă : „Cu atît mai mult, în această eră de pace și de construcție, care ne-a îngăduit să lecuim rănile celui de-al doilea război mondial (in cursul căruia nu ne-am precupețit jertfele omenești), care ne-a îngăduit să schimbăm fața țării, creînd orașe noi, o industrie națională și o agricultură modernă, înțelegem să menținem cu orice preț pacea și să contribuim la consolidarea ei în lume" (Șerban Cioculescu). Condiție a afirmării depline a vocației constructive — semnul distinctiv al grandorii spiritului uman — pacea face să se audă distinct graiul muncii clocotitoare, al efortului pentru creația de valori ale civilizației și culturii, al înfloririi celor mal alese năzuințe ale omului acestor locuri: „Trăim o perioadă de mare înflorire a artei care nu reprezintă decît una dintre laturile — e drept, importante — ale progresului general al societății noastre. Ne aflăm în fața unui elan constructiv de proporții naționale, antrenlnd deopotrivă sferele economicului, socialului, spiritualului stimulate consecvent de către partid, de către secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, elan orientat către obiective de anvergură, imperios și realist necesare, a căror înfăptuire, așa cum a demonstrat însăși viața, a însemnat tot atîtea izbinzi trainice" (Ion Irimescu, artist al poporului). Scriitorii, martori ai timpului lor, ai mărețelor înfăptuiri durate sub zodia de lumină a acestei epoci, evocă emoționant, cu firească mîndrie, saltul Istoric Impresionant făcut de România în ultimii douăzeci și doi de ani, impetuoasa afirmare a forței sale constructive fiind Indisolubil legată de numele și activitatea secretarului general al partidului : „Vocația constructivă a unui popor întreg și-a aflat, în acest timp de renaștere, o strălucită împlinire în opera de ctitor a Președintelui Ceaușescu. Reporter pe magistralele țării, am fost necontenit martorul unui fapt repetat cu o valoare emblematică în toată geografia noastră și relevat în mîndria șl recunoștința cu care cetățenii acestei geografii legau, pentru totdeauna, urbanizarea localității lor, progresul șantierului lor, înființarea sau dezvoltarea uzinelor, clădirea blocului lor de locuințe, înălțarea școlii lor, a casei lor de cultură, a grădiniței lor. a căilor ferate de prezența nemijlocită a Președintelui Nicolae Ceaușescu, de sfatul Iul direct, de Indicațiile lui concrete, de propunerile șl ho- tăririle luate împreună cu ei și pentru ei, pentru ca viața lor să fie mereu mai bogată și mal frumoasă și mai rodnică" (Dinu Să- raru). „Și aceasta o datorăm Eroului păcii, conducătorului iubit al poporului și partidului nostru — tovarășul Nicolae Ceaușescu —• ce a deschis țării noastre orizonturile progresului pe toate planurile vieții". (George Bălăiță). Sînt consem
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nate, în asemenea mărturii, însemnele legăturii indestructibile dintre omul care numește cu numele său o epocă și patria noastră de azi, încununată de salba monumentalelor ei împliniri contemporane, făurite „pentru popor, împreună cu poporul". „Ce daltă va sculpta a- ceastă statură, ce daltă va izbuti să surprindă încordarea eroică, bărbătească, neslăbită de peste cinci decenii, efortul de smulgere, cu doar două mîini, a pămîntului românesc din chingile beznelor și de proiectare a lui cu fața spre soare, în universal și în viitor ?“ (Ilie Purcaru). Vibrante omagii, însuflețite de dragostea, respectul și gratitudinea pe care toți slujitorii artei le nutresc față de secretarul general al partidului, sînt semnate de Eugen Uricaru, Dina Cocea, Ion Brad, Vasile Rebreanu, Corne- liu Leu, Radu Theodoru, Nicolae Țic, Dan Tărchilă, Doru Popovicl, Teofil Vîlcu, Vasile Băran, Ion Ardeleanu, Florin Bănescu, Stelian Neagoe ș.a. Sînt subliniate ideile novatoare ale secretarului general al partidului care au determinat marile deschideri ale artei și culturii către tradiția noastră autentică, spre viață, muncă și eroii poporuluinostru, precum și către valorile spiritualității universale, eviden- țiindu-se, totodată, trăsăturile concepției t o- v a r ă ș u 1 ui Nicolae Ceaușescu despre misiunea artei și literaturii în formarea omului nou, cu un bogat orizont cultural și cu multiple posibilități de afirmare plenară a personalității lui creatoare.Unit, sub tricolor, în jurul marelui său conducător, poporul român dorește, ca-n veacuri, „bună pace 1“ pentru cămine și cimpii, pentru munți și rîuri, pentru orașe și sate, pentru marile ctitorii ce au schimbat fața pămîntului românesc în această relativ scurtă, dar glorioasă epocă : „Pămîntul României, oamenii lui, pacea sufletelor și a creației cinstesc, prin pana poeților, personalitatea eroului păcii românești și universale : tovarășul Nicolae Ceaușescu", fiindcă pacea „E o lege a pămîntului" și „un imperativ al actualității" (Aurel Rău). „Facerea propriei noastre istorii, de la geneză și pînă astăzi, nu reprezintă altceva decît împlinirea vocației noastre pașnice și constructive. Mai avem încă multe de împlinit, căci drumul libertății noastre e abia la început. De aceea, dorința nestrămutată de pace face parte din înseși rosturile adinei ale existenței noastre ca patrie și popor. Iată de ce chemarea Președintelui țării, a tovarășului Nicolae Ceaușescu la luptă hotărîtă, alături de toate popoarele lumii, pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru dezarmare, pentru pace — e chemarea rațiunii noastre de a fi, expresia cea mai elocventă a vocației constructive a poporului român" (Dumitru Ghișe). Dreptul la pace, la viață, la afirmarea virtuților constructive constituie însăși esența ființei umane : „Președintele Nicolae Ceaușescu rostește adevărul esențial al vieții, unui pentru 

toți oamenii, pentru toate neamu- rilg pămîntului, mai mari ori mai mici, încearcă să apropie oamenii, să le arate care le sint îndatoririle" (Ion Horea).Legătura indisolubilă dintre partid și popor, dintre personalitatea conducătorului țării noastre și suflul înnoitor al clocotitoarelor transformări din România de azi își găsesc imagini inspirate, pline de emoție și căldură, în versurile semnate de Mihai Beniuc, Vlaicu Bârna, Violeta Zamfirescu, Nicolae Dragoș, Ștefan Tcaciuc, Al. Jebe- leanu, Leonida Neamțu, Niculae Stoian, Franz Liebhard, A.I. Zăi- nescu, Corneliu Sturzu, Titus Vî- jeu, Cedomir Milenovici, Traian Iancu, Mara Nicoară, Mihai Negu- lescu, Ilarie Hinoveanu, Ion Crîn- guleanu. Alexandru Brad, Corneliu Vadim Tudor, George Țărnea, Eugen Frunză, Viorel Cosma, Vasile Zamfir ș.a.Situat pe poziția Intereselor supreme ale țării sale, ale tuturor popoarelor, eroul națiunii noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a identificat deplin cu idealurile celor mulți, cu speranțele și încrederea lui în viitor : „El — păzitorul acestei sfinte iubiri / trăind pe munții cei mai inalți ai Patriei sale / Prin inima noastră viitorul privește / primul fiind, iubind, auzind / iarba-n Carpați cum, liberă, crește" (Nicolge Dan Fruntelată : „Primul dintre noi"). Făurită într-o epocă de glorii, de mari ctitorii născute din gindirea cutezătoare a celui mai iubit fiu al națiunii, țara noastră de azi își omagiază eroul in ritmul de baladă al nemuritoarelor creații ale poporului : „Mamă țară, mamă bună, / Ia razele de la lună / Și înscrie-n calendare / Sărbătoarea noastră mare, / Smulge străluciri din stele / Scrie-i numele cu ele / Strînge florile din plai / Din slăvite guri da rai, / Să le-alegi, să-i slăvești anii ! /... / Ce-i mal mîndru pe la noi, / Chipul oamenilor noi, /Munții cu păduri de fag, / Din suflet ce-avem mai drag". (Ion Dodu Bălan).Se conturează astfel trăsăturile cele mai importante ale epocii pe care o trăim, ale poporului nostru, stăpînul liber și demn al destinului și al drumului asumat cu nestrămutat^ încredere că acesta este driîmul adevărat, pe care l-a chemat spre a-1 urca, neînfricat și îutezătpr, secretarul general al partidului, ’tovarășul Nicolae Ceaușescu', drumul necontenitei eliberări a omului prin sine însuși, prin afirmarea energiei și forței creatoare, prin asimilarea neîncetată a celor mai noi cuceriri ale cunoașterii întru propria lui desăvîrșire și pentru ridicarea patriei pe cele mai înalte culmi ale civilizației și progresului.Adunînd în slova înnobilată de emoție șl recunoștință vibrantul omagiu pe care țara și acest timp al ei îl dedică eroului său, creatorii se fac ecoul fidel al sim- țămintelor celor mulți, al celor care, „stăpîni pe muncă și pe glie", poartă în inimi această„naltă bucurie". în consens una- • nim cu sentimentele întregului ; popor, oamenii de cultură dau expresie în acest „omagiu de inimă și conștiință" profundei lor cinstiri pentru marele Erou al Patriei socialiste, tovarășul Nicolae . Ceaușescy, versurile poetului reprezentînd in fapt o sinteză a simțirii unanime a întregii țări : „Acum, în ceas de zi aniversară / Cu gîndul luminînd întreaga țară, / Din inimi, lar^, cuprindem bucuria / De a vesti, uniți, un unic gînd, / Gîndul de suflet, gîndul legămînt : „Trăiască Ceaușescu 1 Trăiască România !“. ■
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Alături de toți cetățenii patriei noastre, aducem un omagiu fierbinte celui de numele căruia sînt indestructibil legate cele mai mari împliniri din îndelungata istorie a României, conducătorului înțelept, militantului strălucit pentru demnitatea și fericirea poporului român. Luminoasei sale prezențe în fruntea partidului și a țării, faptelor sale de istorică măreție și aleasă omenie le-am dedicat, drept omagiu de înaltă prețuire, lucrări de artă - intre care și cea de față - năzuind să îngemănez in ele sentimentele cu ceea ce trăiește și simte român. Suflet in sufletul neamului său,

Marelui fiu 
omagiul

(Urmare din pag. I)virtuți ale poporului român, cel care și-a identificat întreaga viață cu lupta pentru izbînda cauzei socialismului și comunismului, pentru ca România să-și ocupe locul ce i se cuvine printre țările lumii. L-a cinstit pe cel care — ales într-o fericită zi Ia cirma destinelor tării — a trasat cu clarviziune, cu supremă responsabilitate în fața istoriei căile de lumină și glorie ale devenirii României. L-a cinstit pe bărbatul temerar, erou între eroii patriei, care întruchipează certitudinile și speranțele unui întreg popor, chezașul suprem al mersului nostru înainte.Sărbătorindu-1 pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, unit în jurul său ca un singur om, mai unit decît oricînd, poporul român a omagiat lupta revoluționară a partidului nostru comunist, conștiința de sine a națiunii, nucleul de energie care concentrează energiile tuturor, cu conștiința limpede că îi datorează secretarului general opera istorică de regîndire a locu

proprii întreg poporul cel mai

iubit fiu al națiunii noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a conferit epocii pe care o trăim însemnele unei epoci mărețe ce a cunoscut și cunoaște impresionanta descătușare a tuturor energiilor creatoare ale minunatului nostru popor, care omagiază în personalitatea secretarului general al partidului întruchiparea celor mai înalte virtuți ale sale. Aducînd prinosul nostru de recunoștință Eroului patriei, îi adresăm din inimă urarea de „La mulți ani 1", spre binele și prosperitatea patriei, spre gloria eroicului nostru popor. •
Cornelia IONESCU

lui și rolului partidului în viața societății, de afirmare infinit mai bogată, mai complexă a misiunii sale istorice în opera istorică de făurire a unei noi Românii. Pro- clamind că socialismul se construiește cu poporul pentru popor, secretarul general al partidului a făcut din această axiomă adevărul fundamental al devenirii noastre istorice, dimensiunea majoră a sistemului social-politic edificat în anii ce au urmat gloriosului Congres al IX-lea al partidului.Sărbătorindu-1 pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii din țara noastră — și, alături de ei, oameni ai muncii de pe toate meridianele, partide și organizații politice și obștești, șefi de state și de guverne, personalități ale' vieții politice, sociale și cultural-științifi- ce din lumea întreagă — l-au omagiat pe marele om politic al lumii contemporane, eroul păcii și înțelegerii între popoare. Strălucitele inițiative de pace, dezarmare și colaborare promovate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în viața internațională, principialitatea și 
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consecventa politicii externe a României, a președintelui ei au adus țării noastre, conducătorului ei iubit stima și prețuirea întregii lumi — reafirmate in chip pregnant și în aceste zile aniversare.Sărbătorindu-1 pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, muncitorii, țăranii și intelectualii României socialiste s-au angajat să nu precupețească nimic pentru a înfăptui marile sarcini pe care iubitul nostru conducător le pune in fața noastră, de a face totul pentru progresul neîntrerupt al României socialiste pe drumul ei luminos. Este supremul omagiu, omagiul faptei revoluționare, proba supremă a dragostei, stimei și recunoștinței față de marele nostru conducător, față de ctitorul României moderne.26 ianuarie 1987, zi de sărbătoare, a fost, ca in fiecare an, o zi de inimă, o zi de conștiință, o zi de fermă angajare comunistă, patriotică, în numele celor mai nobile, mai cutezătoare ginduri și sentimente ale partidului și poporului.
(Urmare din pag. I)luționare a lor și de asigurare a mersului ferm înainte.Concepută ca un proces conștient, planic, la care participă toți oamenii muncii, perfecționarea relațiilor de producție trebuie să aibă ca efect major sporirea eficienței cu care sint repartizate și utilizate resursele societății, dezvoltarea, pe această bază, a forțelor de producție, asigurarea progresului susținut și multilateral al societății, ridicarea bunăstării materiale și spirituale a poporului.întreaga gîndire șl acțiune revoluționară a partidului nostru, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la dezvoltarea și modernizarea forțelor de producție corelează organic necesitățile cu posibilitățile de progres rapid și multilateral, pentru o lungă perioadă de timp, în cadrul unei strategii unitare adoptate în Programul partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. In același timp, volumul pune în valoare teza de o excepțională însemnătate teoretico-practică a secretarului general al partidului cu privire la dezvoltarea și modernizarea forțelor de producție corespunzător condițiilor istorice concrete ale fiecărei etape de dezvoltare a țării noastre, mai întli, in cadrul unei reproducții lărgite de tip extensiv, cînd trebuie creat un puternic și modern potențial tehnico-pro- ductiv care să asigure în economia națională capacitatea de reproducție a mijloacelor de producție, și apoi, în cadrul unei dezvoltări de tip intensiv, în care factorii calitativi, de eficiență și competitivitate devin hotărîtori in susținerea întregului proces de creștere economică. Verificată de marile realizări și transformări revoluționare care s-au produs în dezvoltarea economico-socia- lă a țării, strategia pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu o concepe și o înfăptuiește de aproape 22 de 

ani a avut ca rezultat schimbarea caracterului structurii economiei naționale, de țară agrară înapoiată, intr-o economie industrial-agrară, cu o industrie modernă, puternică și cu o agricultură socialistă, în plin proces de transformări revoluționare.Analizînd locul și rolul dezvoltării șl modernizării forțelor de producție în noua etapă în care a intrat țara noastră, Congresul al XIII-lea a fundamentat, cu aportul decisiv al secretarului general al partidului, necesitatea de a se continua, pe un plan superior, strategia înfăptuirii Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru ca la sfirșitul acestui cincinal România să devină o țară socialistă mediu dezvoltată din punct de vedere economic, bazată pe un nou echilibru al structurii sale in- dustrial-agrare și teritoriale.înfăptuirea acestei strategii, de largă deschidere, previzională, în concordanță cu Interesele fundamentale de progres și prosperitate ale poporului nostru, este concepută de tovarășul Nicolae Ceaușescu pe baze sistemice, prin dezvoltarea și perfecționarea tuturor componentelor forțelor de producție, astfel incit din unitatea dialectică a factorului material cu cel uman să rezulte forța decisivă a progresului susținut și multilateral al economiei noastre naționale.Trăsătura definitorie a dezvoltării forțelor de producție o constituie continuarea industrializării socialiste a țării pe baza promovării cu fermitate a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii. Punînd problema dezvoltării șl modernizării forțelor de producție într-o tară în curs de dezvoltare, în condițiile în care în lume se desfășoară o profundă și complexă revoluție științifico-tehni- că, secretarul general al partidului a acționat și acționează cu consecventă revoluționară pentru transformarea științei și cercetării științifice românești într-o adevărată forță de producție. Volumul de față marchează, prin ideile șl tezele pe care 

le prezintă, originalitatea și cutezanța gîndirii și acțiunii revoluționare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, care concepe procesul de dezvoltare și modernizare a bazei tehnico-mate- riale a societății noastre prin încorporarea organică a celor mai avansate și eficiente cuceriri ale științei și cercetării științifice. Tezele și ideile de o inestimabilă valoare teoretică și politică-prâctică prezentate în cel de-al doilea capitol al volumului cu privire la rolul științei și cercetării științifice în dezvoltarea și
Strălucită contribuție științifică si practică la făurirea 

bazei economice a societății noastre socialiste
modernizarea forțelor de producție în noua etapă demonstrează strălucit capacitatea excepțională de previziune pe care o are secretarul general al partidului, care consideră că, astăzi, omenirea se află într-o asemenea etapă în care știința reprezintă cea mai puternică forță a progresului economico-social. Tocmai de aceea, utilizarea și aplicarea acestor legități ale progresului economic și social, arăta secretarul general al partidului, în condițiile concrete ale țării noastre trebuie să însemne înfăptuirea priorităților fundamentale ale dezvoltării și modernizării forțelor de producție pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii.în continuare, în lucrare sînt cuprinse ideile și orientările privind dezvoltarea bazei tehnico-materiale a socialismului în țara noastră, prin desfășurarea industrializării pe baza alocării unei părți importante din venitul național pentru acumulare 

și utilizării cu prioritate a fondurilor investiționale în ramurile care produc continuu, la parametri tot mai înalți de competitivitate, condițiile materiale ce condiționează capacitatea de reproducție tehnică a întregii economii naționale.în această viziune, lucrarea prezintă teze și idei de mare forță re- voluționar-constructivă, verificate strălucit de progresul susținut și multilateral al României socialiste chiar în perioada impactului puternic al crizei economice mondiale 

asupra dezvoltării economiei noastre naționale, de continuarea neabătută a înfăptuirii obiectivelor fundamentale ale construcției socialismului in țara noastră.Volumul cuprinde, de asemenea, orientări și sarcini de mare însemnătate pe care secretarul general al partidului le-a conceput pentru dezvoltarea bazei proprii de materii prime și energie, pentru valorificarea superioară a tuturor resurselor naturale ale țării. Este semnificativă, în acest sens, preocuparea constantă a partidului nostru pentru a lărgi continuu baza energetică și de materii prime, aceasta devenind una din prioritățile asigurării progresului susținut al economiei naționale, in condițiile consolidării calitative a echilibrului înaintării noastre, în același timp, lucrarea pune în evidență cu pregnanță ideile originale ale strategiei partidului nostru în domeniul modernizării structurii industriei românești și restructurării 

tehnologice de bază a producției care, in condițiile noii revoluții in știință și tehnică, trebuie să constituie suportul valorificării superioare a bazei energetice și de materii prime, dezvoltării cu caracter intensiv al acestui sector hotărîtor al întregii economii naționale. Ramurile legate nemijlocit de cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii sînt concepute de Congresul al XIII-lea al partidului să reprezinte baza automatizării, robotizării și electronizârii producției industriei în noua etapă de dez

voltare a țării noastre, ele constituind, astăzi, sursa principală a puternicului efect de antrenare pe care industria românească trebuie să-1 manifeste în întreaga structură a producției materiale.Volumul integrează teze și orientări de mare complexitate și profunzime cu privire la folosirea pămîntului ca principalul mijloc de producție în agricultură. înfăptuirea noii revoluții agrare, printr-un sistem de căi și mijloace, prin folosirea noului mecanism economico-financiar, trebuie să însemne, arată secretarul general al partidului, găsirea celor mai eficiente soluții pentru a utiliza rațional, cu randamente maxime, cel mai important mijloc de producție din agricultură care este pămîntul. In această viziune, volumul pune în valoare teze și orientări formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu privire la necesitatea sporirii suprafeței arabile a țării și a gradului de valorificare superioară a terenurilor 

agricole, cu privire la combaterea cu fermitate a oricăror tendințe de a sustrage nejustificat suprafețe de pămînt arabil pentru diferite construcții sau de a-1 utiliza necorespunzător sau polua.O parte importantă a lucrării este dedicată prezentării concepției tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la forța de muncă, in calitate de principală forță de producție a societății. Sînt evidențiate, în acest context, preocupările partidului și statului nostru în domeniul formării omului nou, ridicării gradului de pregătire a forțai de muncă, astfel incit construirea societății socialiste cu toți oamenii muncii și pentru toți oamenii muncii să dispună de condițiile necesare înfăptuirii ei la nivelul exigentelor pe care le impune fiecare etapă.Pentru a pune știința și tehnica de virf la temelia progresului social și pentru a utiliza cu eficiență maximă baza tehnico-materială de care dispunem, subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu, trebuie. înainte de toate, să formăm oameni care nu numai că trebuie să înțeleagă corect necesitățile istorice ale fiecărei etape de dezvoltare economico-socială, dar să și acționeze conștiențl, ca revoluționari, pentru înfăptuirea transformărilor pe care le prefigurează partidul în domeniul forțelor de producție, al progresului societății socialiste, în general.Lucrarea cuprinde teze și orientări de bază în domeniul perfecționării pregătirii profesional-științifice a forței de muncă și ridicării nivelului său de responsabilitate și spirit revoluționar. evidențiindu-se unitatea indisolubilă dintre noua calitate a vieții și noua calitate a muncii tuturor celor care lucrează în activitățile economico-sociale.Orientările secretarului general al partidului cu privire la ocuparea celei mai mari părți a populației active în sfera productivă, la asigurarea omului potrivit la locul potrivit, ca șl cele referitoare la utilizarea 

eficientă a forței de muncă și a timpului de muncă în toate unitățile socialiste sînt considerate ca direcții prioritare în economia noastră națională, în etapa actuală și în perspectivă. Tocmai din preocuparea pentru ridicarea continuă a pregătirii profesionale a tuturor oamenilor muncii și a gradului de tehnicitate a mijloacelor de producție rezultă posibilitatea reală de a optimiza, pe criterii de eficiență, factorul material cu factorul uman al forțelor de producție, de a spori rodnicia forței productive a muncii, eficiența întregii dezvoltări economico-sociale.în încheierea lucrării — apărută la Editura politică — sint evidențiate tezele strategiei repartizării raționale a forțelor de producție în profil teritorial, în vederea asigurării adevăratei egalități între toți membrii societății noastre socialiste. Pe baza îmbinării criteriilor economice cu cele social-politice și ecologice, tovarășul Nicolae Ceaușescu a conceput și înfăptuit, în întreaga perioadă deschisă de Congresul al IX-lea al partidului, repartizarea rațională a forțelor de producție pe teritoriul țării, asigurindu-se lichidarea disproporțiilor moștenite și apropierea tot mai mult a condițiilor de muncă și de viață ale locuitorilor din toate zonele și județele țării. Și în acest domeniu, ca de altfel în toate domeniile făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, arată secretarul general al partidului, realitățile vieții economico-sociale confirmă strălucit justețea liniei politice generale a Partidului Comunist Român, care aplică adevărurile universal valabile, legitățile procesului revoluționar, în mod creator, în raport de condițiile concrete ale țării noastre, adueîndu-și astfel contribuția sa proprie la îmbogățirea teoriei șl practicii edificării orînduirii socialiste cu o experiență unică în felul său.
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EROULUI ROMÂNIEI SOCIALISTE, SENTIMENTE DE PROFUNDĂ
DRAGOSTE Șl NEȚĂRMURITĂ PREȚUIRE

Din întreaga țară, mesaje de felicitare adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu prilejul aniversării zilei de naștere și a îndelungatei sale activități revoluționare

In această zi de aleasă sărbătoare, cînd patria își adună intr-un imens ; buchet al dragostei și recunoștinței sentimentele cele mai înalte ale fiilor și fiicelor ei, dînd glas gindurilor și simțămintelor comuniștilor, ale tuturor celor ce trăiesc și muncesc pe meleagurile județului Brașov, vă rugăm respectuos să primiți omagiul nostru fierbinte pentru strălucita activitate pe care o desfășurați, cu genială înțelepciune și neasemuită cu- țezanță revoluționară, în fruntea partidului și a țării, asigurînd înaintarea fermă a României pe luminosul drum al socialismului și comunismului — se arată în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN BRAȘOV AL P.C.R.Prezența dumneavoastră permanentă, mult stimate și iubite tovarășa Nicolae Ceaușescu, in mijlocul oamenilor, întîlnirile cu cei ce făuresc bunurile materiale și spirituale, discutarea concretă, la fața locului, a problemelor dezvoltării, consultarea sistematică a maselor asupra căilor și modalităților de traducere în viață a mărețelor obiective înscrise în documentele partidului au imprimat și în județul nostru, ca pretutindeni in țară, o atmosferă de puternică emulație, de înaltă răspundere și exigență, de angajare revoluționară.Permiteți-ne, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă raportăm că, puternic mobilizați de obiectivele și sarcinile pe care le-ați trasat la plenara Comitetului Central al partidului și la celelalte foruri ale democrației noastre muncitorești revoluționare, de aprecierile și indicațiile formulate cu prilejul vizitei de lucru efectuate în județul nostru, împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Brașov au acționat și acționează cu înaltă răspundere și competență, cu dăruire și spirit revoluționar pentru îndeplinirea în condiții de înaltă calitate șl eficiență a planului de dezvoltare economico-socială, a programelor speciale, contribuind astfel Ia înflorirea multilaterală a scumpei noastre patrii.în telegrama BIROULUI CONSILIULUI NAȚIONAL AL ORGANIZAȚIEI PIONIERILOR se afirmă :In aceste momente de sărbătoare, cînd întrega noastră națiune omagiază cu vibrantă mîndrie patriotică aniversarea zilei dumneavoastră de naștere, pionierii și șoimii patriei, cadrele care le îndrumă activitatea, toți copiii României socialiste își Îndreaptă gindurile și sentimentele de aleasă dragoste șl nemărginită recunoștință spre dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, conducătorul înțelept al partidului și statului nostru, și vă adresează respectuoasa rugăminte de a primi urarea fierbinte de ani mulți și fericiți, sănătate șl putere de muncă, de noi și mărețe realizări în magistrala activitate pe care, cu genială clarviziune științifică, înalt patriotism și dăruire revoluționară o desfășurați pentru edificarea noii societăți în patria noastră, pentru pace, prietenie și colaborare intre toate popoarele lumii.Urmînd cu abnegație strălucitul dumneavoastră exemplu de revoluționar patriot și militant comunist, care vă consacrațl întreaga viață și activitate fericirii și bunăstării poporului, dezvoltării necontenite a României socialiste, noi, pionierii și șoimii patriei, toți copiii țării ne angajăm solemn, mult stimate tovarășe secretar general, să învățăm și să muncim cu dăruire și pasiune, însușindu-ne cele mai noi cuceriri ale cunoașterii umane, să creștem — așa' cum ne învățați — în spirit revoluționar, ca adevărați patrioți și comuniști de omenie, demni de măreția acestor ani eroici.Cu alese sentimente de profundă dragoste și nețărmurită admirație, comuniștii, oamenii muncii din județul Galați vă adresează, cu prilejul omagierii îndelungatei dumneavoastră activități revoluționare și al aniversării zilei de naștere, urarea fierbinte de sănătate, viață îndelungată și fericire, aceeași pilduitoare vigoare și putere de muncă spre a conduce, cutezător, partidul și poporul pe cele mai înalte piscuri ale civilizației socialiste și comunisteiViața, opera, fapta, inițiativa dumneavoastră creatoare, tezele profund originale, de uriașă forță vizionară, integrate în gloriosul Program’ al partidului, in textul de aur al documentelor adoptate de forumurile comuniștilor români, în cuvîntările și expunerile dumneavoastră înflăcărate sint pentru noi toți expresia vie a spiritului revoluționar in acțiune, a voinței de aleasă vocație constructivă menită a ridica națiunea pe cele mai înalte trepte ale istoriei sale — se subliniază în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN GALAȚI AL P.C.R.De aici, de la Dunăre, din județul care a urcat impetuos în anii „Epocii Nicolae Ceaușescu'1, vă aducem omagiul nostru, al siderurgiștilor și na-■ valiștilor, al constructorilor și țăranilor cooperatori, al tuturor oamenilor muncii, înmănuncheat in angajamentul solemn de a face totul, strins uniți in jurul partidului, al dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, pentru a îndeplini, în condiții exemplare, hotăririle Congresului al XIII-lea al P.C.R., sarcinile mobilizatoare ce ne revin în acest an și pe întregul cincinal, pu-■ nind în aplicare, cu tenacitate, intr-un sistem temeinic organizat, cu-, tezătoarele programe adoptate pentru modernizarea și creșterea ' calitativă l a producției.In telegrama CONSILIULUI OA- i MENILOR MUNCII DE NAȚIONALITATE MAGHIARA DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANȚA se spune : La aniversarea■ zilei dumneavoastră de naștere, a îndelungatei și eroicei activități revoluționare, oamenii muncii de naționalitate maghiară din Republica Socialistă România, împreună cu toți fiii țării, vă adresează, cu alese sentimente de profundă stimă și înaltă prețuire, cele mai calde urări de sănătate și fericire, de viață îndelungată, de noi și. mărețe succese pe drumul înălțării patriei noastre scumpe spre culmile civilizației so-i cialiste și comuniste.

Dăm o înaltă prețuire contribuției dumneavoastră determinante la așezarea tuturor raporturilor din cadrul societății pe principiile eticii și echității, ale democrației socialiste, la elaborarea și aplicarea neabătută a politici} juste, științifice a partidului nostru în problema națională, care asigură unitatea, frăția și stima reciprocă între toți cetățenii patriei, fără deosebire de naționalitate, participarea lor tot mai activă la înflorirea patriei comune — România socialistă.Și cu acest prilej sărbătoresc, oamenii muncii de naționalitate maghiară din România, în strînsă unitate cu întregul popor în jurul gloriosului partid comunist, al dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, dau expresie hotărîrii lor de a vă urma neabătut pe drumul luminos pe care l-ați deschis țării întregi, de a înfăptui fără preget politica internă și externă a partidului și statului, de a munci cu abnegație și dăruire patriotică pentru traducerea exemplară în fapte a indicațiilor și orientărilor formulate ■ de dumneavoastră, a istoricelor hotărîri ale Congresului al XIII-lea al partidului.In aceste momente înălțătoare, de profundă vibrație patriotică, revoluționară, în care poporul român, strîns Unit în jurul partidului, vă 
ț • Clarviziunea și energia revoluționară tu ture 
j acționează tovarășul Nitolae Ceaușescu pentru reali-
< zarea neabătută a politicii interne și externe a partidu- 

j lui- temelie sigură a progresului necontenit al României 
J socialiste, a consolidării independenței și suveranității 
! patriei

i • Solemn legămînt in fața partidului, a secreta- 
i rului său general, de a munci cu dăruire și abnegație 
i revoluționară pentru îndeplinirea botăririlor Congre- 
| su/if/ al XIII-lea al partidului

j • Activitatea neobosită consacrată de președinte- 
ț le României înfăptuirii marilor aspirații de pace și 
{ progres ale popoarelor - contribuție deosebită la 
) îmbunătățirea relațiilor internaționale, h creșterea 

j prestigiului țării noastre in lume

sărbătorește, cu deosebită bucurie și entuziasm, la aniversarea zilei dumneavoastră de naștere, vă rugăm să ne permiteți să vă adresăm, în numele comuniștilor, al tuturor celor ce trăiesc și muncesc în Gorj, cele mai calde felicitări și urări de multă sănătate și fericire, să dăm glas sentimentelor de nețărmurită dragoste șl prețuire, de aleasă cinstire și admirație pentru contribuția inestimabilă ce o aduceți la făurirea destinului nou al României socialiste, la cauza progresului, colaborării și păcii în lume — se spune în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN GORJ AL P.C.R. ȘI CONSILIULUI POPULAR JUDEȚEAN.Datorită grijii statornice ce o manifestați pentru dezvoltarea armonioasă a fiecărei zone a țării, Gorjul a înregistrat în anii glorioși ai „Epocii Ceaușescu11 o profundă renaștere economico-socială. Fiecare etapă a devenirii județului nostru a fost determinată în mod decisiv de vizitele de lucru întreprinse în această zonă a țării, de soluțiile și indicațiile ce le-ați dat în vederea valorificării superioare a resurselor naturale, modernizării industriei și agriculturii, celorlalte sectoare.Vă încredințăm și la acest moment aniversar, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom precupeți nici pn efort pentru realizarea exemplară a sarcinilor ce ne revin in 1987, în întregul cincinal, pentru înfăptuirea obiectivelor majore din domeniul extracției cărbunelui și țițeiului, din energetică, spre a spori neîncetat aportul nostru la ridicarea României pe noi trepte de progres și civilizație.In telegrama COMITETULUI CENTRAL AL ORGANIZAȚIEI DEMOCRAȚIEI ȘI UNITĂȚII SOCIALISTE se arată : în numele celor peste 4 milioane de membri ai O.D.U.S., vă rugăm să primiți, cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere și de îndelungată activitate revoluționară, cele mai calde și respectuoase felicitări, omagiul nostru de înaltă prețuire, cele mai alese urări de multă sănătate și viață îndelungată, împreună cu distinsa tovarășă Elena Ceaușescu, spre binele și fericirea patriei, a poporului român.Organizația noastră a intrat în cel de-al 8-lea an al existenței sale și ne facem o datorie de onoare de a vă adresa cele mai respectuoase mulțumiri, dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, fondatorul Organizației Democrației și Unității Socialiste, rod al concepției dumneavoastră creatoare despre democrația muncitorească revoluționară, care a deschis largi căi de participare la 

viața politică a țării a milioane de cetățeni.Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că membrii Organizației Democrației și Unității Socialiste, urmînd exemplul dumneavoastră de dăruire revoluționară pentru binele poporului și patriei, strînși uniți in jurul partidului, al dumneavoastră, conducătorul nostru înțelept, ctitorul României socialiste, vor fi în primele rinduri pentru înfăptuirea politicii de progres și civilizație socialistă, de colaborare și pace elaborată și promovată de Partidul Comunist Român.In telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN MUREȘ AL P.C.R. se a- firmă : însuflețiți de cele mai fierbinți sentimente de dragoste și a- leasâ prețuire, într-o deplină unitate de crez și voință cu toți fiii patriei, îngăduiți-np să vă adresăm, la aniversarea zilei dumneavoastră de naștere, din adincul inimilor noastre, cele mai calde și sincere felicitări, cele mai bune urări de sănătate și fericire, de viață îndelungată și nesecată putere de muncă în fruntea partidului și a țării".Vă exprimăm, și cu acest sărbătoresc prilej, întreaga admirație, profunda recunoștință pentru exemplara dăruire și abnegație, înaltul patriotism, pllduitoarea viață și activitate cu care slujiți, de peste cinci decenii, ca nimeni altul, aspirațiile 

supreme de libertate socială, Independență, progres și bunăstare ale poporului român.Susținem cu toată ființa noastră marile dumneavoastră inițiative pentru apărarea păcii, făurirea unei lumi mai bune și mai drepte, fără arme și războaie, pentru creșterea prestigiului internațional al României socialiste. Reducerea armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare ale țării noastre cu 5 la sută — acțiune aprobată în unanimitate de întregul popor, la referendumul din 23 noiembrie 1986 — reprezintă o nouă și strălucită dovadă a preocupărilor dumneavoastră constante pentru asigurarea unui climat real de destindere, încredere și colaborare între toate statele lumii.Urmînd luminosul dumneavoastră exemplu de muncă și viață, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Mureș vă asigură, în mod solemn, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu vor precupeți nici un efort pentru realizarea exemplară a sarcinilor economico-so- ciale pe acest an, pe întregul cincinal, aducindu-și astfel contribuția lor la înfăptuirea programului partidului, a istoricelor hotărîri ale celui de-al XIII-lea Congres, la progresul multilateral al țării.In unitate de simțire și gînd cu întregul nostru popor, în aceste momente de măreață și înălțătoare sărbătoare națională, prilejuită de aniversarea zilei dumneavoastră de naștere, comuniștii, toți oamenii muncii, constructori ai metroului bucureștean, vă exprimă cu căldură și profund devotament înalta prețuire și întreaga recunoștință pentru tot ce ați făcut și faceți in vederea propășirii fără precedent a patriei, pentru asigurarea dezvoltării României socialiste, în. condiții de securitate și pace, se arată în telegrama COMITETULUI DE PARTID ȘI A CONDUCERII ÎNTREPRINDERII METROUL BUCUREȘTI.în perioada pe care cu deplin temei și profundă mîndrie patriotică întreaga națiune o numește „Epoca Nicolae Ceaușescu11, creația materială și spirituală din țara noastră a beneficiat de un program de dezvoltare clar și realist exprimat, care își găsește o firească continuitate și în documentele adoptate de Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român, față de care ne exprimăm și cu această ocazie întregul nostru atașament ; vă asigurăm că sintem pe deplin mobilizați să transpunem cu pasiune și abnegație în viață toate sarcinile care ne revin, privind extinderea rețelei de metrou din Capitală, măreț edificiu al construcției socialiste, al cărui ctitor strălucit sinteți, fiind convinși că astfel susținem cu munca și viața 

noastră inițiativele dumneavoastră de pace și progres, contribuind alături de întregul popor la ridicarea țării pe treptele cele mai înalte ale civilizației și bunăstării.In telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN NEAMȚ AL P.C.R. se spune : Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, vă rugăm sâ ne permiteți să vă adresăm din adincul inimilor, cele mai calde felicitări, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, conducătorul încercat al partidului și statului, erou între eroii neamului, strălucit cîrmaci al destinelor națiunii, ctitorul României moderne, ale cărui viață și activitate se identifică cu însăși lupta partidului nostru comunist, patriot și revoluționar neînfricat, creator al unei uriașe opere științifice, profund originale, militant de frunte al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, personalitate de frunte a lumii contemporane.Prin consecvența cu care acționați pentru soluționarea marilor probleme ale lumii contemporane, pentru triumful idealurilor de independență, pace și progres ale poporului, dumneavoastră ați ridicat prestigiul țării noastre în lume, România fiind astăzi numită pretutindeni „Țara Păcii11, iar dumneavoastră, ilustrul ei cîrmaci, „Eroul României, Eroul Păcii11.Mîndri că sîntem contemporani cu 

cel mal iubit fiu al națiunii, care a ,făcut din înflorirea continuă a țării țelul suprem al pilduitoarei sale vieți de revoluționar, vă adresăm cele mai vii mulțumiri și vă aducem prinosul nostru de adincă recunoștință și prețuire pentru tot ce ați făcut și faceți încă din anii tinereții pentru libertatea, demnitatea și fericirea poporului român, pentru independența, suveranitatea și progresul patriei, pentru pace și Înțelegere in lumea întreagă și ne angajăm solemn că, urmînd neabătut Îndemnurile și chemările dumneavoastră înflăcărate, vom acționa cu toată abnegația și responsabilitatea comunistă pentru realizarea planului pe 1987 și pe întregul cincinal, spo- rindu-ne astfel contribuția Ia ridicarea patriei pe cele mai înalte culmi ale socialismului și comunismului.în telegrama MINISTERULUI INDUSTRIEI ELECTROTEHNICE ȘI A COMITETULUI DE PARTID se afirmă : însuflețiți de cele mai înalte sentimente de recunoștință și dragoste fierbinte pe care v-o purtăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă rugăm sâ ne permiteți să folosim prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere și să vă adresăm din adîncul inimilor noastre, oameni ai muncii din industria electrotehnică, cele mai calde și respectuoase urări de sănătate și fericire.Neobosita dumneavoastră activitate revoluționară în fruntea României socialiste, pentru conducerea cu succes a destinelor poporului nostru, a cărui glorioasă istorie poartă adînc gravată în ea efigia gîndirii dumneavoastră novatoare, ne mobilizează tot mai mult în rezolvarea, cu toată energia și răspunderea, a sarcinilor ce ne revin din programele de dezvoltare economico-socia- lă a țării.Vă purtăm cel mai înalt respect pentru că. veghind la pacea lumii, asigurați poporului român liniștea necesară pentru făurirea viitorului luminos al patriei noastre socialiste.In această zi de aniversare, de aleasă sărbătoare și bucurie pentru întregul popor, vă adresăm, încă o dată, cele mai calde felicitări și urări de viață îndelungată, în deplină sănătate și putere de muncă, spre binele și prosperitatea patriei, a cauzei edificării socialismului și comunismului pe pămintul României.în deplină unitate de cuget și simțire cu întregul nostru partid și popor, animați de cele mai alese sentimente de stimă și prețuire, comuniștii, toți cei ce trăim și muncim înfrățiți pe meleagurile județului Sibiu, vă rugăm, cu profund respect, cu fierbinte dragoste și recunoștință, să primiți omagiul nostru vibrant 

cu prilejul zilei dumneavoastră de naștere, urările izvorîte din adîncul inimilor, de ani mulți și fericiți, cu sănătate și putere de muncă, pentru a conduce și in continuare, cu clarviziune și nesecată energie, destinele partidului și patriei pe drumul socialismului și comunismului — se afirmă în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN SIBIU AL P.C.R.Ca personalitate proeminentă a lumii contemporane și strălucit om politic și de stat al zilelor «noastre, dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați conferit României socialiste, politicii sale externe un prestigiu fără precedent.Puternic însuflețiți de îndemnurile și orientările dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă încredințăm și cu prilejul acestui moment sărbătoresc de hotărîrea noastră fermă de a face totul pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan pe acest an, în industrie, în agricultură, în toate celelalte domenii de activitate, pentru realizarea obiectivelor însuflețitoare ale actualului cincinal, așezînd trainic la temelia a tot ceea ce gîndim și înfăptuim cerințele afirmării noii calități, înaltele exigențe ale spiritului militant, combativ, revoluționar.Din adîncul inimilor, vă rugăm să ne îngăduiți, în această luminoasă zi aniversară, să vă adresăm urarea 

pe care toți fiii și fiicele meleagurilor sibiene o rostesc cu vibrantă și aleasă simțire. Să ne trăiți întru mulți ani, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în înaltă cinstire și cu nesecată forță creatoare, împreună cu tovarășa dumneavoastră de viață și de muncă, mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu.Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Satu Mare, cu o vibrantă emoție și adine respect, vă roagă să primiți sentimentele de aleasă bucurie și Înălțătoare mîndrie patriotică, prilejuite de aniversarea zilei dumneavoastră de naștere, omagiul suprem și aleasă cinstire față de strălucita dumneavoastră activitate revoluționară, pilduitoare și fără seamăn, pe care o desfășurați în fruntea partidului și poporului — se subliniază in telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN SATU MARE AL P.C.R. Gîndurile și prețuirea noastră se îndreaptă și la această măreață sărbătoare a întregului popor, cu recunoștință fierbinte, către proeminenta dumneavoastră personalitate de militant politic, ale cărei minunate trăsături revoluționare, excepționale virtuți politico-organizatorice și vocație de cutezător conducător s-au afirmat ‘ plenar, din cea mai fragedă tinerețe, sub flamurile de luptă ale Partidului Comunist Român.în rindul făuritorilor de Istorie nouă ne aflăm și noi, locuitorii acestei minunate vetre a gliei strămoșești, care retrăim cu emoție neuitatele momente ale vizitei pe care, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, ați intreprins-o în această parte a țării în mai, anul trecut. Este un adevăr de necontestat că, oriunde ne-am îndrepta pașii pe minunatele noastre plaiuri. vedem înfăptuite gindurile și îndemnurile dumneavoastră.Acum, la aniversarea zilei dumneavoastră de naștere, sărbătoarea scumpă a întregului nostru popor, toți cei ce trăim și muncim în deplină unitate și frățietate în acest județ facem legămint solemn de a vă urma neabătut exemplul minunat de muncă și viață pe care ni-1 oferiți, eu hotărîrea fermă de a face din faptele noastre de muncă temeiuri rodnice și durabile pentru realizarea și depășirea mărețelor obiective și sarcini ce ne revin din istoricele hotărîri ale Congresului al XIII-lea al partidului.în telegrama MINISTERULUI EDUCAȚIEI ȘI INVĂȚĂMÎNTULUI ȘI A COMITETULUI DE PARTID se subliniază : Purtind în inimi și în girid mîndria aparteneței la un timp românesc, care a deschis un nou și strălucitor făgaș istoriei patriei noastre, timp al vredniciei și împlinirilor socialiste, comuniștii, 

toți oamenii muncii din Ministerul Educației și Invățămîntului, cadrele didactice, elevii și studenții României folosesc minunatul prilej oferit de aniversarea zilei dumneavoastră de naștere pentru a vă exprima sentimentele lor de profund respect și aleasă prețuire și vă transmit cele mai calde felicitări, urări de sănătate, fericire și putere de muncă închinate slujirii cu clarviziune și cutezanță revoluționară a viitorului comunist al patriei și poporului român.In această etapă, cu adevărat eroică, cînd, sub ochii noștri, țara își făurește mărețul edificiu socialist, acum, cînd scrutînd perspectiva acestui cincinal și anii de pînă la fruntariile mileniului trei, hotărîți să înfăptuim exemplar sarcinile ce ne revin din documentele adoptate de cel de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român, mobilizați plenar de îndemnurile, orientările și chemările ce le-ați adresat școlii românești, de sarcinile magistral formulate de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu la Plenara Consiliului Național al Științei și Invățămîntului, ne angajăm, și cu acest prilej, să muncim cu dăruire și responsabilitate comunistă, în spirit revoluționar, să nu precupețim nici un efort pentru traducerea în viață a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, pentru educarea și 

formarea cadrelor care să asigure mersul neîntrerupt al societății noastre spre înaltele culmi ale comunismului.Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere și a peste cincizeci de ani de activitate revoluționară; pusă cu neclintit devotament in slujba libertății și demnității poporului, a împlinirii celor mai scumpe aspirații ale patriei, prilejuiește oamenilor muncii de pe legendarele plaiuri ale Sucevei reafirmarea mindriei noastre fără margini față de dumneavoastră — inițiatorul și conducătorul celor mai mari și dinamice transformări înnoitoare din viața economico- socială a României, ctitorul inspirat al unei politici profund umane, a cărei valoare este confirmată de o grandioasă operă constructivă, prin gindirea și creația dumneavoastră îmbogățind patrimoniul teoriei și practicii revoluționare, al socialismului științific, se subliniază în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN SUCEAVA AL P.C.R. ȘI CONSILIULUI POPULAR JUDEȚEAN.Toți oamenii muncii din județul Suceava vă raportează că, încheind anul trecut cu un bilanț rodnic ce consemnează o depășire a sarcinilor la producția-marfă industrială în valoare de 815 milioane lei, realizarea productivității muncii în proporție de 102,9 la sută, a unui spor valoric, la investiții de 166 milioane lei și a celor mai mari producții de pină acum la porumb, tartofj și fructe, sint puternic angajați in activitatea de transpunere neabătută în viață a orientărilor și cerințelor pe care le-ați formulat, a obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea al P.C.R., fiind hotăriți ca prin spirit revoluționar, devotament, hărnicie și pricepere să facă din 1987 un an încununat de succese remarcabile în toate sferele vieții economice, sociale și spirituale.în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN TULCEA AL P.C.R. se menționează : La aniversarea zilei de naștere și a peste 50 de ani de grandioasă activitate revoluționară, în deplin consens cu întregul popor, cu alese sentimente de profundă stimă și înaltă prețuire, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Tulcea vă adresăm dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, genial conducător de partid și de stat, cele mai calde felicitări și urări de sănătate și fericire, de viață îndelungată, noi și mari succese în activitatea de supremă răspundere pe care o desfășurați cu cutezanță și abnegație revoluționară, în fruntea partidului și a țării, spre binele și prosperitatea națiunii române.Comuniștii, toți oamenii muncii tulceni vă poartă dumneavoastră, 

mult Iubite șl stimate tovarășe secretar general, o vie recunoștință pentru sprijinul permanent acordat dezvoltării județului de la porțile Deltei Dunării, pentru indicațiile și orientările prețioase date cu prilejul vizitelor de lucru efectuate în această zonă a țării, în care se regăsesc dimensiunile științifice ale gindirii dumneavoastră novatoare, ale politicii de înflorire armonioasă a României socialiste.Puternic însuflețiți de istoricele hotărîri ale celui de-al XIII-lea Congres ăl partidului, comuniștii, toți locuitorii județului Tulcea vă încredințează, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de ho- tărirea și voința lor unanimă de a vă urma neabătut exemplul de muncă și viață, de a munci cu devotament și responsabilitate comunistă pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor economico-sociale ce le avem în acest an și întregul cincinal.în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN VÎLCEA AL P.C.R. ȘI CONSILIULUI POPULAR JUDEȚEAN se spune : înscrisă între cele mai alese sărbători de inimă ale poporului nostru, aniversarea zilei dumneavoastră de naștere ne oferă nouă, comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din județul Vilcea, asemenea întregii noastre națiuni, un nou și minunat prilej de a vă adresa gindurile și simțămintele noastre de înaltă cinstire, cele mai fierbinți sentimente de profundă gratitudine și nețărmurită dragoste pentru modul strălucit în care ați condus și conduceți spre împlinire destinele de aur ale țării.Vă mulțumim din adîncul inimii șl cu acest prilej, mult iubite și stimate tovarășe secretar general al partidului, pentru faptul că trăim și muncim în demnitate într-o țară liberă, independentă și suverană, pentru chipul înfloritor de astăzi al meleagurilor noastre puternic înscrise în prosperitatea generală și multilaterală a scumpei noastre patrii.Exprimîndu-ne, o dată mai mult, atașamentul deplin față de politica științifică și profund umanistă a partidului și statului nostru, anga- jindu-ne solemn să facem totul pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce ne revin din hotărîrile celui de-al XIII-lea Congres, din programul de edificare socialistă și comunistă a țării, vă rugăm respectuos, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să primiți urările noastre fierbinți de sănătate deplină și fericire, multă putere de muncă pentru binele și propășirea patriei noastre, socialiste. / fîn telegrama MINISTERULUI AGRICULTURII se arată : Cu prilejul zilei dumneavoastră de naștere, vă rugăm să ne permiteți ca, în numele Consiliului de conducere al Ministerului Agriculturii, al tuturor oamenilor muncii de pe ogoare, să vă adresăm cele mai calde urări de sănătate, viață îndelungată, sentimentele noastre de profundă stimă și aleasă prețuire față de dumneavoastră, cel mai iubit fiu al poporului nostru, conducătorul strălucit al partidului șl statului nostru, care acționați cu clarviziune, tenacitate,- cutezanță revoluționară și totală dăruire pentru propășirea țării șl fericirea poporului, pentru triumful păcii și progresului în întreaga lume.Strălucitele dumneavoastră Inițiative. în sprijinul dezarmării șl păcii, forța, cutezanța, justețea și umanismul principiilor și acțiunilor de politică externă, pe care le promovați cu neasemuită consecvență, v-au impus în conștiința întregii omeniri ca un mare și neînfricat Erou. al păcii, ca eminent militant al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, ca o proeminentă personalitate a lumii contemporane.Exprimînd prin fapte de muncă totalul atașament față de prodigioasa dumneavoastră activitate revoluționară, vă adresăm cele mai vii mulțumiri, izvorîte din adîncul inimii, pentru sprijinul deosebit pe care 11 acordați agriculturii și grija ce o manifestați permanent pentru dezvoltarea și modernizarea continuă a acestei importante ramuri a economiei noastre naționale.Folosim acest prilej pentru a vă asigura, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că vom depune întreaga noastră putere de muncă pentru înfăptuirea in mod‘exemplar a mărețelor obiective stabilite de cel de-al XIII-lea Congres a) Partidului Comunist Român, a prețioaselor orientări și indicații date , de dumneavoastră pentru dezvoltarea continuă a agriculturii noastre și înfăptuirea noii revoluții agrare.Asemenea întregului popor, toți locuitorii acestei străvechi vetre de , istorie și civilizație trăiesc puternic sentimentul mîndriei patriotice pentru contribuția decisivă adusă de dumneavoastră, genial fondator și promotor ăl noii viziuni asupra procesului revoluționar românesc, la elaborarea și înfăptuirea politicii profund științifice a partidului in perioada glorioasă deschisă de Congresul al IX-lea, cind, prin voința unanimă a comuniștilor, a întregii națiuni ați fost ales in fruntea partidului, inaugurindu-se o epocă nouă în istoria contemporană a patriei, se spune in telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN VRANCEA AL P.C.R.Profund recunoscători dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, partidului nostru, pentru minunatele împliniri și perspective de dezvoltare, oamenii muncii vrînceni, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, înfăptuind cu abnegație și dăruire o- biectivele actualului cincinal, au încheiat anul 1986 cu realizarea și depășirea principalilor indicatori ai planului în industrie. Pe această bază, s-a trecut cu toată hotărîrea la transpunerea în viață a orientărilor și indicațiilor dumneavoastră, a prevederilor de plan pe anul 1987, astfel îneît să îndeplinim din prima lună sarcinile ce ne revin, să ne onorăm integral contractele la export. în a- gricultură, toate eforturile sint îndreptate spre asigurarea tuturor condițiilor necesare obținerii unor producții agricole superioare.
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O OBLIGAȚIE LEGALĂ Șl MORALĂ:

' ÎNVAȚĂ PERMANENT, 
ÎNVAȚĂ LA ORICE VÎRSTĂ!

Secvențe din amplul proces de pregătire profesională 
la nivelul exigențelor noii calități a muncii și a vieții

Pregătirea cadrelor 
din organele de conducere colectivă 

- la nivelul cerințelor actuale

Pe pajiștile cultivate - producții
Liebling, de mai agricole producții ^vegetal,

județul Timiș, se mulți ani printre fruntașe din țară, ridicate atît in cit mai ales In , cu deosebire la

mult ani- după de-a
concepția că este și sănătos pentru să fie hrănite tradiționale care prospe-

pendentă de pășuni incit nici o carte despre creșterea animalelor nu poate fi concepută în afara unor capi

Mare cu inginerul Francisc Barth, șeful secției utilaj chimic. Ne vorbește la obiect despre modul cum se acționează în secție pentru a nu se crea stocuri de producție neterminată. despre necesitatea ca această acțiune să fie condusă cît mai efi-' cient de consiliul oamenilor muncii. Motiv pentru care o solicităm și pe tovarășa Terezia Danes, lăcătuș la atelierul de lanțuri . lamelare, membru în C.O.M.. să ne spună ce face personal. în calitatea pe care o are, pentru traducerea în viață a noii legislații în acest domeniu ? „Cunosc cerințele cu privire la creșterea productivității muncii, economisirea energiei, dar despre ce m-ați întrebat nu știu prea multe".Nimeni nu cere ca un lăcătuș să stăpinească peste noapte elementele atit de dificile ale unui mecanism financiar complex. Dar atît timp cît este membru al consiliului oamenilor muncii, cît trebuie să participe la conducerea activității economice. la adoptarea de decizii, inclusiv în domeniul finanțării întreprinderii. el trebuie inițiat în aceste probleme. Fie prin organizarea unui 6tudiu temeinic al legislației existente In acest domeniu, fie prin explicarea de către cadrele de conducere a acestor reglementări. Altfel, cum poți să-ti exerciți mandatul încredințat de a participa la actul conducerii ?Argumente pentru acțiuni și măsuri hotărite în vederea ridicării nivelului de pregătire In domeniul conducerii ne-au oferit și alti reprezentanți ai oamenilor muncii în organele de conducere colectivă. „Avînd calitatea de membru al C.O.M.. fac parte și dlntr-o comisie ce funcționează pe lingă acest organ, și anume comisia de apărare a avutului obștesc și buna gospodărire a mijloacelor fixe — ne spune con- fecționera Maria Zsoldos, de la întreprinderea „Mondiala". Desigur, teoretic. îmi cunosc bine atribuțiile. în practică, lucrurile sînt însă mai complicate. Pentru că acest domeniu al activității comisiei este cu totul altceva decit ce fac' eu sau alte colege în meseria noastră de confecționare. Ne confruntăm și cu pro- blemț juridice, și cu probleme tehnice. administrative legate de buna întreținere a clădirilor, a instalațiilor acestora, și cite altele. E drept, ne-am pus întrucitva la punct cu unele aspecte juridice dintr-o broșură de la oficiul nostru juridic, dar simt că nu sint suficient de bine înarmată cu toate cunoștințele pentru a-mi aduce o contribuție pe măsura celei ce se așteaptă de la mine. E nevoie de un cadru de instruire organizat, pe o durată mai lungă, pe domenii de activitate, pentru a putea contribui efectiv la exercitarea unei conduceri competente".Intr-o discuție avută cu inginerul Vasile Suciu, directorul I.P.S.U.I.C., acesta ne-a împărtășit citeva opinii și propuneri vizînd perfecționarea instruirii anuale a membrilor C.O.M. în ce constau acestea ? „In primul rînd, instruirea membrilor C.O.M. să se facă cel puțin o dată pe trimestru, chiar dacă fiecare „rundă" în parte ar avea o durată mai scurtă, bunăoară de trei zile. Avantajul ar fi că s-ar putea însuși mult mai operativ o serie de cunoștințe legate de cele mai recente documente de partid și de stat, legi și alte acte normative intrate în vi

tole despre pășuni șl despre factorii care afectează productivitatea acestora. In general, la noi condițiile climatice în zonele în care se cresc vaci de lapte și oi sînt deosebit de favorabile dezvoltării pășunilor și finețelor. Mai mult, intr-un mare număr de ferme, pășunile și finețele reprezintă direct sau indirect aproape singurele surse de hrană pentru animale. O pășune cu o compoziție floristică corespunzătoare asigură o hrană chiar mai bună decit unele furaje concentrate de foarte bună calitate. Din păcate, la unii s-a încetățenit chiar părerea că iarba este un produs natural care crește și fără îngrijirea omului. Noi, cei care lucrăm la I.A.S. Liebling, am pus accentul pe îmbunătățirea cdtnpozi- ției floristice a pajiștilor naturale, pornind de la constatarea că în stare naturală 70 la sută din acestea conțin buruieni : coada șoricelului, păpădia, troscoțel, traista ciobanului. Cu aceste buruieni nu se pot face nici lapte, nici carne. Secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sublinia cu tărie, la consfătuirea de lucru cu cadrele din zootehnie, că problema centrală a zootehniei trebuie să fie cultivarea pășunilor și finețelor, care trebuie să fie însămînțate, cultivate cum cultivăm griul șl porumbul. Dacă la Liebling am reușit să realizăm producții animaliere mari, explicația constă în stăpînirea tehnologiei culturilor furajere. Pentru noi, pajiștile cultivate nu mal constituie o noutate, ci sint ceva obișnuit deoarece ne preocupăm de ele Încă de acum 15 ani. înființarea și stabilizarea cu succes a unei pășuni cere mai multă pricepere șl îngrijire decit multe alte culturi dintr-o fermă vegetală. Desigur, înființarea pajiștilor cultivate este o investiție costisitoare numai și pentru faptul că ocupă terenul mai mulți ani, iar greșelile făcute în primul an pot afecta producția de masă verde un timp îndelungat. Dar, din practica 

goare în ultima perioadă. In al doilea rind, eficienta instruirilor ar crește substanțial dacă acestea s-ar face și pe secțiuni, în funcție de specificul activității din diferite unități. în felul acesta, problematica vastă din program s-ar putea prezenta și dezbate diferențiat, mai la obiect, captînd într-o măsură mai mare interesul cursanților".Opinii asemănătoare au formulat și alte cadre de conducere din întreprinderi, precum și alți membri ai organelor de conducere colectivă. Iată de ce socotim salutară inițiativa Comitetului municipal de partid Satu Mare de a organiza, în cadrul unor întreprinderi, începînd din luna noiembrie a anului trecut, sub egida universității cultural- științifice, 10 cursuri cu cite 8 teme consacrate însușirii temeinice a noilor reglementări eco- nomico-financiare. a principiilor autogestiunii și autoconducerii. Unele din aceste cursuri sînt destinate în exclusivitate maiștrilor, purtînd de altfel sugestivul generic „Maistrul, ca educator al colectivului, organizator și conducător al procesului de producție". Firește, o parte din com- ponenții acestor categorii de cursanți vor fi și membri ai organelor de conducere colectivă din întreprinderi.O idee bună. Dar — ne permitem să sugerăm — dacă tot se face acest lucru, de ce nu se studiază posibilitatea găsirii unor forme prin care toți membrii organelor de conducere colectivă să fie periodic înarmați cu cunoștințe din domeniul științei și practicii conducerii, al legislației pe care trebuie s-o cunoască, pentru ca reprezentanții oamenilor muncii care au primit mandatul de a fi „conducători colectivi" să fie. cu adevărat, conducători eficienți 1

Octav GRUMEZA

In atelierul de pictură al întreprinderii „Porțelanul* din Alba lulia
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mari de furajede zi cu zi, noi ne-am convins că este absolut nevoie de aceste pajiști, pentru că mai întii trebuie să crească producția de furaje, iar apoi crește și producția zootehnică de lapte și carne. Nu există in lume o rasă de animale care să producă lapte sau carne fără să consume furaje ; tot așa cum nu există o mașină care să funcționeze fără carburanți. De aici, concluzia : carențele în creșterea animalelor din unele unități se datoresc, in principal, sectorului vegetal, care produce puțin și de calitate inferioară — zootehnia fiind ramura secundară care nu face altceva decit să transforme producția vegetală în producție animală.— Revenind la pajiștile cultivate, am reținut că terenurile respective se află în imediata apropiere a fermelor zootehnice. Vă rugăm să vă referiți la modul de organizare șl de exploatare a unei asemenea pajiști și la tehnologia culturii respective.— Să Începem cu începutul, adică cu pregătirea specialistului. Acesta trebuie să fie foarte bine documentat asupra a ceea ce înseamnă „știința pajiștilor cultivate". Este vorba de stabilirea amestecului optim de Ierburi care intră în compoziția floristică a pajiștii. în condițiile I.A.S. Liebling, amestecul de ierburi care asigură producția cea mai mare pe unitatea de suprafață, avînd și o valoare nutritivă ridicată, cuprinde graminee — în proporție de 85 la sută (dactilis glomerata, festuca arundinaceea, lolium perene) și leguminoase — în proporție de 15 la sută (trifoi alb ladino, trifoi roșu, lucernă), însămînțind la hectar cîte 29 kg semințe de graminee șl 5 kg semințe de leguminoase. De curînd, am experimentat o altă rețetă de amestec de ierburi care asigură o producție ridicată de masă-verde pe tot parcursul perioadei de pășunat, alcătuită din trifoi ladino, trifoi re-

Mîndria de a putea spune: UTILAJELE UZINEI
AU FOST REALIZATE CU FORJE PROPRIISe impune de la început o precizare : experiența pe care o prezentăm astăzi Ia „Tribuna Scinteii" este a unui colectiv de muncă al cărui profil de activitate nu este construcția de utilaje : întreprinderea de radiatoare, echipamente metalice, obiecte și armături sanitare — I.R.E.M.O.A.S. — din Capitală. Dar dincolo de profilul desprins din nume, întreprinderea și-a mai adăugat un meritat renume : producătoare de utilaje și mașini- unicat. Cum au ajuns oamenii acestei uzine să realizeze mașini și utilaje pentru autodotare și, mai nou, și pentru alte unități ?In biroul directorului, tng. Vasile Iliasa, două brevete de invenții, prinse pe perete, brevete care îl prezintă de la început pe interlocutorul nostru.— Da. sint două creații, una din primii ani de muncă, la Arad, unde am intîlnit un colectiv deosebit de inventiv, iar cea de-a doua invenție am realizat-o aici. în uzină avem numeroși posesori de asemenea brevete, unii dintre ei cîte 3—4, alții chiar mai multe. Oameni care gindesc și creează, oameni minunați, cu ajutorul cărora am rezolvat într-o mare măsură autoutilarea cu mașini moderne, unele dintre ele realizate chiar în mai multe „copii" pentru diverși solicitanți. Noi am reușit să realizăm un veritabil „șantier" de idei și astfel am creat mașini care ne-au ajutat să dublăm practic productivitatea muncii față de 1980. Fiecare acțiune întreprinsă de colectivul nostru cu mijloace de producție moderne este gîndită in perspectiva înaltelor exigențe ale programului de modernizare a producției.Printr-o muncă pasionată, colectivul acestei uzine a rezolvat Integral măsurile înscrise în programul de modernizare pe 1986, iar în anul 1987, concomitent cu aplicarea măsurilor înscrise In cea de-a doua etapă, este gata să ofere, cu generozitate, sprijinul • tehnic pentru mulți din cei ce vor să găsească soluții valoroase de perfecționare a organizării producției, Inginerul-di- rector, el însuși un creator de tehnică nouă, ne prezintă un tabel cu o sumedenie de idei, una mai ingenioasă decit alta, idei originale, care au însemnat tot atîtea soluții în acțiunea de modernizare.— Acesta este „dosarul" inteligenței uzinei noastre, cu aceste idei am modernizat utilajele, am ajuns la o autoutilare care ne îndeamnă la mai mult. In fiecare săptămină. in fiecare lună apar în dosarul nostru cele mai bune idei tehnice, cele mai bune soluții, al căror drum spre finalizare este cel mal scurt posibil. Pentru aceasta am creat un atelier special de prototipuri, în care au fost puși să creeze cei mai buni specialiști.Explicațiile din fața unei mașini minuscule, o adevărată bijuterie, 

pens, lucernă, ghlzdei, trifoi roșu șl lolium perene. în timpul pășunatu- lui, pajiștile sînt repartizate pe categorii de animale ; zonele cu ierburi avînd in amestec mai mult leguminoase fiind rezervate vacilor cu producții mari de lapte. O altă verigă tehnologică importantă în organizarea pajiștilor cultivate o constituie pregătirea terenului, care trebuie să fie bine drenat, bine sca- rificat, bine nivelat și bine mărun- țit. Urmează fertilizarea solului. Nici o pășune nu se va dezvolta in mod Intensiv dacă substanțele nutritive din sol nu sînt suficiente. Noi acordăm o atenție deosebită îngrășămintelor pe bază de fosfor, potasiu și mai ales calcar. Semănatul culturilor care încheie lanțul tehnologic al înființării pajiștilor se execută la începutul lui aprilie, la distanțe de 10,3 centimetri între rîn- duri, In cruciș, ceea ce asigură o densitate optimă și o repartizare rațională a spațiului de nutriție.In încheiere, țin să remarc, tot din experiența noastră proprie, că productivitatea unei pajiști cultivate depinde, în principal, de organizarea și exploatarea rațională a pășunatului. Ce înseamnă aceasta 7 Ea presupune introducerea și scoaterea animalelor In perioada optimă pe și de pe parcelă, evitarea pășunatului sever. Cu alte cuvinte, pă- șunatul și organizarea pășunii exercită o influență mai mare asupra compoziției floristice decit conținutul amestecului de semințe Inițial Însămînțate. Menționez că, In prezent, pajiștea cultivată a I.A.S. Liebling reprezintă 30 la sută din suprafața afectată bazei furajere. In ultimii ani, aici s-au realizat cinci cicluri de pășunat, In intervalul 20 aprilie — 1 noiembrie, obținîndu-se o producție de 70 tone masă-verde Ia hectar, în condiții de neirigare.
Cezar IOANAcorespondentul „Scinteii" 

sint mal mult decit convingătoare : înlocuiește trei strunguri la care lucrau nouă oameni în trei schimburi. Noua mașină, creație a ing. Mihai Năstăsescu, strunjește automat la ambele capete bare de țeava pentru radiatoare. Un singur om deservește această mașină doar pentru a o alimenta cu barele respective. Care este acum productivitatea ? Cei nouă strungari prelucrau intr-un an țevi pentru 120 000 mp de radiatoare, iar noua mașină, cu numai trei oameni care o alimentează in trei schimburi, prelucrează țevi pentru 600 000 mp radiatoare. Efectele 7 O substanțială creștere a productivității muncii, la care se adaugă sporirea calității produselor, reducerea consumului de manoperă și a celei de

LA I.R.E.M.O.AS. - BUCUREȘTI

energie electrică, deci importante economii la costurile de producție. Dar această mașină automată inventată de ing. Năstăsescu este fără cusur 7 „Are și ea citeva mici -defecte», ne spune chiar creatorul ei ; ar trebui să facă mai multe operații : să debiteze bucățile de țeava la dimensiunile stabilite, să se aprovizioneze singură, să-i lase muncitorului numai sarcina supravegherii". Sint idei de perfecționare aflate în prezent pe planșeta de lucru a ing. Năstăsescu, omul cu 19 brevete de invenții, pe care tovarășii de muncă l-au numit „fîntîna da idei".Cît de utilă a fost înființarea atelierului de prototipuri și concentrarea aici a celor mai buni muncitori s-a dovedit în anul 1986, cind 31 de soluții tehnice de mare eficiență și complexitate, imaginate și puse la punct aici, au asigurat importante sporuri de producție și- eficiență economică. Să amintim citeva din acestea : mașina de tăiat profile metalice la rece, deci fără aparatul de sudură clasic, fără consum de oxigen și carbid, instalația de metalizare cu arc electric, mașina automată de sudură in argon, creație a muncitorului specialist Felix Tesaru, mașina automată de sudat în puncte. mașina automată de sudat cap la cap profile metalice.Și lată un fapt semnificativ pentru modul în care se nasc și sînt promovate în acest atelier ideile tehnice valoroase. Inginerul chimist 

EXPORTUL
- prioritatea numărul 1 în anul 1987
(Urmare din pag. Otități mari de sodă calcinată se datorează asigurării din timp a stocului de cocs, calcar și alte materii prime, dar și aplicării unor măsuri eficiente in zona de stocare și la stația de expediere, unde apăruseră la un moment dat „gîtuiri" în derularea activității. Intre timp, și aceste obstacole au fost înlăturate prin asigurarea unei rezerve sporite de motostivuitoare, organizarea unor echipe specializate de reparații la utilajele de transport și încărcare pe fiecare schimb în parte, precum și ektinderea copertinelor la toate fronturile de încărcare. Toate aceste măsuri au dus la diminuarea cu aproape 50 la sută a timpului programat pentru introducerea vagoanelor in baza de livrare și pentru încărcarea și expedierea acestora.Referitor la vagoane, trebuie să insistăm puțin asupra citorva greutăți pe care Direcția regională de căi ferate Craiova, prin personalul ei din gara Rîureni, le creează Combinatului de produse sodice Govora. Avînd o capacitate disponibilă de transport, Combinatul chimic Rîmnicu-Vîlcea, aflat, cum s-ar zice, peste gard de Combinatul de la Go

La întreprinderea „Rulmentul” din Brașov

AVANTAJE CERTE ATE SPECIALIZĂRII PRODUCȚIEI 
DESTINATE PARTENERILOR EXTERNIIn acest an, planul la export al întreprinderii „Rulmentul" din Brașov este mai mare decit realizările anului precedent cu 13,4 la sută. Amănunte în legătură cu pregătirea exportului pe acest an ne-au fost furnizate de Gligor Buți, șeful biroului de export.— Un element pozitiv In această direcție II constituie faptul că întreaga producție contractată pentru trimestrul I a fost lansată in fabricație, sarcinile de plan fiind defalcate pe secții, ateliere, linii tehno
• ACȚIUNI • INITIATIVE • REZULTATE •• Calitatea superioară și varietatea modelelor au fost argumentele pentru care partenerii externi au solicitat întreprinderilor de tricotaje din Focșani și Pan- ciu un volum sporit de marfă. Ca urmare, producția celor două întreprinderi, realizată în primele două decade ale lunii ianuarie, a fost cu aproape 3 milioane lei mai mare față de nivelul atins in perioada similară din anul trecut. întreaga producție de tricotaje tip lină și bumbac este constituită numai din modele noi. (Dan Drăgulcscu).• Pornind de la rezultatele obținute, de la experiența anilor anteriori, unitățile industriale din județul Covasna, sub directa îndrumare a organelor și organizațiilor de partid, au întreprins noi măsuri pentru îndeplinirea in condiții bune a prevederilor de plan la export. Așa se explică faptul că, în primele două decade ale lunii în curs, colectivul de muncă de la întreprinderea de mașini agregat și subansamble auto din municipiul Sfintu Gheorghe a expediat primul lot

format din 400 de bucăți de carcase lagăre pentru utilaje de transport. Datorită măsurilor ferme de lansare In fabricație a produselor destinate exportului. Ia a- mintita unitate economică se prevede ca planul aferent lunii ianuarie să fie realizat integral și chiar depășit. (Constantin Timarul.• Colectivul întreprinderii „Porțelanul" din Alba lulia, care a realizat planul la export pe anul trecut Înainte de termen, valorifică acum la un nivel superior experiența acumulată. Pregătirea din vreme a modelelor pentru export și lansarea acestora in fabricație inainte de graficele stabilite sînt doar citeva dintre acțiunile desfășurate pentru realizarea în bune condiții a producției. Pe această cale. In perioada care a trecut de la începutul anului, au fost realizate suplimentar pentru export peste 20 000 articole din porțelan. Măsurile luate asigură îndeplinirea în devans a planului la export pe luna ianuarie. (Ștefan Dinică).

Ionel Barotl, cunoscînd nevoia acută de grunduri și vopsele, materiale care se importă, a făcut o vizită la întreprinderea de autoturisme „Dacia" din Pitești, recoltind toate de- șeurile de lacuri și vopsele care rămineau inutilizabile după procesul de vopsire a autoturismelor. Nu erau cantități de neglijat. Toată această vopsea recuperată a devenit „materie primă" bună pentru uzina bucureșteană, firește cu ajutorul unei originale instalații de regenerare, pusă la punct de inginerul Baroti.Sînt numeroase exemplele do acest fel în care este evident spiritul creator, permanent al unor oameni, cum sint maistrul Nicolau Stan, ing. Gheorghe Gologan, mais

trul Marin Ivan, Ing. Marcel Ursu, ing. Dumitru Stăncescu, muncitorul Constantin Stanciu și mulți alții. Acești adevărați promotori ai noului au realizat peste 200 de utilaje pentru diverse întreprinderi din diferite Sectoare ale economiei. Așa, de pildă, aici s-a lucrat „la cerere" mașina de călit rulmenți grei pentru platforma marină de foraj, rulmenți cu un diametru de 4 metri, utilaj necesar uzinei de profil din Ploiești. Nu exista nici o tehnologie specială și nici utilaje adecvate, dar existau oameni de înaltă calificare în atelierul de prototipuri, oameni curajoși în același timp, pentru că numai curajul pe care ți-1 oferă pregătirea profesională te poate determina să te angajezi la o asemenea treabă, o veritabilă premieră tehnică. N-a fost deloc ușor, dar atunci cînd vrei să faci ceva găsești întotdeauna soluții. Iar mașina respectivă se află acum în dotarea întreprinderii de rulmenți grei din Ploiești.De la o vreme, la I.R.E.M.O.A.S. vin numeroși beneficiari nu numai să contracteze elemente de încălzit, tîmplărie metalică, dar și să solicite executarea unor utilaje pentru instalații siderurgice, pentru metrou, pentru calea ferată etc. Vin cu încrederea că acest colectiv poate să rezolve, cu oamenii ingenioși și întreprinzători pe care-i are In atelierul de prototipuri, problemele legate de realizarea unor utilaje dintre cele mai diverse. Totuși, princi

vora, a cedat In favoarea celui din urmă cinci cisterne pentru leșie. Deplasarea acestora pe o distanță de citeva sute de metri a înregistrat un nedorit „record"... 12 ore. Și încă un aspect. Au devenit tngrljorător de numeroase cazurile cînd, ajunse in gară, vagoanele sînt returnate în combinat pe motiv că acestea nu întrunesc condițiile de transport pentru marfa prevăzută la export. In asemenea situații, trebuie descărcate și reîncărcate în alte vagoane. Deci muncă in plus, intîrziere și perturbarea fluxului de expediere spre partenerii străini a produselor. Sigur, este foarte bine că se manifestă exigență față de condițiile de transport, dar acestea trebuie stabilite de la bun început, astfel Incit 6ă se evite manevrele inutila care sa mai fac în prezent.Colectivul Combinatului de produse sodice dih Govora dispune de toate condițiile pentru onorarea sarcinilor la export pe acest an. Pentru aceasta Insă, chimiștii de pe a- ceastă mare platformă industrială trebuie sprijiniți cu mal multă operativitate de factorii de răspundere din sectorul transporturilor feroviare din zonă, mai exact de conducerea Direcției regionale C.F.R. Craiova.

logice și formații de lucru. Urmărim zilnic cu ajutorul graficelor ritmul producției destinate exportului. In privința organizării și demarării fabricației de export nu se ridică probleme. Sint asigurate toate condițiile pentru ca planul trimestrului I să fie realizat exemplar.Dar să vedem concret cum se derulează în secțiile de fabricație comenzile la export. La fabrica do rulmenți speciali îl avem ca interlocutor pe inginerul Nicolae Ștefănel, șef secție schimb ; 

pala preocupare rămîne producția de bază a întreprinderii, cea de radiatoare și tîmplărie metalică, la care cererea din ce în ce mai mare, a impus dotarea tehnică corespunzătoare, modernizarea amplă a fabricației, prin crearea și introducerea unor tehnologii care să permită randamente mult superioare și o calitate corespunzătoare a produselor.— Ca să facem față solicitărilor — ne spune tovarășul Szabo Tibor.. secretarul comitetului de partid — a fost imperios necesar să renunțăm la montajul manual al caloriferelor, înîocuindu-1 cu o mașină de fabricație proprie, care execută operațiile mecanizat, productivitatea muncii crescînd cu peste 200 la sută. Autorii acestei mașini sînt subingi- nerul Gheorghe Procop și maistrul Alexandru Repeziș. Oamenii gindesc In perspectivă. De pildă, la vechea linie de fabricație s-au făcut unele schimbări de role și dispozitive, astfel incit acum se pot produce tipuri noi de profile cerute de beneficiari. Instalația este un veritabil laminor, ce se poate adapta pentru fabricarea oricăror profile solicitate, prezentind avantajul folosirii întregii capacități a utilajelor, iar producția se triplează.— Este necesar ca, de acum înainte, nu numai să ne menținem prestigiul cîștigat, ci și să-I amplificăm cu noi rezultate, ne spune directorul întreprinderii. De exemplu, cei ce lucrează la debitarea tablei știu cit de grea este operația de ghilotinare. Noi am făcut-o mai ușoară. Mai lntii am conceput un derulor pentru a nu mai manevra tabla manual prin curte. Tabla trebuia îndreptată. așa că am realizat un laminor care să ,o aducă la suprafața plană. Apoi am construit o instalație care debitează automat întregul rulou. Asamblînd toate aceste utilaje intr-o linie tehnologică independentă, am redus manopera cu 200 la sută. Am putea spune că, prin ceea ce am făcut, o bună parte din zestrea tehnică a uzinei a fost realizată cu forțe proprii și am mai adăuga cu mtndrie că și utilajele aflate in multe întreprinderi din țară poartă marca uzinei noastre.Ce frumoasă ni s-a părut remarca directorului inginer Vasile Iliasa, caracterizindu-1 pe cel mai inventiv dintre inventatori, ing. Mihai Năstăsescu, drept o „fîntinâ de tdei". De fapt, adevărata „fintină" inepuizabilă de idei valoroase este întregul colectiv al uzinei de radiatoare și tîmplărie metalică. Idei valoroase, care au schimbat complet fața uzinei lor. idei cu care s-a finalizat o etapă importantă a modernizării producției prin autoutilare, idei care — așa cum am văzut — rodesc în continuare. In perspectiva sarcinilor calitativ superioare ale acestui an, ale întregului cincinal.
Petre CRISTEA

1

I

— Am început promițător producția de export pe acest an. La a- ceasta ne-a ajutat și faptul că noi am cunoscut sarcinile ce ne revin pe luna ianuarie incă din octombrie 1986, ceea ce ne-a dat posibilitatea să pregătim temeinic, încă din noiembrie, fabricația pe luna ianuarie din acest an, astfel că unele din comenzile care aveau acreditivele deschise au putut fi lansate in lucru incă din decembrie. Este adevărat că, In primele zild, ritmul de lucru n-a fost chiar cel prevăzut, dar apoi ne-am încadrat în ritmul planificat, pe care-1 vom mări șl mai mult, astfel incit la sfîrșitul lunii ianuarie să avem toate comenzile o- norate.Pentru a face față sarcinilor sporite din acest an, ca și exigențelor calitative, atelierul montaj-rulmenți radiall cu role conice a fost reorganizat, o linie specială de mașini semiautomate de montaj, echipată cu dispozitive care asigură un randament și o calitate superioare, lucrind numai comenzi de export. Totodată, atelierul a fost dotat cu aparatură specială de control, ceea ce constituie o garanție in plus că produsele realizate aici se vor încadra în cei mai Înalț! parametri tehnico-calitativi.— Care este stadiul realizării planului de export pe această lună ?— Ne situăm în grafic, iar la unele comenzi au fost onorate chiar in avans — ne spune șeful atelierului, aubinginerul Vasile Pândele.Cu aceeași răspundere se acționează și în atelierul de montaj rulmenți cu bile, condus de maistrul Ștefan Panait. Și în acest atelier se acordă o atenție prioritară calității. Toate măsurile luate in ultima perioadă, și ne referim, îndeosebi, la introducerea spălării elementelor de rulmenți cu ajutorul ultrasunetelor, la marcarea electrochimică, la perfecționarea pregătirii profesionale a oamenilor etc., converg spre același țel : creșterea competitivității rulmenților românești pe piața mondială.Iată citeva „secvențe" de muncă oglindind unul și același fapt : hotărirea întregului colectiv de la „Rulmentul" de a îndeplini exemplar — cantitativ și calitativ — sarcinile de plan la export, incă din prima lună a anului.

Ce preocupări există pentru per- ecționarea pregătirii cadrelor care ac parte din consiliile oamenilor nuncii, ce Îmbunătățiri se cer aduse n etapa actuală acestui sistem, pen- ru ca actul conducerii să fie cit mai îficient ? — iată tema unei anchete ntreprinse în unități din județul Satu Mare. De ce această temă ? ’entru că imperativul perfecționării lecontenite a pregătirii profesionale >i a pregătirii în domeniul conducerii >e pune astăzi, in condițiile dezvol- ;ării intensive, ale desfășurării noii •evoluții tehnico-științifice, cu o și mai sporită acuitate în fața cadrelor învestite cu responsabilități decizionale, a tuturor membrilor consiliilor oamenilor muncii.„Pornind de la sarcinile deosebit de importante pe care le au consiliile oamenilor muncii în conducerea unităților economico-sociale șl pe care trebuie să le materializeze în deplină cunoștință de cauză. în concordantă cu sarcinile și orientările izvorîte din documentele de partid și de stat, din legile țării, anual, la nivelul județului — ne spune tovarășul Carol Fuliip, secretar al comitetului județean de partid, vicepreședinte al consiliului județean al oamenilor muncii — se organizează timp de o săptămină, în primul trimestru. o instruire a tuturor membrilor organelor de conducere colectivă. In cadrul acesteia se prezintă și se dezbat problemele și sarcinile prioritare ce stau în atenția consiliilor oamenilor muncii, căile și metodele de îmbunătățire. a stilului de muncă al acestora. în acest cadru, dar și cu alte prilejuri, insistăm, de asemenea, asupra necesității cunoașterii temeinice de către fiecare membru al organelor de conducere colectivă a situației economico-financia- re a unității în care lucrează, a domeniului în care își desfășoară activitatea. Este o formă de instruire pe care o socotim însă perfectibilă, cu atit mai mult acum, cînd colectivele unităților sint angajate în realizarea unor programe de anvergură privind modernizarea .și îmbunătățirea organizării pe baze științifice a proceselor de producție. Iată de ce urmărimsă situăm în,Atenția organelor de conducere colectivă necesitatea organizării unor sisteme informaționale moderne, care să ofere cu maximă promptitudine membrilor C.O.M. date din care să desprindă cit măi exact tabloul problemelor cu care se confruntă întreprinderea și să acționeze astfel cit mai eficient pentru înlăturarea fenomenelor negative sau chiar pentru prevenirea acestora din vreme".Pentru cadrele de conducere de bază — directori, lngineri-șefi, con- tabili-șefi' și alti membri de drept ai consiliilor oamenilor muncii — există un sistem elastic de pregătire, care începe cu acțiunile inițiate pe plan local și continuă cu cursurile postuniversitare, cu alte forme organizate de perfecționare. Dar pentru ceilalți membri ai consiliilor oamenilor muncii ?Opiniile unora din cadrele care fac parte din consiliile oamenilor muncii sînt edificatoare pentru modul cum trebuie înțeleasă în etapa actuală această pregătire, pentru consecințele ei — pozitive sau negative — asupra activității personale și de ansamblu în domeniul conducerii întreprinderii. Stăm de vorbă la întreprinderea de piese de schimb șl utilaje pentru industria chimică Satu

I.A.S. numără unitățile obținînd sectorul sectorul zootehnic, speciile taurine și ovine, de la care realizează anual producții medii ce depășesc cu mult nivelul înregistrat în unitățile similare. Distinsă în anii trecuți cu „Ordinul Muncii" și „Ordinul Meritul Agricol", I.A.S.-ulul Liebling i-a fost conferit recent înaltul titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare* 1* pentru producția medie de 5 010 litri lapte obținută la un efectiv de 600 vaci din rasa Bălțata românească.Care sînt de fapt factorii care asigură asemenea niveluri ridicate de producție 7— Dacă ne referim la producția foarte bună pe care o realizăm — ne spune inginerul Nicolae Rămneanțu, directorul unității, specialist care de la terminarea facultății de zootehnie din Timișoara, în anul 1962, lucrează in această întreprindere agricolă, parcurgind toate treptele profesionale, de la brigadier la șef de fermă, pină la director — in primul rind aceasta este rezultatul preocupărilor deosebite pe care le avem pentru asigurarea unor furaje de foarte bună calitate. Pentru că, dacă secretul creșterii animalului stă In furca cu fin, secretul producțiilor mari stă în calitatea furajului. Noi am rămas la mai eficient male ca ele acele metode lungul timpului au asigurat ritatea raselor noastre.— Să înțelegem că din această concepție s-a născut ideea ca aici, la Liebling, să fie înființate primele pajiști cultivate 7— Am pornit de la convingerea că zootehnia noastră este atit de de



SCÎNTEIA — miercuri 28 ianuarie 1987 PAGINA 5

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânVă mulțumesc sincer pentru frumoasele urări adresate cu prilejul alegerii mele in funcția de secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Vietnam.Vă doresc multă sănătate, multe și mari succese in activitatea dumneavoastră de mare răspundere.Doresc poporului frate român, sub conducerea Partidului Comunist Român, să realizeze cu succes hotărîrile celui de-al XIII-lea Congres al partidului.Vă transmit salutul meu comunist,

NGUYEN VAN LINH
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Vietnam
/ '

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Tribuna TV (color). Emisiune

vremea
Instltutul de meteorologie șl hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 28 ianuarie, ora 20 — 31 ia
nuarie, ora 20. In țară : Vremea va fi 
predominant închisă, cu cerul variabil, 
mal mult noros In primele zile. Vor 
cădea precipitații locale sub formă de 
ninsoare, în majoritatea regiunilor, în
deosebi în cele sudice, unde în prima 
zi temporar vor fi și sub formă de la- 
povlță și ploaie. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat, cu Intensificări loca
le. în a doua parte a Intervalului. în 
sudul și sud-estul teritoriului, cu 35—60 
km pe oră, viscolind local șl trecător 
zăpada. Temperaturile minime vor fl

INFORMAȚII SPORTIVE
0 Pe pista de dimensiuni olimpice de la Suceava au luat sfîrșit finalele campionatelor naționale de juniori și ale „Daciadei" la patinaj viteză. In concursul feminin, pe primul loc la multiatlon s-a situat Mihaela Das- călu (centrul Olimpic Tractorul Brașov), cu 187,366 puncte, urmată de Cerasela Hordobețiu (C.O. — S.C. Voința Sibiu) — 188,283 puncte și Ileana Cleteșteanu (C.O. Petrolul Ploiești) — 193,016 puncte. La juniori, victoria a revenit lui D. Horvath (S.C. Miercurea Ciuc) — 189,133 puncte), secundat de I. Moldovan (C.S.S. Viitorul Cluj-Napoca) — 193,486 puncte.

vor merit (tricouri, care s-au situat în Clasamentele

• Federația A.C.R. organizează «îmbătă, ora 13, la Parc-Hotel din Capitală, tradiționala festivitate de premiere a fruntașilor campionatelor naționale de automobilism șl karting. Cu această ocazie, primi distincții de cupe, diplome) cei pe primele locuri generale pe 1986.
în atenția depunătorilor la C.E.CCasa de Economii și Consemna- țiuni informează depunătorii că tragerile la sorți pentru acordarea cîștigurilor la unele instrumente de economisire prevăzute cu cîștiguri vor avea loc în Capitală, în sala : Casei de cultură din sir. Zalomit nr. 6, după cum urmează :• Joi 29 ianuarie, ora 16,30, tragerile la sorți pentru acordarea cîștigurilor pentru trimestrul IV/ 1986 la libretele de economii cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme, emise de unitățile C.E.C. din municipiul București, și libretele de economii pentru turism.• Vineri 30 ianuarie, ora 16.30, tragerea la sorți pentru acordarea cîștigurilor cuvenite pentru trimestrul IV/1986 la libretele de economii cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme emise de unitățile C.E.C. din țară.Simbătă 31 Ianuarie, ora 12,30, tragerea la sorți pentru luna lanua-

Toată atenția bunei desfășurări
a contractărilor - pirghie de bază

a schimbului de mărfuri dintre oraș și sat!
Țăndăreiul, acum, în ianuarie, ne Intimpină intr-un decor hibernal, care însă nu poate „îngheța" viața deosebit de clocotitoare a celei mai tinere așezări urbane din județul Ialomița.La primărie găsim doar secretara tehnică ; ne informează unde se află primarul și ceilalți lucrători din cadrul aparatului consiliului popular orășenesc. „Știți, este vremea contractelor..." Aflăm că la ora 15 se vor reintilni la primărie cu toții, pentru analiza la zi a modului in care s-au realizat contractele in prima jumătate a lunii ianuarie. Pină la ora respectivă mai este incă timp, și întimplarea face că tocmai acum secretara dactilografiază un material privind modul în care gospodarii din Țăndărei au participat in 1986 la au- toaprovizionarea localității și la fondul de stat cu produse agroanimaliere.Cifrele sint edificatoare și arată că toți indicatorii au fost depășiți. Dar pentru a reliefa cum s-a muncit în acest sector de activitate, redăm citeva din datele cele mai semnificative. In 1986, au fost contractate 53 tone de carne și s-au livrat la fondul de stat 86,9 tone (163 Ia sută). Depășirile provin de Ia următoarele specii : planul la bovine a fost de 30 de capete și s-au contractat și livrat 110 (360 la sută) ; la porcine — 300 capete contractate și livrate 313 ; la o- vine — 400 capete și s-au livrat 479 ; la păsări — contractul a fost de 3 700 kg și s-au livrat 3 965 kg. De asemenea, la lapte — față de 397 hl contractați, s-au livrat 445 hl. De menționat este faptul că prin contractări de la fiecare oaie s-au preluat 17 litri de lapte. La lină, planul de 5 853 kg a fost depășit cu aproape 200 kg, de la fiecare oaie fiind preluate 3 kg de lină. Depășiri importante s-au realizat și la cantitățile contractate de legume, cartofi și struguri.Intilnirea cu primarul, Alexandru Culina, a avut loc deci cind aveam o bună bază documentară. Ne-a informat mai intîi despre citeva aspecte generale privind localitatea unde , din cei 15 000 de cetățeni 8 000 locuiesc în 2 500 de gospodării personale și 7 000 in cele 1 500 de apartamente construite în ultimii zece ani. In cele 2 500 de gospodării personale, la ora actuală sc găsesc 88 vaci cu lapte. 2 000 de oi-mame și 1 000 tinerel, peste 2 000 de porci. La

de dezbateri politico-ideologlce 
• Clasa noastră muncitoare, azi 
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București al P.C.R. (color)
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cuprinse între minus 17 șl minus 7 
grade, ușor mal ridicate în prima noap
te în sud-est, dar mai coborîte în ulti
ma noapte, sub minus 20 grade, în 
nordul și centrul țării. Iar cele maxi
me, In general, între minus 9 șl plus 
1 grad. Izolat, vor fi condiții de polei, 
la Începutul Intervalului, în sudul tă
rii, Iar spre sfîrșit, în regiunile nordice 
șl centrale. Local, se va semnala ceață 
șl chiciură. In București : Vremea va 
fi predominant închisă, cu cerul mal 
mult noros. Se vor semnala ninsori 
temporare, Iar In prima zi, trecător, 
lapoviță șl ploaie. Vîntul va sufla mo
derat, cu Intensificări tn a doua parte 
a intervalului, cu 35—45 km pe oră. 
Temperaturile minime vor oscila între 
minus 7 șl minus 5 grade, mai coborî
te, sub minus 10 grade, în ultima noap
te, Iar cele maxime intre minus 3 șl 
plus 1 grad. Condiții de polei In pri
ma zi.

Internațională de de la Budapesta a echipa Danemarcei• Competiția hochei pe gheață fost ciștigată de — 6 puncte, urmată in clasamentul final de formațiile Ungariei — 3 puncte, Iugoslaviei — 2 puncte și Bulgariei — 1 punct. In ultima zi a turneului : Danemarca — Ungaria 3—1 (1—0, 2—1, 0—0) ; Iugoslavia — Bulgaria 3—3 (1—0, 2—3, 0—0).de la Igls (Austria) Campionatele mon-0 Pe pîrtiaau luat sfîrșit ____ ..__________ ______diale de săniuțe. în proba masculină victoria a revenit lui Markus Prock (Austria). La feminin, titlul a fost cucerit de principala favorită, Cerstin Schmidt (R.D. Germană).• Meciurile din ultima zi a competiției internaționale masculine de handbal „Cupa Mării Baltice", desfășurate la Rostock, s-au încheiat cu următoarele rezultate : U.R.S.S. — R. D. Germană 27—17 ; R.F. Germania — Polonia 21—19 ; Suedia — Islanda 23—21. Turneul a fost cîști- gat de echipa U.R.S.S.
rie a.c. a obligațiunilor C.E.C. cu ciștiguri.Cu prilejul acestor trageri la sorți, Casa de Economii și Con- se'mnațiuni - va acorda numeroase ciștiguri în bani, excursii în . străinătate organizate prin O.N.T. și autoturisme „Dacia 1300".Pentru a da posibilitatea tuturor celor interesați să participe la lucrările de efectuare a tragerilor la sorți, toate tragerile la sorți organizate de Casa de Economii și Con- semnațiuni sint publice.Listele oficiale cu rezultatele tragerilor la sorți pot fi consultate de către depunători la oricare unitate C.E.C. din țară.Ciștigurile acordate de Casa de Economii și Consemnațiuni, la fel ca și dobinzile atribuite, fiind imprescriptibile, sint ținute la dispoziția depunătorilor timp nelimitat, pînă la solicitarea atribuirii lor, aceasta efectuîndu-se imediat.

care se adaugă aproape 35 000 de păsări. Nu există gospodărie cu curte fără animale și păsări. Rezultatele obținute în 1986 — ne spune primarul — se explică prin ; buna cunoaștere de către cetățeni a documentelor și prevederilor legale din acest domeniu ; înțelegerea că prin contractarea de produse agroanimaliere se răspunde unei înalte îndatoriri patriotice și se asigură o bună funcționare a schimbului de mărfuri dintre oraș și sat ; cunoașterea avantajelor materiale asigurate prin contractări ; aprecierea corectă, nebirocratică. a posibilităților fiecărei gospodării ; sprijinirea in producție a gospodăriilor populației de către
în județul Ialomița

consiliul popular și unitățile contractante.Astfel — în legătură cu acest ultim dar foarte important aspect — trebuie arătat că, la Țăndărei, consiliul popular asigură cetățenilor materialul biologic necesar în zootehnie pentru reproducție, iar din gos- podăriile-anexă, deosebit de bine îngrijite, se asigură purceii pentru contract. Fiecare cetățean care contractează un porc pentru fondul de stat il primește și pe al doilea pentru. propriile necesități. Dacă în 1985 gospodăriile-anexă abia create au a- sigurat 35 la sută din necesar, in 1986 s-a ajuns la aproape 60 la sută, iar în acest an vor acoperi în totalitate contractele ce se vor încheia. De asemenea, pentru animalele din gospodării personale se asigură asistența medicală calificată — prin cialiștii și tehnicienii din cadrul pensarului sanitar-veterinar.Pe de altă parte, gospodarii contractează lapte au asigurate 125 hectare de izlaz, care a fost curățat, fertilizat și reînsămînțat. Izlazul este împrejmuit și împărțit în trei parcele, ceea ce permite un pășunat rațional și asigură refacerea vegetației. Și, tot pentru crescătorii de vaci, se repartizează cinci ari de îucernă și 20 de ari de siloz din cultură dublă. Majoritatea gospodarilor, indiferent de locul de muncă, încheie contracte cu cooperativa agricolă de produc-
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Cinstind prin remarcabile fapte de muncă aniversarea zilei de naștere a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, colectivul Fabricii de construcții și reparații navale Mangalialansat primul petrolier de 85 000 tdw — „Moreni". Este a! patrulea petrolier de acest tip realizat în cadrul întreprinderii de construcții navale Constanța. Concomitent, na- valiștii din Mangalia fac ultimele pregătiri pentru a livra beneficiarului — întreprinderea de exploatare a flotei maritime — „NAVROM" —, cel de-al șaselea mineralier de 65 000 tdw, In același timp, în docurile acestei mari unități constructoare de nave, realizată in anii luminoși ai „Epocii Nicolae Ceaușescu", se află in diferite faze de lucru încă 3 mineraliere de 65 000 tdw din programul de construcții navale pe acest an, din care două se realizează după un proiect îmbunătățit în urma recomandărilor făcute de secretarul general al partidului. Acestea au un consum redus de metal, iar motoarele din dotare realizate la Reșița funcționează cu un regim economic de combustibil. (George Mihăescu).
BUZĂU : Producție 

suplimentară cu consumuri 
redusePuternic mobilizați de îndemnurile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii din industria județului Buzău raportează noi și remarcabile succese în îndeplinirea sarcinilor de plan șl a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă. Prin organizarea unor zile și săptămîni record în producție, menite să facă din 1987 un an al înaltei eficiente, harnicele colective muncitorești din tînăra și moderna industrie buzoiană au reușit să producă și să livreze suplimentar economiei naționale 6,5 milioane mc gaz metan, 2,2 milioane mc gaze asociate utilizabile, 2 100 tone oțel-beton, 342 tone sîrmă din oțel trasă la rece, confecții textile, importante cantități de cherestea de fag și răși- noase, in condițiile reducerii consumului de materii prime, materiale, energie electrică și combustibil pe unitatea de produs. (Ste- lian Chiper).

COMĂNEȘTI : Premieră 
tehnică fstoria mi- Valea Tro- și pusă înFormațiile de lucru maiștrii Constantin

Pentru prima dată tn nelor de cărbune de pe tușului a fost introdusă funcțiune o combină de abataj de tip 1 K 101. ~ .....................conduse deDumitrașcu și Gheorghe Nistor din sectoral . de exploatare Lapoș- Nord au instalat intr-un timp scurt prima combină de extragere a cărbunelui. Ca urmare, productivitatea muncii în acest sector a crescut de peste trei ori. Prin punerea în funcțiune a acestui agregat se creează condiții la sfîrșitul acestei luni Lapoș-Nord să dea peste producție de cel puțin 500 cărbune brun de bună (Gheorghe Baltă).
complex ca pînă sectorul plan o tone de calitate.

TULCEA : Realizări 
ale metalurgiștilorOamenii muncii din cadrul Combinatului metalurgic din Tulcea și-au intensificat preocupările pen- 

ție din localitate pentru realizarea tuturor muncilor la culturile de porumb și sfeclă de zahăr — fapt ce le dă posibilitatea să beneficieze de drepturile consfințite prin lege.Demn de evidențiat la Țăndărei mai este faptul că încheierea contractelor se realizează sub directa îndrumare a consiliului popular care — prin membrii biroului executiv și deputați — sprijină unitățile titulare de plan, cum sint întreprinderea de industrializare a cărnii, întreprinderea de industrializare a laptelui, I.L.F. etc.Pentru anul 1987, deși ne aflăm doar in ianuarie, din totalul de 70 de tone de carne prevăzut s-au și in- cheiat contracte pentru fondul de stat de 67 de tone. La bovine și ovine, planul de contracte este deja realizat. S-au contractat peste 600 hl de lapte, iar la lină — peste 5 000 kg. La legume, fructe și struguri, de a- semenea. contractele s-au încheiat pentru toate cantitățile planificate. în discuția purtată cu primarul am reținut și numele cîtorva gospodari care sint fruntași între fruntași. Astfel, cooperatorul Ilie Oprea, în 1936, a livrat la fondul de stat 600 litri lapte, un porc, 11 kg lină și 10 kg carne de pasăre, pensionarul Tudor Milea — ca și tovarășii săi de generație, tot pensionari : Constantin Beșleagă și Dumitrache Alecu, au livrat fiecare între 600 și 900 litri lapte, cite un tăuraș, un porc și însemnate cantități de carne de pasăre și ouă. Și mecanizatorul Ilie Trifan, de la S.M.A. din localitate, a livrat, anul trecut, la fondul de stat 600 litri lapte, un tăuraș, un porc, 5 miei, iar George Mihalache, muncitor la industria locală, a livrat 800 litri lapte, un tăuraș, 5 miei, un porc și 60 kg lină.Cifrele, deosebit de edificatoare, vorbesc despre colaborarea fructuoasă dintre consiliul popular și cetățeni, despre modul in care aceștia înțeleg că, prin contractarea unor cantități mari de produse agroanimaliere, își fac datoria către societate, punind și ei in balanță partea ce ie revine din schimbul de mărfuri dintre oraș și sat. Și iși confirmă renu- mele de buni gospodari 1
Mihai VIȘOIUcorespondentul „Scinteii" 

tru asigurarea funcționării cu randamente superioare a cuptoarelor de producere a feroaliajelor. Astfel, In luna ianuarie au fost produse peste prevederi aproape 200 tone ferosiliciu, feromangan și siliciu tehnic. De remarcat că feroaliajele realizate suplimentar, pe baza unor contracte din partea unităților siderurgice, sint aliaje de înaltă valoare metalurgică și vor fi utilizate la obținerea oțelurilor speciale. Sporul de producție realizat de metalurgiștii tulceni a fost obținut pe baza creșterii productivității muncii cu sută comparativ anul trecut. De asemenea.sumul de energie electrică pe tona de feroaliaje a fost diminuat cu aproape 5 la sută. (Neculai Amihu- lesei).
aproape 10 la cu nivelul atins con-

MARAMUREȘ : Cantități 
sporite de minereuriîncă din cursul anului trecut, colectivul întreprinderii de prospecțiuni și explorări geologice Maramureș a trecut la valorificarea minereului provenit din lucrările efectuate, aceasta fiind considerată sarcină de plan. După cum ne-a informat inginerul Radu Cotețiu, director adjunct tehnic, , îndeplinirea acestui nou indicator a impus măsuri privind extragerea, transportarea și depozitarea minereului. în acest sens, brigăzile geologice complexe își îndeplinesc lună de lună sarcinile de plan. Astfel, pină în prezent, brigada geologică complexă Baia Sprie a extras și livrat peste 19 000 tone minereu. Pe locuri fruntașe se situează și brigăzile geologice complexe Ilba și Tîrgu Lăpuș. în acest fel, uzinele de preparare au putut prelucra un plus de peste 61 000 tone minereu, livrînd astfel importante cantități de metale în concentrate. (Gheorghe Pârja).

GALAȚI : Contractele 
la export onorate 

exemplarColectivul de muncă de la întreprinderea de sirmă, cuie și lanțuri Galați s-a mobilizat exemplar și a acționat și în acest an cu toată răspunderea pentru onorarea exemplară a contractelor pentru export. Ca urmare a eforturilor depuse, de la începutul anului și pînă acum, programul de fabricație destinat exportului a fost realizat și depășit. în continuare se acționează energic pentru organizarea ireproșabilă a activității de producție în vederea realizării întregului sortiment de produse destinat exportului Ia termenele prevăzute și chiar în avans. (Ștefan Dimitriu). •
DEVA : Modernizări 

ale procesului tehnologicIn cadrul Uzinei de preparare a minereurilor aparținînd minei din Deva se acordă o mare atenție continuei perfecționări și modernizări a procesului de producție. Zilele acestea a fost finalizat un nou studiu de modernizare a procesului tehnologic de preparare a minereului. Cadre tehnice-inginerești și muncitori cu o bogată experiență profesională, cu sprijinul specialiștilor de la Institutul de cercetări și inginerie tehnologică și de proiectare a lucrărilor de construcții și Instalații pentru minereuri, au încheiat studiul trecerii pe calculator a peste 60 la sută din fluxurile de producție. în acest fel, se asigură o funcționare la parametrii stabiliți și o productivitate superioară a muncii. (Sabin Cerbu).
Administrația de Stat 

Loto-Pronosport 
informează:Luna februarie debutează cu unul dintre cele mai îndrăgite și avantajoase genuri de tragere, care satisface in mare măsură o largă gamij de preferințe, atit în ceea ce privește atracția formulei tehnice, cît și numărul și varietatea cîștigurilor atribuite. Este vorba de TRAGEREA MULTIPLĂ LOTO, ce va avea loc duminică 1 februarie 1987. Se va proceda la extragerea a nu mai puțin de 72 numere, în cadrul a 8 extrageri „legate" cite două și grupate in două faze. Evantaiul larg al celor 14 categorii de cîștiguri prevede acordarea de autoturisme „Dacia 1300", excursii peste hotare și importante sume de bani, de valori fixe și variabile. Biletele care asigură participarea la toate extragerile, constituind, implicit, o opțiune pentru întreaga paletă de cîștiguri, sint cele cu valoare de 25 lei. Termenul' limită pentru jucarea numerelor preferate este simbătă, 31 ianuarie.

c i n a
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17;
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FAVORIT 
15; 17; 19, FLO- 

9; 11; 13; 15; 17;
9; 11; 13; 

9; 11;

• ZI de sărbătoare. Dragostea și re
voluția : SCALA (11 03 72) — 9; 12; 
15; 18
• Joi, după ploaie — 11;
Liceenii — 8,45; 16,45; 19
(16 35 38)
• Domnișoara Aurica :
(13 49 04) - 9; 11; 13; 15 
TROCENI (49 48 48) - 15
• Misterele mărilor : 
(45 31 70) - 9; 11; 13 
REASCA (33 29 71) - 
19, GIULEȘTI (17 55 46) 
15; 17; 19, AURORA (35 04 66) 
13; 15; 17; 19
• Acțiunea Topollno ; DACIA 
(50 35 94) - 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Salamandra : VIITORUL (10 67 40)
— 15; 17; 19
• Declarație de dragoste. Liceenii : 
LUMINA (14 74 16) - 9; 13; 17
• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Iartă-ne prima iubire : ...............
NOI (15 61 10) - 9; 11; 13;
$ Toate pînzele sus : 
(27 54 95) - 9; 11; 13; 15; 17; 
(21 31 86) - 9; 11; 13; 15;
• Oliver Twist : SALA MICA A PA
LATULUI — 17,15; 19,30, STUDIO
(59 53 15) - 10; 12.30; 14,15: 16,30; 18.45
• Apașii : FEROVIAR (50 51 40) - 9; 
11; 13; 15; 17; 19. MELODIA (11 13 49)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, GLORIA 
(47 46 75) - 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Du-te și vezi : MIORIȚA (14 27 14)
_  g • 15• 18
• Muzica și filmul : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19

TIMPURI 
15; 17; 19
COSMOS 

19, ARTA 
17; 19
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Manifestări consacrate aniversării 
Unirii

PARIS 21 (Agerpres). — Aniver
sarea Unirii Principatelor, la 24 
Ianuarie 1859, a fost marcată in 
cadrul unei manifestări desfășurate 
la Paris.

Cu acest prilej a fost deschisă o 
expoziție de carte în care, la loc 
de cinste, se află opere ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. Sint 
expuse, de asemenea, lucrări, in 
limbile română și franceză privind 
actul Unirii și alte momente în
semnate din istoria poporului nos
tru. A fost prezentată o expoziție 
documentară de fotografii ilus- 
trind aspecte din viata poporului 
român, dezvoltarea actuală a tării 
in toate domeniile.

LONDRA 21 (Agerpres). — Filiala 
din Nottingham a Asociației de 
prietenie Marea Britanie—România 
a organizat o manifestare dedicată 
aniversării Unirii Principatelor Ro
mâne. Jim Ballantyne, vicepre
ședinte al asociației, a prezentat o 
expunere despre formarea poporu
lui român și a limbii române,, lupta 
sa de secole pentru păstrarea fiin-

Reluarea lucrărilor reuniunii general-europene
de la VienaVIENA 27 (Agerpres). — Marți au fost reluate la Viena lucrările reuniunii general-europene.Prima etapă a reuniunii — încheiată la 20 decembrie anul trecut — a fost consacrată analizării modului în care cele 35 de state participante au acționat pentru traducerea în viață a prevederilor Actului final de Ia Helsinki și a documentului final al reuniunii general-europene de la Madrid. Totodată, ea a consemnat

KUWEIT 27 (Agerpres). — Luînd cuvîntul in cadrul lucrărilor celei de-a V-a reuniuni la nivel înalt a Organizației Conferinței Islamice (O.C.L), emirul Kuweitului, șeicul Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, a arătat că încetarea războiului dintre Iran și Irak constituie una din preocupările prioritare ale țărilor islamice. Vorbitorul a chemat la a- doptarea unor acțiuni care să pună capăt singerosului conflict intern din Liban.Secretarul general al O.N.U., Ja- . vier Perez de Cuellar, a subliniat caracterul exploziv al situației din Orientul Mijlociu și a făcut apel la intensificarea eforturilor in direcția reglementării ei pe cale negociată. El a cerut participanților să-și intensifice eforturile în direcția încetării războiului dintre Iran și Irak și ă propus crearea, în acest scop, a unui comitet ad-hoc de arbitraj.Sharifuddin Pirbada, secretar general al O.C.I., a relevat necesitatea convocării urgente a unei conferințe
Opoziție 

față de participarea 
Angliei Ia programul 
american „războiul 

stelelor"LONDRA 27 (Agerpres). — Liderii partidelor liberal și social-democrat din Marea Britanie. David Steel și, respectiv, David Owen, au prezentat. în cadrul unei conferințe de presă desfășurate Ia Londra, un manifest electoral comun în care este expusă poziția celor două formațiuni politice în problemele politice actuale, inclusiv în domeniul apărării.Documentul condamnă intenția guvernului conservator britanic de a achiziționa sistemul racheto-nuclear „Trident" și se pronunță împotriva participării țării la programul american de militarizare a spațiului cosmic, denumit „Inițiativa de Apărare Strategică" (S.D.I.). De asemenea. cele două partide se pronunță pentru tratative privind interzicerea experiențelor nucleare și pentru crearea unui coridor denuclearizat in Europa Centrală.RIGORILE VREMII ÎN LUME
Rigorile iernii continuă să afec

teze o serie de regiuni ale globului, 
provoclnd victime și pagube mate
riale considerabile. Pentru a doua 
oară în decurs de cinci zile, un viscol 
puternic s-a abătut asupra unor în
tinse zone din Statele Unite, însoțit 
de abundente căderi de zăpadă. Ca
pitala țării — orașul Washington — 
a fost, de asemenea, acoperită de 
omăt, ceea ce a determinat mari 
dereglări ale transporturilor publice 
și ale traficului aerian, rutier și fe
roviar. Aeroportul național din Wa
shington și-a întrerupt temporar 
activitatea, ca și o serie de instituții 
guvernamentale, iar in întreaga zonă 
școlile au fost închise. Frigul intens

• Acrobatele I MUNCA (21 50 97) 
15; 17; 19

teatre
0 Teatrul Național (14 71 71, sala 
mare) : Nu se știe niciodată — 18 ; 
(sala amfiteatru) ; Intre patru ochi 
(B) — 18
• Opera Română (13 18 57) : Bal mas
cat — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Trenurile mele — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) ; Diavolul șl 
bunul Dumnezeu — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) ; Ro
manță tlrzie — 18,30
• Teatrul de comedie 
Capcană pentru
— 18
• Teatrul „C. I. 
sala Magheru) : 
Bernhardt — 18
• Teatrul Gluleștl (sala Gluleștl, 
18 04 85) : Arta conversației — 18
• Teatrul satlric-muzical „C. Tâ- 
nase" (sala Savoy, 15 56 78) : Tempo, 
tempo și ceai — 18,30 ; (sala Victoria, 
50 58 65) : Bărbatul fatal — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Pe sub cetini la 
izvoare — 18
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Uite-1, nu e — 15
0 Teatrul „Țăndărică” (15 23 77, sala 
Victoria) ; Boroboață — 10 ; (sala
Cosmonauților, 11 12 04) : Tigrișorul 
Petre — 15
0 Circul București (10 41 95) : Aprin
deți stelele — 18,30 

(16 64 60) :
un bărbat singur

Nottara" (59 31 03, 
Amintirile Sare!

tei naționale, împrejurările isto
rice in care s-a infăptuit actul din 
ianuarie 1859, acțiunile întreprinse 
pentru consolidarea internă și ex
ternă a statului național român 
modern și însemnătatea evenimen
tului pentru evoluția ulterioară a 
României.

O expoziție de carte românească 
a înfățișat, la loc de frunte, lu
crări din opera președintelui 
puhlicii Socialiste România, 
varășul- Nicolae Ceaușescu.

Re- 
to-

HELSINKI 21 (Agerpres). — La 
Helsinki a fost inaugurată o expo
ziție de carte social-politică. Lu
crări din opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ce reflectă ac
tivitatea dinamică, multilaterală a 
președintelui României, pusă in 
slujba intereselor poporului nos
tru, a păcii, colaborării și dezar
mării în lume, sint prezentate la 
loc de frunte. A fost deschisă, de 
asemenea, o expoziție de fotografii, 
care oglindesc. marile realizări ale 
poporului român in anii socialis
mului.

și începerea prezentării de propuneri, proces care va continua în săptăminile următoare.Se așteaptă ca reuniunea de la Viena, chemată să dezbată probleme care preocupă In cel mai înalt grad popoarele europene — dezarmarea, securitatea, extinderea colaborării pe continent, edificarea unei Europe unite — să justifice speranțele de pace și colaborare ale opiniei publice europene.
internaționale consacrate inaugurării păcii in Orientul Mijlociu. El a arătat că restabilirea drepturilor naționale ale poporului palestinian reprezintă „primul și cel mai important obiectiv al lumii islamice".CAIRO 27 (Agerpres). — Adunarea Poporului (parlamentul) a R. A. Egipt a cerut conducătorilor țărilor arabe și islamice să depună eforturi în vederea încetării războiului dintre Iran și Irak.Intr-o declarație dată publicității Ia Cairo cu prilejul desfășurării celei de-a V-a reuniuni la nivel înalt a O.C.I. (Organizația Conferinței Islamice) din Kuweit. Adunarea Poporului cheamă statele membre ale organizației să sprijine conferința în eforturile sale de încetare a conflictului și să ajute cele două state beligerante să ajungă la o soluționare pașnică a diferendului în conformitate cu principiile Cartei O.N.U. și dreptului internațional.
PHENIAN

Declarație a Comitetului 
pentru Reunificarea 
Pașnică a PatrieiPHENIAN 27 (Agerpres). — Comitetul pentru Reunificarea Pașnică a Patriei din R.P.D. Coreeană a dat publicității o declarație in care se cere renunțarea la planul de desfășurare a manevrelor militare comune americano—sud-coreene de mare amploare „Team Spirit — ’87“, întru- cît asemenea acțiuni duc la amplificarea stării de încordare în Peninsula Coreea. La manevre, planificate a avea loc între 19 februarie și începutul lunii mai, urmează să participe peste 20 000 de militari.Declarația subliniază că, pentru realizarea destinderii In Coreea, menținerea păcii și crearea condițiilor necesare reunificării pașnice a patriei, partea americano—sud-co- reeană ar trebui să răspundă favorabil propunerii Guvernului R.P.D. Coreene de a se trece la organizarea de convorbiri politice și militare la nivel ridicat între Nordul și Sudul Coreei.

și căderile de zăpadă ce au afectat 
numeroase state americane, de la Ca
rolina de Sud pînă in Noua Anglie, 
au provocat, in ultimele cinci zile, 
moartea a 47 de persoane, tn aceste 
regiuni, precum și în Tennessee, se 
înregistrează o paralizie cvasitotală 
a transporturilor aeriene și rutiere, 
stratul de zăpadă avind o grosime 
de circa 30 cm.

De asemenea, in Tennessee, cel 
puțin 12 000 de persoane au rămas 
temporar fără curent electric.

Pe teritoriul R. P. Polone se în
registrează noi căderi de zăpadă, 
vîntul căpătlnd uneori forță de ura
gan. După cum relatează agenția 
T.A.S.S. , in voievodatul Katowice 
furtunile de zăpadă au avariat linii 
de înaltă tensiune, perturbind tem
porar furnizarea de energie elec
trică într-o serie de centre populate. 
In orașul Cracovia — din sudul țării 
— ninsorile masive au împiedicat 
desfășurarea normală a transportu
rilor urbane. Mari cantități de ză
padă au căzut in zonele montane și 
pe litoralul Mării Baltice.

In Franța, frigul puternic a 
vocat moartea a peste 100 de 
soane. Majoritatea victimelor 
parte din rindul persoanelor 
adăpost, care numai la Paris 
peste 10 000.

tn Austria, la Viena, Linz, Gratz, 
precum și in alte orașe, circulația a 
fost întreruptă, iar in alte zone ale 
țării se desfășoară cu mari dificul
tăți. In zonele montane, circulația 
rămine oprită. După cum a anunțat 
poliția austriacă, numărul victimelor 
înregistrate 
rutiere sau 
să crească.

In acest . . .
din Nigeria, a fost afectată de ploi 
torențiale. In oraș a fost întreruptă 
aprovizionarea cu energie 
iar pagubele materiale 
la 1 milion de 
țională).

De asemenea, 
provocat mari Boliviei. Circa ______ ______ _ __
pămint se află sub ape și, potrivit 
unui bilanț preliminar, 45 de per
soane și-au pierdut viața, iar alte 
citeva mii au rămas fără adăpost.

pro- 
per- 

fac 
fără 
sint

in urma unor accidente 
a avalanșelor continuă 

timp, localitatea Auchi,

electrică, 
sint estimate 
(moneda nanaira

abundente auploile
inundații in centrul 
30 000 de hectare de

(Agerpres)
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Plenara C.C. al P.C.U.S.MOSCOVA 27 (Agerpres). — La Moscova au început, marți, lucrările plenarei C.C. al P.C.U.S., care dezbate problema „Cu privire la reorganizare și politica de cadre a partidului", informează agenția T.A.S.S. Raportul pe această temă a fost prezentat de Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S.
Spania sprijină ideca 

transformării Balcanilor

MADRID 27 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe al Spaniei, Francisco Fernandez Ordonez, a declarat — într-un interviu acordat agenției bulgare de presă B.T.A. — că țara sa sprijină ideea transformării Balcanilor într-o zonă denucleari- zată. Spania, care este o țară pașnică, nu deține pe teritoriul său arme nucleare, respingînd și în viitor asemenea arme — a spus el în context. Totodată, Ordonez a relevat că Spania, care nu participă la structurile militare ale N.A.T.O., are o poziție proprie în ce privește eforturile internaționale consacrate păcii și destinderii.Ministrul de externe a apreciat că, In prezent, lupta popoarelor pentru pace și dezarmare capătă amploare, ceea ce permite „o privire optimistă asupra viitorului".
Tentativă de lovitură 
de stat în FilipineMANILA 27 (Agerpres). — Șeful Statului major al forțelor armate filipineze, Fidel Ramos, a anunțat că armata națională a dejucat, in noaptea de luni spre marți, o tentativă de lovitură de stat, care urmărea răsturnarea de la putere a președintelui țării — transmite agenția E.F.E. Tentativa — precizează agenția spaniolă — a fost organizată de un grup de militari rebeli, care a încercat să ocupe mai multe o- biective importante.Au avut loc schimburi de focuri între forțele rebele și armată.Se menționează că armata deține controlul asupra situației.

AGENȚIILE DE PRESĂ1

! de 26—27• ianuarie, a avut loc, la Moscova, o intilnire consultativă de lucru aI adjuncților miniștrilor afacerilor I externe din R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslovacă, R.D. Germană, R.P. Polonă, Republica Socialistă România, R.P. Ungară și Uniunea Sovietică, in cadrul căreia s-a efectuat a Oceanului Pacific. Din țara noastră a participat Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe.RELAȚII. După cum anunță ■ presa mongolă, citată de agențiaI T.A.S.S., guvernele R.P. Mongole și > S.U.A. au hotărit stabilirea rela-| țiilor diplomatice între cele două I țări la nivel de ambasadă.SESIUNE. La Strasbourg au inceput lucrările primei sesiuni din I acest an a Adunării Consiliului Europei occidentale. Participă de- I legații din cele 21 de țări membre. I Sint examinate, între altele, măsuri ' de combatere a terorismului și șo- majului, flageluri cu care se confruntă Europa occidentală.CONSULTĂRI. Pakistanul a ac- I ceptat invitația Indiei de a trimite I 0 delegație la Delhi pentru consultări asupra unor măsuri vizînd re- ducerea tensiunii la granița dintre cele două țări — s-a anunțat ofi- I cial la Islamabad.I GUVERNUL NICARAGUAN a I hotărit eliberarea, din motive umanitare. a cetățeanului american Sam Hali, arestat in decembrie anul trecut, In Nicaragua, in timp I ce efectua operațiuni de spionaj la o bază militară aeriană din apro- I piere de Managua.CONGRES. La Havana au în- ceput marți lucrările primului congres internațional asupra dezastre- I lor naturale, la care participă peste .700 de delegați din numeroa- I se țări ale lumii — informează agenția Prensa Latina. Vor fi dezbătute teme referitoare la me- teorologie, seismologie, hidrologie, asistența medicală și apărarea ci- ’ Vilă, precum și planuri rio iirtranfâ in cazul produceriiI naturale.ALEGERE. JuntaPesaro l-a ales _____________Giorgio Tornati în postul de primar al orașului. Junta din Pesaro este formată numai din deputați comuniști, a căror alegere a fost sprijinită de reprezentanții partidelor socialist și socialist-democratic.DEMONSTRAȚIE. Circa 2 000 de elevi au manifestat, marți, în centrul Madridului. După cum relevă agenția E.F.E., acțiunile de protest ale elevilor și studenților spanioli durează de peste opt săptămîni. Ei se pronunță,, in principal, pentru democratizarea accesului la invă- țămintul superior și sporirea alocațiilor guvernamentale destinate în- vățămîntului.1 OPERAȚIUNI DE SALVARE.După cum transmite agenția | I T.A.S.S., operațiunile de salvare al I pescarilor amatori, declanșate lasfirșitul săptămînil trecute, cind un . i puternic uragan a antrenat spre | J largul mării o banchiză cu peste o • mie de persoane din zona orașului. Iurmaia de pe țărmul Mării Baltice. I s-au încheiat cu succes. Ultimul |I raid de salvare în zona golfuluiRiga, la care a participat, alături de . | nave și elicoptere militare, și spăr- I I gătorul de gheață „Căpitan Mele- 1 hov“. a avut loc luni. Au fost re-| aduse pe țărm 1 200 de persoane, I printre care zeci de copii. Tuturor |1 celor salvați le-a fost acordat ajutorul necesar, relatează T.A.S.S.,j care precizează că deocamdată laI Statul major al operațiunilor de 1 salvare nu s-au primit semnale . | despre dispariția vreunei persoane |

1TRANSMITI INTÎLNIRE. In zilele I ianuarie, a avut loc. la
I.... .........un schimb de păreri în problemele I păcii și securității in zona Asiei și 'I a Oceanului Pacific. Din țara noas-

vilă, precum și planuri de urgență in cazul producerii unor catastrofeorașului italian pe comunistul
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„Politica de pace și dezarmare promovată de președintele Nicolae Ceaușescu 
întrunește admirație și prețuire in rîndul popoarelor lumii"

AMPLE ARTICOLE ÎN PRESA INTERNAȚIONALĂ CONSACRATE PRODIGIOASEI ACTIVITĂȚI A PREȘEDINTELUI 
TĂRII NOASTRE, ISTORIEI ȘI DEZVOLTĂRII CONTEMPORANE A ROMÂNIEI SOCIALISTE

Omagiind personalitatea de excepție a președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, vasta sa operă teoretică șl practică, presa internațională prezintă pe larg activitatea prodigioasă pe care o desfășoară pentru înaintarea țării pe trepte tot mai înalte de progres și civilizație.Spații ample sint consacrate infățișăril activității Internaționale a președintelui Nicolae Ceaușescu, contribuției sale la cauza înțelegerii și cooperării între națiuni, inițiativelor și demersurilor privind instaurarea unui climat de destindere, colaborare, dezarmare, securitate și pace, dezvoltarea independentă, liberă șl demnă o fiecărui popor, edificarea unei lumi mai bune și mai drepte, fără arme șl fără războaie.

« LA REVUEPARLEMENTAIRE
■ , SWrejUE » 1>HJWFQSiL ♦ ECOXOViiqVl « IXTWXAT'CXA.r. .ClC'rț.’MTil’ 

i ................

Cunoscuta revistă franceză „LA REVUE PARLEMENTAIRE" a publicat un grupaj de articole despre România, in care evidențiază pe larg politica consecventă de pace promovată cu strălucire de președintele Nicolae Ceaușescu, propunerile constructive privind înfăptuirea de pași reali în direcția dezarmării, in primul rind a dezarmării nucleare, pentru rezolvarea tuturor marilor probleme ale lumii de azi.în paginile revistei franceze sint prezentate, totodată, momente glorioase din istoria multimilenară a poporului român, care pun în evidență permanența ideii de unitate și independență, lupta neabătută a poporului român pentru afirmarea ființei sale naționale.In amplul articol Intitulat „Politica de pace a președintelui Nicolae Ceaușescu. Rezultatele referendumului din noiembrie 1986 din România" — însoțit de fotografia președintelui României — și semnat de ziaristul Jean Pierre Ma

rshal, director pentru relații externe Ia „La Revue Parlemen- taire", se fac cunoscute demersuri și inițiative ale tovarășului Nicolae Ceaușescu in direcția realizării păcii, a dezvoltării colaborării între toate națiunile lumii. Articolul, avind ca subtitlu „Cind sint întrebate popoarele". relevă că țara noastră s-a pronunțat în repetate rinduri în favoarea unor măsuri concrete în direcția păcii. în acest sens, revista scrie : ..Aflat de mulți ani în conul de lumină al politicii Internaționale. Bucureștiul nu se dezminte. La 23 noiembrie 1986, polarizînd interesul comunității mondiale. România a hotărit printr-un referendum să-și reducă, unilateral, cu 5 la sută armamentele, efectivele și cheltuielile militare. La numai cîteva zile, președintele Nicolae Ceaușescu vizita o expoziție, unde pe tancuri șl autotu- nuri erau montate echipamente ce le făceau apte pentru lucrări de îmbunătățiri funciare".
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PILDUITOARE DEMERSURI PENTRU FĂURIREA 
UNEI LUMI FĂRĂ ARME Șl RĂZBOAIE „Ne-am deprins într-atit cu ideea vine unica opțiune rațională. Deci

-N- > '•«'> ■''» xcx'hx-x-x
.<«»' vx<- eoekw.-xU.yx-iove --Os*

■IWti W A» 
xKfaNțo, xc-Wr. A. WS» -Xwj*

T-ww' ‘ \

'Kv'î XXXXJKWXS S.O.V xxSS A'NssA»

sAboS ..
WWWW'» «•*' Am
' xv-xiz- - ■ wx»' «t».
W''

. ■x-xOx-x .< AxiwwA
X'X Nxsxiw •
' .«■ A». <*: »«\ «O* x A»

............. .
. . ...S X - -X- «Mâccy

fc.ONC*». W’ X»
• •-........ • ».,v «...

y. A .... . -•>««. X-xL.-NY. ■ V, <v..
. : *<•

■ ■■ f-x x -.

X' JSw. «X

i , ?T.W'««
X-XXV.--C X.WSx'v Xx

Awx O'*
I, ' TO.no
. -'K <*'4' fc* w WvOocOS

. > icW <Ss W» :• S'kXOx
■: «K.O. CA

. V ; A» O.V, CN-fW-XX :
Ș • >X .fcfc&SȘ .<$•. Vx.\W SA .Von

%........ '
: ;x- .Jsxx-

' Ai 'WxfcS# -so.

că înarmările sînt ireversibile, incit gestul României ar putea să intrige. Consecvența acțiunilor ei în materie este însă cum nu se poate mai relevantă. în 1981, la chemarea președintelui Nicolae Ceaușescu, o impresionantă mișcare pentru pace cuprinde România. Ea culminează cu un Apel purtînd 18 milioane de semnături, adresat celei de-a doua sesiuni speciale a Adunării Generale a O.N.U. consacrată dezarmării. în .1982, România își îngheață bugetul militar, menținîndu-1 la același nivel în toți anii ce au urmat. De altfel, cine urmărește cu atenție demersul președintelui Nicolae Ceaușescu va constata numaideeit că, departe de a se limita la exprimarea unei vagi dorințe, el propune un mecanism coerent de instaurare a păcii, într-o perspectivă de ansamblu, șeful statului român apreciază că este necesar să se elaboreze un program complex de dezarmare generală, avind in centru dezarmarea nucleară, dar care să vizeze toate armele, inclusiv cele chimice și clasice, a căror putere de distrugere rivalizează în unele privințe cu aceea a armelor nucleare. Programul ar comporta și reducerea la jumătate, pină la sfîrși- tul secolului, a cheltuielilor militare care au atins pentru întîia oară nivelul de 1 000 miliarde dolari chiar in... Anul Internațional al Păcii". Relevînd că inițiativele românești au, de fiecare dată, un caracter pilduitor, revista scrie că asemenea pași „presupun doar voința politică necesară, acțiunea românească fiind un exemplu și o invitație în acest sens". Președintele Nicolae Ceaușescu — se arată în continuare — cheamă de mulți ani Europa la o acțiune unită pentru dezarmare, considerînd-o singura forță capabilă nu să se opună superputerilor, ci să le ajute în mod eficient să ajungă la un acord real în privința dezarmării și securității egale. De asemenea, șeful statului român a reafirmat în nenumărate rînduri hotărîrea țării sale de a-șl onora toate obligațiile decurgînd din Tratatul de la Varșovia, precizînd, de altfel, că inițiativa sa nu afectează cu nimic angajamentele țării în cadrul alianței, ci se încadrează, de fapt, în propunerea avansată da aceasta privind reducerea cu 25 Ia sută de către ambele blocuri, pină la sfirșitul deceniului, a armamentelor convenționale, efectivelor și cheltuielilor militare.Președintele Nicolae Ceaușescu — se spune în continuare — s-a declarat conștient de faptul că, deși măsurile adoptate de România nu pot schimba cursul actual, are în vedere capacitatea lor potențială de propagare, izvorînd din consonanța idealurilor și intereselor ce le-au generat cu idealurile și interesele cele mai nobile ale tuturor națiunilor.» Aceste măsuri au fost concepute ca un apel, ca un îndemn pentru alte state de a proceda la acțiuni similare, de a trece de la declarații de intenții la acțiuni concrete de dezarmare.Echilibrul de forțe și securitatea egală pentru toți, necesare în actuala situație internațională, sugerează președintele României, pot fi realizate și „în jos", la un nivel cit mai redus al înarmărilor. Or, la scară globală, o reducere, fie și numai cu 5 la sută, a acestora ar elibera un considerabil potențial constructiv, blocat acum de cheltuieli în realitate fără sens, aceasta fără a mai vorbi de beneficiul inestimabil al speranței. In general, relevă președintele României, situația nouă din lume impune o abordare nouă. în acest sens, revista citează cuvintele președintelui României : „Vechea teză a inevitabilității războiului se poale spune că ar trebui înlocuită <u o nouă teză, aceea a imposibili'ă- ții, în actualele condiții ale armamentelor și armelor nucleare, a unui nou război mondial". Cu alte cuvinte, in împrejurările cind un război nuclear nu poate fi cîștigat de nimeni — ceea ce e unanim recunoscut — pacea nu poate fi doar o pauză între două războaie, ea de-

trebuie acționat. Mai mult, demonstrează președintele Nicolae Ceaușescu, nimeni nu este „prea mic" pentru a acționa. Este falsă credința că probleme care vizează rațiunea de a fi a întregii umanități ar putea fi soluționate doar de marile puteri. Președintele României este un campion al ideii participării active a țărilor mici și mijlocii la soluționarea problemelor internaționale.Producînd un gest singular — scrie „La Revue Parlementaire" — România este departe de a-1 socoti singurul valabil. Ea consideră, dimpotrivă, că trebuie examinate atent, cu receptivitate, toate propunerile și inițiativele vizînd problema capitală a dezarmării, cu bună credință, căutîndu-se baza lor comună, elementele convergente care ar putea să contribuie la demararea unui proces autentic de negocieri și acțiuni efective. în acest sens, se reamintește că România a sprijinit decizia sovietică de prelungire a moratoriului unilateral asupra experiențelor nucleare și alte propuneri în direcția dezarmării.în luna martie anul trecut — se spune în continuare — la o plenară a Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, președintele Nicolae Ceaușescu spunea : „Anul Internațional al Păcii trebuie să nu rămînă un an de declarații și proclamații. Asemenea declarații, oricit ar fi de frumoase, nu vor putea schimba cursul periculos al evenimentelor. Noi considerăm că Anul Internațional al Păcii trebuie să determine acțiuni și înțelegeri concrete, reale, in direcția opririi cursei înarmării, a dezarmării și asigurării păcii". Este remarcabil felul în care președintele României înțelege să dea forță materială ideilor pe care le promovează — scrie revista.Remarcind entuziasmul și însuflețirea cu care întregul popor român a răspuns inițiativei de pace a președintelui Nicolae Ceaușescu, autorul articolului conclude : „La patru ore după deschiderea scrutinului, cind președintele Nicolae Ceaușescu iși așțernea semnătura pe buletinul de vot la cea mai mare uzină din București, covîrșitoarea majoritate a poporului român votase, de- monstrînd că Inițiativa președintelui său reprezenta propria sa voință. Seara, Comisia pentru referendum anunța rezultatele generale : 99,99 la sută dintre cetățenii înscriși pe liste iși exprimaseră votul, spunînd un DA unanim".In articolul : „Unirea din 1918 — eveniment crucial in istoria României", revista franceză subliniază că România își desăvtrșise unitatea statală prin votul unanim pronunțat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia de românii transilvăneni. Prin unirea Transilvaniei cu România se realiza atunci, ca o încununare a luptei și aspirației de veacuri ale poporului pentru libertate și unitate națională, statul național unitar român.în perspectiva istorică — subliniază revista — înfăptuirile poporului român din anul 1918 și confirmarea lor internațională pun și mai puternic in evidență faptul că formarea statului național român unitar nu a fost o creație a tratatelor de pace, fărime de la masa învingătorilor, și nici rezultatul cîștigurilor de teritorii străine obținute prin cucerire, ci întruparea aspirațiilor seculare ale unui popor decis să trăiască liber, unit și independent în vatra strămoșească. In epoca contemporană — se scrie în continuare — statul român unitar s-a afirmat în concertul statelor europene, cum era și firesc, în chip de promotor al integrității teritoriale și suveranității naționale, opu- nir.du-se energic încercărilor de revizuire a frontierelor și revan- șismului militarist, constituind, ca urmare a unei asemenea politici, un factor de stabilitate in această parte a Europei. România a întreprins consecvent acțiuni vizind păstrarea statu-quo-ului teritorial, crearea unui sistem de securitate

colectivă și de apărare a păcii. Astăzi — se arată în încheierea articolului — toți cetățenii României, fără deosebire de naționalitate, se regăsesc solidari în efortul închinat dezvoltării social-econo- mice a țării, afirmării ei pe plan internațional, unde de altfel este cunoscută și stimată ca o activă apărătoare a ideilor de unitate si independență națională, a păcii și înțelegerii între popoare.Intr-un alt articol, avind ca titlu „2500 de ani de Ia prima mențiune documentară a Strămoșilor românilor", se a- rată că în România a fost marcată împlinirea a două milenii și jumătate de la cea dinții consemnare, într-un izvor literar antic, a geto-

dacilor, locuitori teritoriilor de la și Marea Neagră, din vechime al Carpați, Dunăre strămoșii românilor. Articolul redă apoi numeroase mărturii arheologice și documentare despre civilizația geto- dacică în spațiul carpato-danubian și despre procesul de făurire a poporului român, după prezența romanilor în Dacia.Referindu-se la războaiele dacoromâne, revist^subliniază eroismul poporului dac, arătînd că, și în noilecondiții impuse de limba și armatele romane, dacii au conviețuit cu numeroșii colon! atrași aici de proverbialele bogății ale pămîntu- lui, intr-o simbioză din care s-anăscut în timp poporul român.
PERSONALITATE PROEMINENTĂ, ÎNALTE

CALITĂȚI DE GlNDITOR Șl OM POLITIC„Președintele României, Nicolae Ceaușescu, model de luptă revoluționară" este titlul articolului publicat în cotidianul mexican „OVACIONES", în care se sublinia'ză : „Personalitate marcantă a lumii contemporane, președintele Nicolae Ceaușescu reprezintă întruchiparea unor trăsături fundamentale ale poporului român. El a conceput și și-a pregătit acțiunile de-a lungul a zeci de ani de muncă, luptă și studiu, intrind în istorie ca făuritor al unei epoci. Viața sa a fost și este o viață închinată poporului, patriei, idealurilor comuniste și păcii". „Cel care vizitează astăzi România — continuă ziarul — poate constata cu ușurință eforturile poporului român consacrate edificării unei noi societăți, dorința sa manifestă, în spiritul unei tradiții care datează de mai bine de două milenii, de a trăi în pace cu toate popoarele, hotărirea sa de a asigura țării independența ce constituie pentru orice națiune o expresie a libertății".„Personalitatea proeminentă și înaltele calități de. gînditor și om politic ale președintelui Nicolae Ceaușescu, ideile, principiile și acțiunile sale clarvăzătoare, contribuțiile fundamentale la definirea și îmbogățirea teoriei cu privire la rolul statului și la funcțiile interne și externe ale acestuia, patriotismul fierbinte, umanismul șl internaționalismul militant i-au atras afecțiunea și respectul întregului partid și popor — relevă „Ovaciones". Exprlmînd voința întregii națiuni, la sesiunea solemnă a Marii Adunări Naționale, din 28 martie 1974, a fost ales în funcția de președinte al Republicii Socia

liste România, funcție In care a fost reales la 17 martie 1975, 28 martie 1980 și 22 martie 1985. în semn de înaltă apreciere față de inestimabila sa contribuție la opera de edificare a socialismului în România, a fost distins cu titlurile de Erou al Muncii Socialiste (1964) și Erou al Republicii Socialiste România (1971, 1978 și 1981).Opera sa teoretică și practică — cuprinsă in 28 de volume — abordează toate problemele societății românești contemporane, influen- țind într-o manieră determinantă evoluția României de azi".„Pe plan extern — continuă să releve cotidianul mexican — activitatea președintelui Nicolae Ceaușescu este consacrată promovării consecvente a principiilor suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, renunțării la forță și la amenințarea cu forța în relațiile internaționale".„Sub conducerea sa — scrie in încheiere „Ovaciones" — România promovează cu consecvență o politică de întărire și amplificare a relațiilor cu țările în curs de dezvoltare și nealiniate, de colaborare cu toate țările, fără deosebire de sistem social. Președintele Nicolae Ceaușescu militează neobosit pentru realizarea dezarmării generale, în primul rind a celei nucleare, pentru eliminarea subdezvoltării și edificarea unei noi ordini economice internaționale, pentru realizarea unui sistem durabil de securitate și cooperare în Europa, pentru instaurarea unui climat de securitate și pace în lume".
0 GLORIOASĂ EPOCĂ DE PROGRES 

Șl CIVILIZAȚIERevista „DHAKA COURIER", din Bangladesh, inserează articolul „Nicolae Ceaușescu : Omul faptelor, al inițiativelor de pace, colaborare și prietenie intre popoare", subliniind : „Dacă cineva ar dori să descopere pe harta Europei punctul în care poporul român, de 23 de milioane de locuitori își duce cu demnitate viața în mod liber, suveran și independent, i-ar fi suficient să descopere intersecția a două coordonate naturale — Dunărea și Carpații. Acolo unde marele fluviu european se întîlnește cu falnicul lanț de munți, acolo este România".„De anul trecut, însă — subliniază revista — locul pe care îl ocupă această țară balcanică printre cele 34 de state europene mai poate fi stabilit și cu ajutorul altor două coordonate, exprimate nu în grade geografice, ci în procente : 81 la sută și 5 la sută. Primul procent — se arată — reprezintă acea parte din populația țării care locuiește în case noi, construite, mal ales, în ultimele două decenii. Iar al doilea, nivelul cu care au fost reduse, în 1986, armamentele, efectivele și cheltuielile militare anuale ale României.Acestea sînt „coordonatele" pe

care Nicolae Ceaușescu, liderul de mai bine de două decenii al României, le-a dat țării sale. Ele sînt rodul direct al faptelor sale, al politicii sale de dezvoltare pașnică, liberă și independentă, cu întreg poporul și pentru întreg poporul".„Toate aceste realizări — arată „Dhaka Courier" — au fost posibile datorită „Programelor Ceaușescu", proprii politicii sale de dezvoltare economico-socială", care „au făcut ca producția industrială a României să fie, în 1986, de peste 100 de ori mai mare decît cea realizată in 1945, primul an de după victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă ; iar cea agricolă de 7 ori mai mare. în aceste patru decenii, produsul social a crescut de 28 de ori, iar venitul național de 32 de ori. Pe această bază, fondul de consum a sporit de 22 de ori".Sînt evocate, apoi, date din biografia președintelui României, re- levîndu-se că „Nicolae Ceaușescu— conducătorul României moderne— numără aproape 55 de ani de luptă revoluționară pentru binele și interesele clasei muncitoare, ale întregului popor român, pentru dezvoltarea neîntreruptă a țării pe

culmi tot mai înalte de civilizație și bunăstare. în tot acest timp și-a dăruit tot ce are mai bun — viața, puterea de muncă, idealurile — poporului său, țării sale".„Momentele pe care le-a cunoscut direct, ca organizator al bătăliilor de clasă în perioada interbelică, l-au oțelit, i-au stimulat neînfricarea, l-au determinat să nu admită nedreptatea, soluțiile comode, căile bătătorite, să investigheze continuu realitatea pentru a-i detecta noile tendințe, noile surse de dinamism. Totul a avut darul de a-i insufla simțul datoriei, conștiința activității neobosite în numele și spre binele celor mulți".„Prin tot ce a gîndit și, a făptuit președintele Nicolae Ceaușescu — subliniază, în continuare, revista din Bangladesh — a inaugurat o epocă glorioasă de progres și de civilizație în istoria poporului român. Azi, în lumina anilor care au trecut — ca și a perspectivelor ce se deschid în fața României — această supremă opțiune a națiunii române de a-1 alege în fruntea sa își dovedește, prin înfăptuirile eco- nomico-sociale, importanța decisivă pentru destinele României.între politica internă și politica externă a președintelui Nicolae Ceaușescu există o unitate indisolubilă. Același spirit activ, propriu omului faptelor, și nu al vorbelor, a făcut ca inițiativele, propuțiferiie și demersurile sale pentru*-înlăturarea pericolului de război nuclear ce planează asupra omenirii, pentru asigurarea dreptului popoarelor la pace, la viață, să ocupe in permanență un loc central. El este. primul om de stat care a ridicat idealul păcii la rangul de drept suprem al tuturor popoarelor, echivalent cu dreptul la independentă, la dezvoltare, la existență. Inițiativa sa de a se trece Ia reducerea cu 5 la sută a armamentelor, aprobată în unanimitate, prin referendum, de întregul popor român la 23 noiembrie 1986, a făcut ca România să fie prima țară din lume care să treacă, unilateral, de la vorbe Ia fapte și să transforme tancuri și autotunuri, tractoare de artilerie in mașini necesare programului de irigații, desecări șl combatere a eroziunii solului".„Prima și cea mal puternică Impresie, prima constatare pentru cei care l-au cunoscut personal pe secretarul general al P.C.R., președintele României socialiste, pentru cei care au vizitat România — scrie în încheiere „Dhaka Courier" — o constituie dăruirea și pasiunea revoluționară cu care conduce destinele țării, identificin- du-se cu interesele fundamentale ale poporului, cu năzuințele întregii națiuni.Ziarul „NODON SINMUN", organul C.C. al Partidului Muncii din Coreea, a publicat, la 26 ianuarie, articolul „Zile ale transformărilor revoluționare pe pămintul României".„La 26 ianuarie 1918 — scrie ziarul — s-a născut stimatul conducător al poporului român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care a dus o Înflăcărată luptă revoluționară pentru fericirea poporului său. Anul 1965, cind tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost învestit in cea mai înaltă funcție de partid, a inaugurat epoca unor uriașe transformări revoluționare in viața social-politică și în construcția e- conomică a țării. România s-a transformat intr-un stat socialist cu o industrie modernă, dotată cu tehnică avansată, cu o agricultură in continuă modernizare, în care lnvățămintul, știința șl cultura cunosc o înflorire necontenită.„Nodon Sinmun" ilustrează, prin cifre, creșterile vertiginoase înregistrate în dezvoltarea industriei, agriculturii, sporirea venitului național din țara noastră și reliefează obiectivele stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului privind dezvoltarea în actualul cincinal și pînă în anul 2000.Referindu-se la politica externă românească, articolul menționează în continuare : „Partidul Comunist Român, guvernul și poporul ro
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mân aduc o contribuție activă la lupta pentru asigurarea păcii și securității in Europa și in Peninsula Balcanică. Inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu privind reducerea-cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare s-a bucurat de adeziunea plenară a întregului popor român".

„Sub conducerea Înțeleaptă a Partidului Comunist Român, in frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu — se arată în încheierea articolului — opera militantă a poporului român consacrată edificării* unei patrii îmbelșugate și prospere va fi încununată de noi și mari succese".
ANIVERSAREA UNUI„Aniversarea unui mare șef de stat, prieten al Egiptului" este titlul sub care cotidianul „LE JOURNAL D’EGYPTE" a publicat un amplu articol dedicat aniversării zilei de naștere a tovarășului Nicolae Ceaușescu. în articol, care este însoțit de fotografia șefului statului român, se evidențiază că „la această mare sărbătoare, poporul român își reafirmă atașamentul fierbinte față de președintele României, Nicolae Ceausescu, șeful de stat de excepție, marele prieten al Egiptului".Articolul prezintă pe larg activitatea internațională neobosită a tovarășului Nicolae Ceaușescu îndreptată spre dezarmare și soluționarea pe cale politică a diferendelor dintre state și subliniază că România a fost prima țară din lume care a trecut efectiv Ia reducerea cheltuielilor militare.Dind glas sentimentelor poporului egiptean față de contribuția deosebită a șefului statului român la dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare româno-egiptene, articolul scrie în încheiere : „Șeful de stat pe care toți egiptenii îl stimează și admiră sărbătorește, astăzi, ziua de naștere. Lui îi adresăm, din adincul inimilor noastre. cele mai alese gînduri și urări".Sub titlul „Președintele Nicolae Ceaușescu Ia aniversarea zilei de naștfere", săptămînalul egiptean „OCTOBER" subliniază înaltul prestigiu internațional de care se bucură personalitatea președintelui României socialiste și evidențiază relațiile foarte bune care s-au statornicit între Egipt și România, la baza cărora stau raporturile de strinsă prietenie, stimă și încredere reciprocă, dintre președinții Nicolae Ceaușescu și Mohamed Hosni Mubarak. Articolul este ilustrat de fotografia tovarășului Nicolae Ceaușescu.

MARE ȘEF DE STATRADIODIFUZIUNEA EGIPTEANA a dedicat o emisiune activității revoluționare, neobosite, desfășurate, timp de peste o jumătate de veac, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, evidențiind realizările fără precedent obținute de poporul român în toate domeniile de activitate în perioada de după Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, numită cu justificată mindrie „Epoca Ceaușescu".Un articol dedicat personalității președintelui României. însoțit de portretul tovarășului Nicolae Ceaușescu, a apărut în cunoscutul cotidian „EL TIEMPO" din Columbia. Evidențiind prestigiul de care se bucură pe plan internațional șeful statului român, se relevă că acesta se datorează inițiativelor și demersurilor președintelui Nicolae Ceaușescu privind reglementarea problemelor internaționale la ordinea zilei, eforturilor menite să ducă la dezarmare, în primul rînd nucleară, pentru instaurarea păcii și colaborării în lume.La inițiativa președintelui Nicolae Ceaușescu — continuă „El Tiempo" — România a procedat, in urma referendumului prin care Întregul popor a aprobat această inițiativă, la reducerea cu 5 la sută a efectivelor, armamentelor și cheltuielilor militare. România se pronunță, de asemenea, pentru trecerea la realizarea programului de diminuare cu 50 la sută, pină în anul 2000, a armamentelor convenționale.România — subliniază cotidianul „El Tiempo" — a înregistrat, în perioada de cind destinele tării sînt ’ conduse de președintele Nicolae Ceaușescu, realizări de excepție in toate sectoarele — industrie, agricultură, știință, învăță- mint, ridicarea nivelului de trai al poporului.
LA TEMELIA TUTUROR REALIZĂRILOR

- UNITATEA ÎNTREGULUI POPOR IN JURUL 
CONDUCĂTORULUIIn articolul „Arc peste veacuri", apărut în revista mexicană „TIEMPO", se evocă pe larg trecutul glorios al poporului român, tradițiile sale de luptă pentru libertate și independență, legăturile civilizației poporului nostru cu toate marile civilizații ale timpului, personalitățile culturii noastre in- scrilndu-se în rîndul marilor valori creatoare ale tezaurului cultural. Importantele biruințe ale poporului nosțru în războaiele de apărare — se relevă — au fost, totdeauna, urmate de mari biruințe și în viața economico-socială. „Un element de sudură a voinței tuturor românilor — ideea unității, a originii istorice comune — a accentuat procesul de constituire a acestui brav popor intr-o colectivitate națională cu trăsături distincte proprii, specifice, cu aspirații comune permanente, avind ca element durabil datoria sacră față de țară, față de faptele de eroism ale Înaintașilor. Unitatea a fost axul marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, al luptei antifasciste a românilor, in perioada interbelică. Unitatea a fost factorul fundamental ce a condus la înfăptuirea actului patriotic de la 23 August 1944, act prin care, prin voința întregului popor, a fost doborîtă, în România, dictatura mi- litaro-fascistă".„Unitatea moral-politică a întregului popor român în jurul președintelui Nicolae Ceaușescu — se

subliniază în articol — se află la baza marilor realizări ale României din anii de după cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român, care a inaugurat o grandioasă operă constructivă : edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate".La rîndul său, RADIODIFUZIUNEA NIGERIANA a consacrat un amjSlu comentariu politicii externe a țării noastre, punind în evidență inițiativele președintelui Nicolae Ceaușescu în problemele dezarmării, pledoaria și acțiunile ferme ale președintelui României socialiste pentru mobilizarea tuturor popoarelor, a forțelor politice progresiste de pretutindeni pentru încetarea oricăror acțiuni de militarizare a spațiului cosmic, oprirea cursei înarmărilor nucleare și a experiențelor nucleare, reducerea armamentelor convenționale și a cheltuielilor militare, pentru soluționarea pe cale pașnică a tuturor conflictelor și focarelor de război — din Africa și din întreaga lume.Subliniind, în final, că dezvoltarea constantă a raporturilor româno-nigeriene a fost impulsionată permanent de tovarășul Nicolae Ceaușescu, comentatorul a arătat că poporul nigerian se alătură urărilor adresate celui mâi iubit fiu al poporului român, președintele Nicolae Ceaușescu. ctitorul României contemporane.(Agerpres)
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