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0 concepție științifică, novatoare 
privind dezvoltarea și perfecționarea 

complexului economic național
ÎN SPIRITUL ORIENȚÂRILOR TOVARĂȘULU[ NICOLAI CEAUȘESCU

Creativitate, operativitate și eficiență în
MODERNIZAREA PRODUCȚIEITn întreaga tară se află în plină desfășurare una dintre cele mai complexe și mai cuprinzătoare acțiuni initiate în ultimii ani de conducerea partidului, de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in vederea dezvoltării intensive a economiei : perfectionarea organizării producției și a muncii. modernizarea tehnologiilor de fabricație și promovarea fermă a progresului tehnic, a celor mai de seamă cuceriri ale științei și tehnologiei. în spiritul orientărilor formulate de secretarul general al partidului, pentru fundamentarea și desfășurarea acestei acțiuni — concepută in două etape, prima pe parcursul anului 1986, cea de-a doua în perioadă 1987—1988 — în anul trecut au fost elaborate programe de măsuri pe ramuri, ministere, centrale și întreprinderi, cu obiective. răspunderi și termene precise de realizare.

La nivelul economiei, cadrul 
organizatoric și legal privind 
modernizarea producției este ri
guros definit. Astfel, prin De
cretul Consiliului de Stat nr. 318, privind perfecționarea organizării și modernizarea proceselor de producție se stabilește limpede :

• Programele privind perfec
ționarea organizării și moderni
zarea proceselor de producție 
trebuie să stea la baza activi
tății întreprinderilor, unităților 
de cercetare științifică, inginerie 
tehnologică și de proiectare, 
centralelor, ministerelor și ce
lorlalte organe centrale și loca
le. prevederile acestora fiind 
obligatorii pentru toate colecti
vele de oameni ai muncii.

• Ministerele, celelalte orga
ne centrale și locale, centralele 
și Întreprinderile, toate unită
țile economice răspund de sta- . 
bilirea măsurilor necesare pen
tru încadrarea in sarcinile pre
văzute in programele de per

La întreprinderea „Laminorul" din Brăila : ordine, disciplină, productivitate înaltă Foto : E. Dichiseanu

Pregătirea adunărilor și conferințelor pentru 

dări de seamă și alegeri în organizațiile
—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- <

de partid — cu gîndul și privirea la viitor 

Toți comuniștii—în primele rinduri!Am început cel de-al doilea an al actualului cincinal — așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu în Mesajul de Anul Nou — cu un program de largă perspectivă, temeinic fundamentat, un program de muncă și acțiune revoluționară. Dispunem de tot ce este necesar pentru înfăptuirea în bune condiții a tuturor obiectivelor și prevederilor înscrise în planul de dezvoltare economică și socială a țării pe 1987. Acum este hotărîtor — sublinia secretarul general al partidului — „să ne angajăm 
în modul cel mai hotărit in lupta 
pentru ridicarea la un nivel supe
rior de calitate și eficiență a întregii 
activități din industrie, agricultură, 
din întreaga economie*'.Chiar din primele zile ale a- cestui an, răspunzind înflăcăra- telor chemări ale secretarului general, de a continua cu consecvență și perseverență, Ia parametri superiori, strădaniile pentru noi succese în cel de-al doilea an al cincinalului, comuniștii s-au angajat cu toate forțele în bătălia pentru realizarea în cele mai bune condiții a importantelor obiective cuprinse în planul și programele pe 1987. Din toate colțurile țării sosesc zilnic numeroase vești despre alte noi și noi realizări ale unor colective muncitorești în înfăptuirea și depășirea sarcinilor de plan și livrarea înainte de termen a unor produse de înaltă calitate la export, despre aplicarea unor noi măsuri de perfecționare a organizării și modernizare a producției și realizarea pe această bază a unor importante economii de materii prime și energie, de creștere a productivității muncii, de sporire a eficienței întregii activități economice.In curînd vor începe adunările și conferințele pentru dări de seamă și alegeri în toate organizațiile de partid, prilej de perfecționare pe 

fecționare a organizării și de 
modernizare a proceselor de 
producție, elaborate cu respectarea strictă a prevederilor prezentului decret.Prin programele fundamentate și elaborate printr-o analiză aprofundată și realistă, rezultat al gindi- 
Exigențele și prioritățile celei de-a doua etape

• Un cadru organizatoric legal, riguros privind răs
punderile ministerelor, centralelor și întreprinderilor în ac
țiunea de modernizare

• Obiective fundamentale : asigurarea unei inalte 
productivități, reducerea substanțială a cheltuielilor ma
teriale și energetice, înnoirea și modernizarea accentuată 
a produselor, creșterea calității și competitivității producției

• Preocupări ferme, eficiente pentru generalizarea 
largă a tehnologiilor moderne, pentru puternica promovare 
a cuceririlor noii revoluții tehnico-științifice — automati
zarea, cibernetizarea și robotizarea producției

• La tehnică modernă, la organizare superioară, ca
dre cu o înaltă pregătire profesională

rli și inițiativei organelor de conducere. specialiștilor, a tuturor colectivelor din întreprinderi, s-a avut în vedere desprinderea experienței pozitive dobindite și generalizarea ei cu maximă operativitate, valorificarea uriașului potential pe care il oferă introducerea accelerată in producție a progresului organizatoric, științific și tehnic contemporan. în același timp, s-a urmărit antrenarea tuturor specialiștilor, îndeosebi a celor din cercetare și invățămintul su

toate planurile a muncii și activității tuturor organelor și organizațiilor de partid și, implicit, de analiză exigentă a activității fiecărui comunist, a contribuției sale la bunul mers al muncii tuturor, de reevaluare a posibilităților și contribuției personale la îndeplinirea sarcinilor și obiectivelor ce stau în fața colectivului. Acest ultim aspect merită a fi mai mult în centrul dezbaterilor din adunările și conferințele pentru dări de seamă și alegeri pentru a pune în evidență munca bună, exemplul bun pe care îl dau cei mai mulți comuniști și, totodată, pentru a combate unele stări de lucruri negative din munca și comportarea unora care nu se angajează, în mod corespunzător, cu toate forțele în efortul general al organizațiilor de partid, al colectivelor. Pentru că există în unele organizații, la unii membri de partid o atitudine de expectativă, de detașare față de munca și viața colectivelor în care muncesc și trăiesc, un scăzut simț autocritic.Intr-o adunare generală a organizației de bază de la un trust de construcții industriale — de exemplu — analizîndu-se unele stări de lucruri negative, mulți dintre cei care au luat cuvîntul, criticind neregulile supuse analizei, au omis un lucru în aparență mai puțin important : au omis să numească și partea lor de răspundere oricît de mică ar fi fost aceasta, dînd întregii discuții un ton nefiresc. situîndu-se în postura unor oameni care veniseră parcă din afară, ca și cum nu erau părtași la munca, Ia rezultatele, dar și la neajunsurile colectivului.Reluînd o idee a secretarului general al partidului, și anume aceea că partidul nu este nici mai bun și nici mai rău decît membrii săi, putem spune că fiecare colectiv mai 

perior, a tuturor oamenilor muncii la elaborarea de soluții viabile, eficiente de sporire mai accentuată a producției, pentru afirmarea deplină a creativității în toate domeniile producției materiale.Experiența dobîndită în anul trecut dovedește că au fost obținute re

zultate bune în transpunerea tn practică a programelor privind perfecționarea organizării și modernizarea tehnologică a producției. Aceste rezultate se regăsesc firesc în realizarea unor importanți indicatori economici și de eficiență privind dezvoltarea economico-socială a țării : o creștere cu peste 7 la sută a producției industriale și cu 8 la sută a venitului național, alți indicatori economici și de eficiență cu sporuri importante, printre care productivi

mare sau mai mic nu este nici mal puternic, nici mai slab decît oamenii care-1 formează. Succesele, munca bună sint rezultatul activității concrete a tuturor și a fiecăruia în parte. Ceea ce impune, ca o lege a progresului în viața fiecărei organizații de partid, implicarea fiecărui comunist, participarea nemijlocită, cu fapta nu cu vorba, la întreaga muncă și activitate a colectivului, dovedind un sporit efort de gîndire, de inițiativă, de acțiune, un exemplar spirit de răspundere revoluționară. Sigur, este mai comod să stai pe margine, să aplauzi cînd lucrurile merg bine sau să critici cînd lucrurile merg necorespunzător. Dar „entuziaștii", cei cu aplauzele, ca și cei specializați în critică, nu numai că nu ajută cu nimic la bunul mers al muncii și vieții unui colectiv, ci, dimpotrivă acreditează ideea că doar alții sint responsabili mai ales cînd este vorba de neajunsuri, că doar alții trebuie să răspundă, că doar alții trebuie să aibă inițiativă, să muncească. Asemenea mentalități, ce se cer combătute cu hotărîre, se mai întîlnesc din păcate și la unii comuniști cu funcții de răspundere în conducerile unor întreprinderi și instituții, unități agricole și chiar la unele organe locale de partid și de stat, care se autoconsideră degrevați de răspunderea față de anumite neajunsuri ce există în sectoarele ce intră în răspunderile lor directe, personale. De obicei, asemenea oameni caută oriunde altundeva vino- vați, îndreptîndu-și cu precădere focul criticii numai spre eșaloanele în subordine, socotind că nu e necesar să-și evalueze în mod critic și autocritic propria muncă, modul în
AI. PINTEA

(Continuare în pag. a V-a) 

tatea muncii, precum și o reducere a cheltuielilor materiale față de anul ahterior. Ca urmare a aplicării măsurilor din prima etapă a acestor programe s-a asigurat înnoirea producției industriale prelucrătoare in proporție de 15 la sută, prin introducerea in fabricație a unor produse de nivel tehnic ridicat pentru export și nevoile interne.Activitatea de cercetare științifică și inginerie tehnologică, condusă cu înaltă competență de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, și-a orientat cu precădere eforturile, în această perioadă, spre rezolvarea unor obiective concrete cuprinse in programele de modernizare. De altfel, suportul hotărîtor, definitoriu al desfășurării acestei acțiuni de mare interes național il constituie promovarea neabătută a cuceririlor noii revoluții tehnico-știin- tifice. Numai promovind susținut progresul tehnic, generalizînd consecvent și rapid cele mai eficiente tehnologii, introducînd pe scară largă mecanizarea, automatizarea, robotizarea și electronizarea producției se creează condiții ca prin acțiunea de modernizare să se asigure obținerea unor mutații radicale in structura și organizarea întregii activități economice, în dezvoltarea intensivă a economiei. în valorificarea deplină a puternicului potențial tehnic, material și științific de care dispunem. Iată de ce se poate aprecia că, în prezent, activitatea de creație teh- nico-științifică reprezintă principala resursă a modernizării.Cel de-al doilea an al actualului cincinal coincide cu începerea celei de-a Il-a etape a acțiunii de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție. Legea 
Planului național unic de dezvoltare 
economico-socială a țării pe anul

Maieu RADU
(Continuare in pag. a IV-a)V • . .... . -- T.

IAȘI :

O nouă capacitate 
de producțiePe marea platformă a Combinatului de utilaj greu din Iași a intrat în funcțiune o nouă capacitate de producție. Este vorba de secția de forjă ușoară și de matrițare. înscrisă în programul de extindere și dezvoltare a combinatului, noua secție este înzestrată cu ciocane de forjare liberă, cu cuptoara de încălzire și de tratament termic, prese de debitare, instalații de sablare și curățire a pieselor matrițate, alte utilaje și instalații de mare randament, capabile să asigure procesului de fabricație un înalt grad de mecanizare și automatizare. în noua secție se realizează o largă și diversificată gamă de piese forjate liber în greutate de pină la 350 kg și piese matrițate pînă la 50 kg, necesare atît pentru producția proprie, cit și pentru alți beneficiari din țară și parteneri de peste hotare. (Manole Corcaci).

BRAȘOV :

Linie automată 
la nivelul tehnicii 

de vîrfDupă prima linie tehnologică automată — cea de prelucrare a blocului motor pentru autoturismele „Dacia" formată din 75 de agregate — iată că zilele acestea, colectivul secției agregate din cadrul întreprinderii de autocamioane Brașov a finalizat execuția unei noi linii tehnologice automate pentru întreprinderea de autoturisme din Pitești. Ea va prelucra palierele și manetoanele arborilor cotiți ai motoarelor de autoturisme „Dacia". Ca și cea pentru prelucrarea blocului motor, noua linie se situează Ia nivelul tehnicii de vîrf, fiind formată din 24 agregate și lucrează în ciclu automat. (Nico
lae Mocanu).

Opera științifică a tovarășului Nicolae Ceaușescu are larga deschidere a marilor gînditori, cuprinzind vaste domenii ale cunoașterii, nelă- sînd practic nimic în afară din tot ceea ce animă spiritul unei epoci de mare efervescență creatoare cum este cea pe care o trăim. Această operă prodigioasă s-a înscris cu importante contribuții în numeroase spații, de la economie Ia filozofie, de la politică la istorie, de la morală la sociologie sau problemele culturii și artei, conferindu-i secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, înalta autoritate de mare gînditor al timpului său.O înriurire deosebită, hotărî- toare asupra desfășurării cu succes a construcției socialiste in țara noastră o are concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu privind dezvoltarea complexului economic unitar național. Transpunerea ei în viață în cei aproape 22 de ani de cînd la cîrma destinelor poporului nostru se află tovarășul Nicolae Ceaușescu a reprezentat izvorul marilor împliniri obținute în acest scurt răstimp, fără precedent în existența milenară a poporului român. Este motivul determinant pentru care această perioadă a fost numită de . către națiunea noastră „Epoca Nicolae Ceaușescu".In viziunea secretarului general al partidului, întemeiată pe tradițiile noastre naționale, cît și pe luarea în considerație a marilor tendiflțe care caracterizează evoluția societății umane la acest sfîrșit de secol, complexul economic național este gindit într-o manieră profundă și dinamică. El vizează toate ramurile economiei naționale, toate laturile vieții sociale, în transformarea lor generată de actuala fază a revoluției tehnico-științifice, de amplificarea relațiilor noastre pe plan internațional, de cerințele asigurării unei înalte civilizații socialiste și a înfloririi personalității umane.La temelia dezvoltării șl modernizării complexului economic național a fost situată teza rolului primordial al forțelor de producție, necesitatea realizării unei puternice baze tehni- co-materiale care să permită valorificarea superioară a resurselor materiale și a muncii poporului român. 
„Am ajuns la o puternică acumulare socialistă — sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU în cuvîn- tarea rostită cu prilejul omagierii zilei sale de naștere și a îndelungatei activități desfășurate în rindurile gloriosului nostru partid — atît din 
punct de vedere al forțelor de pro
ducție, al științei, culturii, cît și din 
punct de vedere al practicii și expe
rienței socialiste. Luind in conside
rație, pe ansamblu, tot ceea ce a fost 
bun, se ppate afirma că practica.aL 
demonstrat justețea socialismului, 
că s-au realizat progrese de necon
ceput in alte orinduiri".In cele aproape patru decenii de construcție socialistă, în mod deosebit în ultimele două decenii, cînd toate marile realizări sint legate de activitatea neobosită a marelui strateg care este secretarul general al partidului, s-a schimbat din temelii peisajul economic al țării. Dintr-o țară agrar- industrială, insuficient dezvoltată, România s-a transformat în ultimele două decenii într-o țară industrial- agrară, cu o industrie de înaltă eficiență, capabilă să satisfacă cea mai mare parte a necesarului propriu de mașini, utilaje, instalații și tehnologii dintre cele mai avansate, să modifi

OMAGIUL TĂRII-CELUI MAI 
IUBIT FIU AL TĂRII

Din Întreaga țară, mesaje de felicitare adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu prilejul aniversării zilei de naștere și a Îndelungatei sale activități revoluționare 
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Strălucit om politic, promotor 
al umanismului revoluționar

Niciodată, poate, in 
întreaga istorie a omenirii, 
conducătorilor politici ai 
popoarelor nu li s-a cerut 
o mai mare responsabilitate și gravitate, un mai profund 
umanism, o înțelepciune 
mai adincă, un echilibru și 
o tărie de conștiință mai 
puternice decît- astăzi, in 
era atomică. Astăzi, cînd in 
mina omului modern stau, 
ca pe o muche de platină 
subțire, datorită celor mai 
extraordinare descoperiri și 
realizări ale științei, cele 
două posibilități extreme 
ale omenirii : să fie cu 
adevărat fericită, punind la 
lucru in slujba oamenilor 
cele mai mari forțe de 
creație care au existat 
vreodată, forțele energiei 
atomice ; ori să piară in
tr-un cataclism nuclear din 
cauza iresponsabilității, a 
lipsei de umanism, a super
ficialității cu urmări ca
tastrofale. încă de la sfîr
șitul secolului trecut, Emi- 
nescu sesiza, cu puterea sa 
neobișnuită de pătrundere a 
lucrurilor, că „Nu e indife
rent pentru un popor cărui 
principiu se datorează ridi
carea unui om in mijlocul 
lui : dacă se datorește tă
riei, curajului, energiei — 
tot atitea numiri diverse 
pentru principiul puterii de 
muncă și bărbăție, sau dacă 
ea se datorează speculei, 
apucăturilor, instinctelor fe
line ale omenirii".

Cit adevăr in spusele ma
relui poet ! In secolele tre
cute un „da" sau un „nu" 

ce radical structura exportului In favoarea produselor cu grad înalt de prelucrare, cu o agricultură modernă, în continuă înflorire.Coloana vertebrală a edificării complexului economic național unitar și echilibrat a constituit-o și o constituie politica de industrializare socialistă a țării. Meritul esențial al tovarășului Nicolae Ceaușescu este de a fi ancorat această politică în realitățile și condițiile țării noastre, de a fi inițiat la Congresul al IX-lea al partidului o amplă regenerare a gin- dirii și practicii construcției noii societăți, care a respins tendințele atît de dăunătoare de mimetism, de preluare a unor modele străine, de subapreciere a posibilităților și aspirațiilor noastre, care s-a ridicat împotriva dogmatismului și viziunilor înguste sau voluntariste cu privire la căile ce trebuiau urmate. Se cuvine însă menționat, în același timp, că secretarul general al partidului a fost preocupat de asigurarea liniei de continuitate a întregii politici economice cu tendințele cele mai progresiste din gîndirea economică românească.Acest proces deosebit de complex s-a desfășurat, în anii de după Congresul al IX-lea, în strinsă legătură cu realitățile și cerințele dezvoltării societății noastre. In dezvoltarea și perfecționarea in continuare a bazei economice, preciza tovarășul Nicolae Ceaușescu în recenta cuvîn- tare, trebuie „să se țină seama permanent de legitățile obiective" care „să fie aplicate corespunzător realităților din fiecare țară".Procesul înnoirii permanente a complexului economic național, a întregii vieți economico-sociale din societatea noastră este condiționat, în viziunea secretarului general al partidului, de necesitatea îmbogățirii principiilor invincibile ale socialismului științific cu „uriașele cuceriri ale științei și practicii construcției socialiste, ale luptei revoluționare a popoarelor".Anticipîndu-se cu clarviziune direcțiile esențiale ale progresului științei și tehnicii mondiale, continuarea industrializării țării a fost pusă in indisolubilă legătură cu promovarea și dezvoltarea cercetării științifice proprii. Este meritul tovarășului Nicolae Ceaușescu de a fi dezvăluit caracterul iluzoriu și periculos al neglijării cercetării științifice naționale și folosirii rezultatelor celei străine, importate, cînd arăta în raportul la Congresul al IX-lea că o asemenea rămînere în urmă „nu 
poate avea decît urmări negative in 
dezvoltarea economică și socială a 
țării, duce Ia dependență față de străinătate". înscrierea țării noastre pe orbita noii faze de desfășurare a revoluției științifico-tehnice 'este o condiție esențială pentru asigurarea în continuare a progresului economic și tehnico-științific. Orice neglijare, orice întîrziere, orice pierdere de ritm în această competiție planetară poate avea efecte incalculabile asupra însuși viitorului națiunii noastre. Aceasta este o idee adesea subliniată de secretarul general al partidului și a fost luată în considerare la elaborarea programelor dezvoltării economiei noastre naționale în ultimele două decenii. Ea stă la baza planului pentru actualul cincinal și a orientărilor privind evoluția economico-socială pînă la sfîrșitul actualului mileniu.Rețeaua institutelor de cercetare 

al omului politic, un gest al 
acestuia puteau decide 
soarta a citeva sute, a cite- 
va mii ori, uneori, rar, a 
citorva zeci sau sute de mii 
de oameni. In vremurile 
noastre un astfel de gest 
poate decide soarta, ba mai 
mult, viața ori moartea a 
milioane sau zeci de mi
lioane de oameni, in unele 
cazuri, poate a unei părți 
însemnate din omenire. Sau 
a întregii omeniri.

Mă gîndeam la toate a- 
cestea ascultindu-l pe 
secretarul general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele României, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
rostind la sfîrșitul anului 
trecut, tn fața întregii țări, 
cu prilejul marii adunări 
populare din preziua refe
rendumului național, prin 
care poporul român avea 
să hotărască, in unani
mitate, reducerea cu 5 
la sută a armamentelor, 
efectivelor și cheltuielilor 
militare, una dintre cele 
mai emoționante, mai uma
ne și mai pline de res
ponsabilitate declarații pen
tru un șef de stat din epo
ca contemporană. „Doresc să declar în fața întregului nostru popor la această mare adunare populară — 
afirma cu acest prilej pre
ședintele țării noastre — că ne-am gîndit mult, multe zile și nopți, dacă este bine sau nu să trecem la adoptarea acestei măsuri. Am discutat această problemă în conducerea partidului

nostru. De fiecare dată nu am găsit decît un răspuns : că trebuie să acționăm, pînă nu este prea tirziu, pentru dezarmare, pentru pace, că a sosit timpul să se treacă de la vorbe la fapte".Aceeași viguroasă con
vingere, același sentiment 
al marii răspunderi pentru 
pacea lumii, a Europei, 
continentul care a dat atît 
de mult in trecut pentru 
civilizație, sint exprimate 
cu consecvență și o gravir 
tate deosebită și in cuvin- 
tarea rostită de secretarul 
general al partidului cu 
prilejul aniversării zilei de 
naștere și a îndelungatei 
sale activități revoluționa
re. Această chemare in nu
mele vieții, al existenței 
omenirii, de a se renunța 
la război, de a se face to
tul pentru realizarea dezar
mării, pentru eliminarea 
armelor nucleare, pentru 
făurirea unei lumi mai 
drepte, mai bune, fără 
arme și conflicte militare 
reverberează puternic în 
conștiința poporului nostru, 
a întregii umanități.

Prin ceea ce declara pre
ședintele țării in fața în
tregii națiuni, prin echili
brul și responsabilitatea cu 
care își alegea cuvintele, 
cîntărindu-le bine și din- 
du-le cele mai profunde 
înțelesuri umaniste și po
litice, se vădeau, încă o 
dată, ca in atitea alte îm
prejurări, de altfel, legate 
de mari momente ale isto

științifică specializată pe domenii ala tehnicii de vîrf și coordonată de Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, care are in frunte pe tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, savant de renume mondial, a devenit parte integrantă a complexului economic național actual, aducindu-și o contribuție decisivă, prin cercetarea științifică fundamentală și aplicativă, la promovarea în economia noastră națională a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii pe plan mondial. Știința a devenit factor esențial al creșterii economice intensive, criteriu al restructurării economiei naționale, îndeosebi a industriei. Astfel, încă în 1967, din inițiativa secretarului general al partidului era adoptat în țara noastră primul program pentru construcția și utilizarea calculatoarelor în economia națională. Industria electronică a trecut la fabricarea de circuite integrate, calculatoare electronice, cu care este dotată astăzi economia națională, pre- gătindu-se treptat condițiile pentru trecerea, în perspectivă, la informatizare, care definește o etapă superioară în dezvoltarea mijloacelor de muncă, generalizarea ei fiind însoțitorul noii faze a revoluției tehnico- științifice. Trebuie să ținem seama că în unele țări dezvoltate industriile de comunicare și informatică au devenit preponderente în formarea produsului național, depășind industria grea. Subramuri ca informatica, microelectronica sau industria de mecanică fină contribuie la importante restructurări in producția industrială, în sensul sporirii produselor de înalt nivel tehnic și calitativ cu valori ridicate și consumuri reduse, avînd, în același timp, un aport decisiv la echiparea economiei naționale în pas cu cerințele actualei revoluții tehnico- științifice, cu puternice efecte de antrenare și multiplicare în economie.Este evident că fără aportul cercetării științifice proprii, fără e- forturile făcute sub îndrumarea partidului pentru dezvoltarea bazei materiale a acesteia, în concordanță cu exigențele noii revoluții științi- fico-tehnice, nu ar fi fost posibilă ampla restructurare a complexului economic național, proliferarea noilor ramuri și subramuri, realizarea unor noi produse cu un înalt nivel tehnic și calitativ. Astăzi, a devenit mai clar ca oricînd faptul că ideea se transformă în forță economică, iar puterea unei națiuni nu se mai măsoară numai prin indicatori cantitativi, prin producția de oțel pe locuitor, de exemplu, sau prin gradul de înzestrare tehnică a muncii (care desigur au importanța lor), ci prin capacitatea de inovație, de creativitate, prin indicatori calitativi care să exprime eficiența utilizării întregului potențial material, tehnic, științific și uman aflat la dispoziție. Viteza de reacție la schimbări, capacitatea de adaptare la noile condiții, și ele în curs de transformare, devin importanți vectori ai competitivității.In actualul cincinal, hotărîtoare pentru realizarea saltului revoluționar calitativ spre dezvoltarea intensivă în toate domeniile, condiția depă-
Prof. unlv. dr. 
Mihai TODOSIA

(Continuare în pag. a II-a)

riei românești contempo
rane, și tăria, și curajul, 
și energia, și bărbăția, dar, 
în același timp, și înalta 
principialitate și răspun
dere comunistă prin care 
revoluționarul și patriotul 
Nicolae Ceaușescu s-a ca
racterizat din cei mai fra
gezi ani ai tinereții și pînă 
astăzi.

In concepția președin
telui României, dezvoltarea 
țării, echilibrată și armo
nioasă, pe întreg teritoriul 
ei, fără nici un fel de 
discriminare, este văzută 
ca act suprem al grijii față 
de întreaga națiune, care 
prin propriile eforturi de 
inteligență și faptă crea
toare trebuie și poate 
să-și făurească un orizont 
nou, superior, de civilizație 
și cultură. Nimic fără 
efort. Nimic fără muncă 
încordată. Și tot ceea ce 
se creează pe pămîntul 
românesc, prin eforturile 
tuturor, este bun al tu
turor.

Astfel, întreaga fiin
ță a președintelui 
Nicolae Ceaușescu este le
gată de cele mai cuteză
toare planuri de dezvoltare 
modernă a României : dez
voltare industrială fără 
precedent ; modernizarea 
agriculturii; ridicarea știin
ței și culturii pe noi trepte, 
comparabile, în unele do
menii, cu cele mai avan-

Petre GHELMEZ
(Continuare în pag. a II-a)
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EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU"
A

EPOCA MĂREȚELOR ÎNFĂPTUIRI SOCIALISTE
SENTIMENTUL UNANIM

File de muncă și gîndire revoluționară în lumina 
^vizitelor de lucru ale tovarășului Nicolae Ceaușescuy

AL ÎNALTEI PREȚUIRICu admirație șl amintim cele două

covasna: Anii cei mai fertili,
anii progresului și înfrățiriiIn arcul carpatic din inima țării, un județ în formă de inimă — COVASNA, asemeni tuturor județelor țării, își schimbă înfățișarea, în urcușul continuu pe treptele civilizației socialiste, factorul determinant fiind politica partidului, deosebit concepția Nicolae Ceaușescu zarea rațională a ducție pe întregul în vederea progresului tuturor județelor, cu precădere al celor rămase în urmă. începind din iunie 1967, data primei vizite oficiale de lucru pe aceste meleaguri a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-au conturat direcțiile dezvoltării economico-so- ciale și edilitare a tuturor localităților. în locul fostelor tîrguri cu modeste unități economice s-au edificat orașe cu industrie și dotări moderne, cu numeroase întreprinderi purtătoare ale progresului tehnic. Semnificativ este faptul că, în ultimele două decenii, amplul efort constructiv, investițiile alocate au dus la crearea a peste 40 000 noi locuri de muncă in industrie și in celelalte sectoare de activitate ; dezvoltarea industriei și agriculturii, învățămîn- tului și culturii, a sferei serviciilor asigură condiții tot mai bune de muncă și viață, un climat de efervescență creatoare, de Împlinire a năzuințelor pentru toți locuitorii români și maghiari care trăiesc și muncesc în deplină unitate și frăție. Puternica dezvoltare economică a unei zone a țării altădată vitregită, lăsată vreme îndelungată într-o stare de înapoiere, reprezintă baza realei egalități în drepturi a tuturor cetățenilor. In acest sens, cu ocazia vizitei întreprinse în 1968, la puțin timp după constituirea județului, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia : „După cum știți, partidul nostru consideră că pentru a realiza în viață principiile deplinei egalități socialiste între toți cetățenii României, fără deosebire de naționalitate, este in primul rînd necesar să asigurăm o puternică dezvoltare a industriei, a întregii vieți sociale în toate județele țării, pe întinsul întregii patrii".O INDUSTRIE MODERNA — BAZA SIGURA A DEZVOLTĂRII ECONOMICO-SOCIALE. aplicării cu consecvență partidului de repartizare armonioasă a forțelor de pe întreg teritoriul patriei rializează și in Covasna prin dezvoltarea puternică a industriei și agriculturii. Datorită investițiilor din fondurile statului, care în perioada de după Congresul al IX-lea al partidului însumează aproape 23.5 miliarde lei, producția industrială globală a cunoscut ritmuri de dezvoltare anuale intre 11 și 13,6 la sută, iar producția agricolă între 3,1 și 6,5 la sută. Astăzi, producția industrială a anului 1965 se realizează in mai puțin de 40 de zile. Crearea unei industrii cu o structură modernă, reprezentată prin preponderența construcțiilor de mașini, asigură bazele amplificării ritmurilor de dezvoltare a tuturor sectoarelor de activitate.Una dintre unitățile industriei realizate în urma vizitelor de lucru întreprinse de secretarul general al partidului in municipiul Sfîntu Gheorghe este bine cunoscuta întreprindere de aparataj și mașini electrice — I.A.M.E. — o „inimă covăs- neană", ni se spune, care, sub forma micilor motoare electrice, pulsează în mii și mii de produse românești de inaltâ tehnicitate. „Pentru că produsele noastre sint incluse in toate ramurile economiei naționale care folosesc motoare electrice — ne spune directorul intreprinderii, ing. Iosif Lorincz. Multe dintre produsele noastre — motoare pentru frigidere și alte bunuri de folosință îndelungată — prezintă un larg interes cetățenesc. Pentru colectivul nostru tinăr — cu o virstă medie in jurul a 25 de ani — receptivitatea este, aș putea spune, o stare naturală, ca și

în mod tovarășului privind reparti- forțelor de pro- teritoriu al țării

Rezultatul a politicii rațională, oroducție se mate-

capacitatea de autodepășire" — conchide interlocutorul.CONTINUA ADAPTARE LA EXIGENȚELE REVOLUȚIEI TEHNICO- ȘTIINȚIFICE caracterizează activitatea a numeroase colective de oameni ai muncii, intre care și al celor din Tg. Secuiesc. O atare preocupare ar fi fost fără obiect cu ani în urmă pentru simplul fapt că, în afară de cîteva mici unități,, orașul nu avea nici un fel de industrie. Totul a început în 1967, o dată cu vizita de lucru a secretarului general al partidului — iși amintește primarul Anton Becsek. în acea primă vizită de lucru s-a stabilit zona de amplasare a unei moderne platforme industriale. în întilnirea cu cetățenii orașului, în cadrul mitingului desfășurat cu ocazia vizitei, subliniind importanța noii 'platforme industriale, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus : „Cu aceasta se va trece în

turale variate, inspirate din specificul local, perseverînd în realizarea de construcții cu învelitoare din șarpantă și țiglă adaptate condițiilor climatice și cerințelor de estetică. La Sfîntu Gheorghe, Tg. Secuiesc, ca și în celelalte orașe — ne asigură arhitect Viviana Gheorghiu, șefa secției de sistematizare a consiliului popular județean — fiecare cartier e o unitate urbanistică complexă, cu dotări necesare și circulație fluentă. Viitoarele construcții vor adăuga localităților urbane și rurale un plus de confort și frumusețe arhitectonică.Amploarea prefacerilor ce ilustrează creșterea nivelului de trai al populației se poate vedea și în domeniul edilitar-gospodăresc : în 1965 două localități dispuneau de rețea de distribuție a apei potabile ; în prezent, numărul acestora s-a ridicat la 11 ; lungimea rețelei de distribu-
® Pentru dezvoltarea economică, 23,5 miliarde de lei 
investiții @ Producția anului 1965 se realizează în 
40 de zile ® 40 000 de noi locuri de muncă • O 

puternică bază materială a ocrotirii sănătății

mod mai intens Ia dezvoltarea industrială și in orașul dumneavoastră, pe harta României va apărea încă un centru al industriei noastre socialiste". Cuvinte-simbol, devenite fapte : producția industrială a crescut de la 151 milioane lei cit era atunci la peste trei miliarde, ceea ce a atras o puternică dezvoltare edilitar-urba- nistică, mareînd trecerea de la un tirg periferic la un modern oraș industrial. In întreprinderea mecanică, întreprinderea de izolatori electrici de joasă tensiune, în celelalte unități economice se realizează o gamă de produse caracterizate printr-o mare diversitate și tehnicitate inaltă. Veritabile etaloane . ale • exigenței ...și competitivității sint produsele intreprinderii de confecții, una dintre primele unități moderne cu care se mîndresc locuitorii orașului.CONFORT ȘI FRUMUSEȚE ARHITECTONICĂ. Dezvoltarea social- economică și edilitară a localităților județului a fost puternic stimulată de prezența repetată a tovarășului Nicolae Ceaușescu în mijlocul locuitorilor de pe aceste frumoase meleaguri. Meleaguri devenite și mai frumoase în ultimele două decenii, cînd s-au construit peste 30 500 de apartamente, cînd orașele s-au înălțat pe verticală. Noile edificii și blocuri de locuințe relevă deopotrivă pentru util și frumos. O echipă arhitecți și constructori petenți și ambițioși, schițe de sistematizare, arhitectonice cu grad superior și personalitateEi au pus în operă elemente arhitec-
vocația de tineri, com- a conceput ansambluri de confort distinctă.

ție a apei potabile a crescut de la 18 km la 170 km. în ceea ce privește amenajările urbanistice, să menționăm un singur element : în anul 1965 lungimea străzilor însuma 120 km, din care 33 km erau modernizate ; în prezent acestea au atins 287 km, din care 118 km modernizate. Am reținut din relatările tovarășului loan Inceu, prim-vicepreședinte al consiliului popular județean, că o • bună parte a lucrărilor de amenajare urbanistică și de înfrumusețare s-au făcut prin aportul cetățenilor. Valoarea muncii patriotice prestate anul trecut pe ansamblul județului este de 1 200 lei pe locuitor.Grija pentru creșterea calității vieții se reflectă și în creșterea vîn- zărilor de mărfuri și dezvoltarea serviciilor pentru populație. Vînzări- le de mărfuri prin comerțul socialist pe un locuitor erau, în 1965, de 3 138 de lei ; în 1985 acest indicator a atins valoarea de 12192 lei, iar prestările de servicii către populație pe un locuitor au crescut de patru ori.Totodată, s-a dezvoltat și diversificat baza materială a învățămîntu- lui și culturii. Față de 1965 — cînd erau 314 unități școlare, cu 31356 elevi — în prezent numărul acestora a crescut Ia 359 unități școlare, cu 46 823 elevi. în aceeași perioadă, baza materială a Invățămîntului de toate gradele s-a dezvoltat vertiginos : numărul sălilor de clasă a crescut de la 927 la 1 391, la care se adaugă peste trei sute de laboratoare și ateliere școlare, zeci de săli de gimnastică, dotări ce asigură o bună pregătire profesională și de cultură

generală a elevilor, o mai strînsă legătură între activitatea teoretică și cea practică.O MIE DE IZVOARE... DE SANA- TATE. Covasna, o comună devenită oraș grație implementării unor importante unități industriale, dar și dezvoltării unităților balneoclimaterice — hoteluri moderne și alte obiective destinate turismului și îndeosebi sănătății oamenilor. Primarul, Dumitru Tudose, ne spune că obiectivele construite ca urmare a indicațiilor secretarului general al partidului vizează o armonioasă dezvoltare economică (localitatea Covasna realizează o valoare a producției marfă industriale de 800 milioane lei), cît și o frumoasă și modernă bază de tratament unde anual își refac sănătatea 70 000 de oameni din toate zonele țării. La data vizitei secretarului general al partidului, stațiunea avea un singur hotel. Acum fiecare din cele șapte hoteluri moderne dispune de o bază proprie de tratament pentru o gamă largă de proceduri : băi cu apă carbogazoasă, mofete, cultură fizică medicală etc. Spitalul de recuperare pentru boli cardiovasculare, condus de dr. Mi- haela Suceveanu, are un corp medical de înaltă profesionalitate, care se străduiește să redea oamenilor ceea ce este mai prețios : sănătatea și speranță de viață. De altfel, ne relatează directorul complexului de hoteluri și restaurante, Claudiu Iacob, tocmai aceste condiții asigurate oamenilor muncii veniți la odihnă și tratament determină gradul de ocupare a stațiunii — peste 91 la sută.Tot ceea ce s-a construit și s-a făcut mai durabil și mai frumos este destinat oamenilor. Astăzi, arăta dr. Gheorghe Șerban, directorul Direcției sanitare a județului Covasna, dispunem de o bogată rețea de ocrotire a sănătății : 10 policlinici, 59 de dispensare medicale. In prezent revin la mia de locuitori 11,8 paturi. Cu două decenii în urmă în localitățile județului erau 207 medici, 610 personal mediu sanitar ; astăzi își desfășoară activitatea peste 500 de medici și aproape 1 500 cadre medii sanitare, ceea ce înseamnă că revine un medic la mai puțin de 450 de locuitori.Anii cei mai fertili ai Covasnei, ani de puternică înflorire economico- socială, fără precedent pe aceste meleaguri, amploarea înnoirilor în toate domeniile de activitate sint indisolubil legate de memorabilele întîlniri de lucru ale oamenilor muncii cu președintele țării — expresie a profundului democratism societății noastre, a care a nivelului de spiritual al tuturor întregului popor.
C. BORDEIANU 
C. TIMARU corespondentul „Scînteii

alpoliticii de ridi- trai material locuitorilor,

emoție ne grandioase spectacole ce au avut loc anul trecut, cu prilejul aniversării a 65 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român și, apoi, în preajma lui 23 August : „Imn pentru primăvara țării" și „Zi de sărbătoare". Cele două documentare artistice de lung metraj apărute recent, în preajma aniversării zilei de naștere a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au ca punct de pornire aceste manifestări, realizarea tiva demnă imortaliza pe peliculă. ________filme evocă, prin forța unor imagini revelatoare, cu mare capacitate de impresionare, două momente cruciale din istoria țării, evenimente care au marcat și încununat lupta de veacuri a poporului, a celor mai buni fii ai țării pentru dreptate și echitate socială. pentru împlinirea visului de aur al înaintașilor, visul unei Românii libere și demne, stăpînă pe prezentul și viitorul său. Ambele filme se instituie, în acest ianuarie sărbătoresc. intr-un vibrant omagiu, con- stituindu-se într-o expresie a dorinței cineaștilor — în consens unanim cu sentimentele tuturor oamenilor de cultură și de artă — de a fi prezenți la importantele evenimente naționale, la crucialele momente politice ale țării ; a reflecta, înfăptuiri Partidului releva, cu contribuția Nicolae Ceaușescu patriei socialiste, clarviziunea politică și patosul revoluționar ce șt-au pus o amprentă puternică asupra cursului înnoitor al edificării societății socialiste.Atît „Zi de sărbătoare", cit și „Imn pentru primăvara țării" pun în lumină, prin intermediu! mijloacelor specifice documentarului cinematografic, uriașa revărsare de cîntec și poezie angajată, militantă prin care sînt evocate și omagiate activitatea revoluționară a comuniștilor, eroismul clasei muncitoare, lupta neînfricată a celor mai buni fii ai săi, a poporului, pentru înfăptuirea actului istoric de la 23 August 1944 ; apoi munca plină de dăruire pentru edificarea socialismului marele realizări la cîrma află tovarășul cei mal noastre.Există in aceste pelicule numeroase momente fascinante prin însăși desfășurara spectaculară — prin forța artistică a tablourilor magnifice realizate, prin dinamica vie, ritmică, atent elaborată, a miilor de participanți ce „scriu", desenează cu trupurile lor mesaje ale bucuriei, dragostei de țară, prețuirii muncii, voinței de pace a poporului. Potențînd și transfigu- rînd materialul ce le-a stat la bază, scenariile generoase și avîn- tate, filmele la care ne referim devin totodată sinteze cinematografice ale istoriei țării, subliniind, sub semnul unor mari idealuri naționale din trecut pînă la începutul secolului, importanta înte-

lor vădind iniția- de laudă de a le Ambele

de prin creația lor. marile ale socialismului, rolul Comunist Român : de a emoție și recunoștință, hotărîtoare a tovarășului la edificarea

pe pămîntul României, avînt al țării, epocalele obținute In anii de cînd țării și a partidului se Nicolae Ceaușescu,iubit fiu al națiunii

meierii Partidului Comunist Român, care și-a îndeplinit cu cinste misiunea istorică măreață asumată — conducînd lupta poporului nostru pentru răsturnarea vechii orînduiri și făurirea unei epoci a egalității și dreptății sociale și naționale, devenind centrul vital al societății. Pun în valoare semnificațiile Congresului al IX-lea, cînd, prin voința tuturor comuniștilor, a întregii națiuni, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost învestit cu cele mai înalte răspunderi în conducerea partidului și a statului și relevă contribuțiile tuturor evenimentelor politice, în primul rînd ale congreselor ce au urmat, culmi- nînd cu Congresul al XÎII-lea, la cristalizarea unor orientări privind progresul economic și social al patriei.„Imn pentru primăvara țării", folosind intens expresive materiale de cinecronică. imagini de arhivă și noi, proaspete „captări" de Imagini la sursa izvoarelor vii. ale realității, evocă trecutul de luptă al poporului, paginile de glorie ale iștoriei Partidului Comunist Român, de la întemeiere plnă azi,
Cuvîntul de aleasă cinstire

al cineaștilor—în impresionante 
pagini de cronică 

cinematografică ale acestui 
timp eroic al patriei

prezenți pe Întreg cuprinsul țării, dialogînd cu oamenii muncii, cu tinerii sau purtînd mesajul de prietenie al poporului nostru în mari foruri internaționale, științifice, militînd ferm pentru înțelegere și coțpborare între popoare, pentru triumful rațiunii, pentru cauza păcii.Un fluviu uriaș, un șuvoi grandios, simbolul unui popor strins unit in jurul partidului, al clarvăzătorului său conducător intr-un singur gind, o singură voință — iată metafora principală pe care o impune. încă de la început, „Zi de sărbătoare" atunci cînd creatorii săi filmează din unghiuri diferite, cele mai multe favorabile imaginii de ansamblu grandioase, sau captării detaliului grăitor pentru tinerețea vitalitatea, și diversitatea tumelor, paletei cînd ritmează tor, îmbinînd planurile cu panoramice țite de participarea, vibrația, respirația, zimbetul, gestul solidar al zeci de mii de femei, bărbați și copii, intrarea pe stadion a coloanelor de oameni de cele mai diferite profesii din întreaga țară, veselele „stoluri" ale șoimilor patriei ori formațiile elevilor — evocînd poezia vîrstei, farmecul unei copilării fără griji, condițiile de viață și de învățătură, ca și viguroasele detașamente ale uteciștilor, elanul cenței, deschiderea spre cunoaștere, șantierele tineretului, în fabrici și pe ogoare. Aceeași stare tonică, optimistă, degajă și vastele ansambluri de sportivi de performanță ori participant la „Daciadă". Așa după cum, mulțimea artiștilor amatori, laureat ai Festivalului național „Cîntarea României", veniți din toate părțile țării și creînd — prin cîrjtul, dansul și jocul lor — momente de autentică spiritualitate românească, depun mărturie despre dezvoltarea multilaterală a ------  ‘ ■ In- socia- mase- difu- unor

participanților, frumusețea, mișcărilor, culorilor; atunci energic. Inteligent

și romantismul

pentru bogăția cos-am eți- prim- însufle-

sugerînd adoles-„prezența tinerilor", pe
luptele politice care au culminat cu evenimentul de la 23 August : aduce in atenție etape hotărîtoare din epopeea construcției socialiste : în orașe și sate. în laboratoare, în marile întreprinderi industriale. Se subliniază mereu legătura strînsă dintre partid și buția deosebită Nicolae Ceaușescu, cu remarcabila sa capacitate organizatorică, marea sa putere de mobilizare a conștiințelor — mereu în fruntea proceselor revoluționare, mereu prezent în mijlocul oamenilor. Ne aflăm, așadar, în fața unei fresce a înfăptuirilor contemporane — cu deosebire ale edificiilor „Epocii Nicolae Ceaușescu", opere monumentale care au' modificat fizionomia patriei : Porțile de Fier, Transfăgărășanul, Canalul Dunăre- Marea Neagră, Metroul bucureștean, vastele platforme industriale moderne, realizări mărețe, purtînd pecetea gîndirii și acțiunii revoluționare a secretarului general.Amplele panoramări. revelatoare pentru înflorirea economică, se îmbină cu tendințe de realizare a imaginii colective a celor care, prin muncă avîntată, eroică, prin dăruire, prin puterea lor creatoare, au dat viață unor străvechi idealuri de propășire materială și spirituală. Pe fundalul unor concludente secvențe ale muncii și creației, ale unității și solidarității poporului în jurul partidului se configurează chipul tovarășului Nicolae Ceaușescu, portretul său luminos. Un portret țesut din nenumărate fapte exemplare: ince- pînd cu cele din eroica sa tinerețe revoluționară, continuînd cu cei dinții ani ai socialismului, ori cu inițiativele hotărîtoare pentru destinul țării — de la Congresul al IX-lea încoace. Un portret relevînd pasiune și abnegație revoluționară, profundă românești vizionară, nism. Un gostea și popor al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, față de tovarășa Elena Ceaușescu, savant și om politic multilateral, slujind cu pilduitoare abnegație și energie țara și poporul. Și pelicula îi surprinde

popor, contri- a tovarășului multilaterală personalității umane, despre florirea plenară a conștiinței liste, despre largul acces al lor la cultura socialistă ori ziunea artelor în rîndurile categorii umane din ce în ce mai largi și mai variate.Imagini artistice — documente ale vieții... Simboluri, metafore tulburătoare ale unei atmosfere umane, ale unui climat de fierbinte .patriotism (ca. acea secvență a .copacului înfrunzind, figurină Patria, tradiția. permanența idealurilor naționale, prosperitatea țării, sau' preciinT avîntateîe alegorii coregrafico-muzicale Închinate păcii, dragostei de viață)...Monumentalitatea rămîne dimensiunea fundamentală a celor două creații cinematografice, demonstrațiilor artistice tate simbolizînd măreția timpului pe care il trăim, a „Epocii de aur" a patriei, purtind numele strălucitului său ctitor, tovarășul Nicolae Ceaușescu, căruia, alături de întregul popor, cineaștii i-au a- dus și astfel omagiul lor de profundă stimă și recunoștință. Semnificația politică, emoția înaltă pe care le comunică spectatorilor „Zi de sărbătoare" și „Imn pentru primăvara țării" atestă că strădania cineaștilor (regizorii Gh. Vita- nidis și, respectiv, Anghel Mora, grupul de operatori condus de Ion Marinescu cu) ces.tul creator se vădește inspirat depoporului, ale sentimentelor fundamentale, de dragoste nemărginită și înaltă prețuire pentru eroii care întruchipează cele mai alese trăsături ale neamului lor, așa cum este, prin vasta și multilaterala sa personalitate, secretarul general al partidului, conducătorul încercat al poporului român pe gloriosul drum al socialismului și comunismului.

măreția reflec-

realitățile vieții și muncii sale
Basarab Smărăndes- a fo«t încununată de suc- Ca întotdeauna cînd ges-

Natalia STANCU

Strălucit om politicUrbanistica moderna la Sf. Gheorghe (Urmare din pag. I) că toate a- putea fi dis-

cunoaștere a realităților și internaționale, gîndire cutezanță, vibrant uma- portret aureolat de dra- recunoștința întregului față de secretarul general partidului,

0 concepție științifică, novatoare privind dezvoltarea și perfecționarea complexului economic național
(Urmare din pag. I)șirii stadiului de țară in curs de dezvoltare, este continuarea eforturilor de modernizare. Așa cum arăta secretarul general al partidului la Plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii, din decembrie anul trecut, este necesar ca pină in 1988 să încheiem procesul acțiunilor de modernizare în toate sectoarele de activitate.Realizarea unui complex economic național modern și echilibrat nu poate fi concepută decit prin dezvoltarea armonioasă a tuturor ramurilor economiei naționale. Este meritul tovarășului Nicolae Ceaușescu de a fi atras atenția că, acordind o deosebită importanță ramurilor de virf ale industriei, nu trebuie neglijată cealaltă ramură de bază a economiei, agricultura. Dezvoltarea ei este hotărîtoare pentru asigurarea economiei naționale cu materii prime agricole și aprovizionarea populației cu produse agroalimentare — factor esențial al asigurării nivelului de trai al poporului. în procesul de perfecționare a nomic național, acestuia, o mare dezvoltării bazei agriculturii pe

complexului eco- de modernizare a atenție s-a acordat tehnico-materiale a seama unor mari investiții care au permis crearea unei game largi de sisteme de mașini, promovarea unor tehnologii a- vansate, înfăptuirea unui amplu program de irigații și îmbunătățiri funciare. Toate acestea s-au concretizat în recolte tot mai mari, tot < _____________________

mai sigure și tot mai stabile de la un an la altul, in ciuda unor condiții climaterice nu dintre cele mai favorabile. Datorăm secretarului general al partidului fundamentarea științifică a conceptului de nouă revoluție agrară, ca o cerință a actualei etape de dezvoltare a agriculturii in consens general cu revoluția științifico-tetThică. Sensul și eserița acestei revoluții le reprezintă dezvoltarea agriculturii pe baza științei, cu un înalt grad de productivitate și eficiență, pentru a ocupa locul care i se cuvine în complexul economic național, pornind de la tradițiile, condițiile și eforturile care au fost făcute în această ramură, cit și de la importanța produselor ei astăzi, cind, alături de puterea atomului, bobul de griu apare dotat cu o putere strategică de primă mărime.Alături de Industrie șl agricultură, celorlalte ramuri ale economiei naționale li s-a acordat toată atenția pentru a constitui împreună un sistem bine articulat, de natură a asigura buna desfășurare a întregului complex economic național, in condițiile asigurării unui echilibru dinamic — economic și ecologic.O altă coordonată a strategiei de edificare a complexului economic național, o constituie intensificarea participării României la circuitul e- conomic mondial. Din perspectiva Idealului dintotdeauna al poporului român de colaborare pașnică cu celelalte națiuni, de pe pozițiile aspirațiilor sale de prosperitate și pro-

Ceaușescu a o participaregreș, tovarășul Nicolae orientat România spre mai activă la viața economică și politică a lumii. Pe planul schimburilor economice, această orientare s-a concretizat intr-o substanțială accelerare a comerțului exterior românesc. Devansarea creșterii produsului sbcial, a venitului național, a producției industriale și agricole de către dinamica comerțului exterior atestă locul important pe care schimburile economice externe l-au dobîndit în procesul reproducției socialiste lărgite.înscrierea exportului în etapa actuală ca problema numărul unu a economiei, ca latură inseparabilă a procesului de producție izvorăște din numeroase cerințe obiective, între care se disting necesitatea procurării mijloacelor de plată pentru importul de utilaje, tehnologii și materii prime indispensabile economiei noastre, resorbirea soldului pasiv al balanței de plăți și consolidarea rezervelor valutare ale țării. Toate acestea indică necesitatea ridicării nivelului calitativ al activității de. comerț exterior, în contextul general al modernizării și perfecționării complexului economic național.De remarcat că, in dezvoltarea șl modernizarea complexului economic național un rol central revine cadrelor de specialiști. într-o viziune integratoare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a inițiat și condus un vast program de pregătire și perfecționare a forței de muncă, de asigurare a cadrelor cu înaltă

pregătire profesională, tehnică economică, apte de a folosi cotele cele mai înalte întreaga bază tehnico-materială de care dispune economia națională, cele mai noi tehnologii, dar in același timp, capabile amplul tivitate Nicolae puternică mintul general, cel superior, cit formele de reîmprospătare manentă a cunoștințelor — reciclarea și policalificarea — pentru a se asigura atît evitarea oricărei rămî- neri in urmă in acest domeniu, cit și o mai mare elasticitate și capacitate de adaptare la restructurările impuse de cerințele revoluției tehnico-științifice.în viziunea secretarului general al partidului, realizarea unui complex economic național echilibrat nu este concepută ca un proces linear. Grija pentru dezvoltarea sa în concordanță cu exigențele etapei actuale se împletește în permanență cu analiza modului de funcționare, cu preocuparea pentru depistarea oricărei disfuncționalități. în acest sens, un merit esențial al tovarășului Nicolae Ceaușescu, al gindlrii sale dialectice il reprezintă evidențierea contradicțiilor și disproporțiilor care pot să apară sau să se amplifice în anumite etape ale dezvoltării eco- nomico-sociale. într-o perioadă în care se considera că economia socialistă planificată este incompatibilă cu existența contradicțiilor, tova-

Și la atras a- acestora, sau ne
sâ-și aducă contribuția la proces de inovare și crea- tehnică. în „Epoca Ceaușescu" au cunoscut o dezvoltare atît învăță- Și per-

rășul Nicolae Ceaușescu a tenția asupra existenței subliniind că necunoașterea recunoașterea și nesoluționarea lor pot aduce grave prejudicii întregii opere de construcție socialistă. Este magistrală în acest sens analiza făcută de secretarul general al partidului la Conferința Națională din decembrie 1982.în funcționarea complexului economic național, un rol important revine mecanismului economico-finan- ciar. Nu pot fi concepute perfec- ' ționarea producției de bunuri materiale și servicii, realizarea echilibrului dinamic al dezvoltării complexului economic național fără folosirea celor mai adecvate principii și metode, instrumente și pirghii e- conomico-financjare. Ca urmare a unei laborioase și permanente preocupări de perfecționare, actualul mecanism economico-financiar vizează în esență sporirea inițiativei întreprinderilor în cadrul planului național unic, perfecționarea sistemului de aprovizionare tehnico-mate- rială și a cointeresării materiale.Acum, în aceste momente de sărbătoare, cînd poporul întreg dă glas sentimentelor sale înălțătoare de dragoste și aleasă prețuire pentru cel mai iubit fiu al națiunii noastre, ne îndreptăm gindu! cu recunoștință spre cel de al cărui nume sint legate toate marile noastre împliniri din ultimii 22 de ani în dezvoltarea economiei, in realizarea unui înalt nivel de țării. civilizație socialistă a

sate cuceriri pe plan 
mondial : lucrări de 
urbanizare, de siste
matizare și înnoire de 
mare anvergură : me
troul bucureștean, Ca
nalul Dunăre — Ma
rea Neagră. hidro
centralele Porțile de 
Fier I și II și încă 
atîtea altele.

Sub ochii săi, țara 
și-a schimbat înfăți
șarea, imbrăcind hai
nele modernității și 
ale lucrului in ritmuri 
alerte. $i numai 
om care , 
întreaga ființă pentru 
creșterea și înflorirea 
tuturor acestor zidiri, 
pentru toți cei de 
dar și pentru cei 
viitor, putea rosti 
atîta gravitate și 
dură în glas, în 
întregii „Ne-am gîndit la marile realizări care au transformat țara noastră și au ridicat nivelul general de dezvoltare materială și spirituală, la construcțiile industriale, agricole. la școli, spitale, institutele de cercetări, la locuințele pe care le-am construit, la tot ce am făcut pentru a asigura poporului nostru o viață cit mai bună și demnă. Și privind la ceea ce reprezintă arma nucleară, am ajuns la

un
și-a dăruit

azi, 
din 
cu 

căl- 
fața 

națiuni :

concluzia cestea ar truse printr-o singură explozie a unei rachete nucleare. De aceea am considerat că trebuie să trecem la reducerea armelor și cheltuielilor militare.
Există o tradiție la 

români, care spune că, 
atunci cînd faci un lu
cru, trebuie să știi că 
nu-l faci numai pen
tru tine, si nici numai 
pentru clipa prezentă, 
ci și pentru cei mulți, 
și pentru mult timp. 
Nici casa, nici strada, 
nici orașul, nici satul 
nu sint doar ale celor 
ce se bucură astăzi de 
ele. Copiii, nepoții, 
strănepoții, multe rin- 
duri de generații, care 
vor veni, le vor moș
teni, le vor păstra și 
le vor lăsa altora zes
tre mai departe. Cu 
condiția să fie pace. 
In calitatea sa de re
prezentant suprem al 
națiunii române, pre
ședintele țării noastre 
dă cea mai potrivită 
expresie contempora
nă acestei tradiții spu- 
nind : „Dar mai presus de toate m-am gindit la oameni, la poporul nostru, și în întilnirile nenumărate cu oamenii muncii, cu tineretul, cu copiii, m-am gîndit la copiii țării noastre, la cei care nu au cunoscut niciodată grozăviile

războiului și trebuie să le că niciodată, ajuns la concluzia că viitorul poporului, al generațiilor viitoare, al copiilor de azi și al copiilor de miine constă nu în înarmare, ci în dezarmare și pace".
Adevărate, calde și 

curajoase cuvinte, in
tr-o lume în care fa
bricile morții au ajuns 
să lucreze, 
mai mult decit 
cile vieții, in 
zile la un Ioc.

Un publicist 
de cultură 
scriind o carte despre 
președintele României, 
spunea : „Pentru a 
găsi pacea, președin
tele Nicolae Ceausescu 
n-a ezitat să meargă 
pină la capătul lumii!". 
Si enumera multele 
demersuri pentru pace 
ale marelui om politic 
român. Un astfel de 
drum — adăugăm noi 
— pină la capătul 
lumii, pentru a găsi 
pacea, il poate face 
numai un om politic 
însuflețit de cele mai 
generoase idei uma
niste. revoluționar în
flăcărat. un mare pa
triot. Omagiul pe care 
țara, poporul său, po
poarele lumii i-l aduc 
își. află izvorul si in 
aceste impresionante , 
adevăruri.

care nu cunoas- Și am

intr-o zi, 
fabri- 
multeși om 

american,

a
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OMAGIUL ȚĂRII - CELUI MAI IUBII FIU AI ȚĂRII
Din întreaga țară, mesaje de felicitare adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu 

cu prilejul aniversării zilei de naștere și a îndelungatei sale activități revoluționare
Mult stimate ți iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, in 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 trăiesc și muncesc în județul Argeș vă adresează din adîncul inimilor lor — cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere și a peste cinci decenii de intensă și eroică activitate revoluționară — cele mai calde și respectuoase felicitări, împreună cu urarea fierbinte de multă sănătate, viață îndelungată și aceeași nesecată putere de muncă pentru a conduce mereu națiunea noastră socialistă spre noi și noi victorii, pe calea înfăptuirii măreței opere de edificare a socialismului și comunismului pe pămîntul României — se arată, printre altele. în telegrama 

COMITETULUI JUDEȚEAN ARGEȘ 
AL P.C.R.Asemenea întregului partid șl popor, toți oamenii muncii din Argeș cunosc și vă sint profund recunoscători pentru eforturile și neobosita dumneavoastră activitate pe care le consacrați edificării multilaterale a țării, dezvoltării armonioase, echilibrate a industriei și agriculturii, înfloririi științei, culturii și artei, asigurării bunăstării materiale și spirituale a poporului — realități care sint proprii și județului nostru. In ceea ce ne privește, ne facem o datorie de onoare de a vă raporta cu acest prilej că am început bine activitatea din cel de-al doilea an al actualului cincinal și sîntem ferm hotărîți să ne sporim contribuția la procesul neîntrerupt și multilateral al patriei, pentru înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare, a istoricelor prevederi stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului.Vă rugăm să ne permiteți, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă adresăm cu cel mai înalt respect, la aniversarea zilei dumneavoastră de naștere, din adîncul inimilor, cu toată dragostea și prețuirea, urarea fierbinte de viață îndelungată, multă sănătate și fericire. împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, pentru a conduce pe mai departe partidul și țara, spre binele și fericirea poporului român, spre gloria și măreția patriei noastre — Republica Socialistă România.Aniversarea silei dumneavoastră de naștere — moment sărbătoresc pentru întregul nostru popor — constituie pentru comuniștii și ceilalți oameni ai muncii din COMITETUL 
DE STAT AL PLANIFICĂRII un minunat prilej de a da expresie sentimentelor de nemărginită dragoste, bucurie și mindrie, de înaltă prețuire pentru tot ce ați făcut și faceți cu înțelepciune - și -clarviziune, realism, cutezanță și fermitate revoluționară spre a da vieții economice și sociale din țara noastră un curs dinamic, novator.Promovind o concepție originală In centrul căreia stă strînsa legătură dintre progresul social și nivelul științific al conducerii tuturor sectoarelor de activitate, dumneavoastră ați fundamentat direcțiile de acțiune și ați inițiat ansamblul de măsuri pentru îmbinarea consecventă a dirijării unitare a economiei pe baza planului național unic cu participarea largă și efectivă a oamenilor muncii la adoptarea și înfăptuirea deciziilor care privesc prezentul și viitorul țării.Mulțumindu-vă din adincul inimilor pentru marele privilegiu de a primi nemijlocit și permanent îndrumările dumneavoastră, reînnoim cu acest prilej angajamentul de a munci fără preget pentru îndeplinirea exemplară a tuturor sarcinilor încredințate, de a acționa cu fermitate pentru a contribui în cît mai mare măsură la realizarea cu succes a planului pe anul 1987 și pe întregul cincinal, la transpunerea exemplară în viață a istoricelor hotărîri ale Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român.In telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN BOTOȘANI AL 
P.C.R. ȘI CONSILIUL POPULAR 
JUDEȚEAN se subliniază : Sub semnul permanenței procesului revoluționar din patria noastră, al atributelor „Epocii Nicolae Ceaușescu", de prestigioasă afirmare a revoluției științifico-tehnice pe pămîntul românesc, de avintatâ înfăptuire a noii revoluții agrare, de mare progres al cunoașterii umane în toate domeniile, desfășurăm, cu stăruitoare preocupare, o susținută muncă de făurire a conștiinței înaintate a oamenilor muncii, de ridicare permanentă a nivelului de cunoștințe teh- nico-științifice și culturale, atît în întreprinderi, cît și în unitățile economice de la sate, creind la fiecare loc de producție, în fiecare întreprindere un climat de exigență și răspundere comunistă, de convingere că tot ceea ce ne-am propui se poate înfăptui.Vă încredințăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, președinte al României, că, în perioada următoare, ne vom concentra și mai mult eforturile, astfel incît să asigurăm toate condițiile și să ne îndeplinim exemplar toate sarcinile ce ne revin pe acest an și pe întregul cincinal din istoricele și mobilizatoarele hotăriri ale Congresului al XIII-lea al partidului.Felicitindu-vă din Inimi, la aniversarea zilei dumneavoastră de naștere și a indelungatei activități revoluționare, vă dorim din adincul ființei noastre, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, dumneavoastră, mult stimatei tovarășe academician doctor inginer Elena Ceaușescu, multă fericire și sănătate deplină, numai satisfacții și bucurii, înfăptuirea tuturor gindurilor și năzuințelor ce vă animă — pentru noi toți, pentru partidul comunist și poporul român, pentru viitorul luminos al patriei române, pentru liniștea și pacea întregii omeniri.Cu profund respect, cu cele mal alese sentimente de stimă, prețuire și recunoștință, vă rugăm să permiteți CONSILIULUI UNIUNII NA
ȚIONALE A COOPERATIVELOR 
AGRICOLE DE PRODUCȚIE ca, in numele milioanelor de țărani cooperatori, de făuritori ai piinil, să vă adresăm din adincul inimilor, cu prilejul glorioasei aniversări a zilei de naștere și a îndelungatei dumneavoastră activități revoluționare, cele mai calde felicitări și urări de viață lungă, sănătate și fericire, de satisfacții și împliniri, de nesecată putere de muncă, spre a conduce mereu, cu strălucire, partidul, poporul, națiunea noastră, pe calea înfăptuirii 

măreței opere de edificare a socialismului și comunismului pe pămîntul străbun al patriei.Succesele remarcabile obținute de agricultura noastră — cu deosebire In anul 1986 cînd s-a realizat cea mai mare producție de cereale și cînd s-a instituit înaltul titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare" — obiectivele clare, cutezătoare stabilite pentru dezvoltarea și mai puternică a acestei ramuri de bază sînt nemijlocit legate de concepția dumneavoastră modernă, științifică, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, privind realizarea noii revoluții agrare in România.Reafirmindu-ne totala adeziune la întreaga politică internă și internațională a partidului și statului, ne angajăm solemn in fața dumneavoastră, și cu acest prilej aniversar, că vom munci fără preget pentru înfăptuirea politicii agrare a partidului și statului nostru, a programelor da dezvoltare și modernizare a agriculturii.Grație profunzimii gîndlrll dumneavoastră dialectice, puterii deosebite de a pătrunde esența fenomenelor și proceselor social-eco- nomice, de a dezvălui legile obiective și de a descifra conținutul și sensul principal al istoriei, Congresul al IX-lea a inaugurat un spirit nou, profund științific, novator și democratic in întreaga viață economică, politică și socială a țării, deschizînd noi orizonturi progresului și înfloririi patriei. Ca urmare a prodigioasei și inestimabilei dumneavoastră activități teoretice șl practice, Congresele IX, X, XI, XII șl al XIII-lea ale Partidului Comunist Român s-au Înscris în cartea de mărturie a neamului ca momente fundamentale de referință, decisive pentru elaborarea strategiei și tacticii edificării socialismului multilateral dezvoltat în România — se spune în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
CLUJ AL P.C.R.Suflet din sufletul poporului român, Ilustru conducător de partid și de țară, personalitate proeminentă a lumii contemporane, de numele și activitatea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, se leagă dezvoltarea fără precedent a relațiilor de prietenie și colaborare ale Partidului Comunist Român șl ale României socialiste cu toate partidele comuniste șl muncitorești, cu forțele progresiste și democratice, cu toate popoarele șt națiunile lumii în lupta pentru triumful dreptului și rațiunii asupra forței, pentru întronarea unor noi raporturi de deplină egalitate între state, pentru respectarea independenței și suveranității națiunilor, pentru colaborare și înțelegere între popoare, pentru dezarmare și pace, pentru o lume mai bună și mai dreaptă.Vă dorim din adîncul Inimilor noastre, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, viață îndelungată și fericită, ani mulți șl luminoși împreună cu stimata tovarășă Elena Ceaușescu, multă sănătate și putere de muncă, pentru a ne conduce și în viitor cu aceeași strălucită clarviziune și înțelepciune, pentru înaintarea patriei spre noi și tot mai glorioase victorii, pe treptele tot mai înalte ale progresului șt civilizației socialiste și comuniste. Să ne trăiți întru mulți ani fericiți, iubit și înțelept conducător !în telegrama CONSILIULUI U- 
NIUNII ASOCIAȚIILOR STUDEN
ȚILOR COMUNIȘTI DIN ROMA
NIA se spune, printre altele : Noi, tînăra generație universitară, pe deplin conștientă de marile răspunderi pe care ni Ie conferiți în. strategia făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism — șansa unică a angajării noastre in Istorie și pentru istorie — urmăm cu entuziasm și dăruire partidul, pe dumneavoastră, mult iubite șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.Folosim și acest fericit prilej pentru a vă exprima Întreaga noastră gratitudine pentru cadrul genero» de formare și afirmare creat prin grija dumneavoastră, mUlt iubite șl stimate tovarășe secretar general, pentru bucuria de a putea beneficia de orientările, îndemnurile și indicațiile dumneavoastră.în acest an cu semnificații deosebite pentru mișcarea de tineret din patria noastră, conferite de aniversarea a 65 de ani de la crearea Uniunii Tineretului Comunist șl a 30 de ani de Ia înființarea Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom cinsti — la cea mai Înaltă vibrație a sentimentelor de prețuire și respect față de istoria de luptă a poporului noitru — aceste două evenimente prin fapte exemplare de muncă, omagiul nostru suprem fiind dedicat Eroului tinereții revoluționare, care, prin viața și activitatea strălucită de luptător dîrz și neînfricat, de conducător al destinelor tineretului în marele destin al poporului, a scris cele mai glorioase pagini ale participării tinerei generații Ia marea epopee a libertății noastre naționale.Studenții României socialiste vă adresează, cu inimile pline de emoție și bucurie, cele mai alese urări de viață îndelungată, multă sănătate și putere de muncă în conducerea partidului și patriei, a destinelor noastre revoluționare, pentru împlinirea lor comunistă, pentru înfăptuirea grandioaselor proiecte de făurire a unei Românii multilateral dezvoltate, libere, demne și independente, pentru gloria nepieritoare a poporului nostru.Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Constanța, Împreună cu întregul partid și popor, într-o impresionantă unitate de voință, vă adresează, cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, sărbătoare dragă inimilor noastre, călduroase felicitări și cele mal alese sentimente de înaltă stimă, prețuire și nețărmurită recunoștință pentru prodigioasa activitate pe care o, dedicați, Încă din primii ani ai tinereții, independenței și suveranității patriei, Înaintării sale libere și demne pe calea progresului social, fericirii celor ce muncesc, triumfului socialismului și păcii în lume — se menționează în telegrama adresată de COMITETUL JUDEȚEAN CON
STANȚA AL P.C.R. ȘI CONSILIUL 
POPULAR JUDEȚEAN.Despre ce a devenit județul 

Constanța, din Inițiativa șl sub conducerea dumneavoastră, stau mărturie și vorbesc, prin ele însele, ctitoriile emblematice ale acestei epoci mărețe și durabile în împliniri : Canalul Dunăre—Marea Neagră, Combinatul petrochimic Midia, Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, modernele șantiere navale Constanța și Mangalia, noile porturi Constanța- Sud, Midia și Mangalia, platformele de foraj marin, marele sistem de irigații, stațiunile turistice, obiectivele de cultură, învățămînt și sănătate, edificii de demnă și liberă rostire plenară în fața prezentului și viitorului, părți indestructibile din mereu înfloritoarea realitate a patriei socialiste.Conștienți că manifestarea cea mai elocventă a sentimentelor de profund respect și aleasă considerație ce vi le purtăm pentru clarviziunea revoluționară cu care fundamentați politica științifică, novatoare a partidului și statului nostru o constituie însăși participarea noastră directă și responsabilă la traducerea în viață a acesteia, vă asigurăm că toți cei ce trăiesc și muncesc în județul Constanța sînt ferm hotărîți să facă totul pentru realizarea exemplară a planului pe 1987 și pe întregul cincinal, în industrie, agricultură, în cele- 

În inima-i Pămîntul, rotund precum o pîine 
Și-n echilibru-i astăzi stă veghe și-i stegar, 
Cu el e omenirea spre zilele-i de mîine, 
El, ce-a trecut prin fapta-i în timpul legendar. 
Cînd spunem Ceaușescu, noi spunem România, 
Cînd spunem Ceaușescu, noi spunem tricolor, 
El ni-i îndemnul sacru și vrerea și tăria 
De-a crede-n pacea lumii și-al lumii viitor.

lalta sectoare de activitate, pentru a-și ipori aportul la înfăptuirea mărețului program de luptă și muncă al întregului popor, adoptat de cel de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român.Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, eveniment sărbătorit de intregul nostru popor cu nemărginită dragoste și bucurie, respectuos vă rugăm să ne permiteți să vă adresăm din partea CON
SILIULUI DE CONDUCERE AL 
MINISTERULUI MINELOR. PE
TROLULUI ȘI GEOLOGIEI cele mai sinoere felicitări și urările noastre fierbinți, pornite din adincul inimii, de deplină sănătate și aceeași excepțională putere de muncă.Prin înaltul dumneavoastră patriotism, prin dăruirea revoluționară și energia clocotitoare cu care militați pentru ridicarea țării noastre, pa trepte tot mai înalte de progres și civilizație socialistă șl creșterea continuă a prestigiului ei internațional, cît și pentru o lume mai bună și mai dreaptă pe planeta noastră și promovarea păcii între popoare, sinteți pentru întreaga noastră națiune un strălucit exemplu.In numele minerilor, petroliștilor și geologilor patriei noastre vă exprimăm, mult stimate tovarășe secretar general, Întreaga noastră recunoștință și vă încredințăm că vom acționa în viitor cu responsabilitate sporită și In spirit revoluționar pentru desfășurarea la un nivel superior a activității pe anul 1987 și vom lua toate măsurile pentru Îndeplinirea sarcinilor de plan pe acest an.In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN DOLJ AL P.C.R. se afirmă : Fiu din vatra de omenie și durată a acestui neam, ați strîns, aidoma unui stejar viguros, sevele unui pămînt și ale unei istorii fără pereche, sufletul dumneavoastră vi- brînd, încă din primii ani ai tinereții, la tot ce a însemnat ideal românesc. Prin descătușarea gîndiril, a muncii libere și creației, o dată cu Congresul al IX-lea al partidtflui, prin programele complexe, cutezătoare de dezvoltare a țării, purtînd amprenta gîndirii dumneavoastră vizionare, prin uriașa activizare a maselor și afirmarea democrației socialiste, ați dat poporului o perspectivă clară a evoluției sale spre zările de lumină și prosperitate ale comunismului.Generațiile de azi și de mîine au 

cele mai durabile temeiuri de a vă purta recunoștință fierbinte pentru elaborarea și afirmarea plenară a politicii externe a României, care a așezat țara pe locul demn ce i se cuvine între națiunile lumii, confe- rindu-i un imens prestigiu, prețuire, cei mai mulți prieteni pe care i-a avut vreodată.La această zi de autentică bucurie românească, a aniversării dumneavoastră, vă exprimăm strămoșeasca noastră urare : să trăiți mulți ani fericiți, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, alături de mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, de toți cei dragi, pentru împlinirea aspirațiilor noastre de mai bine și pace, pentru continua propășire a patriei și poporului român.Cu sentimentele cele mai alese, noi, colectivul de oameni ai muncii de la INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
CHIMICE — ICECHIM-BUCUREȘTI, vă adresăm din adîncul inimii, cu prilejul zilei dumneavoastră de naștere, cele mai calde felicitări, împreună cu urările de viață îndelungată și putere de muncă.Ideile dumneavoastră privind constituirea creației științifice naționale într-o puternică forță angajată orga

nic în asigurarea progresului necontenit al țării și utilizarea cuceririlor noii revoluții tehnico-științifice contemporane în slujba progresului omenirii reprezintă pentru noi, cei care lucrăm în domeniul cercetării științifice, piatra de temelie a întregii noastre activități.Profund onorați de înalta distincție de „Erou al Muncii Socialiste" pe care colectivul de oameni ai muncii de la Institutul de Cercetări Chimice ICECHIM-București a primit-o din partea conducerii de partid și de stat și urmind cu încredere și entuziasm exemplul de savant patriot pe care ni-1 oferă permanent tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, președintele Consiliului Național pentru Știință și în- vățămlnt și al Consiliului științific al Institutului Central de Chimie, ne angajăm solemn să acționăm cu toată hotărîrea șl responsabilitatea comunistă pentru Înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce ne revin din hotăririle celui de-al XIII-lea Congres al partidului, sporindu-ne și mai mult contribuția la progresul multilateral al României socialiste.Sărbătorind Împreună cu întregul nostru popor, cu nețărmurită dragoste și bucurie, aniversarea zilei dumneavoastră de naștere și împlinirea a peste 50 de ani de activitate revoluționară, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Giurgiu vă adresează cu profundă emoție, cu cele mai alese sentimente de înaltă prețuire, fierbinte recunoștință și adine respect călduroase felicitări și urări de viață îndelungată și fericită, multă sănătate și putere de muncă și vă exprimă vibrantul lor omagiu pentru srălucita activitate pe care o desfășurați în fruntea partidului și a statului, pentru pilduitoarea abnegație cu care slujiți cauza măreață a înfloririi României socialiste, independenței, suveranității și bunăstării națiunii române, a păcii, dreptății și progresului în lume — se scrie în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
GIURGIU AL P.C.R.Sîntem conștienți de însemnătatea excepțională pe care o are contribuția dumneavoastră la întărirea'parti- dului, centrul vital al națiunii noastre socialiste, la creșterea rolului său conducător în societatea românească, la întărirea statului socialist Și dezvoltarea democrației socialiste, grija constantă pe care o purtați întăririi legăturilor partidului cu masele largi de oameni ai muncii.Permiteți-ne, mult iubite și stimate 

tovarășe secretar general, să vă asigurăm din nou, cu prilejul fericit al aniversării de astăzi, de profundul nostru devotament față de dumneavoastră, față de politica internă și externă a partidului. Mobilizați de înflăcăratele dumneavoastră îndemnuri pe care le-ați adresat partidului, întregului popor, în cuvîntă- rile rostite recent la plenara Comitetului Central al partidului, la celelalte forumuri și în Mesajul de Anul Nou, ne angajăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să ne consacrăm toate forțele îndeplinirii sarcinilor ce ne revin din hotăririle istorice ale Congresului al XIII-lea al P.C.R., a mobilizatoarelor obiective din cel de-al doilea an al actualului cincinal, contribuind intr-o măsură tot mai mare la trecerea României din rîndul țărilor în curs de dezvoltare in cel al țărilor cu o dezvoltare medie, la edificarea socialismului și comunismului pe pămîntul românesc.La memorabilul eveniment al aniversării zilei dumneavoastră da naștere, vă rugăm să ne îngăduiți să vă adresăm, în numele CONSI
LIULUI POLITIC SUPERIOR AL 
ARMATEI, al comuniștilor și ute- ciștilor, al tuturor militarilor, cela 

mal calde felicitări și urări de lănă- 
tate și fericire, de viață îndelun
gată.

Exprimăm, de asemenea, cele mal alese gîndurl de itimă și profund respect față de ampla activitate desfășurată de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului șl statului, savant de largă recunoaștere internațională, pentru uriașa contribuție adusă la înflorirea multilaterală a patriei, la dezvoltarea științei românești și universale.Pilduitoarele dumneavoastră inițiative de colaborare, pace și dezarmare, forța ideilor cutezătoare și umanismul principiilor pe care cu neasemuită consecvență le promovați în dialogul cu conducătorii de partid șl de stat, cu personalități ale lumii contemporane, v-au impus in conștiința omenirii ca pe un mare și Înflăcărat „Erou al păcii". Vă sîntem profund recunoscători, mult stimate tovarășe secretar general al partidului, pentru fundamentarea științifică a politicii partidului și statului privind apărarea patriei de către întregul popor șl elaborarea în chip strălucit a doctrinei militare naționale.Cu acest fericit prilej, vă încredințăm, mult stimate tovarășe comandant suprem, că, perfecționîndu-și stilul și metodele de muncă, consiliile politice, comitetele și organizațiile de partid și ale U.T.C. vor acționa cu toată fermitatea revoluționară pentru realizarea noii calități superioare în toate domeniile vieții ostășești, pentru înfăptuirea sarcinilor pe care le-ați trasat armatei la convocarea-bilanț a activului de bază de comandă și de partid.Sufletele noastre vibrează puternic pentru a vă trimite prinosul recunoștinței lor nemărginite și a vă ura, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, fericire, viață îndelungată, mulți ani rodnici în fruntea partidului și statului întru gloria eternă a patriei străbune — se spune în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN IAȘI AL P.C.R.In epoca de grandioase edificii și de mutații fundamentale pe toate tă- rîmurile inaugurată de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, pe care, cu îndreptățită mîn- drie patriotică, poporul nostru a numit-o „Epoca Nicolae Ceaușescu", județul Iași, la fel ca întreaga țară, a cunoscut o amplă și complexă dezvoltare, fără precedent, în toate domeniile vieții economico-sociale. Nu

meroasele vizite de lucru pe care le-ați efectuat în județul Iași, mult Iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, memorabilele în- tîlniri și dialoguri pe care le-ați purtat în repetate rînduri, direct, cu oamenii muncii, făuritori ai bunurilor materiale și spirituale, expresie a unui stil de muncă inconfundabil, a democrației noastre socialiste, la adîncirea căreia ați adus o hotărî- toare și inestimabilă contribuție, sînt reperele Încărcate de lumină și emoție ale ridicării acestor meleaguri la înalte cote de civilizație și progres.In acest ceas de sărbătoare scumpă nouă, tuturor, reînnoim legămîn- tul de a vă urma neabătut, de a acționa, strîns uniți în jurul dumneavoastră, pentru traducerea în viață a programului partidului, a hotăriri- lor Congresului al XIII-lea, a ideilor, conceptelor, indicațiilor, orientărilor și Îndemnurilor dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.
In telegrama UNIUNII SCRIITO

RILOR se subliniază, printre altele : Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, pe care o cinstește întreaga țară în acest Ianuarie sărbătoresc, scriitorii României socialiste își unesc glasurile cu cele ale tuturor oamenilor muncii, rugîndu-vă să primiți urările lor fierbinți de sănătate, viață îndelungată și împlinire a tuturor proiectelor de viitor, puse cu atîta pilduitoare dăruire șl cutezanță in slujba celor mai înalte aspirații de progres și civilizație, de bunăstare și pace ale națiunii noastre.In deplină concordanță cu amploarea prefacerilor din viața economică și socială a țării, cultura a cunoscut o impresionantă înflorire a tuturor energiilor creatoare. Realizări de seamă au fost obținute și pe tărîmul literaturii. Călăuziți de sentimentul răspunderii pentru prezentul și viitorul patriei, artiștii cuvîntulul au zămislit opere însuflețite de patosul construcției unei lumi noi, intr-o gamă largă de modalități artistice, aducînd o importantă contribuție la modelarea conștiințelor în spiritul umanismului socialist.Exprimîndu-ne mtndrla de a trăi 
și a crea aici și acum, hotărîți fiind să depunem și In continuare mărturie cinstită și durabilă despre aceste vremuri ale devenirii noastre socialiste, vă asigurăm, mult stimate și Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că talentul și puterea noastră de muncă se vor afla și în viitor în slujba intereselor fundamentale ale poporului român, a nobilelor idealuri de pace, progres și , civilizație pe care le promovați cu atît de generoasă dăruire.Folosim acest minunat prilej pentru a exprima, In numele comuniștilor, al tuturor celor ce trăiesc șl muncesc In județul Ialomița, profunda noastră recunoștință, Înalta gratitudine pentru tot ce ați făcut și faceți spre binele și fericirea poporului, pentru dezvoltarea multilaterală a acestei zone a țării, dato- rfndu-vă dumneavoastră, mult stimate șl iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, renașterea economică și socială a acestor străbune meleaguri românești, chipul nou al orașelor și satelor noastre, viața nouă pe care o trăim in demnitate și pace — se scrie In telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN IALOMI
ȚA AL P.C.R.Cel mai profund omagiu pe care comuniștii, toți cei ce trăim și muncim in județul Ialomița, îl aducem dumneavoastră, iubite conducător, este legămîntul nostru solemn de a vă urma neabătut minunatul exemplu de muncă și viață, de a acționa cu dăruire șl răspundere comunistă pentru Îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin in acest an șl întregul cincinal În industrie, agricultură șl In celelalte domenii de activitate, pentru înfăptuirea neabătu
tă a hotărîrilor Congresului al XIII- lea al partidului, sporlndu-ne și mai mult contribuția la creșterea avuției țării, Ia înflorirea multilaterală a națiunii noastre socialiste.Comuniștii ORGANIZAȚIEI DE 
PARTID A APARATULUI C.C. AL 
P.C.R. vă roagă să le dați voie să vă adreseze calde felicitări și urări, pornite din adîncul inimilor, de sănătate, fericire, tot mai strălucite succese In prodigioasa activitate revoluționară ce o desfășurați in fruntea partidului șl statului nostru.Spre mindria și satisfacția deplină a tuturor comuniștilor, a întregului popor, uriașele prefaceri declanșate de Congresul al IX-lea, care a inaugurat epoca ce cu îndreptățire vă poartă numele, au confirmat calitățile de excepție ale personalității dumneavoastră, dragostea și prețuirea ce vi Ie poartă Întregul popor.Cu sentimente de profundă dragoste, de înălțătoare mindrie patriotică, de aleasă stimă și respect vă dorim ani mulți, cu sănătate, în fruntea partidului și poporului nostru, spre slava și Înflorirea continuă a patriei, spre noua și marea ei strălucire între statele și națiunile lumii.Ne aflăm încă sub puternica Impresie pe care a produs-o in rîndul comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din Prahova vizita de lucru întreprinsă de dumneavoastră, mult stimate și Iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, In unități industriale și agricole ale județului și vă rugăm să ne permiteți să folosim și acest prilej minunat pentru a vă exprima profunda recunoștință și vii mulțumiri pentru sprijinul, orientările, indicațiile și sarcinile pe care ni le-ați trasat, asigurîndu-vă că acestea au devenit pentru noi toți un mobilizator și amplu program de muncă și viață — se afirmă în telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN PRAHOVA AL 
P.C.R. ȘI CONSILIUL POPULAR 
JUDEȚEAN.Omaglindu-vă împreună cu țara, permiteți-ne, mult stimate și Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă adresăm, în numele comitetului județean de partid, al consiliului popular județean, al tuturor celor care trăiesc și muncesc pe meleagurile prahovene, din adîncul inimilor, după cele mai frumoase tradiții ale poporului român, pe care cu atît devotament îl slujiți, calda urare 

de sănătate, viață îndelungată șl fericită, de ani mulți și luminoși, împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, ani rodnici în fruntea partidului și statului nostru, multă putere de muncă în nobila și uriașa activitate de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Dînd expresie sentimentelor de Înaltă stimă și recunoștință, comuniștii, toți oamenii muncii din ÎN
TREPRINDEREA „VULCAN"BUCU
REȘTI omagiază aniversarea zilei dumneavoastră de naștere și îndelungata activitate revoluționară închinată libertății și prosperității patriei, adresîndu-vă cele mai calde felicitări, urări de sănătate și fericire, viață îndelungată plină de satisfacții și împliniri spre binele patriei, partidului și poporului.Puternic însuflețiți de minunatul exemplu de muncă și viață revoluționară, comuniștii, toți oamenii muncii din întreprindere ne angajăm să nu precupețim nici un efort pentru realizarea exemplară a planului și angajamentelor pe acest an, pentru înfăptuirea mărețelor obiective stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului și Congresul al III-lea al oamenilor muncii.Sărbătorind, cu aleasă cinstire, împreună cu întregul nostru popor, aniversarea zilei dumneavoastră de naștere, activiștii COMITETULUI 
PENTRU PROBLEMELE CONSI
LIILOR POPULARE, ai tuturor organelor locale ale puterii și administrației de stat vă exprimă, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai vii mulțumiri și întreaga lor gratitudine pentru contribuția hotăritoare pe care o aveți în creșterea necontenită a rolului consiliilor populare, în ridicarea întregii noastre activități la un nivel superior, în vederea realizării obiectivelor și sarcinilor ce ne revin din hotăririle de partid și legile statului. întreaga activitate a organelor locale ale puterii și administrației de stat, a Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare, are Ia bază concepția dumneavoastră revoluționară privind întărirea rolului statului și a- dîncirea democrației muncitorești revoluționare, conlucrarea permanentă cu masele largi de oameni ai muncii, fapt ce a transformat consiliile populare în cele mai autentice și democratice organe de conducere a activității locale de stat, a vieții și muncii tuturor locuitorilor orașelor și satelor patriei noastre.Puternic mobilizați de indicațiile pe care le-ați dat la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv, acționăm cu toată hotărîrea și răspunderea, împreună cu consiliile populare, pentru realizarea exemplară a planului pe luna ianuarie ți asigurarea tuturor condițiilor în vederea îndeplinirii ritmice și integrale a sarcinilor de plan pe întreg anul 1987.Dînd glas slnațămlntelor noastre 
da înaltă stimă șl adîncă prețuire cu care vă înconjurăm, vă adresăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, un vibrant șl fierbinte omagiu, împreună cu cele mal alese urări de ani mulți și fericiți, viață îndelungată, pentru a conduce pe mai departe cu aceeași cutezanță, înțelepciune șl dăruire revoluționară partidul și țara.

în telegrama adresată de CON
SILIUL ZIARIȘTILOR se subliniază : Cu cele mai alese sentimente de dragoste, de profundă stimă și nețărmurită recunoștință, vă adresăm rugămintea să primiți, în numele ziariștilor comuniști din România, al tuturor lucrătorilor din presă, cele mai calde felicitări și respectuoase urări de sănătate și fericire, ani mulți și luminoși, în deplină putere de muncă, alături de mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, pentru a conduce partidul, țara și poporul spre noi și strălucite victorii.Mîndrl de prezentul șl viitorul strălucit al patriei, vă asigurăm că nu vom precupeți nici un efort pentru a contribui și mal mult la formarea conștiinței socialiste, la educarea revoluționară a maselor, la afirmarea trăsăturilor omului nou, constructor conștient și devotat al socialismului și comunismului. Ur- mînd neabătut eroica dumneavoastră pildă de muncă și viață, mobilizați de îndemnurile și înflăcăratele chemări pe care le-ți adresat întregului popor, vom face totul pentru a ne îndeplini misiunea de onoare ce ne revine, încredințîndu-vă de legă- mintul nostru solemn ca, prin scrisul nostru, să ne situăm la înălțimea marilor obiective ale construcției socialiste pe care poporul nostru le Înfăptuiește cu entuziasm, strîns unit In jurul partidului, al dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general.împreună cu întregul popor, noi, sălăjenii, ne Îndreptăm cele mai alese gîndurl și simțăminte spre dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, drept prinos al nemărginitei recunoștințe, al dragostei și respectului pe care vi le purtăm pentru tot ceea ce ați făcut și faceți întru progresul și prosperitatea Tării Silvaniei, minunat și înfloritor plai al României — se arată în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN SALAJ AL P.C.R.Convinși întru totul că cea mai expresivă dovadă a devotamentului nostru față de partid, față de dumneavoastră o constituie îndeplinirea exemplară a programului de dezvoltare social-economică a județului, în acest cincinal, reafirmăm cele mai profunde mulțumiri pentru sprijinul concret și multilateral pe care ni l-ați acordat în vederea realizării planului în industrie și agricultură în 1'986, ceea ce asigură o bază trainică pentru înfăptuirea ritmică, lună de lună, a prevederilor de plan, cu deosebire a exportului în anul 1987.Cu adîncă recunoștință și profund respect, vă aducem acum, cu prilejul aniversării zilei de naștere, o- magiul nostru fierbinte, însoțit de cele mai calde urări de fericire, viață îndelungată, de noi și rodnice succese în eroica muncă și luptă consacrate bunăstării și prosperității poporului român, afirmării României socialiste pe cele mai înalte trepte ale progresului și civilizației, promovării cauzei păcii și progresului social în întreaga lume.Să ne trăiți întru mulți ani. Iubit conducător 1
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în perioada 1-8 februarie se va desfășura
în întreaga țară:

RECENSĂM1NTUI ANIMALELOR DOMESTICE

Creativitate, operativitate și eficiența in
MODERNIZAREA PRODUCȚIEI

La 1 februarie începe recensămîn- tul animalelor domestice, acțiune de mare însemnătate, avînd ca scop cunoașterea exactă a evoluției numerice a efectivelor și fundamentarea măsurilor tehnice și organizatorice privind dezvoltarea zootehniei. După cum se știe, în cadrul preocupărilor conducerii partidului și statului pentru dezvoltarea agriculturii și înfăptuirea noii revoluții agrare în țara noastră, o atenție deosebită se acordă creșterii efectivelor și a producției animaliere. Astfel, potrivit directivelor Congresului al XlII-lea al P.C.R., ponderea zootehniei in producția agricolă urmează să ajungă în anul 1990 la 46—48 la sută. Această creștere se va realiza atît pe seama sporirii randamentelor pe animal, cît și prin mărirea efectivelor care, la sfîrșitul anului 1990, urmează să ajungă la 11 milioane bovine, 15—16 milioane porcine, 28—30 milioane ovine și caprine și la cel puțin 80 milioane păsări, urmînd ca în continuare să se pună un accent deosebit pe îmbunătățirea calitativă a structurii efectivelor de animale, pe aplicarea metodelor genetice de creare de noi rase cu potențial biologic ridicat.Fundamentarea măsurilor tehnico- organizatorice privind îndeplinirea prevederilor din programele speciale referitoare la intensificarea creșterii animalelor și sporirea accentuată a producției animaliere, în vederea atingerii obiectivelor prevăzute în Directivele Congresului al XIII- lea al P.C.R. pentru perioada, 1986— 1990, a liniilor directoare pînă în anul 2000, impun obținerea unor Informații detaliate care să caracterizeze efectivul de animale pe specii, grupe de vîrstă, sex, destinație economică și categorii de unități. Toate aceste informații necesare în procesul de decizie, în organizarea acțiunilor de dezvoltare a zootehniei se obțin prin recensămîntul animalelor domestice, care, potrivit Decretului Consiliului de Stat nr. 1 din 1982, se efectuează anual, la începutul lunii februarie.Acțiunea de recenzare a animalelor din acest an urmează să stabilească cu exactitate efectivele de bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, iepuri de casă, animale de blană din crescătorii, păsări, familii de albine, existente la 1 februarie 1987. Toate lucrările de pregătire a recensămîn- tului au fost încheiate, urmind ca în zilele de 30—31 ianuarie, comisiile comunale, orășenești și municipale, recenzorii, membrii echipelor de verificare să se întrunească pentru stabilirea ultimelor măsuri legate dc declanșarea înregistrărilor.Ținem să subliniem că data de 1 februarie, ora 8 este considerată momentul față de care se fac referirile tuturor înregistrărilor în perioada de recensămînt. Ca urmare, animalele livrate statului, vîndute, sacrificate, cumpărate sau care au murit în intervalul cuprins între momentul de referință și momentul înregistrării se vor înscrie la gospodăria care le-a deținut, întrucit acestea existau In gospodărie la data amintită. Animalele născute după 1 februarie nu 
se Înregistrează, întrucit nu existau In momentul declanșării recensă- mintului.înscrierea în formularele de recensămînt a efectivelor de animale— atît cele aparținînd unităților socialiste, cît și gospodăriilor populației— se va face potrivit principiului proprietății și nu al folosinței (custodiei). înregistrarea efectivelor de animale se desfășoară potrivit programei de observare elaborată de
„Dispute profesionale" care intîrzie realizarea 

lucrărilor de îmbunătățiri funciareAnul 1986 a fost și în Bihor un an mai mult secetos, spre deosebire de cele mai multe toamne și primăveri care provoacă aici nu numai băltiri, ci și inundarea unor întinse suprafețe. Iar terenurile afectate cel mai mult de excesul de umiditate sint în fapt cele mai mănoase păminturi, situate in zona de cimpie și in luncile riurilor. De obicei, asemenea fenomene, ce au loc tocmai in perioadele agricole de maximă importanță, influențează negativ desfășurarea muncii cimpului și cu deosebire nivelul recoltelor. Așa se explică de ce Bihorul realizează cele mai mari producții tocmai in anii secetoși, cum a fost și cel de anul trecut. Re- ferindu-ne la aceste citeva particularități pedoclimatice, am încercat să explicăm de fapt și rațiunile pentru care Bihorul a fost trecut in prim-planul priorităților Programului național de îmbunătățiri funciare, adoptat în vara anului 1983.Potrivit 'prevederilor acestui program, suprafețele pe care urmau să se execute, lucrări de combatere a eroziunii solului trebuiau să crească cu incă 70 000 hectare, urmind ca pe alte 60 000 hectare să se facă lucrări de completare și de refacere a vechilor sisteme de desecare. Dintre lucrările noi de desecare, prin dimensiunea și complexitatea lor, se remarcă cele din bazinul hidrografic Barcău, bazinul hidrografic Crișul Repede, bazinul hidrografic Crișul Negru, precum și amenajările de pe Valea Ierului și de pe Valea Holo- dului. Așa-zisele lucrări de completare la sistemele de desecare existente au fost gîndite mai ales in ideea îndesirii rețelei de canale existente și corectării eventualelor greșeli de proiectare și execuție in vederea asigurării funcționalității depline a vechilor amenajări. Acum, după mai bine de trei ani de la adoptarea acestui program, ne-am propus să urmărim modul în care au fost materializate măsurile stabilite și să supunem, totodată, atenției factorilor direct implicați și forurilor lor ierarhice citeva probleme care se cer analizate cu maximă răspundere și competentă, pentru ca în toate cazurile investițiile mari făcute pentru sporirea rodniciei pă- mintului să-și găsească eficiența scontată.înaintea unor considerații cu privire la stadiul realizării programului de desecări, să prezentăm următoarele date comparative, de fapt discrepanțe intre ceea ce s-a prevăzut prin program, pe de o parte, și 

Comisia centrală de recensămînt, care este unitară pentru toate categoriile de unități socialiste și gospodăriile populației și care cuprinde indicatorii privind efectivele de animale pe specii, categorii de vîrstă, sex și destinație economică.In conformitate cu prevederile legale și cu normele metodologice și organizatorice, este obligatorie vizitarea fiecărei gospodării, instituții, întreprinderi atît în comune, cît și în orașe și municipii. Menționăm că la comune se vor înregistra în formularele de recensămînt toate gospodăriile, indiferent dacă au sau nu animale. La orașe și municipii se vor înregistra numai gospodăriile cu animale din speciile care fac obiectul recenzării și cele ale membrilor cooperativelor agricole de producție, indiferent dacă au sau nu animale, în localitățile subordonate direct consiliilor populare orășenești și municipale, precum și în unele orașe sau zone din orașe unde frecvența gospodăriilor cu animale este mai ridicată și care vor fi stabilite de comisiile județene de recensămînt, înregistrarea se face la fel ca și la comune.Potrivit prevederilor legale, înregistrarea animalelor se face pe baza declarației proprietarului și a observării directe, urmind ca recenzorii să verifice exactitatea declarației prin vizitarea obligatorie a fiecărei unități sau gospodării personale și numărarea animalelor la fața locului. în cazul în care animalele sau o parte din ele nu se află la proprietar, acesta este obligat să le declare, înregistrarea definitivă urmînd să se facă după verificarea existenței animalelor acolo unde se află ele. Pentru unitățile agricole socialiste, recenzarea animalelor se face de către recenzorii stabiliți pentru fermele unităților respective, pe baza declarației conducerii unității și a numărării animalelor la fața locului, rezultatele consemnîndu-.se în formularul nr. 1 de recensămînt, care va fi semnat de persoanele in drept. Pentru recenzarea animalelor aparținînd gospodăriilor populației — membri ai cooperativelor agricole, producători particulari, personal muncitor din întreprinderi și instituții și alte categorii de gospodării — se utilizează formularul nr. 2.După înscrierea datelor în formularele de recensămînt pentru gospodăriile populației, proprietarul sau deținătorul de animale va confirma sub semnătură efectivul real de animale pe care-1 deține. Totodată, re- cenzorul are obligația de a emite o declarație de recenzare a efectivelor de animale deținute, care va fi semnată atît de declarant (proprietar sau deținător de animale), cît și de recenzor pentru conformitate cu datele înscrise în formular, aceasta constituind dovada efectuării recen- sămîntului, precum și o garanție că a fost declarat și înregistrat corect numărul de animale deținut. După îndeplinirea acestei proceduri în gospodăria respectivă, recensămintul se consideră încheiat.O atenție deosebită trebuie acordată recenzării animalelor aflate in transhumantă, locuri greu accesibile, tîrguri și oboare, a celor în curs de transport — pe calea ferată, în mijloace auto sau navale — și comunicării cu maximă operativitate a acestor date comisiilor de recensămînt, astfel ca și aceste animale să fie înregistrate la domiciliul proprietarului incâ din primele zile de la declanșarea acțiunii. Este interzis cu desăvirșire de a se trece date in formularele de recensămînt, după diverse evidențe, fără să se facă numărarea animalelor la fața locului.

ceea ce s-a executat efectiv, pe de altă parte.
<9 In bazinul hțdrografic Crișul Repede se prevede execuția a două sisteme de desecări in suprafață totală de 14 800 hectare. Lucrările trebuiau încheiate la sfîrșitul anului 1985, dar din motive care țin de acordarea altor priorități deschiderea finanțării nu s-a putut face decit anul trecut, cind au fost amenajate și puse in funcțiune primele 4 000 hectare in zona Cheresig — Giriș — Tăboliu — Borș.• Tirziu, foarte tîrziu față de prevederile programului au început lucrările (respectiv abia din anul 

Supunem atenției forurilor in drept o situație din județul Bihor

trecut) și în zona Văii Ierului. întârzierile se datoresc numeroaselor schimbări de soluții și mai ales refacerii studiilor de eficiență economică. Fapt este că, din cele 25 000 hectare cite urmează să fie amenajate aici, anul trecut au fost puse în funcțiune 6 500 hectare și, acum, cind în ce privește documentația, toate problemele sint clarificate, există condiții reale ca in 1987 să se execute un volum de lucrări dublu față de cel realizat anul trecut.• Suprafețele . cele mai mari — 9 500 hectare — au foct amenajate in zona canalului colector ce face legătura între Crișul Repede și Crișul Negru. Dar și în această zonă lucrările au început tot anul trecut, adică la un an după termenul inițial de punere in funcțiune.Cam acestea ar fi In mare noile suprafețe amenajate pentru desecare in cei trei ani care s-au scurs de la adoptarea programului amintit. Comparativ cu volumul lucrărilor prevăzute a se executa în acest răstimp este foarte puțin, dar din fericire, în acest caz, rămînerile in urmă nu au avut consecințele negative pe care puteau să le aibă. Șl aceasta pentru că anii la care ne referim au fost ani dintre cei mai secetoși, ani cu un regim de precipitații neobișnuit de reduse pentru această zonă. Cind Bihorul a fost trecut însă în rîndul priorităților Programului național de îmbunătățiri funciare s-a luat in calcul nu această situație de excepție, ci cu deosebire pagubele mari pe care le aduc agriculturii de aici numeroa-

Comisiile județene, comunale, orășenești (municipale) trebuie să asigure cunoașterea permanentă a stadiului înregistrării animalelor și a activității echipelor de verificare in toată .perioada de înregistrare și control pentru a lua măsuri adecvate în vederea desfășurării unui recensămînt real și a dispune de fluxul necesar de informații.In întreaga activitate de recenzare a animalelor să se acorde cea mai mare atenție respectării prevederilor legale, aplicării lor cu toată fermitatea. Așa cum se precizează în decretul amintit, în cazul în care o persoană fizică nu declară toate animalele existente, cele nedeclarate se consideră că nu-i aparțin și se preiau, fără plată, în proprietatea statului. Declararea, de către o unitate socialistă de stat sau cooperatistă, a unui număr de animale mai mic decît cel real atrage preluarea, fără plată, în fondul de stat a animalelor nedeclarate. Persoana vinovată de încălcarea obligației de declarare va suporta contravaloarea pagubei aduse unității. De asemenea, declararea unui număr de animale mai mare decît cel deținut efectiv constituie infracțiune și se pedepsește conform legii. Esențial este ca, încă din prima zi a înregistrărilor, membrii și delegații comisiilor teritoriale de recensămînt, echipele de verificare să desfășoare un control riguros asupra modului de desfășurare a lucrărilor de recenzare.Pentru reușita deplină a acestei acțiuni de interes național, se impune ca întregul personal care participă la lucrările recensămîntului să prevină abaterile de orice fel de la normele legale, să controleze la fața locului existența animalelor, exactitatea datelor declarate de către deținătorii de animale, iar aceștia să înlesnească personalului de recenzare și organelor de control verificarea realității datelor consemnate.
Stefan SCARLAT director in Direcția Centrală de Statistică
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sele toamne și primăveri ploioase, care nu de puține ori determină ieșirea din matcă a riurilor și piriuri- lor, cu toate consecințele pe care le au astfel de inundații asupra recoltei și sănătății pămintului. Pentru că scopul fundamental 'al acestor lucrări este de a contribui la menținerea și creșterea fertilității celor mai mănoase terenuri agricole de care dispune Bihorul.Din categoria păminturilor cu o fertilitate naturală ridicată fac parte și terenurile din bazinele hidrografice ale Barcăului, Crișului Negru și Văii Holoduiui, cuprinse in programul județean de hidroameliorații.

Mai mult ca in alte zone, eficienta noilor amenajări din aceste bazine este condiționată de conceperea unui studiu tehnico-economic general pe baza căruia să se treacă ia executarea lucrărilor de desecare in strinsă concordanță cu lucrările dc gospodărire a apelor și cu deosebire cu cele de îndiguire și regularizare a riurilor. S-au purtat și se poartă in continuare discuții contradictorii asupra soluțiilor adoptate pentru executarea in complex a acestor lucrări. Anormal ni se pare faptul că în anii care au' trecut de la adoptarea programului, această dispută profesională în loc să ducă la o apropiere a opiniilor riscă să ducă la adoptarea unor soluții care ignoră pină și cele mai elementare reguli in materie de construcții hidroame- liorative. Concret, despre ce este vorba 2Două dintre soluțiile care constituie obiectul disputei se referă la amenajarea complexă a bazinelor hidrografice Barcău și Holod, respectiv la îndiguirea și regularizarea celor două rîuri ce dau denumirea bazinelor aflate în discuție. Referin- du-ne in urmă cu trei ani și jumătate, într-un articol publicat in „Scinteia", la soluția adoptată de proiectant — Institutul dc cercetare și proiectare pentru gospodărirea apelor București — exprimam atunci opiniile potrivnice ale localnicilor față de intenția acestuia de a înlătura pericolul revărsării Barcăului prin îndiguirea lui și executarea a două refugii temporare ale apei în perioadele cu precipitații abundente.

Prin valorificarea practică

a spiritului de inițiativă -
REDUCEREA IMPORTURILOR (Urmare din pag. I)Un impas de natură tehnică i-a adunat pe toți trei laolaltă : ing. Virgil Taus, șeful secției metalurgice, ing. Nicolae Aleman, șeful atelierului neferoase, și loan Martin, maistru. S-au intilnit, de fapt, trei oameni ale căror calități se completează reciproc : experiența mare în producție a celui dinții, entuziasmul tineresc al celui de-al doilea și simțul practic al celui de-al treilea.Ce se intimplase ? La un moment dat, turnătoria secției metalurgice a întreprinderii „Independența" din Sibiu s-a confruntat cu o problemă grea : lipsa creuzețiîor pentru turnarea bronzului, repere ce se aduceau din import. Ca urmare, o perioadă de timp, în secție s-a creat „un gol" de producție, care — prin nelivrarea de piese turnate — a provocat greutăți și altor unități din țară : întreprinderile „Tractorul" și „Hidromecanica" din Brașov, „Mecanica", și „Balanța" din Sibiu, întreprinderea de mașini-unelte și agregate din București.Cei trei specialiști se întîlniseră deci pentru a rezolva problema proiectării și execuției acestor creu- zeți. Tema, după cum au aflat mai tîrziu, era dată spre studiu și unui institut de cercetare, care însă nu prea dădea semne de grabă. Timpul presa tot mai mult, iar numeroasele probleme ce se iveau zilnic în procesul de producție ii solicitau permanent pe cei trei specialiști. Și totuși, puținul timp liber din după-amieze și seri cei trei l-au folosit pentru a căuta soluții la problema pe care o aveau de rezolvat.— Cheia problemei se găsește ln- tr-o idee mai veche, pe care noi am aplicat-o în întreprindere cu cîțiva ani în. urmă, a zis unul din ei....Pentru turnarea aluminiului se foloseau creuzeți din grafit, și aceștia aduși din străinătate. Nelivrarea ritmică a creuzețiîor i-a obligat să găsească o soluție tehnică pfoprie. Așa s-a născut ideea'ca aluminiul să fie turnat în creuzeți confecționați din fontă. Modelul a fost proiectat, construit, iar determinările practice au
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Dincolo de faptul că aceste refugii presupun scoaterea temporară din circuitul arabil a unor mari suprafețe de teren, cei ce . cunosc valea Barcăului iși exprimau mari îndoieli cu privire la eficiența acestor soluții. Proiectantul a apreciat drept nefondate sugestiile și propunerile făcute atunci și în virtutea dreptului său de a influența hotăritor o decizie în această problemă, a schimbat soluția inițială renunțind chiar la ideea îndiguirii riului in afara zonelor locuibile, ceea ce, practic, înseamnă că pericolul de revărsare a apelor peste terenurile cultivate rămîne la fel de mare ca 

înainte. Dar gravitatea faptei va fi și mai mare in condițiile in care celălalt proiectant — I.S.P.I.F. București — care are în răspundere întocmirea documentației pentru rețeaua de desecare a terenurilor o va finaliza pină la urmă, iar constructorul va trece la executarea pro- priu-zisă a amenajărilor. Pentru că nici măcar nu trebuie să fii un expert in materie de desecări ca să-ți poți da seama că orice revărsare a riului nu numai că va face impracticabilă funcționalitatea rețelei de desecare, dar în timp poate duce chiar la distrugerea acesteia. Și, întrebăm noi : dacă rețeaua de desecări devine impracticabilă in anii deosebit de ploioși, ce rost mai are să se investească atîția bani numai pentru a grăbi eventual scurgerea puținelor ape acumulate in urma unor precipitații normale ?Departe de noi intenția de a sugera proiectantului și titularului investiției să opteze pentru soluția exprimată de beneficiarii acestei lucrări, aceea a executării unor bazine de retenție, in amonte, pe diferiți) afluenți ai Barcăului, pentru a da ap,oi acestor bazine o folosință complexă. Nu probabil, ci în mod sigur această soluție este mai costisitoare. Ceea ce vrem să subliniem însă este ca acum, cind se pot trage unele co'ncluzii și din greșelile să- vîrșite recent în amenajarea hidro- ameliorativă a unui alt bazin, respectiv cel din Valea Nouă — Gurbe- diu, factorii direct implicați să se Întrunească și să facă o analiză cu adevărat realistă a situației de fapt 

demonstrat că noul produs era de trei ori mai durabil decit cel din import. In plus, se realiza cu un cost mult mai mic și, ceea ce este foarte important, funcționa ireproșabil.Noua situație ivită în turnătorie, referitoare la turnarea bronzului, prezenta similitudini tehnice cu cea veche. Și in cazul acesta trebuiau în- locuiți creuzeții din grafit, care, în treacăt fie spus, deși se aduceau din import, calitativ nu erau prea grozavi, ceea ce făcea ca după numai 3—4 turnări să fie inlocuiți. In această situație s-a hotărit ca noii creuzeți să fie realizați din oțel inoxidabil, aliat cu nichel și crom. S-a trecut la testări. — După patru turnări, așa cum procedam cu cei din import — povestește ing. Nicolae Aleman — l-am întrebat pe șeful de secție : ce facem, ne oprim aici sau continuăm 7 11 ții cit rezistă — mi-a răspuns. Noua soluție depășea toate așteptările, fiabilitatea creuzețiîor realizați fiind de zece ori mai mare decît a celor din import, iar prin proiectare li s-a mărit capacitatea de elaborare cu circa 15 la sută. Drept urmare, incepind cu acest an, tehnologiile ce se aplică Ia noi nu mai sint dependente de import.Faptul în sine nu este singular, implementarea noului fiind în întreprindere rezultanta unei conștiințe revoluționare înaintate. Vizitînd în urmă cu trei ani secția metalurgică a întreprinderii „Independența", tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, a indicat să se treacă la modernizarea anumitor operații tehnologice în cadrul turnătoriei. După o perioadă scurtă de timp, o primă măsură a prins viață : a fost montat un rolgang hidraulic cu plăci pentru mecanizarea formării pieselor mici și mijlocii din oțel. A doua măsură a avut drept obiectiv punerea în funcțiune a unui cuptor electric de topit oțel cu o capacitate de 5 tone, care cu cîțiva ani înainte se aducea din import. Pus în funcțiune in anul trecut, noul cuptor are un consum energetic cu 25 la sută mai mic față de cuptorul folosit înainte. Și tot ca răspuns la indicațiile date de secretarul general al partidului, referitoare la îmbunătățirea condițiilor de muncă în turnătorie, în acest trimestru va fi pus în funcțiune un grătar vibrator de 16 tone — realizat prin autoutilare — pentru dezbaterea pieselor turnate, care va contribui la mecanizarea acestei operații și la creșterea productivității muncii. Și tot aici, în secție, s-a trecut Ia turnarea sub presiune a unor repere din aluminiu — mai înainte realizate prin forjare — procedeu prin care se realizează o reducere a prelucrărilor cu 90 la sută, a greutății — la jumătate, concomitent cu o creștere spectaculoasă a productivității muncii, gama reperelor ce vor fi realizate prin această tehnologie urmînd să crească în continuare. ,...Am pornit de Ia o Idee șl, așa cum este și firesc, am vrut să aflăm și valoarea ei.— N-am s-o exprim tn cifre, deși ar fi mai simplu, precizează inginerul Virgil Taus. Valoarea ei deosebită constă în faptul că ne-am deprins să privim nouV.făra prejudecăți, ca o permanentă trecere către ceva mai nou, prin propria noastră capacitate de gindire și concepție.
Ion Onuc NEMEȘ

și a specificului zonelor respective. S-a incetățenit, din nefericire, la proiectanți practica de a face mereu recalculări de costuri care pe moment, sau mai bine-zis pe hirtie, duc la reducerea investițiilor specifice. Pentru ca atunci cind constructorul trece la transpunerea pe teren a acestor soluții imbunătățite să se constate că au fost ignorate cu bună-știință o seamă de elemente de tehnologie vitale pentru funcționalitatea obiectivului respectiv. Ce altă dovadă mai concludentă poate fi adusă în argumentarea acestei afirmații decit situația anormală in care a ajuns anul trecut întreprinderea județeană de execuție și. exploatare a lucrărilor de Îmbunătățiri funciare de a-și fi realizat planul fizic in proporție de .ceva mai mult de jumătate in timp ce, din punct de vedere valoric, planul anual de investiții a fost realizat in totalitate și chiar depășit. Inginerul-șef al întreprinderii județene de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare, tovarășul Liviu Crăciun, motiva această discrepanță intre realizările valorice și cele fizice prin superficialitatea cu care au fost fundamentate documentațiile, lucru dovedit și de faptul că pe parcursul execuției proiectantul a acceptat toate solicitările de suplimentare a fondurilor de investiții și zicem noi că nici nu putea proceda altfel, de vreme ce omisiunile sale erau in flagrantă contradicție Cu normele elementare care stau la baza executării unor amenajări hi- droameliorative.Am ținut să facem aceste sublinieri nu numai pentru a supune atenției forurilor în drept modul in care se materializează programul de hidroameliorație in unitățile agricole din județul Bihor, ci mai ales pentru ca factorii direct implicați să reflecteze cu toată răspunderea asupra problemelor care se cer grabnic rezolvate, pentru ca in fiecare caz, noile investiții să-și atingă eficiența scontată. Pentru că, nici un moment nu trebuie să se uite că este vorba <Te lucrări a căror execuție necesită un efort uman șl material uriaș, un efort pe care societatea îl face acum cu convingerea că el va duce la ameliorarea de fond a terenurilor din această zonă a țării și, o dată cu aceasta, la sporirea rodniciei acestui pămint.
Iosif POP 
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1987 prevede importante creșteri cantitative și calitative in toate sectoarele de activitate. Astfel, valoarea producției-marfă indusțriale urmează să sporească în noul an cu 6—7 la sută, iar cea a producției nete industriale cu 9—10 la sută față de anul 1986, in condițiile reducerii cu 29,3 lei a cheltuielilor la 1 000 lei producție-marfă și creșterii cu 7.5—8.5 la sută a productivității muncii in industria republicană. Sint sarcini mobilizatoare, realiste care iși au temeiul in potențialul tehnic, material și uman al economiei, în experiența acumulată de muncitori și specialiști, in hotărirea cu care oamenii muncii acționează pentru realizarea sarcinilor stabilite de partid. Iar pentru înfăptuirea acestor obiective, planul pe acest an pune un accent deosebit pe înfăptuirea, la termenele stabilite și chiar in avans, a programelor de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție. Prevederile acestor programe sint obligatorii, ele situindu-se la baza activității productive a tuturor unităților economice.Măsurile de ordin organizatoric, tehnic și tehnologic stabilite pentru această etapă sînt, comparativ cu cele ale primei etape, mult mai complexe, acestea urmînd să valorifice la un nivel ridicat — corespunzător stadiului nou, calitativ superior ce caracterizează dezvoltarea economiei naționale în actualul cincinal — experiența acumulată în domeniul organizării, potențialul științific, tehnic, material și uman de care dispunem. Aceste măsuri vizează cu precădere îmbunătățirea constructivă și funcțională a produselor și perfecționarea tehnologiilor de fabricație, modernizarea intensă șl complexă a capacităților de producție prin introducerea masivă a sistemelor de automatizare și robotizare, a mijloacelor de calcul electronic.Fără îndoială, acest an se caracterizează printr-o masivă concentrare de forțe in direcția realizării programului de organizare și modernizare a producției. Prin Legea planului național unic de dezvoltare economico- socială pe anul 1987, i se conferă acestei acțiuni și o solidă bază materială și financiară, știindu-se că in aplicarea unor măsuri cuprinse în cea de-a doua etapă de modernizare sînt necesare și însemnate fonduri de investiții. Astfel, în acest an, investițiile vor fi alocate cu prioritate pentru lucrări de modernizări, automatizări și reutilări ale capacităților existente — prin care să se asigure o mai bună profilare, integrare și specializare a producției, creșterea eficienței economice. După cum se observă, sînt exact obiectivele cuprinse prin măsurile programelor de organizare și modernizare a producției.Alocarea pentru această acțiune a unor importante fonduri nu înseamnă insă o utilizare a acestora fără discetnămînt. Este necesar ca în toate unitățile economice să se procedeze cu înaltă exigență pe baza unei strategii clare in activitatea efectivă de materializare a programelor de organizare și modernizare. Și In acest an, in programe sint cuprinse mii și zeci de mii de măsuri practice, fiecare cu importanța ei. Firește, așa cum a subliniat secretarul general al partidului, fiecare măsură trebuie urmărită și înfăptuită întocmai. Dar forțele nu trebuie împrăștiate, numai de dragul de a se raporta că s-au soluționat sute sau mii de măsuri, pierzîndu-se în schimb din vedere tocmai rezolvarea problemelor de bază ale producției. Iar problemele de bază, în toate domeniile, așa cum a precizat tovarășul Nicolae Ceaușescu, sint cele legate de modernizarea instalațiilor și tehnologiilor, de organizarea științifică a muncii, acțiuni care trebuie să determine creșterea mai puternică a productivității muncii, reducerea consumurilor materiale șl energetice, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al producției.Nu numărul de acțiuni raportate ca realizate de către o întreprindere sau alta este ceea ce se așteaptă prin înfăptuirea programelor de organizare și modernizare a producției, ci rezultatele concrete ce trebuie să se reflecte in creșteri reale ale producției, in condițiile unei inalte eficiente economice. Traducerea in viață, Incepind din anul 1987, a măsurilor stabilite pentru etapa a Il-a de modernizare a producției trebuie să se facă avindu-se permanent in vedere, pe de o parte, cerințele stringente, de bază ale producției, iar pe de altă parte efectele economice care se obțin. De altfel, incă in etapa dc elaborare a planului pe 19.87, efectele unor asemenea măsuri au fost luate in calcul pentru fundamentarea sarcinilor dc producție, a indicatorilor calitativi, dc eficiență. Prin urmare, este necesar ca in fiecare întreprindere să se creeze condiții ca aceste măsuri să fie înfăptuite riguros, la termenele stabilite și cu eficiența scontată. Totodată, ministerele, centralele industriale, instituțiile centrale de cercetare au obligația nu doar de a contabiliza numărul de măsuri înscrise in planurile intreprinderilor, ci să analizeze conținutul acestora, să sprijine electiv, direct procesul de modernizare a producției prin prisma intereselor mai generale ale economiei.Este cit se poate de evident că o mare însemnătate are aplicarea rapidă a măsurilor care privesc creșterea mai puternică a productivității muncii, factor hotăritor al dezvoltării intensive a economiei naționale. Acțiunea de organizare și modernizare a pus în evidență importante rezerve pentru înfăptuirea și chiar depășirea prevederilor in acest domeniu — dublarea productivității muncii pină in anul 1990. Modalitățile prin care se poate realiza acest obiectiv sint multiple — de la normarea rațională a locurilor de muncă și a fluxului de fabricație, a producției și a muncii, utilizarea cu indici superiori a mașinilor și instalațiilor, introducerea pe scară largă a progresului tehnic, conducerea pe baze științifice a producției, extinderea mecanizării, automatizării și robotizării producției, acolo unde este cazul. pină la raționalizarea transporturilor interne, ridicarea pregătirii profesionale a personalului muncitor, întărirea ordinii și disciplinei, valorificarea deplină a tuturor resurselor și rezervelor existente în fiecare unitate. Trebuie avut în vedere însă că introducerea in fabricație a noi produse și tehnologii se poate face numai dacă acestea asigură realizarea unor niveluri de productivitate superioare față de nivelul produselor și tehnologiilor înlocuite.

O altă cerință importantă de care trebuie să se țină seama cu prioritate in eșalonarea acțiunilor cuprinse in planurile de organizare și modernizare vizează creșterea nivelului tehnic al producției și asigurarea unei calități exemplare a tuturor produselor. Este de la sine înțeles că numai prin realizarea unor produse cu parametri calitativi ridicați o economie se poate alinia, de pe poziții competitive, în competiția mondială a valorilor materiale. Ce trebuie întreprins în mod concret pentru asigurarea unei Înalte calități și ridicarea nivelului tehnic al produselor 2 In programele de măsuri vizind organizarea și modernizarea producției este absolut necesar să se prevadă aplicarea celor mai eficiente forme și metode de control al calității materiilor prime, materialelor, pieselor, subansamblelor și produselor finite, inclusiv a autocontrolului și a controlului activ.In fiecare secție, atelier și loc de muncă se impune cu necesitate întărirea disciplinei tehnologice, a conducerii tehnice exigente și competente a proceselor de producție, să se asigure dotarea cu dispozitive, aparatură de măsură și control și cu standuri de probă, exercitindu-se un control riguros, științific la fiecare fază de producție, astfel incit nici un produs să nu poată părăsi întreprinderea dacă nu corespunde absolut din toate punctele de vedere normelor de calitate stabilite.Cu aceeași exigență și stăruință trebuie să se acționeze în fiecare ramură și întreprindere pentru reducerea consumurilor materiale și energetice. Trebuie să se înțeleagă că nu este permisă aplicarea in producție a unor tehnologii, utilaje sau agregate sau să fie fabricate produse care implică consumuri materiale și energetice mai mari decit cele existente, întrucit aceasta contravine cerințelor creșterii continue a eficienței economice.Sarcini și răspunderi deosebite în realizarea programelor de modernizare revin specialiștilor din cercetarea științifică și ingineria tehnologică. De altfel, se poate afirma că întregul sistem al indicatorilor de eficiență urmăriți In programele de perfecționare a organizării și modernizare a producției este organic legat de procesul transformării științei într-o puternică forță materială de producție. Nu există program de măsuri stabilit la nivel de ramură, minister, centrală sau întreprindere, menit să asigure realizarea în cele mai bune condiții a obiectivelor propuse, care să nu se afle sub incidența directă a rezultatelor cercetării științifice.Economia națională dispune astăzi de un important potențial tehnic și de creație care ne permite să ținem pasul cu cele mai noi realizări pe plan mondial, să ne integrăm caracterului deosebit de dinamic al înnoirilor tehnice și tehnologice. Dar efortul cercetării de a găsi soluții noi șl valoroase jiu .este jiigj .pe. departe suficient dacă rezultatele acestui efort nu sint grabnic asimilate și generalizate in producție. Este un fapt cert că orice idee vaporoasă" Iși multiplică eficiența socială prin lărgirea ariei sale de aplicare. Iată de ce receptivitatea față de nou și mai cu seamă promptitudinea aplicării in practica productivă a noilor cuceriri ale gin- dirii și activității de investigație științifică trebuie să constituie caracteristici dominante ale activității de modernizare a producției. Prin efortul cercetării științifice și ingineriei tehnologice au fost realizate mii și zeci de mii de noi tehnologii, noi mașini, utilaje și materiale de mare eficiență economică. Sint oare toate acestea cunoscute, aplicate și generalizate corespunzător ? In cele mai multe cazuri se poate da un răspuns afirmativ. Există însă și exemple care atestă că această cerință nu este înțeleasă la adevărata ei valoare. Un exemplu concret în acest sens ni-1 relevă o recentă investigație efectuată in domeniul construcțiilor de mașini. Examinind un catalog care cuprinde circa 120 de tehnologii și utilaje tehnologice moderne, întocmit de Institutul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru industria construcțiilor de mașini și difuzat tuturor centralelor și intreprinderilor industriale, constatăm că mare parte a acestor realizări — dintre care am aminti tehnologii și dispozitive cu laseri, instalații și tehnologii de prelucrare cu ultrasunete, prin electrochimie, electroforeză sau electroeroziune, instalații de control nedistructive, de metalizare și vopsire, ca să nu mai vorbim de o serie de tehnici și metodologii ce utilizează calculatoarele electronice — nu sînt aplicate decit sporadic, aproape întimplător.Este momentul ca, In spiritul Indicațiilor formulate cu limpezime in documentele de partid, ritmul valorificării in practică a rezultatelor cercetării să fie accelerat ia maximum, în concordanță cu cerințele impuse de cerințele înnoirii și ale progresului, cu rigorile competiției economice mondiale.Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. din decembrie anul trecut, in toate ramurile industriale, in toate întreprinderile trebuie să se acționeze cu hotărire pentru traducerea in viață a programelor de organizare și modernizare a producției. Mari răspunderi in această privință revin organelor și organizațiilor de partid care au îndatorirea de a desfășura permanent și eficient o intensă muncă politico-educativă consacrată înțelegerii de către fiecare membru al colectivului de oameni ai muncii a însemnătății realizării măsurilor propuse. Totodată, trebuie combătută cu toată hotărirea tendința unor cadre de conducere din întreprinderi, centrale și ministere de a amina aplicarea unor măsuri cu un grad de complexitate mai ridicat stabilite prin aceste programe. Sub nici un motiv nu trebuie admise asemenea practici, întrucit nerealizarea la termenul stabilit a uneia sau a alteia dintre măsurile propuse înseamnă implicit a lipsi întreprinderile respective de una dintre pir- ghiile esențiale pentru îndeplinirea planului. Exercitindu-și rolul de forță dinamizatoare a acestei acțiuni, organele și organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii, organele sindicale și organizațiile de tineret au datoria să militeze cu stăruință pentru înfăptuirea la termenele stabilite și în condițiile de calitate cele mai ridicate a tuturor măsurilor cuprinse în programele de organizare și modernizare a producției. să aibă in vedere, așa cum a indicat secretarul general al partidului, chiar o devansare a aplicării acestor măsuri, în scopul de a se obține mai devreme rezultatele scontate in ceea ce privește creșterea producției și a eficienței economice.
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VIAȚA ECONOMJCO-SOCIALĂ 
A LOCALITĂȚILOR PATRIEI MANIFESTĂRI CONSACRATE ROMÂNIEI ÎNCHEIEREA lucrărilor plenarei c.c. al pus.

DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SC1NTEII"
MARAMUREȘ : Instalații 
de foraj prin autoutilareColectivul atelierului mecanic al întreprinderii de prospecțiuni și explorări geologice a asimilat și produs cu forțe proprii cinci instalații de foraj cu ajutorul cărora se pot efectua forări pină la 100 metri adîncime. Gheorghe Codrea, șeful atelierului mecanic, ne spune că aceste instalații au fost concepute ținîndu-se seama de structura straturilor și au performanța deosebită de a fora în toate direcțiile. Acest harnic colectiv a mai executat, în premieră, două instalații de foraj care pot funcționa in medii cu emanații de gaz' metan. Tot aici se realizează piese de schimb pentru lucrări miniere, cit și pentru lucrările de foraj, multe din ele fiind aduse pînă acum din import, (Gheorghe Pârja).

TIMIȘ : Se extinde rețeaua 
unităților de industrie micăPrin grija consiliilor populare și a organismelor din sistemul cooperatist, la Făget, Lovrin, Remetea Mare, Nădrag, Periam, Biled, Tomnatic, Variaș, Sinnicolau Mare, Lugoj și alte localități din județul Timiș și-au început activitatea noi unități de industrie mică și de prestări servicii. Prin valorificarea unor resurse locale de materii prime și materiale, precum și a materialelor recuperabile și refolo- sibile, acestea pun la dispoziția populației cantități sporite și în- tr-o gamă diversificată de bunuri de consum, concomitent cu prestarea unor servicii. Pînă la finele anului, în județ vor mai fi înființate încă 228 de asemenea unități, majoritatea în mediul rural. (Ce
zar Ioana).

RÎMNICU SĂRAT : Noi 
spații comercialeLa Rîmnicu Sărat — oraș care a cunoscut în ultimele două decenii o puternică dezvoltare economică și urbanistică — o dată cu darea în folosință a noilor blocuri de locuințe din zona Pod, au fost puse la dispoziția locuitorilor spații comerciale corespunzătoare. între acestea se numără un complex pentru piese de schimb auto, o cofetărie cu laborator propriu, un

restaurant, un bar de zi, unități pentru desfacerea de produse alimentare. în total, zestrea comercială a ansamblului de locuințe „Toamnei" a sporit cu 3 500 mp, constituind o frumoasă „carte de vizită" a edililor și gospodarilor rimniceni. (Stelian Chiper).
CRAIOVA : O moderna 

instalație electronicăLa compartimentul de producție industrială al atelierului de cerce- tare-proiectare produse și tehnologii neconvenționale de pe platforma „Electroputere" Craiova a început, în aceste zile, fabricația de serie a unei moderne instalații electronice destinate alimentării unităților de memorie pe disc magnetic ale calculatoarelor, cu frecvență și tensiune constante. Principalul avantaj al noii instalații, concepută și realizată prin forțe proprii, este acela că se asigură continuitatea activității centrelor de calcul, indiferent de variațiile de frecvență și tensiune ale rețelei electrice, sporind simțitor indicele de utilizare a calculatoarelor și eli- minînd necesitatea reluării programelor în cazul unor modificări rapide în parametrii tensiunii de alimentare. (Nicolae Băbălău).
SEBEȘ : Apartamente date 

în folosințăîn orașul Sebeș au fost date țn folosință primele apartamente din planul acestui an. O dată cu mutarea locatarilor în aceste apartamente se încheie lucrările de construcție la modernul ansamblu din zona lacului de agrement. Alte apartamente, prevăzute cu spații comerciale și unități prestatoare de servicii la parter, sînt în construcție în noul ansamblu de locuințe Șoseaua Sibiu. (Ștefan Dinică).
BIRLAD : Consumuri 
reduse de materiale 

și energieColectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni de la întreprinderea de elemente pneumatice și aparate de măsură din Bîrlad a realizat și introdus în producție două noi tehnologii de mare randament care se remarcă în același timp prin consumuri reduse de materiale și energie. Astfel, tehnologia de înglobare a bobinelor in poliamidă cu

fibră de sticlă pentru electromag- netul ventilelor electropneumatice de tip VEP 3/2 și VEP 5/2 asigură un nivel ridicat de tehnicitate produselor și o mare productivitate, concomitent cu diminuarea consumurilor de materie primă. (Petru Necula).
SUCEAVA : Dezvoltarea 

rețelei de prestări serviciiUniunea județeană a cooperativelor de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor a înființat în așezările rurale ale județului Suceava, in anul 1986, peste 90 de unități de producție și prestatoare de servicii. Pentru dezvoltarea și ridicarea în continuare, la cote calitativ superioare, a activității de producție și de prestări servicii, cooperația va organiza în acest an peste 80 unități, îndeosebi pentru valorificarea superioară a resurselor locale de materii prime, în comunele Horod- niceni, Verești, Dolhasca, Emil Bodnaraș, Zvoriștea și altele. (Sava 
Bejinariu).

PITEȘTI : Utilaje moderne 
realizate cu forțe propriiConstructorii de autoturisme „Dacia" din Pitești au asimilat, în cadrul acțiunii de modernizare a proceselor de fabricație, noi utilaje de înaltă productivitate, ceea ce asigură automatizarea unor operații de lucru de mare importanță pentru fabricarea mașinilor. Este vorba de instalații de sudură multipunct pentru fabricarea ușilor autoturismelor și a altor repere. De menționat că, prin secția proprie de mașini-unelte, colectivul Întreprinderii își realizează și utilajele necesare procesului de producție. 

(Gheorghe Cirstea).

SIBIU : Edificii de sănătatePrin darea In folosință a patru noi și moderne dispensare în localitățile Jina, Șeica Mare, Orlat și Ocna Sibiului, numărul acestor unități în mediul rural din județul Sibiu a ajuns la 55. Astfel, baza tehnico-materială destinată sănătății oamenilor cuprinde 7 spitale, 109 dispensare medicale, din care 78 teritoriale, 12 dispensare-poli- clinici și două leagăne de copii. Dotate cu mobilier și aparatură modernă, aceste unități sint încadrate cu peste 1 000 de medici. 
(Ion Onuc Nemeș).

NEW YORK 28 (Agerpres). — 
Biblioteca română din New York 
a făcut o donafie de cărți biblio
tecii Congresului S.U.A. Au fost 
oferite volumele 1—25, in limba 
engleză, din seria operelor to
varășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, lucrări tratînd 
diferite perioade ale istoriei pa
triei, precum și cărți de literaturi 
beletristică și de artă.

BRASILIA 28 (Agerpres). — în 
cadrul manifestărilor de peste ho

tare dedicate marcării aniversării 
Unirii Principatelor Române, la 
Brasilia a fost organizată o intil- 
nire cu reprezentanți ai presei bra
ziliene. In acest cadru, a fost pre
zentată importanta actului istoric 
de la 24 ianuarie 1859, prin care 
au fost puse bazele statului unitar 
român.

Pentru marcarea aceluiași eveni
ment, societatea culturală „Amicii 
României*  din orașul brazilian Cu
ritiba a organizat o săptămână a 
istoriei, civilizației și culturii 
poporului român.

MOSCOVA 28 (Agerpres). — La Moscova s-au încheiat, miercuri, lucrările plenarei C.C. al P.C.U.S., care a dezbătut raportul „Cu privire la reorganizare și politica de cadre a partidului", prezentat de Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., relatează agenția T.A.S.S. Plenara a adoptat o hotărîre în această problemă.Au fost adoptate, de asemenea, o serie de măsuri , organizatorice. Plenara l-a ales pe N. N. Sliunkov, membru supleant al Biroului Politic, ca secretar al C.C. al P.C.U.S.

A. N. Iakovlev, secretar al C.C., a fost ales membru supleant al Biroului Politic al C.C. la P.C.U.S., iar A. I. Lukianov secretar al C.C. al P.C.U.S. S-a hotărit eliberarea lui D. A. Kunaev din funcția de membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S. în legătură cu ieșirea sa la pensie. Plenara l-a eliberat din funcția de secretar al C.C. al P.C.U.S. pe M. V. Zimianin în legătură cu ieșirea sa la pensie din motive de sănătate.în încheierea lucrărilor a luat cuvintul M. Gorbaciov.
GRECIA

In sprijinul creării unei zone denuclearizate In BalcaniATENA 28 (Agerpres). — în cadrul dezbaterilor din parlament in problema apărării naționale, primul ministru al Greciei, Andreas Papan- dreu, a subliniat că guvernul său se pronunță pentru reducerea și lichidarea armelor nucleare, pentru crearea unei zone denuclearizate in Balcani. Arma nucleară se află in Grecia de peste 30 de ani. fără aprobarea parlamentului elen. Ca urmare. Grecia consideră că, în

această chestiune, dreptul de a hotărî trebuie să aparțină poporului grec, guvernului și parlamentului său — a subliniat premierul Papan- dreu.Pe de altă parte, el a spus că, pentru asigurarea securității sale, Grecia nu trebuie să se bazeze pe mecanismele militare ale N.A.T.O., ci pe sistemul național de apărare — relatează agenția T.A.S.S.
S.U.A.

50 de reprezentanți ai Partidului Democrat 
cer renunțarea la noi experiențe nucleareWASHINGTON 28 (Agerpres). — Un număr de 50 de deputați americani, reprezentanți ai Partidului Democrat în Camera Reprezentanților, au cerut președintelui Ronald Reagan amînarea sine die a unei experiențe nucleare prevăzute pentru săptămîna viitoare.într-o scrisoare adresată președintelui S.U.A., semnatarii acestui document subliniază că U.R.S.S a declarat că va pune capăt moratoriului său, instaurat din august 1985, la prima experiență nucleară pe care Statele Unite o vor efectua în cursul acestui an. Cerînd „în mod insistent" amînarea pe termen nedefinit a acestui test nuclear, atita vreme cit Uniunea Sovietică se abține de a proceda la experiențe nucleare, depu-

tații democrați solicită, de asemenea, șefului executivului „să angajeze serioase negocieri pentru a se ajunge la o încetare definitivă, verificabilă și mutuală a testelor nucleare".Pe de altă parte, intr-un articol publicat de ziarul „Los Angeles Times", fostul ministru al apărării al S.U.A., Robert McNamara, relevă că piedica principală aflată în calea spre o lume fără arme nucleare este strategia occidentală, care mizează pe folosirea armelor de exterminare in masă. în articol se face un apel către Administrația S.U.A. de a trece neîntîr'ziat la o reducere echilibrată a armamentelor nucleare potrivit direcțiilor care s-au prefigurat în cadrul întîlnirii sovieto-americane la nivel înalt de Ia Reykjavik.

Reuniunea la nivel înalt a 
Organizației Conferinței IslamiceKUWEIT 28 (Agerpres). — în Kuweit au continuat, miercuri, lucrările celei de-a V-a reuniuni la nivel înalt a Organizației Conferinței Islamice, in cadrul căreia au luat cuvintul președintele Egiptului, Hosni Mubarak, președintele Siriei, Hafez Al Assad, regele Hussein al Iordaniei, președintele Libanului, Amin Gemayel, președintele .Comitetului Executiv al O.E.P., Yasser Arafat; alți șefi de delegație. în luările de cuvînt a fost subliniată necesitatea soluționării negociate a conflictului

iraniano-irakian, a convocării cit mal curind posibil a unei conferințe internaționale asupra Orientului Mijlociu care să ducă la soluționarea problemei palestiniene ca o condiție pentru asigurarea stabilității in zonă, precum și a incetării imediate a luptelor din zona taberelor de refugiați palestinieni din Liban, a combaterii terorismului. Ei s-au pronunțat, de asemenea, pentru acțiuni în direcția consolidării unității lumii arabe și islamice și dezvoltării cooperării dintre aceste țări.Ședința Seimului R. P. PoloneVARȘOVIA 28 (Agerpres). — Miercuri, la Varșovia s-au deschis lucrările ședinței Seimului R.P. Polone. Raportul privind situația economică și socială a țării și programul de activitate al guvernului pe anul 1987 au fost prezentate de pre
ședintele Consiliului de Miniștri al R.P. Polone, Zbigniew Messner.La lucrările Seimului participă Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., președintele Consiliului de Stat al R. P. Polone.

Protest al R. P. D. Coreene împotriva 
manevrelor militare 

americano-sud-coreene

Toți comuniștii 
- în primele rînduri!

(Urmare din pag. I)care se achită ei înșiși de sarcinile' încredințate.Adunările și conferințele pentru dări de seamă și alegeri care încep peste citeva zile in organizațiile de partid, analizind totalitatea aspectelor muncii și vieții organizației de partid, a colectivului, trebuie să determine o analiză aprofundată a meritelor și atribuțiilor fiecărui comunist, a răspunderilor acestora. Prin însuși conținutul observațiilor, prin spiritul profund analitic, critic și autocritic, dările de seamă trebuie să imprime in cadrul dezbaterilor reconsiderarea atitudinii unor comuniști față de munca și viața colectivului din care fac parte, în sensul de a se simți răspunzători atît la ra- Dortarea rezultatelor bune, cit și la ’realizările, la minusurile existen- . Analiza exigentă a propriei activități în cadrul adunărilor de dare de seamă și alegeri trebuie să conducă la sporirea capacității de angajare a fiecărui comunist, la sporirea spiritului său de răspundere, de inițiativă, de abnegație în consonanță cu eforturile întregului colectiv.Experiența a dovedit că o cale de activizare a tuturor membrilor de partid, de valorificare a capacității lor politice și profesionale o constituie stabilirea unor sarcini concrete fiecărui comunist și controlul colectiv asupra felului în care fiecare își face datoria, in care înțelege să se angajeze în înfăptuirea sarcinilor și răspunderilor întregului colectiv. Nominalizarea răspunderilor, evidențierea în adunările de dare de seamă și alegeri a celor care înțeleg să-și îndeplinească in mod exemplar îndatoririle și sarcinile de comuniști, ca și criticarea deschisă a atitudinii de delăsare, de indiferență a unora față de problemele întregului colectiv sînt de natură să determine creșterea exigenței față de calitatea de comunist, față de faptele sale și în același timp față de munca și faptele tuturor. Spiritului revoluționar îi sînt străine nu numai lipsa de răspundere față de propria muncă, ci și lipsa de interes, de răspundere față de ceilalți, față de întreaga activitate a colectivului în care muncești și trăiești.Adunările și conferințele pentru dări de seamă și alegeri constituie un moment important pentru toate organele și organizațiile de partid în ridicarea la un nivel calitativ superior a întregii munci politico-or- ganizatorice pentru a imprima stilului și metodelor de muncă o eficiență sporită. Necesitatea îmbunătățirii substanțiale a activității desfășurate de fiecare organizație de partid impune nu numai o bună repartizare a forțelor și stabilirea răspunderilor concrete ce revin fiecărui comunist, ci și întărirea puternică a controlului pe toate treptele, incit acesta să constituie un sprijin efectiv în înfăptuirea la termenele prevăzute a tuturor hotăririlor adoptate, în îndeplinirea răspunderilor încredințate, a îndatoririlor și atribuțiilor ce revin fiecărui comunist, în însăși pregătirea și elaborarea viitoarelor hotăriri, a planurilor de măsuri ce vor fi adoptate in cadrul adunărilor și conferințelor de dare de seamă și alegeri este necesar să se asigure o puternică racordare a acestora la cerința antrenării tuturor membrilor de partid la infăptuirea măsurilor respective. Pentru că toate atribuțiile de fond ale activității organelor și organizațiilor de partid vor putea fi realizate cu succes numai prin antrenarea în activitatea de partid a tuturor comuniș

tilor, și nu limitîndu-se la cei cuprinși cu răspunderi permanente în diferite organisme politice, așa cum se mai întîmplă. Planurile de măsuri vor trebui să acorde o atenție deosebită acțiunilor privind perfecționarea activității politico-educative, componentă inseparabilă a muncii de partid în întregul ei. Ea trebuie să fie mai puternic legată de imperativele dezvoltării conștiinței revoluționare, a formării omului nou, profund implicat și pe deplin conștient de îndatorirea patriotică de a participa direct, cu o contribuție proprie cit mai mare, la înfăptuirea la locul său de muncă a obiectivelor, a sarcinilor ce revin colectivului de muncă din planurile și programele de dezvoltare economico-socială a țării. Este un obiectiv deosebit de important, întrucit in ultimă instanță de nivelul de conștiință al oamenilor muncii, de pregătirea lor politică și profesională depind folosirea eficientă a tehnicii moderne, gospodărirea rațională a fiecărui gram de materie primă, a fiecărui kilowatt- oră, a fiecărui minut de lucru, în- tr-un cuvînt, afirmarea prin rezultate superioare in producție a exigențelor autoconducerii și autoges- tiunii muncitorești.Fiecare colectiv nu este nici mai puternic, nici mai slab decit membrii săi, iar datoria comuniștilor este aceea de a fi exemplu prin faptele, prin munca, prin întreaga lor activitate și comportare. Pentru că numai astfel putem face — așa cum ne cere secretarul general al partidului — ca anul 1987 să marcheze prin realizări tot mai mari, la un nivel calitativ superior in toate domeniile vieții economice și sociale, o etapă importantă pe calea înfăptuirii obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului.
cinema

DACIA 
19. FLA- 
15; 17; 19 
(10 67 40)

• Declarație de dragoste. Liceenii : 
LUMINA (14 74 16) — 9; 13; 17
• Joi, după ploaie — 11; 13; 14,45;
Liceenii — 8,45; 16,45; 19 : DOINA
(16 35 38)
• Domnișoara Aurica î UNION 
(13 49 04) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, CO- 
TROCENI (49 48 48) — 15; 17; 19
Q Misterele mărilor : FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19, AURORA (35 04 66) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• Acțiunea Topoliho : 
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 
MURA (85 77 12) — 9; 11; 13;
• Salamandra : VIITORUL
- 15; 17; 19
• Pacea — victorie a rațiunii î CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11; 13; 15; 17; 19 
O Iartă-ne prima iubire : TIMPURI 
NOI (156110) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Toate pînzele sus : COSMOS 
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, ARTA 
(213186) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• 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)
- 9; 12; 15; 18
• Muzica și filmul î POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19
e Acrobatele : MUNCA (21 50 97) — 
15; 17; 19
• Păsările îs! iau zborul î PRO
GRESUL (23 94 10) — 15; 17; 19
• 100 000 pentru complicitate : FE
RENTARI (80 49 85) — 15; 17; 19
• Luptătorii din valea misterioasă : 
BUZEȘTI (50 43 58) — 15; 17; 19

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Viața economică
20,30 Columnele Independenței (color). 

Emlslune-concurs dedicată ani
versării a 110 ani de la cucerirea 
Independenței de stat a României, 
realizată în colaborare cu Comi
tetul Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist, Consiliul Uniunii 
Asociației Studenților Comuniști 
din România, Consiliul Național 
al Organizației Pionierilor șl 
Muzeul de Istorie al Republicii 
Socialiste România. Participă re
prezentativele județelor : Argeș, 
Bacău, Gorj și Sibiu

21,50 Telejurnal

Declarația-program aVIENA 28 (Agerpres). — Cancelarul federal al Austriei, Frantz Vra- nitzky, a prezentat, miercuri, în Parlament declarația-program a guvernului. Referindu-se la problemele sociale și economice ce urmează a fi soluționate de coaliția guvernamentală pe care o conduce, ei a evidențiat importanța realizării unei colaborări între toate partidele, relatează agențiile A.P.A. și A.D.N.Pe plan extern, cancelarul a subliniat necesitatea păstrării principiului de bază al neutralității țării, a- rătînd că „prin înfăptuirea îndatoririlor și sarcinilor care rezultă din

guvernului austriacstatutul său de neutralitate. Austria contribuie la realizarea păcii și stabilității in Europa". în context, cancelarul a relevat că țara sa promovează cooperarea cu „toate statele europene în domeniile politic, economic și cultural, indiferent de deosebirile ideologice și sociale". Austria, a spus el, dorește să contribuie la realizarea destinderii în raporturile Est-Vest și se pronunță pentru soluționarea pe cale pașnică a problemelor litigioase. ‘ Guvernul austriac „salută orice ~ intensificare a dialogului in vederea înfăptuirii dezarmării și este gata să contribuie Ia realizarea acestui dialog".

PHENIAN 28 (Agerpres). — Potrivit agenției A.C.T.C., conducătorul părții R.P.D. Coreene în Comisia militară de armistițiu din Coreea a trimis reprezentantului părții americane in această comisie o scrisoare in care se exprimă protestul hotărit față de proiectatele manevre militare comune americano—sud-co- reene de mare amploare, pe teritoriul Coreii de Sud, începînd de la 19 februarie, denumite „Team Spirit- 87". (N.R. : manevre la care urmează să participe peste 200 000 de militari). Arătînd că o asemenea acțiune constituie o încălcare gravă a prevederilor armistițiului din Coreea,

conducind in mod inevitabil Ia o amplificare a stării de tensiune și la crearea de obstacole în calea instaurării păcii și realizării reunificării pașnice a Coreii, mesajul reînnoiește propunerile rezonabile ale R.P.D. Coreene cu privire la reducerea masivă a exercițiilor militare și la desfășurarea de convorbiri în vederea adoptării de măsuri care să permită transformarea Peninsulei Coreea tn- tr-o zonă a păcii, liberă de arme nucleare. Partea R.P.D. Coreene cere renunțarea la planul de desfășurare a manevrelor militare „Team Spi- rit-87“.
ETIOPIA: Proiectul noii constituții

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 29 Ianuarie, ora 20—1 fe
bruarie, ora 20. In țara : Vremea va 
fi rece, geroasă noaptea și dimineața 
in regiunile din nordul și centrul țării. 
Cerul va fi variabil, mai mult noros 
în regiunile sudice ale țării, unde, 
local, la începutul intervalului va 
ninge, Iar în sud-vestul țării, din nou, 
spre sfirșit, va ninge. In rest, izolat, 
va ninge slab. Vîntul va sufla slab 
pină la moderat, cu unele intensifi
cări în sudul șl sud-estul tării din sec
torul estic, viscolind trecător zăpada. 
Temperaturile minime vor fl cuprinse 
intre minus 22 șl minus 12 grade, în 
regiunile din nordul și centrul țării și 
între minus 15 și minus 5 grade în res
tul teritoriului, iar cele maxime între 
minus 12 și 2 grade, ușor mal ridicate 
în sud-est. Local, în vestul și centrul 
țării, ceată cu depunere de chiciură. 
In București : Vremea va fl rece, cu 
cerul mal mult noros. La Începutul In
tervalului, temporar, va ninge, iar vîn
tul va sufla moderat, cu Intensificări 
trecătoare din sectorul estic. Tempera
turile minime vor oscila între minus 
10 și minus 6 grade, iar cele maxime 
între minus 4 și minus 2 grade.

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mare) : Hagi Tudose — 18 ; (sala ate
lier) : Dl. Cehov e Îndrăgostit — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Cristian Mandeal. 
Solist : Micio Dimitrov (R. P. Bul
garia) — 18
• Opera Română (13 18 57) : Chopi- 
niana, Bolero. Carmen — 18
O Teatrul de operetă (la sala mică 
a Teatrului Național) : Vînzătorul de 
păsări — 18,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 18 ; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Dimineața 
pierdută — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Ivona, prin
cipesa Burgundiei — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Bătrina și hoțul — 18,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) :
Măseaua de minte — 18
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Scapino — 18 ; (sala 
studio) : Idioata — 18.30
• Teatrul Giulești (sala Giulești, 
18 04 85) : Medalionul de argint — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy, 15 56 78) : Nimic 
despre elefanți — 18.30 ; (sala Vic
toria, 50 58 65) : Bărbatul fatal — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
români (13 13 00) : Micuța Dorothy 
— 15 ; Pe sub cetini la izvoare — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Nota zero la purtare — 9 ; Muzicanții 
veseli — 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria) : Frații Criș — 15 ; (sala
Cosmonauților, 11 12 04) : Motanul în
călțat — 15
• Circul București (10 41 95) : Aprin
deți stelele — 18,30

Condamnare a actelor agresive ale rasiștilor 

sud-africani împotriva Angolei

ADDIS ABEBA 28 (Agerpres). — La Addis Abeba a fost dat publicității textul final al proiectului constituției viitoarei Republici Populare Democratice Etiopia. In document se arată câ „Republica Populară Democratică Etiopia este un stat al oamenilor muncii, la baza căruia se află alianța dintre muncitori și țărani, in colaborare cu intelectualitatea, armata revoluționară, meșteșugarii și cu alte pături democratice ale societății". Se menționează că direcțiile de dezvoltare a țării sînt

stabilite de Partidul Oamenilor Muncii din Etiopia — forța conducătoare a statului și a întregii societăți. Se precizează, de asemenea, că statul , va deține controlul asupra principalelor mijloace de producție și va . contribui la dezvoltarea relațiilor de producție socialiste.în capitolul referitor la politica externă se subliniază că Etiopia își va dezvolta colaborarea cu țările socialiste, va întări legăturile cu mișcarea muncitorească internațională, cu toate forțele iubitoare de pace.
LUANDA 28 (Agerpres). — Cinci țări africane de limbă portugheză au condamnat ultimele acte de agresiune intreprinse de regimul minoritar rasist de la Pretoria împotriva Republicii Populare Angola, transmite agenția Taniug.în cadrul reuniunii anuale consultative care se desfășoară la Luanda, miniștrii de externe sau reprezentanții speciali ai guvernelor Angolei, Guineei-Bissau, Mozambicului, Republicii Sao Tome și Principe și Republicii Capului Verde au subliniat că actuala concentrare de trupe a- parținind guvernului rasist sud-afri- can ar putea reprezenta preludiul

unei agresiuni pe scară mai largă împotriva Angolei, în vederea ocupării unei părți din teritoriul acestei țări.Participant!! la reuniune examinează, de asemenea, problemele privind întărirea cooperării economice și politico-diplomatice, în cadrul unei politici globale Sud-Sud, șl stabilirea unei piețe comune a țărilor africane. Totodată, vor fi abordate ultimele evoluții în Africa australă și alte focare de criză din lume, ca și propunerea ca limba portugheză să devină limbă oficială in cadrul organizației panafricane.

ORIENTUL MIJLOCIU

Constituirea Asociației țărilor africane 
producătoare de petrolLAGOS 28 (Agerpres). — în capitala Nigeriei, Lagos, s-au încheiat lucrările reuniunii a opt state africane producătoare de petrol — Algeria, Marea Jamahirie Arabă Libia- nă Populară Socialistă, Nigeria, Gabon, Angola, Camerun, Benin și Congo. La dezbateri a participat, de asemenea, Egiptul, in calitate de observator.După cum a declarat ministrul nigerian al petrolului, Rilwanu Luk- man, sub a cărui președinție s-a desfășurat reuniunea, cele opt state au semnat o rezoluție prin care se consfințește constituirea Asociației țărilor africane producătoare de petrol (A.P.P.A.). Obiectivul principal al organizației îl constituie creșterea cooperării statelor respective in ceea

ce privește prospectarea, exploatarea, valorificarea superioară și comercializarea țițeiului și produselor petroliere, precum și pregătirea de cadre specializate proprii în acest sector de activitate.Cinci state — Nigeria, Algeria, Marea Jamahirie Arabă Libiană Populară Socialistă, Angola și Benin — au semnat, totodată, statutul A.P.P.A., devenind membre efective ale organizației.Potrivit comunicatului dat publicității la încheierea dezbaterilor, ministrul algerian al petrolului, Belkacem Nabi, a fost ales președinte al A.P.P.A.Viitoarea reuniune a organizației va avea loc la Alger, începînd cu 20 iulie.

• Noi ciocniri în Liban •BEIRUT 28 (Agerpres). — Miercuri, In zona taberelor de refugiați palestinieni din sudul Beirutului au continuat duelurile interțnitente de artilerie între milițiile Amal și combatanții palestinieni. Potrivit agenției Q.N.A., care citează surse ale poliției libaneze, în cursul luptelor din ultimele 48 de ore două persoane și-au pierdut viața, iar 15 au fost rănite.Pe de altă parte, doi militari ai detașamentului irlandez din Forța Interimară a O.N.U. din Liban (U.N.I.F.I.L.) au fost răniți într-o explozie care s-a produs în locali-

Contacte politico-diplomaticetatea Tibnin din sudul Libanului, informează agenția Taniug, citind un purtător de cuvint al U.N.I.F.I.L.Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, s-a întîlnit in Kuweit cu secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar. In cursul întrevederii, au fost examinate chestiuni referitoare la problema palestiniană, in principal ultimele evoluții din taberele de refugiați palestinieni din Liban, situația pe plan arab și internațional, conflictul dintre Iran și Irak.
CONFLICTUL DINTRE IRAN Șl IRAKTEHERAN 28 (Agerpres). — Con- tinuîndu-și înaintarea în interiorul pozițiilor irakiene, pe teatrul de operațiuni „Karbala-5“, forțele iraniene au preluat controlul unei noi porțiuni de 2 kilometri a șoselei Shalamcheh—Basra, din Irak, informează un comunicat militar difuzat la Teheran și citat de agenția IRNA.Totodată, informează agenția IRNA, forțele aeriene irakiene au bombardat,zone de locuințe din orașele iraniene Qom, Isfahan, Kho- mein, Plo-Dokhtar și Ilam, cauzînd victime în rîndul populației civile și pagube materiale.

BAGDAD 28 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt militar, citat de agenția INA, a anunțat la Bagdad că forțele celui de-al treilea corp al armatei irakiene au respins un atac lansat de o divizie și două brigăzi iraniene, forțîndu-le să se retragă fără a cîștiga vreo palmă de teren.Agenția citată adaugă că de la pătrunderea lor la sud de Lacul Peștelui la începutul recentei ofensive împotriva Irakului, forțele iraniene nu au reușit să mai efectueze nici o înaintare. Ele sînt țintuite într-o mică porțiune de teren între frontiera internațională a Irakului și Lacul Peștelui, porțiune care nu depășește 2,5 kilometri în unele locuri.
Agențiile de presa

pe scurt
COMITETUL SPECIAL AL 

O.N.U. ÎMPOTRIVA APARTHEI
DULUI a cerut încetarea persecutării militanților antiapartheid in Republica Sud-Africană și eliberarea tuturor deținuților politici din această țară. Totodată, comitetul a adresat un nou apel comunității internaționale să-și dubleze eforturile in vederea atingerii acestor obiective.

REUNIUNE. La Geneva a avut loc reuniunea grupului de lucru pentru pregătirea Conferinței organizațiilor neguvernamentale cu tema „Dezarmarea și dezvoltarea". Acest organism este format din reprezentanții Comitetului special de la Geneva al organizațiilor neguvernamentale pentru problemele dezarmării, dezvoltării și corporațiilor transnaționale. Reuniunea a adoptat hotărîrea ca lucrările forumului ..Dezarmarea și dezvoltarea" să se desfășoare in perioada 15—17 mai 1987 la Stockholm.

O PUTERNICA MANIFESTAȚIE 
DE PROTEST împotriva politicii represive a regimului din Coreea de Sud a avut loc, marți, la Universitatea Yonsei, din Seul. Parti- cipanții au cerut pedepsirea neîn- tîrziată a celor vinovați de uciderea, săptămîna trecută, a studentului Park Chong Chil, prin torturi sălbatice, de către poliție. Acțiuni similare de protest se desfășoară și în alte orașe sud-coreene.

PLENARA C.C. AL P.C. FRAN
CEZ și-a încheiat lucrările la Paris. Plenara a dezbătut raportul prezentat de Georges Marchais. secretar general al P.C.F., în legătură cu pregătirea celui de-al XXVI-lea Congres al partidului și a Conferinței naționale a P.C.F. Plenara a adoptat hotărîrea de a convoca viitorul congres al partidului in luna decembrie anul acesta, iar Conferința Națională — in luna iunie 1987.

CONVORBIRI. La Madrid s-au desfășurat, timp de două zile, convorbiri între reprezentanți ai N.A.T.O. și Spaniei, referitoare la formele de participare a acestei țări la activitățile Alianței Atlantice. Se știe că guvernul de la Madrid s-a angajat să mențină forțele armate spaniole în afara structurii integrate a Pactului Nord-Atlantic.
LA COSMODROMUL DIN BAI

KONUR se desfășoară pregătirile în vederea lansării navei cosmice „Soiuz TM-2". Ea va transporta spre stația orbitală „MIR" un nou echipaj. Pentru această misiune spațială se pregătesc cosmopauții Iuri Romanenko și Aleksandr La- veikin.
POLIȚIA SPANIOLA a arestat, marți seara, șase elevi care participau la o amplă demonstrație organizată la Madrid în favoarea democratizării accesului la învăță-

mîntul superior și sporirea alocațiilor bugetare destinate învățămîn- tului. După cum relevă agenția E.F.E., la demonstrație au participat peste 6 000 de elevi.
q

I
PARLAMENTUL MALTEI a adoptat o serie de amendamente la 1 Constituția țării. O primă adăugire consacră neutralitatea și nealinie- < rea Maltei, precum și refuzul aces- I tei țări de a adera la o alianță militară. Un alt amendament se re- , feră la modul de distribuire a locu- : rilor în parlament. 1
CONCURENȚA. în 1986, con- ttructorii japonezi de' automobile au reușit să-și adjudece, pentru prima dată, 15 la sută din vînză- rile de automobile de pe piața vest- germană. Potrivit unor date publicate de Oficiul federal pentru transporturi din Flensburg, cele două firme nipone constructoare de automobile care exportă în R.F.G. au vîndut 425 555 vehicule. Firmele vest-germane din acest sector au cerut să se aplice măsuri restrictive la importurile de automobile japoneze.
INUNDAȚII. Cele mai puternice 

ploi din ultimii 38 de ani au pro
vocat mari inundații in zona ora
șului brazilian Sao Paulo. Cel pu
țin 79 de persoane au murit, iar 
alte 8 000 au rămas fără adăpost. 
In unele cartiere ale orașului nive
lul apelor pe străzi s-a ridicat la 
1,80 metri.
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PRESTIGIUL MONDIAL AI PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU 
SPOREȘTE PRESTIGIUL FĂRĂ PRECEDENT AL ROMĂNIEI SOCIALISTE

Pe plan mondial, România desfășoară o activitate consecventă și activă pentru pace, in
dependență națională și colaborare cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială. 
Datorită acestei politici^ care corespunde pe deplin intereselor supreme ale patriei, țara noastră 
se bucură de un binemeritat prestigiu internațional, are prieteni pe toate meridianele planetei.

NICOLAE CEAUȘESCU

MOMENTE DE SEMNIFICAȚIE ISTORICĂ: DECERNAREA UNOR ÎNALTE DISTINCȚII

ELOCVENTE RECUNOAȘTERI INTERNATIONALE 
PENTRU PRODIGIOASA ACTIVITATE POLITICA

Vizite în străinătate
Mesajul de pace al poporului român, do

rința sa de colaborare fructuoasă cu toate 
popoarele lumii, demersurile și acțiunile 
președintelui Nicolae Ceaușescu s-au aflat 
la loc de frunte pe agenda de lucru cu pri
lejui celor peste 200 de vizite oficiale la 
nivel inalt întreprinse de secretarul general al 
partidului, președintele Republicii, in țări din 
intreaga lume.

Intîlniri cu conducători 
și personalități politice străine 

pe pămîntul României
Promotor al unui amplu dialog cu statele 

lumii, președintele Nicolae Ceaușescu a 
avut pe pămintul țării intilniri și convorbiri cu 
peste 300 șefi de state și de guverne.

Distincții, ordine, medalii
înalta prețuire și admirație pe plan mon

dial față de personalitatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și-au găsit expresia în 
acordarea de către diferite state și prestigioase

organizații naționale și internaționale a 130 
de înalte distincții, ordine și medalii.

Conferirea unor înalte titluri și diplome
Ca expresie a inaltei aprecieri față de 

gindirea novatoare a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, renumite instituții de invă- 
țămînt superior de peste hotare au conferit 
șefului statului român titlul de „Doctor Honoris 
Causa". Printre acestea se numără : Univer
sitatea din Nisa, Universitatea Centrală din 
Ecuador, Universitatea Națională San Marcos 
din Peru, universitățile din Buenos Aires și 
Sud-Bahia Blanca, Universitatea filipineză, 
Universitatea Yucatan-Mexic ș.a.

Volume apărute în străinătate
Opera de inestimabilă valoare a președin

telui Nicolae Ceaușescu este tipărită in 
limbi străine și răspindită pe toate meridia
nele, consemnindu-se apariția a aproape 
160 de volume in 30 de țări din Europa, 
America de Nord și de Sud, Asia, Africa și 
Oceania.

g

DN MARE OM DE STAT. STRĂLUCIT PROMOTOR AL IDEALURILOR PftCII SI PROGRESDLOI
Mărturii de înaltă stimă și prețuire, aprecieri elogioase pe toate meridianele

Militant 
pentru pacea lumii„Tovarășul Nicolae Ceaușescu, eminent conducător al poporului român, militant de seamă al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, desfășoară o amplă activitate internațională ca militant pentru pacea lumii".

Kim Ir Sen
secretar general al C.C. 

al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele R.P.D. Coreene

Rol activ, clarviziune 
în soluționarea 

problemelor mondiale„Dăm o deosebită apreciere rolului activ jucat de România prietenă, sub conducerea președintelui Nicolae Ceaușescu, clarviziunii și modului global în care acționează pentru pace, pentru ca popoarele să trăiască în relații de frăție și Înțelegere, conștienți că ființa umană este amenințată în momentul de față de cele mai grave șl mal diverse pericole și că se Impune să acționăm împreună pentru salvarea acesteia."
Mohamed Hosni Mubarak 

președintele Republicii Arabe Egipt

Intense dialoguri 
la nivel înalt„Echilibrul pe care reprezentanții României il aduc întotdeauna în cadrul diferitelor reuniuni internaționale, raporturile la scară mondială pe care le are președintele Nicolae Ceaușescu — reliefate de contactele sale cu prilejul vizitelor în străinătate, ca și ale unor șfefi de state în țara dumneavoastră — arată că în viața Internațională șeful statului român are un rol prețios, mereu crescînd. Apreciez că rolul președintelui Nicolae Ceaușescu în viața internațională va fi, în continuare, pozitiv, deoarece se bucură de înalt prestigiu, de considerație universală".

Giulio Andreotti 
ministrul de externe al Italiei

Eforturi susținute 
pentru dezvoltarea 

colaborării 
internaționale* *

'i nscriindu-se ca un eveni- 
f ment de cea mai pro-
* fundă rezonanță în ini

mile și conștiința întregului 
nostru popor, aniversarea zilei 
de naștere și a îndelungatei 
activități revoluționare a to
varășului Nicolae Ceaușescu 
prilejuiește, în același timp, o 
dată mai mult, omagierea pe 
diferite meridiane ale plane
tei a puternicei sale persona
lități, pune în lumină uriașul 
prestigiu internațional de care 
se bucură pretutindeni în 
lume secretarul general al 
partidului, președintele Repu
blicii.

Acest prestigiu este nemij
locit legat de vasta și 
neobosita sa activitate, de 
inițiativele și demersurile sale 
de larg răsunet, de contribu
ția inestimabilă pe care a 
adus-o și o aduce la soluțio
narea marilor probleme ale 
vremurilor noastre, la promo
varea nobilelor idealuri de 
independență și suveranitate, 
de pace și dezarmare, de în
țelegere și colaborare egală în 
drepturi între toate națiunile 
planetei.

Numeroși conducători de 
partid și de stat, șefi de gu
verne, reprezentanți de frun
te ai vieții internaționale au 
dat și dau o înaltă prețuire 
acestei activități care l-a con
sacrat ca unul din cei mai 
proeminenți și clarvăzători 
oameni politici ai contempora
neității, relevînd justețea și 
cutezanța ideilor președintelui 
României socialiste, originali
tatea și caracterul profund 
constructiv al soluțiilor pro
puse, imensul său travaliu po
litic pentru făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte, fără 
arme și războaie.

Această prețuire și-a găsit 
și își găsește, de asemenea, 
grăitoare expresii în apariția 
în diferite țări a noi și noi vo
lume conascrate operei teore
tice și practice de inestimabi
lă valoare a conducătorului 
partidului și statului nostru, 
in publicarea în ziare și re
viste de peste hotare a nu
meroase studii și articole 
omagiale, suplimente și ediții 
speciale, care vin, la rîndul 
lor, să evidențieze considera
ția și respectul unanim față 
de personalitatea președinte
lui României.

Întregul nostru popor este 
mândru că fiul cel mai iubit 
al națiunii noastre socialiste 
este pretutindeni apreciat ca 
una din marile personalități 
ale vremurilor contemporane, 
ale cărui idei, teze, poziții, de 
o atît de mare profunzime și 
bogăție, întrunesc cea mai 
largă audiență, răsfrîngîn- 
du-se, astfel, nemijlocit asu
pra prestigiului țării, confe- 
rindu-i o strălucire cum nu a 
cunoscut niciodată în milenara 
sa istorie.

„M-a impresionat personalitatea președintelui Ceaușescu șl rămîn cu impresii deosebite despre cel ce se află la conducerea României, țară dornică să-și dezvolte coope

rarea ei cu alte națiuni. România depune eforturi susținute pentru consolidarea păcii și înțelegerii, inclusiv prin numeroasele contacte directe care duc la dezvoltarea colaborării bilaterale, a colaborării internaționale".
Margaret Thatcher 

prim-ministru al guvernului 
Marii Britanii

Consecvență
în sprijinul dezarmării„Salut pe președintele Ceaușescu ca important om de stat care luptă pentru cauza păcii internaționale, a dezarmării și destinderii. Titlurile onorifice, premiile pentru pace și numeroasele distincții ce l-au fost acordate sînt o dovadă clară a stimei Înalte, internaționale de care se bucură".

Agatha Barbara 
președintele Republicii Malta

Susținător ferm 
al cauzei independenței„Poziția adoptată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de guvernul și poporul român a fost permanent pozitivă și de aceea cald apreciată 

de mișcările de eliberare din Africa și de S.W.A.P.O. îndeosebi. Ajutorul material considerabil primit din partea României a reprezentat pentru noi un important sprijin petjtru a continua lupta pentru eliberare națională".
Sam Nujoma 

președintele S.W.A.P.O.

Vocea unei națiuni 
suverane„Admir foarte mult activitatea președintelui Nicolae Ceaușescu pe arena internațională. Șeful statului român a făcut binecunoscute lumii pozițiile țării sale. A făcut să răsune cu autoritate vocea unei națiuni suverane. Consider ca fiind de mare importanță ideile, contribuția personală a președintelui României la edificarea unei noi ordini economice internaționale".

dr. Rafael Caldera 
senator, fost președinte 

al Venezuelei

Personalitate 
de dimensiuni mondiale„Președintele Nicolae Ceaușescu se impune azi ca o mare persona

litate politică. Renumele domniei sale depășește granițele României și ale Europei, dobîndind dimensiuni mondiale".
Gheorghios Mavros 

președintele Partidului 
Uniunea de Centru din Grecia

Acțiuni hotărîte 
pentru o lume eliberată 
de spectrul războiului„Rezonanța mondială a programului român pentru pace, admirația și respectul arătate de opinia publică de pe toate meridianele, de oamenii politici, de presa internațională, față de acțiunile ferme și consecvente ale președintelui Ceaușescu pentru construirea junei lumi eliberate de spectrul războiului se constituie tntr-o impresionantă realitate".

Bharadwaf Ramchandra 
deputat in parlamentul indian

Gîndire politică 
novatoare„Concepția novatoare, realistă a șefului statului român cu privire la realizarea unei lumi mai bune 

și mai drepte se reflectă practic în întreaga operă, în toate documentele la elaborarea cărora a luat parte, adoptate pe plan bilateral sau multilateral".
Hugo Adriaensens 

președintele grupului parlamentar 
de prietenie Belgia — România -

Ctitorul României 
modeme„Aflat la cîrma țării de peste două decenii, președintele Nicolae Ceaușescu a făcut din România nu numai o țară liberă i și suverană, ci șl una din cele I mal dinamice societăți contempo- I rane. Sub raportul progresului economic, ultimele două decenii pot fi socotite pe drept cuvînt «Ora României». Istoria va trebui să consemneze formidabila combustie morală ce a alimentat acest proces fără precedent, materializînd aspirațiile de veacuri ale unul popor. Marele merit al președintelui Ceaușescu este de a fi înțeles spiritul poporului său și de a-1 fi ridicat la rangul de politică națională".

Michael D, Pahis
editorul revistei „Greece's Weekly*
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