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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ! PRIMIRI LA PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
Ambasadorul Republicii Guineea-Bissau
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditarePreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, joi, 29 ianugrie, pe Ensa Mahatma Djandy, care și-a prezentat scrisorile de acreditare în calitate de ambasador extraordinar și ple nipotențiar al Republicii Guineea- Bissau în țara noastră. (Continuare in pagina a IV-a).
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In adunările generale ale oamenilor muncii din agricultură

RĂSPUNDERE COLECTIVĂ, 
RĂSPUNDERE PERSONALĂ

PENTRU PRODUCȚII MARI ÎN ACEST AN
■5încep adunările generale ale oamenilor muncii din unitățile agricole — întreprinderile agricole de stat, stațiunile pentru mecanizarea agriculturii, cooperativele agricole, instituțiile de cercetare și alte unități de stat — care vor face bilanțul activității de producție și economice din anul trecut și vor stabili măsuri pentru o activitate și mai rodnică in acest al doilea an al cincinalului actual.Oamenilor muncii din țara noastră le este acum bine cunoscut faptul, subliniat cu diferite prilejuri de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, că, în anul trecut, în domeniul agriculturii s-au obținut realizări însemnate. S-a realizat o recoltă de cereale de peste 28 milioane tone, cea mai mare din istoria țării noastre, sporuri importante de producție obținîndu-se, de altfel, în toate celelalte sectoare ale agriculturii. Referindu-se la aceste succese de seamă ale oamenilor muncii de pe ogoare, la plenara lărgită a Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor din decembrie anul trecut, secretarul general al partidului accentua : „Pu- ’m afirma că anul 1986 a martin moment de cea mai mare importanță în dezvoltarea agriculturii noastre socialiste, in înfăptuirea noii revoluții agrare".Este un adevăr de netăgăduit, evidențiat atît de rezultatele înregistrate pe ansamblul agriculturii, cit și de cele obținute de un mare număr de unități agricole. In anul 1986, pe întreaga suprafață cultivată la nivelul unui întreg județ, am numit județul Olt, ca de altfel și intr-un mare număr de unități agricole din toate județele țării, s-au realizat, practic Ia toate culturile, producții-record, la nivelul obiectivelor noii revoluții agrare, .iar .intr-un .. foacta

ADUNĂRILE SI CONFERINȚELE PENTRU DĂRI DE SEAMĂ SI ALEGERI IN ORGANIZAȚIILE 
DE PARTID-CU GlNDUL Șl PRIVIREA SPRE VIITOR

PROPRIETATEA SOCIALISTA 
sporește prin munca fiecăruia
Aceste zile, săptămînile ce vor urma vor fi, in întreaga țară, spațiul unor dezbateri a căror importanță nu poate fi îndeajuns subliniată. în organizațiile partidului se desfășoară adunările de dare de seamă și alegeri, iar în unitățile economice adunările generale ale oamenilor muncii și ale cooperatorilor — cadru concret, instituționalizat de manifestare a forței gîndirii colective, a capacității de creație politică și eco- nomico-socială a comuniștilor, a tuturor celor ce muncesc. Expresii ale democrației interne de partid, ale sistemului democrației muncitorești revoluționare, adunările sint chemate să se constituie in foruri de analiză exigentă, responsabilă a drumului parcurs pînă acum, de evaluare a rezultatelor, de dezbatere și adoptare a căilor și metodelor de urmat în activitatea viitoare.Prin caracterul lor larg, prin participarea tuturor celor ce muncesc în industrie și agricultură, în cercetare, în învățămînt, in toate domeniile de activitate, adunările de partid, adunările generale ale oamenilor muncii și ale cooperatorilor angrenează, practic, întregul popor, pe toți făuritorii bunurilor materiale și spirituale din patria noastră.Putem vorbi, fără teamă de a greși, despre un for de dezbatere democratică, revoluționară, la scara 
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mare număr de unități agricole s-au obținut producții apropiate de nivelul celor mai bune, de- monstrîndu-se că și în condițiile unui an mai puțin prielnic din punct de vedere meteorologic, prin muncă de calitate, pătrunsă de spirit de răspundere și dăruire, se pot obține producții bune și foarte bune. De fapt, acesta este principalul învăță- mint ce se desprinde din activitatea desfășurată în agricultură în anul trecut, și anume că rezervele existente — și s-a dovedit că în fiecare unitate există rezerve foarte mari — pot fi puse în valoare în mod superior, chiar în condiții climatice mai puțin prielnice, atunci cînd activitatea este bine gindită și organizată, cînd disciplina tehnologică și de producție este riguros respectată, cînd există responsabilitate și pasiune pentru a face temeinic tot ceea ce trebuie făcut. Tocmai de la această concluzie majoră trebuie să pornească dezbaterile din toate unitățile agricole, rostul principal al analizelor fiind acela de a pune în evidență cit mai clar tot ceea ce a fost bun, tot ceea ce s-a dovedit eficient din punct de vedere tehnic, organizatoric sau al activității de conducere, pentru ca. pe această bază, pornind de la experiența bună, să se poată stabili ce trebuie făcut, cum trebuie muncit și ce măsuri trebuie întreprinse, care să conducă la obținerea de rezultate superioare în acest an, astfel incit fiecare unitate agricolă să realizeze în cele mai bune condiții producțiile stabilite și să concure la un loc fruntaș, inclusiv la înaltul titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare". Este tocmai- ceea ce evidenția cu deosebită claritate secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la plenara Consiliului Național al Agriculturii. Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi ApeLor, subliniind că ;

țării întregi, un uriaș organism colectiv chemat să fructifice cadrul participativ creat în anii socialismului ; mai mult, chemat să se construiască în continuare pe el însuși prin amploarea, seriozitatea, responsabilitatea și temeinicia dezbaterilor, ca și a hotărîrilor ce se vor adopta.Adunările și conferințele pentru dări de seamă și alegeri sint chemate să se constituie in adevărate modele de dezbatere responsabilă, in spirit revoluționar a problematicii comuniștilor din organizația respectivă. Din multitudinea și complexitatea problemelor puse in discuție se detașează, fără îndoială, problemele economice. De fapt, toate firele duc către ele. Forța gîndirii colective este chemată să se exercite, în acest al doilea an al cincinalului, in găsirea celor mai potrivite căi, metode și instrumente prin care prevederile planului, indicatorii economici stabiliți pentru fiecare unitate să fie îndepliniți exemplar.Organizațiile de partid sînt chemate să găsească soluțiile practice, concrete pentru angajarea forțelor comuniștilor, ale tuturor forțelor la buna gospodărire a zestrei materiale încredințate colectivului de către societate. la promovarea progresului științifico-tehnic, la dinamizarea laturilor calitativ-intensive ale producției. Comuniștilor le revine sarcina 

„Va trebui ca, în adunările generale care urmează să aibă loc în această iarnă, să se discute, să se dezbată serios problemele — cooperatorii, muncitorii din toate sectoarele să-și îndeplinească misiunea lor de ade- vărați proprietari, producători și beneficiari, de stăpini a tot ceea ce se produce în țara noastră — deci și de stăpini ai agriculturii — și să acționeze, ca atare, ca adevărați proprietari și producători, pentru a determina conducerile să lucreze cum trebuie. Ei înșiși trebuie să se angajeze cu toate forțele pentru a participa activ la înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare".Sînt lucruri îndeobște cunoscute, dar care e necesar să fie repetate, că în decursul anilor, o dată cu procesul de modernizare și intensivizare a agriculturii, de creștere generală a nivelului de organizare și al competenței, s-au produs schimbări profunde și de ordin calitativ. Au crescut conștiința tuturor oamenilor muncii din agricultură, nivelul lor de pregătire profesională, formîndu-se un mare, număr de specialiști de înaltă calificare. Faptul este necesar să fie subliniat pentru a pune încă o dată în evidență cerința ca experiența, gindirea sănătoasă și priceperea oamenilor să fie cit mai bine puse în valoare cu prilejul pregătirii șl dezbaterilor din adunările generale, ca și în activitatea curentă, de zi cu zi. Stimularea opiniilor, exprimarea deschisă, directă sint de natură să contribuie la creșterea nivelului analizelor ce vor fi efectuate in adunările generale. Și este necesar, mai mult ca oricînd, să se asigure temeinicie, profunzime acestor analize, să fie înlăturate cu desăvîrșire manifestările de superficialitate întîlnite nu in puține cazuri cu prilejul dezbaterilor ce au loc in adunările generale din unele unități agricole.Complexitatea problemelor tehni

de a găsi acele modalități politice, organizatorice și educative, de a stabili acele metode care să cultive și mai puternic, și mai profund sentimentul de responsabilitate — la toți oamenii muncii — pentru buna gospodărire a unității economice respective. Cu alte cuvinte, organizațiile partidului sînt chemate să militeze cu perseverență pentru întărirea conștiinței de proprietari a celor ce muncesc, a răspunderii pentru mijloacele de producție încredințate de societate.Avem o bază tehnico-materială deosebit de puternică — rod al unor decenii de muncă încordată, al unor opțiuni strategice care și-au dovedit pe deplin justețea, al eroismului comuniștilor, al întregului popor, rod al revoluției socialiste. Astăzi, efortul nostru revoluționar — cu nimic mai prejos decit cel depus pină acum, ba In unele privințe chiar mai mare — este chemat să se îndrepte spre accelerarea dezvoltării intensive a economiei, a laturilor ei calitative, spre modernizarea ei. Este o vastă mișcare care nu poate fi gindită altfel decît ca o mișcare de masă, o mișcare a milioane de oameni care, mobilizați de comuniști, sînt conștienți că de efortul fiecăruia dintre ei depind prezentul și viitorul comun, sînt hotărîți să se autoperfecționeze. O importanță co

ce, de producție și economice ce stau in fața unităților agricole, a agriculturii în general cere o aprofundare temeinică a fiecărui aspect, a întregului și a amănuntului. Evident, punctul de pornire pentru ancorarea dezbaterilor in miezul problemelor și desfășurarea lor intr-un pronunțat spirit critic și autocritic de maximă exigență trebuie să-l constituie alcătuirea la un înalt nivel de competență a dărilor de seamă ce vor fi prezentate în adunările generale. Este o etapă de importanță cu totul deosebită pentru nivelul analizelor ce trebuie efectuate, căreia, din păcate, nu întotdeauna i se acordă o atenție corespunzătoare. Darea de seamă trebuie să fie rezultatul examinării foarte atente, amănunțite, a tuturor datelor, a tuturor aspectelor și a tuturor faptelpr care au reieșit din examinarea activității desfășurate in anul trecut. Ea trebuie să cuprindă interpretarea economică reală a modului de îndeplinire a tuturor indicatorilor de plan. Totodată, trebuie asigurată, mai mult ca în alte dăți, concretețea dărilor de seamă prezentate, în sensul de a se evidenția clar unde s-a muncit bine, cine și cu ce rezultate, ce greșeli s-au comis și cine se face vinovat de ele, înlăturîndu-se cu desăvîrșire aprecierile generale, ocolirea adevărului, aproximațiile și tratarea superficială, la suprafață a fenomenelor, mai ales a celor negative, care au avut loc in activitatea de producție, economică sau de conducere.Mai mult decît pînă acum, In scopul creării unei baze solide pentru înfăptuirea neabătută a tuturor programelor speciale privind creșterea producției vegetale și animaliere. trebuie gîndit în mod realist la fiecare din măsurile ce se propun, Ia fiecare din acțiunile ce se in-
(Continuare ip pag, p, A-V-a)

pleșitoare capătă, In acest efort colectiv, conștiința individuală, conștiința fiecărui comunist, a fiecărui om al muncii că el și nu altul este chemat să gospodărească exemplar avutul obștesc, că el și nu altul este cel de care depinde bunul mers al producției la locul respectiv. Fiecare la strungul său, la combina sa, la calculatorul ce i s-a încredințat trebuie să facă tot ceea ce depinde de el pentru ca unealta să dea randamentul pentru care a fost creată, să „cînte" fără greș partitura de instrument ce ii revine în orchestra care este unitatea socialistă respectivă.Organizațiilor de partid le revine marea răspundere de a educa spiritul de răspundere și de inițiativă al fiecărui om al muncii, de a determina asumarea conștientă de către fiecare a responsabilității plenare pentru munca sa, pentru activitatea sa. Ele sînt chemate ca — în paralel cu grija pentru îndeplinirea programelor adoptate la nivelul întreprinderii, al secțiilor ș.a.m.d., a măsurilor de anvergură adoptate — să determine gindirea și regîndirea de către fiecare om al muncii a rolului său personal în perfecționarea activității, în activitatea pentru buna utilizare a mijloacelor de producție, al căror coproprietar este, a răspun-
(Continuare in pag. a IV-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a primit, joi, pe Todor Stoicev, ambasadorul Republicii Populare Bulgaria la București, cu prilejul încheierii misiunii sale în țara noastră.
IDEI, TEZE, ORIENTĂRI DIN GINDIREA REVOLUȚIONARA 
A PARTIDULUI, A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU

Perfecționarea continuă 
a cadrului democratic

de conducere a societății
Intre trăsăturile definitorii ale devenirii societății noastre socialiste se "înscrie fără îndoială dezvoltarea democrației muncitorești revoluționare, ca un proces permanent, de largă deschidere ce modelează in mod decisiv fizionomia noii societăți, evidențiindu-i capacitatea inepuizabilă de progres și autoperfec- ționare, de afirmare viguroasă a valențelor creatoare ale muncii unui popor liber și stăpin pe destinele sale, care-și edifică în mod conștient propriul viitor. Acționînd statornic pentru realizarea obiectivului strategic al etapei actuale privind trecerea României la un stadiu superior de dezvoltare, pentru _ crearea unei economii moderne, de înaltă eficiență și productivitate, in măsură să asimileze organic cele mai noi cuceriri ale revoluției științifi- co-tehnice. Partidul Comunist Român se preocupă totodată în mod consecvent de dezvoltarea și perfecționarea cadrului democratic al societății noastre, care asigură participarea tot mai largă a oamenilor muncii la organizarea și conducerea vieții e- conomico-sociale.Proiriotorul con secvent al acestei orientări in teoria și in practica construcției socialismului in țara noastră este secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ctitorul României socialiste moderne, conducătorul revoluționar care a adus o contribuție determinantă la elaborarea unei viziuni noi, originale despre afirmarea principiilor democrației socialiste in strinsă legătură cu cerințele și problematica dezvoltării economico- sociale in fiecare etapă a procesului revoluționar.întregul nostru popor a omagiat în aceste zile cu sentimente de aleasă cinstire, dragoste și recunoștință îndelungata și rodnica activitate revoluționară desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, spiritul nou promovat de secretarul general al partidului în toate domeniile vieții sociale, spirit ce a marcat în mod decisiv atît transformările profunde care au avut loc în ultimele două decenii în societatea noastră socialistă, cit și, mai ales, participarea activă a clasei muncitoare, a întregului popor la înfăptuirea acestor transformări în cadrul creat de noile organisme democratice.
Dezvoltarea democrației 

socialiste și creșterea 
rolului conducător 
al partidului — 

procese interdependenteSecretarul general al partidului nostru a fundamentat cu rigoare științifică, încă de la Congresul al IX-lea, teza așezării socialismului pe baze democratice largi și solide, intr-un cadru organizatoric adecvat,
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MARELUI EROU AL PA TRIEI - OMAGIUL 
PARTIDULUI, OMAGIUL POPORULUI

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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Expresii ale înaltului prestigiu internațional 
al președintelui Nicolae Ceaușescu 

Mesaje de felicitare de peste hotare cu prilejul aniversării 
zilei de naștere

In timpul convorbirii care a avut Ioc cu acest prilej au fost subliniate bunele relații de prietenie și colaborare statornicite între partidele, țările și popoarele noastre, precum și dorința întăririi și amplificării lor in continuare, atît pe plan bilateral.

care să permită participarea directă și efectivă a oamenilor muncii la conducerea societății. Teza unității dintre socialism și democrație constituie astfel o componentă intrinsecă. organic integrată activității politice concrete, de edificare a socialismului.Intemeindu-se pe analiza atentă și aprofundată a specificului condițiilor de afirmare a noii orînduiri, pe concluziile desprinse din generalizarea experienței acumulate în construcția socialistă și în evoluția societății contemporane în ansamblu. tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului nostru. a pus în evidență adevărul fundamental că ■ socialismul face nu 
„Nu se poate concepe socialismul 

fără o largă democrație revoluționară, 
fără participarea activă a poporului la 
conducerea tuturor sectoarelor de ac
tivitate! Dar, pornind de aici, înseam
nă că trebuie să înțelegem că această 
largă democrație revoluționară trebuie 
realizată în noile condiții istorice, 
cînd au dispărut clasele exploatatoare 
și cînd trebuie să asigurăm calea spre 
o deplină omogenizare și unitate a 
societății noastre socialiste".

NICOLAE CEAUȘESCU

numai posibilă, dar și obiectiv necesară edificarea unui tip nou de democrație, muncitorească, revoluționară, superioară oricăror forme și structuri democratice cunoscute de orinduiriîe care s-au succedat in evoluția istorică a societății omenești. Esența nouă și temeiul superiorității democrației noastre, rolul și funcțiile ei își au izvorul în adîn- cile transformări revoluționare pe care le-a cunoscut societatea românească în anii construcției socialiste. Aceste transformări au arătat că socialismul creează premisele înfăptuirii unei adevărate democrații pentru toți oamenii muncii, dar și faptul că el este, la rîndul său, produsul activității creatoare, conștiente a oamenilor muncii, al exercitării de către popor a dreptului lui suveran de a participa la dezvoltarea și înflorirea vieții materiale și spirituale a societății, la conducerea treburilor țării.Viața, experiența însăși a construcției socialiste au demonstrat existenta unui raport de intercondi- ționare și unitate organică dintre socialism și democrație, în sensul că socialismului îi este inerentă o largă democrație. „Numai cu participarea tuturor oamenilor muncii — arăta in acest sens tovarășul Nicolae Ceaușescu — putem soluționa in mod corespunzător problemele complexe ale întregii activități. Socialismul il construim cu oamenii și pentru oameni și ei sint deci cei care hotărăsc asupra felului cum trebuie să arate socialismul pe care il realizăm".Nucleul întregului sistem al democrației noastre muncitorești revoluționare il constituie partidul co

cit și pe arena internațională.Ambasadorul bulgar a adresat calde mulțumiri pentru sprijinul ce i-a fost acordat de președintele Nicolae Ceaușescu, de Consiliul de Stat și guvernul român în îndeplinirea misiunii sale în țara noastră.

munist, centrul vital al întregii societăți. Exercitarea de către partid a rolului de forță politică conducătoare a societății noastre s-a manifestat ca un factor de regenerare și de dinamizare a procesului democratic. fiind nu doar chezășia înaintării victorioase pe calea socialismului, ci însăși condiția primordială a înfăptuirii în mod democratic a socialismului cu poporul și pentru popor. Partidul nostru și-a îndeplinit și își îndeplinește în mod strălucit misiunea, răspunderile încredințate de popor, de a-i conduce destinele în epopeea înălțării celei mai drepte și echitabile societăți umane, datorită faptului că și-a conceput rolul său, că a acționat și acționează în permanență pentru realizarea lui în- tr-o perspectivă profund democratică. In cuvîn- tarea rostită cu prilejul solemnității de omagiere a zilei de naștere și a îndelungatei sale activități revoluționare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat în a- cest sens ideea că „nu se poate concepe democrația socialistă, revoluționară, dezvoltarea societății fără a asigura creșterea puternică a rolului partidului, a forței șl cutezanței sale revoluționare — ca centru vital al întregii națiuni, de la care emană și trebuie să emane întotdeauna clarviziunea, să pună în mișcare întregul nostru popor și să dinamizeze forțele creatoare ale națiunii pe drumul luminos al comunismului în România".A devenit un adevăr axiomatic faptul că asumarea rolului de forță politică conducătoare în societate este concepută de către partidul nostru în strînsă legătură cu clasa muncitoare. Subliniind că partidul va fi puternic și își va îndeplini exemplar rolul său numai împreună cu masele, cu întregul popor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a formulat cerința permanent actuală a realizării atribuțiilor și îndatoririlor partidului intr-un dialog permanent cu oamenii muncii, prin integrarea organică a comuniștilor, a organelor și organizațiilor de partid în activitatea întregii societăți.Sub îndrumarea directă a partidului, din inițiativa și cu contribuția hotărîtoare a secretarului său general, a fost creat și perfecționat necontenit, în strînsă legătură cu mersul înainte al vieții economico- sociale, un cuprinzător și complex sistem unitar de conducere a țării de către popor — format din organisme larg reprezentative, la nivel național, cit și în unitățile economi- co-sociale — o democrație muncitorească, revoluționară, de tip nou, care asigură participarea directă, permanentă și sistematică a clasei muncitoare, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate. Ia conducerea unităților economice și sociale, instituțiilor științi-
(Continuare în pag. a Il-a)
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mărețe Împliniri, obiective însuflețitoare
ALE „EPOCII NICOLAE CEAUȘESCU"

AMPLĂ FRESCĂ A PATRIEI, INSPIRATĂ
DIN IZVORUL VIU AL VIEȚII §1 MUNCII POPORULUI

Strălucită afirmare 
a științei românești

Expresie firească a angajării, a implicării profunde in viața întregii societăți, afirmarea din punct de vedere artistic a plasticii românești are loc. an de an, la tot mai înalte cote calitative. Stau mărturie în acest sens marile expoziții colective care au atras de fiecare dată atenția asupra unui potențial artistic remarcabil, prin lucrări care au contribuit. în succesiunea unei generoase tradiții, firește cu mijloace contemporane, la reflectarea muncii și vieții poporului nostru, a tot ce s-a construit frumos și durabil pe pămintul românesc. In bilanțul bogat al faptelor cu care se mindrește astăzi întregul popor stă temeiul încrederii în viitoare dezvoltări, în capacitatea artei noastre de a întruchipa în noi și noi opere marile împliniri ale construcției socialiste din acești ani ai celei mal rodnice epoci din istoria țării.Rostită în culoare, in volumele sculpturii. cu mijloacele desenului sau cu eleganța proprie artelor decorative, integrarea în inima patriei de azi este un adevăr evident al expoziției omagiale organizate în sălile Dalles de Consiliul Culturii și Educației Socia-' liste în colaborare cu Uniunea artiștilor plastici. Omagiul adresat de artiștii întregii țări cu prilejul aniversării zilei de naștere și a îndelungatei activități revoluționare a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU este, așa cum se constituie din lucrările expoziției, un omagiu adus exemplarei sale personalități, vieții și luptei sale revoluționare și, totodată, un omagiu adus marelui ctitor de țară nouă prin prezentarea, într-o diversitate de modalități artistice, a unor lucrări năzuind să Înfățișeze succesele și realizările durabile obținute în toate domeniile vieții noastre economice, sociale, politice, culturale, cu deosebire în anii ce au urmat Congresului al IX-lea al partidului.Portretele care-1 înfățișează pe conducătorul iubit și stimat al tării, alături de tovarășa Elena Ceaușescu, în momente de istorică însemnătate pentru devenirea contemporană a României se alătură pe simezele expoziției din sălile Dalles unor ample compoziții care constituie deopotrivă un omagiu adus glorioasei istorii contemporane a poporului nostru, izbînzilor sale obținute sub conducerea partidului, nemijlocit a tovarășului Nicolae Ceaușescu, în „Epoca de aur“ a României.

în acest moment aniversar, cu ecouri atît de adinei în conștiința întregului popor, expoziția prezintă, așa cum era și firesc, la loc de cinste portretele tovarășului Nicolae Ceaușescu, evocări ale momentelor luptei desfășurate în ilegalitate, evocarea memorabilului proces de la Brașov sau a eroicului 1 Mai 1939, alături de compoziții înfățișindu-1 pe președintele țării, alături de tovarășa Elena Ceaușescu, înconjurați de oameni ai muncii, de vîrstnici și tineri, în timpul numeroaselor vizite de lucru întreprinse pe cuprinsul întregii țări. Semnate de Ion Jalea, Eugen Palade, Constantin Nițescu, Ion Bițan, Vladimir
însemnări despre expoziția „Omagiu"

Șetran, Vasile Pop Negreșteanu, Dan Hatmanu, Elena Greculesi, Gheorghe Ioniță, Eftimie Modîlcă, Florin Musta, Mariana Ionașcu, Ion Pândele, Ion Țarălungă, Albin Stă- nescu și alții, aceste lucrări exprimă o unanimă și aleasă prețuire pentru strălucitul conducător al partidului și țării, pentru activitatea neobosită și clarvăzătoare pe care, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, o desfășoară pentru progresul continuu al patriei, pentru un viitor tot mai înfloritor al poporului.Paralel, pe simezele sălii Dalles, este prezentată o amplă retrospectivă de înaltă ținută profesională a creației artistice românești. Exigența manifestată de artiști dintre cei mai cunoscuți față de propria creație este de natură să reflecte și acum un impact decisiv cu realitățile politice, economice, sociale ale țării. Dar mai ales să reflecte în chip concret efectele îndemnului adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu în toate întîlnirile cu creatorii de a descifra aspectele cele mai caracteristice ale vieții și muncii desfășurate, azi, pretutindeni pe cuprinsul patriei. Lucrările reflectă cu claritate un adevăr — acela că gradul de afirmare a personalității creatoare este cu atît mai ridicat cu cît istoria, cultura, aspirațiile întregului popor se manifestă mai puternic implicate în produsul acestei creații.

Grija cu care secretarul general al partidului a afirmat necesitatea păstrării inestimabilului tezaur al spiritualității românești, ca și privirea sa necontenit îndreptată spre viitor, îndemnul său permanent de a descifra fenomenele cele mai adinei ale vieții contemporane, de a contribui la modelarea conștiințelor, la crearea unui mediu modern de viață și de lucru și-au aflat expresia într-o artă de calitate, o artă angajată în sensul acelei înalte legături cu spiritualitatea românească la care ne refeream. „Eficiența artistică, politică și ideologică, spunea în acest sens tovarășul Nicolae Ceaușescu, nu este cu nimic mai puțin impor

tantă decît eficiența economică! Desigur, fără o activitate economică eficientă și rentabilă nu putem desfășura nici activitatea de creație ; dar, Ia rindul lor, creația, activitatea politico-educativă au un rol foarte important in creșterea eficienței economice, în ridicarea nivelului general al întregii noastre activități sociale". Multe din lucrările actualei expoziții reflectă tocmai această atitudine deosebit de fertilă pe plan cultural. Lucrările de pictură, de exemplu, au analizat și transpus prin intermediul culorii scene și imagini desprinse din realitatea cotidiană a României de azi, momente care s-au impus ca semnificative prin adevărul uman conținut. De altfel, această raportare permanentă la realitate, această continuă aspirație de a scruta expresii și atitudini omenești, de a aduce în imagine aspecte dintre cele mai caracteristice dezvoltării industriei sau agriculturii contemporane le conferă un pregnant dinamism al prezenței în actualitate. Și n-ar fi decît șă ne referim la ample compoziții cum sint „De ziua recoltei" de Ligia Macovei sau „Vremea secerișului" de Maria Mihalache Blen- dea, imaginea constructorilor metroului bucureștean evocată de Di- mitrie Grigoraș sau aceea a sudorilor trasată de Spiru Chintilă, imaginea simbolică a „Flamurilor" de V.

Streletz sau a „Imnului" de Constantin Blendea, solemnitatea unor compoziții ca acelea semnate de Ion Sălișteanu, Ion Grigore, cadența amplă a lucrărilor realizate de Getta Mermeze, accentele festive ale „Sărbătorii" de Vasile Pop Negreșteanu, sau ale lucrării intitulate de Elena Uță Chelaru „Cîntarea României", gindul generos al dorinței de pace întruchipat în compozițiile lui Nicolae Apostol, Vladimir Șetran și Decebal Nițulescu. Sint lucrări în care, cu sinceritate și dăruire, artiștii au întreprins analize atente ale chipurilor sau mișcărilor, au surprins expresii și atitudini revelatoare. Ar fi de relevat în acest 

sens consecvența fiecăruia dintre expozanți față de mijloacele artei cu care s-a afirmat, față de acele forme și modalități de limbaj, capabile să exprime cel mai bine, cel mai percutant propriile căutări artistice. Apelînd la inepuizabila sursă de inspirație pe care secretarul general al partidului o numea „izvorul viu al muncii și vieții poporului nostru", artiștii contemporani și-au asumat responsabilități civice in procesul elaborării unei arte ancorate în actualitate, pline de semnificații contemporane. Ei au fixat in imagini complexe, evocatoare imaginea marilor citadele ale industriei moderne, monumentala magistrală albastră pe care o reprezintă Canalul Dunăre — Marea Neagră sau realizări de importanța metroului bucureștean. Imaginea impresionantă a peisajelor industriale contemporane — și n-ar fi decît să amintim aici peisajele industriale prezentate in expoziție de Augustin Costinescu, Iulia Hălăucescu, Rodica Anca Marinescu, Marcel Bejgu și alții — varietatea și frumusețea peisajului, rodnicia pămîntului românesc au fost și au rămas de-a lungul timpului fecunde izvoare ale creativității. Multe din lucrările de acum aduc în atenție tendințe variate de a lega, într-o semnificație generalizatoare, cu implicații multiple elemente ale universului naturii, astfel Incit pei

sajul ca gen deosebit de viabil în pictura contemporană românească să-și poată afirma în continuare puterea de iradiație poetică, capacitatea de a cristaliza o atmosferă afectivă. Și lucrul este vizibil nu numai în peisaj, ci și în imaginea variată a roadelor pămîntului și florilor. Artiști dintre cei mai cunoscuți, printre care am aminti pe Viorel Mărginean, Ion Gheorghiu, Constantin Piliuță, Iacob Lazăr, au adus în imagine asemenea aspecte fixate în poezia lor inepuizabilă.Plasată pe aceleași coordonate de explorare fecundă a realității, sculptura aduce prin cîteva exemple semnificative aspirația spre sinteză și esențializare ca în lucrările devenite antologice pentru istoria contemporană a sculpturii noastre, cum ar fi acelea semnate de Ion Irimescu sau Ion Vlasiu, dar și prin numeroase lucrări semnate de artiști dintre cei mai cunoscuți, printre care Gabriela Manole Adoc, lorgos Iliopolos, Dumitru Paslma și alții.închinate unor variate evenimente ale vieții noastre social-polltice, luptei pentru pace sau aniversării a 65 de ani de la crearea Partidului Comunist Român, afișele politice se dovedesc și de această dată a fi o formă eficientă a graficii militante, capabilă să se adreseze unor largi categorii de public într-un limbaj simplu, clar, direct.Cu mijloace specifice, artele decorative (și am remarca în mod special tapiseriile Ilenei Balotă sau Marianei Oloier, ca și numeroase exemplare de ceramică și sticlărie) răspund aceluiași imperativ de largă implicare socială.Semnificativ intitulată „Omagiu", expoziția ilustrează în chip edificator receptivitatea la ceea ce oferă mai caracteristic mediul înconjurător, exprimă și de această dată, bineînțeles în funcție de legitățile impuse de fiecare domeniu artistic în parte, preocuparea de a valorifica aspecte definitorii ale vieții și muncii poporului nostru, configurarea unei spiritualități, calitativ noi, rod al înfăptuirii, sub conducerea partidului, a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a mărețelor planuri de dezvoltare multilaterală a patriei, de înscriere a ei în mereu mai ample și înalte orizonturi de progres și civilizație socialistă.
Marina PREUTU

Momentele Încărcate de vie emoție ale aniversării zilei de naștere și a îndelungatei activități revoluționare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, omul de geniu căruia națiunea română i-a încredințat, prin voință unanimă, înfăptuirea înaltelor sale aspirații de libertate și progres nutrite de toate generațiile care ne-au precedat pe scara timpului, prilejuiesc tuturor oamenilor de știință, lucrătorilor din domeniile tehnicii de calcul și informaticii aleasa exprimare a stimei și nemărginitei recunoștințe pentru făuritorul de epocă nouă, epocă de adînci transformări revoluționare a societății românești.Noul statut acordat științei șl tehnologiei este nemijlocit legat de contribuția novatoare și de activitatea directă a secretarului general al partidului, care, înțelegînd profund rolul cercetării științifice Sn revoluționarea existenței umane, arăta încă din anul 1965 : „A subaprecia rolul științei, a nu depune eforturi susținute pentru stă- pînirea marilor ei cuceriri înseamnă a te condamna cu bună știință Ia stagnare și înapoiere".Abordînd problemele teoretice ale revoluției științifice și tehnice contemporane în strlnsă interconectare cu necesitățile economice și sociale, tovarășul Nicolae Ceaușescu a formulat cerința fundamentală a promovării prioritare a cercetărilor în domeniile de vîrf, printre care se situează tehnica de calcul și informatica. Rod al gîndirii creatoare a secretarului general al partidului, conceptul românesc de dezvoltare a tehnicii de calcul și informaticii ca factori de modernizare a economiei naționale și-a confirmat pe deplin viabilitatea. Procesul de informatizare ca formă a progresului științific și tehnic s-a desfășurat pe baza unor importante hotă- rîri elaborate sub directa îndrumare șl cu contribuția determinantă ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, si- tuînd țara noastră printre cele dinții state care lși propun programe de Informatizare unitară a Întregii economii.Tehnica de calcul șl informatica românească au cunoscut ritmuri ascendente de dezvoltare, au pătruns In toate ramurile economiei noastre socialiste, contribuind la creșterea productivității muncii, la ridicarea parametrilor calitativi și de competitivitate ai produselor șl tehnologiilor, la modernizarea și re- modelarea proceselor de producție, a structurilor industriale și de conducere, determinînd schimbări profunde în rancțamentul, caracterul și conținutul muncii de concepție și de execuție.Se poate afirma că tehnologia Informatică constituie unul dintre domeniile care vor influența intr-un înalt grad modernizarea și perfecționarea forțelor de producție ale societății noastre, tncadrîndu-se în mod organic în politica partidului de edificare a unei economii intensive, de accentuare a rolului științei și a efortului uman creator in progresul material și spiritual al națiunii.Programul-directivă de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și introducere a progresului tehnic în perioada 1981—1990 și direcțiile principale pînă în anul 2000. a cărui realizare este coordonată cu înaltă competență de către tovarășa academician doctor inginer Elena 

Ceaușescu, președintele Consiliului Național al Științei și Invățămîn- tului, prevede sarcini de mare importanță în ceea ce privește realizarea unor noi mijloace ale tehnicii de calcul, dezvoltarea de sisteme și programe Informatice pentru toate ramurile economiei. In acest sens, activitatea de cercetare și micro- producție a Institutului pentru tehnică de calcul și informatică se desfășoară în strînsă legătură cu cerințele înfăptuirii unor programe de interes național, cum sînt programul energetic, programul minier, precum și cele privind perfecționarea organizării și modernizarea proceselor de producție, cercetarea și proiectarea asistate de calculator, automatizarea flexibilă. Dezvoltarea producției de minical- culatoare de mare productivitate, de microcalculatoare și calculatoare individuale, de terminale universale și specializate, de echipamente periferice și sisteme de calcul pentru medii industriale cu condiții grele, de stații de lucru pentru diferite domenii, precum și realizarea de programe informatice de proiectare, fabricație și automatizare flexibilă pentru conducerea proceselor tehnologice, pentru instruire, medicină, arhitectură, meteorologie vizează, cu deosebire, antrenarea resurselor proprii de creativitate și inteligentă.Specialiștii din Institutul nostru lși asumă cu răspundere și cutezanță misiunea de slujitori ai științei românești, puternic mobilizați de aprecierea de înaltă semnificație a tovarășului Nicolae Ceausescu : „Ne aflăm într-o etapă de dezvoltare hotărîtoare pentru viitorul poporului nostru, în care cercetarea științifică și tehnica românească trebuie să acționeze cu toată îndrăzneala șl fermitatea, cu înaltă răspundere și exigență pentru modernizarea și ridicarea nivelului tehnic ai întregii producții, astfel incit participarea științei românești să aibă un rol decisiv in realizarea programului partidului, in ridicarea nivelului de civilizație al patriei noastre".Oamenii de știință, toți lucrătorii din domeniul tehnicii de calcul și informaticii, lnmănunchind, alături de întregul popor român, calde și profunde sentimente, își exprimă la înalta aniversare a tovarășului Nicolae Ceaușescu recunoștința pentru dezvoltarea armonioasă și multilaterală ă țării, pentru așezarea omului intr-un cîmp de afirmare creativă, de libertate și demnitate, pentru exemplul de dăruire revoluționară oferit zi de zi.Venim la aniversarea zilei de naștere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, neobositul erou al gîndului și al faptei, simbol al cutezanței și înțelepciunii, eroul păcii și înțelegerii intre popoare, inițiator și promotor al unei noi conduite pe scena politică a lumii, al progresului spre pace al întregii omeniri, cu omagiu și fierbinte urare de ani mulți, în deplină sănătate, întru fericirea și gloria neamului nostru, pentru înflorirea economiei, științei și culturii românești.
Nicolae Badea-DINCA secretar al comitetului de partid de la Institutul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru tehnică de calcul și informatică

Cu sentimentul unanim al țării
Aniversarea zilei de 

naștere și a îndelun
gatei activităfi revolu- 
ționar-patriotice a 
tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al 
Partidului Comunist 
Român, președintele 
Republicii Socialiste 
România, ne prileju
iește, și in ce pri
vește drumul muzi
cii românești, in ul
timele decenii, un 
bilanț de înaltă sem
nificație tocmai pen
tru acest eveniment 
aniversar de excepție, 
sărbătorit acum cu 
ardoare de întreaga 
națiune română. Sem
nificativ, pentru că 
dezvoltarea impetuoa
să și fără precedent a 
muzicii contemporane 
românești este strins 
legată — ca toate ce
lelalte domenii de ac
tivitate socială din 
țara noastră — de re
petatele demersuri o- 
rientative și stimula
torii pe care secreta
rul general al parti
dului le-a adresat, cu 
generozitate și adincă 
înțelegere a fenome
nelor, creatorilor de 
frumos in sfera ar
tei sonore. Grație 
marilor deschideri tra
sate cu cutezanță re
voluționară, pentru 
o întreagă epocă, de 
istoricul Congres al 
IX-lea al Partidului 
Comunist Român, crea
ția muzicală din Româ
nia socialistă a dobin- 
dit an de an tot mai 
ample și mai nuanțate 
valențe. O eferves
cență de stiluri ine
puizabile, o fantezie 
creatoare, plină de o- 
riginalitate, ingenios 
racordată la tot ceea 
ce e mai nou — mai 
ales sub raport tehnic 
— in acest domeniu,

dar, totodată, riguros 
autocontrolată și sub
ordonată țelului ur
mărit, o diversitate 
distinctă în gindire, 
dublată insă de o uni
tate de simțire indes
tructibilă, iar mai pre
sus de toate acestea 
un ideal estetic uma
nist-socialist și patrio- 
tic-revoluționar de cea 
mai nobilă esență. In 
deplină consonanță cu 
ideologia vizionară a 
Partidului Comunist 
Român, cu tezele teo
retice ale secretarului 
său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — 
iată, in citeva cuvin
te, ceea ce caracteri
zează muzica româ
nească de azi. Pe de 
altă parte, se poate a- 
firma că tot ce este 
mai valoros și mai du
rabil fn muzica creată 
sub aura socialistă a 
acestor ani nu face 
alta decit să continue, 
la parametri superiori, 
traiectoria aspirați
ilor majore ale ma
rilor noștri înaintași, 
care, in condiții dintre 
cele mai vitrege, și-au 
pus tot talentul și e- 
nergia in slujba pro
pășirii patriei și po
porului, promovării 
unui spirit de profund 
umanism și pașnică 
conlucrare intre toti 
oamenii: căci, așa cum 
spunea George Enescu, 
„menirea sfintă a mu
zicii este să stingă 
urile, să potolească 
patimile și s-apropie 
inimile intr-o caldă-n- 
fățișare, așa cum 
a-nțeles-o măreața an
tichitate creind mitul 
lui Orfeu". Cu atît mai 
mult azi — in condiți
ile cind un război a- 
tomic amenință în
treaga planetă — noi, 
compozitorii, insușin-

du-ne in profunzime 
vibrantele chemări ale 
secretarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de 
a face totul pentru 
salvgardarea păcii și 
apărarea vieții tutu
ror popoarelor, am în
țeles și ințelegem să 
folosim la maximum 
eficiența — pe cit de 
subtilă, pe atit de pe
netrantă — a muzicii, 
in scopul revoluționa
rii și mobilizării con
științelor, al înnobilă
rii spirituale a oame
nilor, al înfloririi con
tinue a patriei noastre.

In aceste zile de in
tensă vibrație patrio
tică, cind, cu prilejul 
aniversării zilei de 
naștere a celui care, 
cu exemplară tinerețe 
revoluționară, condu
ce de peste douăzeci 
de ani destinele pa
triei, poporului, parti
dului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în
treg poporul a dat 
glas profundului său 
omagiu, și gindurile 
exprimate de oamenii 
de artă constituie un 
ferm angajament pen
tru prezent și viitor și 
sint, totodată, expre
sia celor mai alese 
sentimente de patrio
tic devotament și 
înaltă considerație pe 
care oamenii de artă, 
compozitorii, alături 
de toți oamenii mun
cii din patria noastră, 
le nutresc față de 
proeminenta sa per
sonalitate, față de 
înaltul său patriotism 
și spirit revoluționar, 
față de istorica operă 
de construcție socia
listă pe care o condu
ce cu pilduitoare clar
viziune, cu profund 
umanism.
Theodor BRATU

Perfecționarea continuă a cadrului democratic de conducere a societății
(Urmare din pag. I)fice. cultural educative, a unităților administrativ-teritoriale, a întregii societăți.

Autoconducere 
și răspundere 
muncitoreascăSuportul trainic pentru manifestarea largă a întregului sistem al democrației noastre socialiste 11 constituie afirmarea puternică a autoconducerii muncitorești și auto- gestiunii economico-financiarc. înlocuirea principiului conducerii unipersonale cu cel al conducerii colective. prin înființarea, cu peste 15 ani în urmă, a consiliilor oamenilor muncii în toate întreprinderile, centralele industriale și în alte unități socialiste de stat, lărgirea competentelor și creșterea ponderii muncitorilor în componența acestor organisme. instituționalizarea adunărilor generale ale oamenilor muncii ca foruri supreme de conducere colectivă. promovarea, in ultimii ani, a noului mecanism economico-finan- ciar au asigurat cadrul propice manifestării tot mai puternice a rolului conducător al clasei muncitoare în edificarea noii orîndulri.Integrată organic strategiei partidului nostru de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate șl înaintare a tării spre comunism, autoconducerea muncitorească reprezintă, in condițiile României, forma cea mai cuprinzătoare de participare directă a maselor la conducerea societății, o expresie a afirmării cres- cinde a rolului clasei muncitoare, al tuturor oamenilor muncii in conducerea societății. Așa cum aprecia tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al III-lea al oamenilor muncii, dispunem acum de un sistem de autoconducere și de un sistem economico-financiar corespunzător etapei de dezvoltare a societății noastre, care îmbină în mod armonios interesele -generale cu interesele personale ale fiecărui proprietar și producător, ale fiecărui om al muncit Viața, experiența practică 

a procesului revoluționar au demonstrat justețea și viabilitatea autoconducerii, a formelor democratice de organizare și conducere instituite In tara noastră. In calitate de proprietari, producători și beneficiari ai avuției naționale, oamenii muncii din toate unitățile economice și instituțiile social-culturale. consiliile de conducere și adunările generale din aceste unități poartă întreaga răspundere în fața poporului, a organelor statului democrației muncitorești revoluționare pentru gospodărirea cu maximă eficiență a părții din proprietatea întregului popor încredințată spre administrare, pentru ridicarea nivelului tehnic, calitativ și creșterea eficienței economice a întregii activități de producție.Pornind de la bogata experiență acumulată in toată această perioadă care a trecut de la instituționalizarea principiilor autoconducerii muncitorești, ale autogestiunii eco- nomico-financiare, de la faptul că nu în toate sectoarele de activitate s-au aplicat cu fermitate aceste principii, partidul nostru a stabilit și adoptat în ultimul timp noi măsuri de perfecționare a sistemului autoconducerii și autogestiunii. Acestea au în vedere întărirea răspunderii consiliilor de conducere și a adunărilor generale in organizarea întregii activități economico-sociale, a ordinii și disciplinei in toate unitățile, la fiecare loc de muncă, întărirea principiilor autofinanțării, realizarea de către flecare unitate economică a bugetului propriu de venituri și cheltuieli, asigurînd pe această cale, șl nu prin recurgerea in orice împrejurări la credite, a fondurilor necesare desfășurării procesului de producție.Tezele și orientările cuprinse in cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, rostită cu prilejul sărbătoririi zilei sale de naștere, au o excepțională importanță principială șl practică pentru înțelegerea corespunzătoare a conținutului și funcțiilor democrației in condițiile istorice actuale ale societății noastre, cind au dispărut clasele exploatatoa

re și s-a făurit un amplu sistem original de organisme si forme de participare a oamenilor muncii la conducerea tuturor sectoarelor de activitate. Așa cum sublinia secretarul general al partidului, nu se poate concepe. în aceste condiții, funcționarea organismului social, a sistemului de organizare democratică al societății noastre prin desfășurarea de la sine, intimplătoare a activității diferitelor componente, în virtutea faptului că fiecare unitate economică ar purta în mod exclusiv răspunderea pentru propria activitate.Ca partid revoluționar, care poartă răspunderea tn fața clasei muncitoare, a poporului pentru înfăptuirea programului de edificare a socialismului și comunismului tn România, partidul nu poate rămine în afara problemelor majore pe care le Implică conducerea științifică a tuturor sectoarelor de activitate, ci se integrează organic în activitatea întregii societăți, îndeplinindu-și rolul politic conducător, de centru vital al națiunii socialiste. „Autoconducerea, autogestiunea — aprecia tovarășul Nicolae Ceaușescu In cuvintarea recentă — înseamnă creșterea răspunderii fiecărui colectiv, • fiecărui grup de oameni dintr-un sector sau altul in buna gospodărire, dezvoltarea șl realizarea obiectivelor încredințate, răspnnzind insă pentru aceasta In fața statului, a poporului, partidul constituind forța conducătoare care poartă răspunderea pentru felul în care fiecare sector își desfășoară activitatea".
Deplina unitate 

dintre partid și poporComunicarea tot mal strînsă cu masele populare, dialogul și consultarea cu oamenii muncii, cu toate categoriile de cetățeni, reprezintă una din laturile de bază ale democrației noastre socialiste care a do- bîndit o largă consacrare tn activitatea politică șl organizatorică a partidului. Instituit de secretarul ge

nerai al partidului și promovat tn mod statornic, ca unul din principiile fundamentale de conducere a societății, dialogul permanent dintre factorii politici și popor a îmbrăcat forme și metode multiple, cerute și facilitate, totodată, de largul cadru organizatoric al democrației muncitorești revoluționare. Amplul dialog cu poporul realizat de tovarășul Nicolae Ceaușescu în vizitele de lucru făcute în județele țării. în întreprinderi și instituții, în cadrul cărora se discută și se rezolvă operativ, la fața locului, cu colectivele respective probleme esențiale ale activității acestora ; dezbaterea problemelor fundamentale ale politicii interne și externe, prin publicarea principalelor proiecte de legi și hotărîri Înainte de a fi a- doptate ; congresele, conferințele, consfătuirile, ședințele și întîlnirile de lucru organizate din inițiativa secretarului general al partidului cu cadre de conducere și oameni ai muncii din toate domeniile de activitate. sînt practici intrate definitiv în structura și mecanismul funcțional al sistemului nostru dempera- tic, forme și metode de promovare a dialogului permanent, activ și fertil cu oamenii muncii, cu întregul popor.Constituie astăzi o realitate de netăgăduit a vieții noastre sociale manifestarea tot mal activă șl mal eficientă a voinței politice a clasei muncitoare și a Întregului popor în elaborarea șl tn înfăptuirea obiectivelor progresului multilateral al întregii societăți. In România de azi democrația socialistă, revoluționară a devenit astfel, tn mod principial, ca și tn mod practic nemijlocit, o realitate fundamentală a procesului revoluționar de edificare a unei societăți noi, o componentă esențială a devenirii noastre socialiste și comuniste.In această perspectivă, întreaga noastră societate se află angajată astăzi tn procesul dinamic al perfecționării continue a cadrului democratic de conducere a vieții economice și sociale, al valorificării depline a structurilor democratice in

stituite la toate nivelurile organismului social și în toate domeniile de activitate. Incepînd cu elaborarea deciziilor și a hotărîrilor și pînă la transpunerea lor exemplară în. viață, fiecare om al muncii, fiecare colectiv este chemat să-și aducă propria sa contribuție de gindire și acțiune, răspunzind astfel prin fapte chemărilor înflăcărate adresate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvintarea rostită cu prilejul solemnității care a avut loc Ia 26 ianuarie.Asumarea cu responsabilitate comunistă. într-o deplină unitate de acțiune a întregului popor, a sarcinilor actuale ale dezvoltării economice și sociale a patriei constituie prin ea însăși o premisă a înfăptuirii principiilor democrației socialiste, muncitorești pentru că semnificația socială majoră a acestor principii este aceea de a da o finalitate superioară muncii constructive a întregului popor, practicii sociale transformatoare. Această unitate deplină de teluri și aspirații a întregului nostru popor a fost puternic evidențiată și de manifestările care au avut loc în aceste zile pe tot cuprinsul țării, prilejuite de aniversarea zilei de naștere și a îndelungatei activități revoluționare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, manifestări în cadrul cărora întregul popor a adus un vibrant omagiu conducătorului partidului și statului nostru. personalității sale de promotor al noului, al spiritului revoluționar in întreaga societate. Telegramele a- dresate cu acest prilej secretarului general al partidului de pe tot cuprinsul tării dau expresie hotărîrii de a transpune neabătut In faptă politica partidului, de a realiza in mod exemplar obiectivele celui de-al doilea an al cincinalului actual, de a valorifica plenar în viața politică a societății noastre cadrul larg democratic creat în acești ani în societatea românească, această componentă esențială a construcției economice, politice și sociale pe care partidul nostru, întregul popor au realizat-o în anii eroici ai „Epocii Nicolae Ceaușescu".
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MARELUI EROU AL PATRIEI - OMAGIUL 
PARTIDULUI, OMAGIUL POPORULUI

Din întreaga țară, mesaje de felicitare adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu prilejul aniversării zilei de naștere și a îndelungatei sale activități revoluționare
In telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN ALBA AL P.C.R. se spune, printre altele : La aniversarea zilei dumneavoastră de naștere și a peste 50 de ani de activitate revoluționară, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Alba, asemenea întregului nostru popor, vă adresează, mult iubite și stimate toyarășe Nicolae Ceaușescu,' strălucit conducător de neam și țară, cele1 mal calde felicitări și urări de sănătate și fericire, de viață îndelungată.Puternic mobilizați de înflăcărate- le dumneavoastră chemări, ■ însuflețiți de măreția inegalabilă a luminoasei epoci inaugurate de Congresul al IX-lea al partidului, numită cu deplin temei de întregul nostru popor „Epoca Nicolae Ceaușescu", oamenii muncii de pe meleagurile Albei acționează cu toate forțele pentru desfășurarea în cele mai bune condiții a activității productive, hotărîți să facă totul ca încă din prima lună a celui de-al doilea an din acest cincinal hotărîtor pentru trecerea țării noastre într-un nou stadiu de dezvoltare economico-socială, anul celei de-a 40-a aniversări a Republicii și al Conferinței Naționale a partidului, să obțină rezultate superioare în toate domeniile, să acționeze cu înalt spirit revoluționar pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor stabilite de cel de-al XIII-lea Congres al partidului.Vă adresăm, încă o dată, mult stimate șl iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, urarea fierbinte de viață îndelungată în sănătate și fericire, alături de mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, aceeași neasemuită putere de muncă pentru a conduce partidul și poporul nostru spre noi și strălucite victorii, pe drumul de glorie al edificării socialismului și comunismului pe pămîn- tul scump al patriei !înalta pildă de muncă și viață pe care dumneavoastră, mult iubite tovarășe secretar general, împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, o oferiți întregii noastre națiuni — autentică întruchipare a dirzeniei și fermității revoluționare, a devotamentului nețărmurit față de patrie, partid și popor, a hărniciei, omeniei și cinstei — constituie pentru fiecare dintre comuniștii arădeni, pentru toți oamenii muncii de pe aceste plaiuri un înalt și mobilizator îndemn patriotic de a înfăptui neabătut prețioasele indicații ce ni le-ați dat cu prilejul vizitelor de lucru în județul nostru — se arată în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN ARAD AL P.C.R. ȘI A CONSILIULUI POPULAR JUDEȚEAN.Acum, cîrid națiunea este în sărbătoare, cind emoția și bucuria stăpî- nesc inimile celor peste 22 de milioane de români, ne exprimăm, încă o dată, satisfacția și mîndria patriotică pentru faptul câ, acționînd cu înaltă răspundere pentru a asigura poporului român o viață liniștită și fericită, ați intrat în conștiința contemporaneității ca un înflăcărat promotor al ideilor nobile de pace, colaborare și prietenie intre popoare, ca un luptător neobosit pentru destindere și securitate internațională, pentru rezolvarea constructivă a problemelor complexe ale epocii noastre, pentru cauza independenței naționale și libertății tuturor popoarelor lumii.Vă adresăm din adîncul Inimilor, cu aleasă prețuire și înaltă considerație, mulți ani fericiți, în deplină sănătate, alături de mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, pentru a conduce, cu aceeași genială cutezanță revoluționară, destinele bravului nostru popor.Sărbătoarea scumpă a poporului român înscrisă definitiv în istoria patriei, aniversarea zilei dumneavoastră de naștere, ne oferă și nouă, celor ce muncim in industria chimică, fericitul prilej de a vă adresa, laolaltă cu țara întreagă, un fierbinte și vibrant omagiu — se menționează in telegrama adresată de CONSILIUL DE CONDUCERE AL MINISTERULUI INDUSTRIEI CHIMICE.Pentru toți lucrătorii din industria chimică, ramură modernă de virf a economiei noastre naționale, rod în întregime al politicii înțelepte a Partidului Comunist Român, al cărei ilustru promotor sinteți, sărbătoarea de azi este incă o posibilitate de a vă transmite mulțumiri fierbinți pentru grija ce o manifestați față de noi, pentru prezența dumneavoastră nemijlocită in rîndul chimiștilor, pentru orientările, indicațiile și îndemnurile de inestimabilă valoare de care am beneficiat.La aniversarea zilei dumneavoastră de naștere, vă adresăm urarea fierbinte de a trăi ani mulți și fericiți in deplină sănătate și putere de muncă pentru a conduce România cu același braț destoinic și inimă generoasă, spre noi trepte de progres și civilizație.La această zi aniversară pentru poporul român, comuniștii, toți oamenii muncii din județul nostru dau expresie convingerii de nestrămutat că cel mai prețios omagiu care poate fi adus neobositei dumneavoastră activități consacrate slujirii cu inalt devotament a poporului este angajarea noastră fermă, cu întreaga capacitate creatoare, in efortul general al intregii națiuni, strins unită in jurul partidului, al marelui său conducător, pentru Înfăptuirea istoricelor hotăriri ale Congresului al Xin-lea al partidului, a orientărilor și indicațiilor dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, menite să înscrie noi și minunate file in cartea de aur a istoriei naționale, pentru gloria și măreția scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România — se subliniază in telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN BACAU AL P.C.R.Să ne trăiți ani mulți, stimate și Iubite conducător, împreună cu tovarășa dumneavoastră de viață și luptă, mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu — militant de seamă al partidului și statului nostru, savant de largă recunoaștere internațională —, cu toți cei dragi, în marea și indestructibila familie a națiunii noastre socialiste, pentru înălțarea 

României pe piscurile civilizației socialiste și comuniste, spre binele și fericirea Întregului popor român.Dînd glas gîndurilor și sentimentelor de nețărmurită dragoste, de profund respect și recunoștință față de dumneavoastră, eminentul conducător și ctitor al României moderne, membrii COMISIEI CENTRALE DE REVIZIE A PARTIDULUI COMUNIST ROMAN vă adresează, din adîncul inimii, cu prilejul sărbătoririi zilei de naștere, un vibrant și călduros omagiu, cinstind împreună cu Întregul nostru popor pe marele erou al națiunii, a cărui viață și activitate revoluționară, desfășurată timp de peste o jumătate de secol sub flamura partidului, s-au identificat cu însăși istoria patriei.Remarcabil om politic și de stat, profund cunoscător al realităților societății românești, aveți meritul nepieritor de a fi dezvoltat și revi- talizat gîndirea revoluționară, prin aplicarea creatoare a principiilor socialismului științific, a legilor dezvoltării sociale Ia condițiile concrete ale țării noastre, de a fi Imprimat un spirit viu, dinamic, novator activității de partid și de stat, întregii vieți economico-sociale, întărind necontenit rolul conducător al partidului, ca centru vital al întregii națiuni.Adresîndu-vă din adîncul Inimii, cu prilejul sărbătoririi zilei de naștere, cele mai calde felicitări și urări de viață îndelungată, multă sănătate și putere de muncă, vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa cu totală dăruire și răspundere comunistă pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce ne revin din prețioasele dumneavoastră îndemnuri și orientări, din istoricele hotăriri ale Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român.înscrisă în calendarul patriei și-n conștiința fiecăruia dintre noi cu litere nemuritoare, data de 26 ianuarie, ziua dumneavoastră de naștere, ne oferă minunatul prilej de a vă transmite, în numele tuturor făuritorilor bunurilor materiale și spirituale, care împlinesc destinul contemporan al strămoșescului și înfloritorului nostru Bihor, multă sănătate, fericire și putere de muncă, ani mulți și spornici pentru a de- săvîrși măreața operă de edificare a noului timp românesc, pe care v-ați pus pecetea de lumină a gîn- dului și faptei, timpul demnității, suveranității și prosperității. Acest eveniment, scump nouă tuturor, reprezintă în fiecare an piscul luminos de Ia înălțimea căruia putem privi retrospectiv, cu sentimente de legitimă mîndrie patriotică, spre anii de glorie ai epocii care vă poartă numele, dar și spre viitorul de aur al unei națiuni independente, care și-a făcut din organica ei unitate în jurul Partidului Comunist Român, al dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, țelul ei suprem de gîndire și de acțiune — se scrie în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN BIHOR AL P.C.R.Hotărirea noastră nestrămutată de-a vă urma izvorăște din convingerea fermă că tot ceea ce s-a înfăptuit pînă acum, sub conducerea dumneavoastră, dă poporului nostru dreptul de a privi cu optimism spre ziua de mîine, de a-și făuri noul destin jalonat de strălucita teză pe care ați elaborat-o, potrivit căreia socialismul se construiește cu poporul și pentru popor.Cu asemenea gînduri și cu legă- mîntul solemn de-a vă urma neabătut în tot ceea ce gindiți și înfăptuiți spre binele nostru, al tuturor, vă dorim din adîncul inimii, dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, să ne trăiți cit țara pentru țară, să ridicați stindardul demnității noastre naționale pe piscurile cele mai înalte ale socialismului și comunismului, spre gloria eternă a pămîntuljri strămoșesc, Republica Socialistă România.COMITETUL NAȚIONAL PENTRU APARAREA PĂCII iși afirmă cu bucurie și mîndrie patriotică prinosul de dragoste și recunoștință față de dumneavoastră, cel mai iubit și stimat fiu al poporului, de numele căruia se leagă tot ce am înfăptuit și înfăptuim in această epocă glorioasă. Anii care au trecut de cînd vă aflați în fruntea partidului, a țării, a poporului sînt anii cei mai luminoși ai istoriei patriei noastre, ani ai marilor înfăptuiri pe plan intern și ai afirmării viguroase a României in viața internațională, ani ai remarcabilei sinteze între exigențele propășirii naționale și cele ale construcției unei lumi a păcii și progresului.Puternica rezonanță în conștiința umanității a strălucitelor dumneavoastră demersuri și inițiative de pace, a chemărilor adresate popoarelor, tuturor forțelor progresiste purtătoare ale noului în istorie de a-și intensifica și uni eforturile în lupta pentru înfăptuirea dezarmării și asigurarea păcii constituie o contribuție de excepțională însemnătate la cauza făuririi unei lumi fără arme și fără războaie, o lume a dreptății și echității sociale.Omagiind proeminenta dumneavoastră personalitate de conducător și patriot înflăcărat, înțelept și clarvăzător, care iși consacră întreaga energie cauzei poporului, cauzei păcii și fericirii popoarelor, vă dorim. In această zi de luminoasă sărbătoare pentru întregul nostru popor, mulți și fericiți ani, spre binele poporului român, al cauzei socialismului, păcii și progresului și vă adresăm strămoșeasca urare „La mulți ani".Membrii ACADEMIEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA, oamenii de știință și cultură din patria noastră vă roagă Să primiți respectuoase felicitări, împreună cu cele mai calde urări de sănătate, de viată îndelungată și putere de muncă în nobila dumneavoastră activitate, pusă necontenit in slujba partidului și poporului, a înfloririi patriei noastre socialiste, a păcii, înțelegerii și colaborării între toate popoarele lumii.Dînd o înaltă apreciere întregii dumneavoastră activități, folosim și 

acest emoționant prilej pentru a vă adresa mulțumiri pornite din a- di'ncul inimii, pentru minunatele condiții de viață și muncă create oamenilor de știință și cultură din patria noastră, pentru grija deosebită și atenția statornică pe care le a- cordați afirmării plenare a tuturor domeniilor științei și culturii, ridicării prestigiului spiritualității românești in lume.Academia Republicii Socialiste România, cel mai înalt for științific și de cultură al țării noastre, se mindrește de a vă avea în fruntea ei, ca președinte de onoare, pe dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. personalitate prestigioasă a contemporaneității, care ați îmbinat intr-o sinteză creatoare gîndirea profund științifică cu activitatea politică concretă, asigurînd țării noastre, în ultimii 22 de ani, cel mai înalt ritm de dezvoltare economică și socială.Rugindu-vă să primiți expresia celor mai alese sentimente de stimă și profundă gratitudine pe care vi le purtăm, permiteți-ne, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă urăm din adîncul inimii la mulți ani 1Noi, cei ce trăim șl muncim In județul Bistrița-Năsăud, nu vom putea uita niciodată că, prin grija dumneavoastră statornică, prin ajutorul permanent pe care ni l-ați acordat cu generoasă dăruire, și această frumoasă parte a gliei străbune a cunoscut o puternică înflorire, cu deosebire după Congresul al IX-lea al partidului, perioadă în care și aici s-au dezvoltat și modernizat industria și agricultura, s-a schimbat înfățișarea localităților, a crescut zestrea edilitar-gospodărească și social- culturală, asigurindu-se pe această bază condiții tot mai bune de muncă și viață pentru toți locuitorii , — se afirmă în telegrama adresată de COMITETUL JUDEȚEAN BIS- TRIȚA-NASAUD AL P.C.R. ȘI CONSILIUL POPULAR JUDEȚEAN.Invățînd necontenit din exemplul dumneavoastră generos de muncă fără preget, de pasiune revoluționară și înălțător patriotism, dînd expresie dragostei, admirației, stimei și recunoștinței fără margini pe care vi le purtăm, ne angajăm solemn să muncim cu devotament și dăruire patriotică pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce ne revin din istoricele hotăriri ale Congresului al XIII-lea al partidului, pentru a ne spori neîncetat contribuția la izbînda socialismului și comunismului pe pămîntul scump al patriei noastre dragi, România socialistă.Din adîncul inimilor noastre vă dorim și noi, împreună cu întreaga națiune, viață îndelungată și fericită, multe și mari împliniri, pentru a conduce cu aceeași energie și clarviziune destinele poporului român spre înaltele culmi ale civilizației.Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere și a peste cinci decenii de luptă revoluționară oferă colectivului de cadre didactice, studenți și cursanți ai ACADEMIEI DE PARTID PENTRU ÎNVAȚAMÎNT SOCIAL-POLITIC, prilejul sărbătoresc de a vă transmite calde felicitări, împreună cu sentimentele de dragoste, admirație și respect ce vi le purtăm pentru prodigioasa activitate pe care o desfășurați cu nețărmurit devotament în fruntea partidului și statului în vederea înfăptuirii neabătute a mărețelor idealuri ale socialismului și comunismului în România, promovării cauzei nobile a păcii și progresului în întreaga lume.Vasta dumneavoastră operă teoretică, ideologică și politică, profund ancorată în realitățile dinamice ale țării noastre, ale lumii contemporane — adevărată enciclopedie a gindirii creatoare, revoluționare — împreună cu pilda însuflețitoare a vieții și muncii eroice închinate intereselor supreme ale națiunii române, libertății, propășirii și independenței noastre naționale, cauzei progresului și păcii în lume stau la temelia întregului proces instructiv- educativ din Academia de partid pentru învățămînt social-politic. Studierea și însușirea temeinică a ideilor, tezelor, a orientărilor și sarcinilor celor mai recente cuprinse în cuvîntărlle dumneavoastră, aplicarea lor de către absolvenți în viața și munca organelor și organizațiilor de partid, formarea modului nou de gîndire și acțiune al revoluționarilor de profesie reprezintă preocuparea principală, de zi cu zi, a conducerii Academiei, a cadrelor didactice, studenților și cursanților.Vă dorim ani mulți și rodnici în fruntea partidului și statului, spre binele și prosperitatea întregului nostru popor, pentru triumful idealurilor socialismului și comunismului în România, al cauzei progresului și păcii în întreaga lume.Cu sufletele vibrind de nemărginită bucurie, cu inimile pline de incre- dere in perspectivele viitorului luminos pe care îl făurim, avîndu-vă drept far călăuzitor, în această zi de mindră sărbătoare vă exprimăm dumneavoastră, mult.iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. mult stimatei și distinsei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, înalta noastră gratitudine pentru indicațiile și îndrumările de mare valoare teoretică și practică ce ni le-ați dat- cu diferite prilejuri pentru înfăptuirea în condiții cit mai bune a îndatoririlor ce ni le-ați încredințat — se spune în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN BRAl- LA AL P.C.R. Oamenii muncii din județul nostru, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, au îndeplinit principalii indicatori ai sarcinilor de plan in primul an al actualului cincinal, angajindu-se să nu-și precupețească eforturile pentru realizarea exemplară a planului pe 1987, a obiectivelor noii revoluții teh- nico-științifice și ale noii revoluții agrare, pentru a spori astfel contribuția județului Brăila la transpunerea în viață a istoricelor hotăriri ale Congresului al XIII-lea al partidului, a vibrantelor dumneavoastră chemări și îndemnuri revoluționare.La ceas de mare sărbătoare pentru toți fiii și fiicele României socialiste, vă adresăm din adîncul inimii cele 

mai calde urări de sănătate, multă putere de muncă pentru a conduce cu aceeași strălucire partidul și poporul spre noi și tot mai cutezătoare înfăptuiri.tn telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN AL P.C.R. se arată, printre altele : Pe deplin conștienți de necesitatea amplificării eforturilor noastre de muncă și creație pentru înfăptuirea dezideratelor făuririi unei industrii și agriculturi moderne, a unei vieți științifice, culturale și sociale înfloritoare, în măsură să asigure ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor, corespunzător mărețelor obiective stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului, oamenii muncii din industrie și agricultură, din celelalte domenii de activitate ale județului nostru își reînnoiesc în fața dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, angajamentul de a vă urma cu încredere și devotament, de a acționa cu responsabilitate comunistă, revoluționară pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce le revin în cel de-al doilea an al actualului cincinal.Vă rugăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să primiți, în acest minunat moment aniversar, din partea tuturor celor care trăiesc și muncesc pe meleagurile Caraș-Severinului, străbuna urare „La mulți ani !“, cp sănătate și fericire, veșnică tinerețe, multă putere de muncă pentru a ne conduce și pe mai departe destinul socialist și comunist, pentru a împlini împreună visele strălucitoare de progres și bunăstare ale întregii națiuni române.CONSILIUL DE CONDUCERE AL MINISTERULUI DE INTERNE, în numele comuniștilor și întregului personal, vă roagă, cu deosebit respect, să primiți cele mai alese urări de multă sănătate, deplină fericire și viață îndelungată în fruntea partidului și statului. Aducem, din adîncul inimilor, un vibrant omagiu ilustrei dumneavoastră personalități — fiul cel mai iubit al națiunii, conducătorul de excepție, clarvăzător, al partidului și statului, ctitorul și arhitectul vizionar al României socialiste moderne, exponent al celor mai fierbinți năzuințe ale națiunii, proeminentă personalitate a lumii contemporane, marele Erou al Păcii — și ne exprimăm cea mai vie admirație și recunoștință pentru rolul hotărîtor și contribuția inestimabilă pe care le aveți în fundamentarea și înfăptuirea politicii partidului de dezvoltare și înflorire multilaterală a patriei, determinind ca perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, pe care, cu legitimă mîndrie patriotică, o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu", să se înscrie ca cea mai fertilă și mai rodnică în împliniri din milenara istorie a poporului român.însuflețiți de strălucitul dumneavoastră exemplu de muncă și viață, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe comandant suprem, că vom acționa cu toată dăruirea și fermitatea pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce ne revin din istoricele hotăriri ale Congresului al XIII-lea al partidului.în această zi în care întregul nostru popor sărbătorește cu nemărginită bucurie ziua nașterii dumneavoastră, PREZIDIUL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE SOCIALE ȘI POLITICE. membrii Academiei, toți cercetătorii din domeniul științelor sociale vă aduc un fierbinte omagiu, cele mai calde felicitări și urări de de sănătate și viață lungă în fruntea patriei și poporului.în cronica de luptă îndelungată desfășurată de partid și popor pentru dreptate, libertate, progres și demnitate, cei 22 de ani de cînd vă aflați în fruntea partidului au însemnat restructurarea, conceperea în dimensiuni moderne a contemporaneității noastre, deschiderea orizonturilor noi spre ceea ce reprezintă Om și Umanitate, într-o lume a păcii și colaborării, înseamnă greutăți învinse și bucurii ale victoriei, speranțe și însuși viitorul.Vă asigurăm, și la această aniversare, că vom acționa neabătut și vom folosi întreaga capacitate de muncă pentru ca cercetarea noastră științifică să contribuie din plin la procesul de înfăptuire a societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru cultivarea patriotică a valorilor și idealurilor socialiste, pentru gloria țării și pentru pace în lume.Dorim să folosim și acest moment, cu adinei semnificații politice și patriotice, pentru a vă raporta, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, că oamenii muncii din județul Covasna, însuflețiți de vibrantele dumneavoastră îndemnuri adresate întregului nostru popor cu prilejul Anului Nou, profund conștienți de valoarea inestimabilă a strategiilor cuprinse în programul de dezvoltare adoptat de Congresul al XIII-lea al partidului și ferm ho- târîți să aibă Un aport tot mai însemnat, împreună cu toți cetățenii țării, la ridicarea neîncetată a acesteia la niveluri superioare de progres și bunăstare materială și spirituală, acționează cu energie sporită și avînt patriotic In direcția transpunerii în fapte a sarcinilor economico-sociale ce ne revin pe 1987, an definitoriu în realizarea înaltelor comandamente ale calității și eficienței economice, în înfăptuirea sarcinilor întregului cincinal 1986— 1990 — se menționează In telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN COVASNA AL P.C.R.Ca semn al sentimentelor de cea mai adîncă stimă șl venerație ce vi le purtăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă adresăm din toată inima, cu nesfîrșită dragoste și statornică prețuire, în această zi de aleasă sărbătoare a întregului nostru popor, străbuna urare românească : „La mulți ani".tn numele oamenilor muncii de naționalitate germană din țara noastră, vă adresăm, din adîncul inimii, cu sentimente de aleasă stimă și respect, cele mal cordiale felicitări cu prilejul zilei dumneavoastră de naștere și împlinirii a peste cinci de

cenii de activitate revoluționară, împreună cu urarea de viață lungă in deplină sănătate, multă bucurie și fericire alături de onorata dumneavoastră familie, putere de muncă și succese tot mai mari în nobila activitate ce o desfășurați în fruntea partidului și statului, spre binele și fericirea întregului popor, de edificare a socialismului și comunismului în România, pentru triumful cauzei păcii, și colaborării internaționale — se subliniază în telegrama transmisă de CONSILIUL OAMENILOR MUNCII DE NAȚIONALITATE GERMANA DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA.Vă sîntem profund recunoscători, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru modul principial, cu adevărat democratic în care a fost soluționată în România problema națională, pentru condițiile materiale și spirituale create de partidul și statul nostru, care asigură egalitatea reală și deplină în drepturi a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, in toate domeniile vieții economice, politice și sociale, afirmarea neîngrădită a personalității umane, Întărirea prieteniei și frăției tuturor fiilor patriei, români, germani, maghiari și de alte naționalități, cimentarea tot mai puternică a unității întregului popor în jurul partidului, al dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general.Vă asigurăm și cu acest prilej de hotărirea fermă a oamenilor muncii de naționalitate germană din țara noastră de a-și pune întreaga putere de muncă și capacitatea creatoare în slujba înfăptuirii, împreună cu întregul popor, a istoricelor hotăriri ale Congresului al XIII-lea al partidului.In aceste momente înălțătoare, cînd cinstim ziua în care s-a născut cel mai iubit și stimat fiu dintre fiii patriei, ne unim glasurile cu întreaga noastră națiune spre a exprima recunoștința deosebită pentru titanica activitate pe care o desfășurați în fruntea partidului și statului, în vederea asigurării progresului și înfloririi României socialiste, pentru tot ceea ce ați făcut și faceți spre binele și prosperitatea poporului, spre înălțarea lui, în deplină libertate și demnitate, pe culmi tot mai înalte de civilizație și bunăstare — se scrie în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN DÎMBOVIȚA AL P.C.R.Dînd glas celor mai vibrante simțăminte de prețuire și gratitudine ale locuitorilor județului Dîmbovița, relevăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că orientările fundamentale ale politicii partidului nostru, promovate cu fermitate și spirit revoluționar de dumneavoastră, au rodit din plin și în această veche vatră de cultură și civilizație românească, reflectindu-se cu putere în chipul nou, mîndru și prosper al tuturor localităților.Vă dorim, din toată Inima, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, multă sănătate și fericire, deplină putere de muncă și nesecată energie, ani mulți în fruntea partidului și statului, să ne conduceți, pe mai departe, pe drumul glorios al socialismului și comunismului.Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, în numele colectivului muncitoresc de la ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI GRELE BUCUREȘTI, vă adresăm un fierbinte omagiu însoțit de cele mai profunde urări de sănătate și viață îndelungată, pentru a conduce pe noi trepte de progres și civilizație, în fruntea partidului și statului, scumpa noastră patrie, Republica Socialistă România.însuflețiți de îndemnurile șl chemările revoluționare pe care le adresați clasei muncitoare, întregului popor, vă asigurăm mult iubite șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom depune toate eforturile pentru realizarea în cele mai bune condiții a importantelor sarcini pe care ni le-ați trasat pe linia dezvoltării bazei energetice a țării, acționînd astfel cu dăruire comunistă pentru îndeplinirea exemplară a mărețelor obiective stabilite de Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român.tn telegrama adresată de COMITETUL JUDEȚEAN HUNEDOARA AL P.C.R. și CONSILIUL POPULAR JUDEȚEAN se afirmă, printre altele : In această zi, cînd întreaga noastră națiune omagiază, cu cele mai alese și înălțătoare sentimente de bucurie, cu gînduri de legitimă mîndrie patriotică, ziua dumneavoastră de naștere și îndelungata activitate revoluționară desfășurată în fruntea partidului nostru, oamenii muncii hunedoreni — minerii și siderurgiș- tii, constructorii și energeticienii, lucrătorii ogoarelor, slujitorii științei șl culturii, toți locuitorii acestor străbune meleaguri — vă aduc prinosul lor de dragoste și recunoștință pentru devotamentul și credința cu care ați slujit și slujiți cauza partidului și poporului nostru, înaltele idei călăuzitoare ale socialismului și comunismului, ale păcii și bunel înțelegeri pe planeta noastră.Legămîntul solemn, pe care astăzi, la aniversarea zilei dumneavoastră de naștere, hunedorenii îl fac, cuprinde în el hotărirea comunistă, angajarea revoluționară de a nu precupeți nimic din puterea brațelor șl minților noastre pentru a transpune neabătut in fapte mobilizatoarele ho- tărîri ale Congresului al XIII-lea al partidului, de a ne amplifica exemplar strădaniile în vederea întîmpi- nării cu rezultate meritorii a Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român.Primiți, în acest moment de sărbătoare dragă întregului popor, cele mai calde urări de sănătate, multă putere de muncă pentru a ne conduce cu aceeași strălucire partidul și poporul spre noi și tot mai însemnate victorii.In acest moment aniversar, cînd întregul partid, întregul popor, cu aleasă prețuire și profundă recunoștință, sărbătoresc ziua dumneavoastră de naștere, vă aducem cel mai fierbinte omagiu pentru eroica dumneavoastră activitate revoluționară de peste cinci decenii, pen

tru munca titanică șl gîndirea creatoare ce și-au întipărit efigiile pe noul destin al poporului nostru în epoca în care se scrie cea mai strălucită pagină din istoria modernă a României — se arată în telegrama MINISTERULUI INDUSTRIEI CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI.Alături de întreaga noastră națiune, noi, oamenii muncii din unită-1 țile Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, dăm glas celor mai alese sentimente față de îndelungata dumneavoastră activitate de strălucit militant revoluționar și patriot înflăcărat, genial conducător al partidului și statului, ctitor al României socialiste, proeminentă personalitate a lumii contemporane, luptător dîrz și consecvent pentru binele și fericirea întregii noastre națiuni, pentru înfăptuirea idealurilor nobile de pace, colaborare și progres social.Ingăduiți-ne, mult iubite șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în acest moment sărbătoresc, să vă adresăm profunda gratitudine și cele mai fierbinți mulțumiri pentru grija permanentă și sprijinul prețios pe care le acordați dezvoltării construcției de mașini și să vă încredințăm că, urmîndu-vă neabătut înaltul exemplu de dăruire și pasiune revoluționară, de slujire devotată a intereselor națiunii, vom acționa cu întreaga noastră energie și capacitate de muncă pentru îndeplinirea întocmai, la un nivel calitativ superior, a sarcinilor care ne revin din Istoricele hotăriri ale Congresului al XIII-lea al partidului.Asemenea tuturor cetățenilor patriei române, trăind din adîncul inimii emoția și bucuria acestei scumpe sărbători, vă rugăm să ne îngăduiți, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, ca — în numele celor peste 10 000 de oameni ai muncii de la COMBINATUL AGROINDUSTRIAL „TIMIȘ" — să vă exprimăm cele mai sincere sentimente de dragoste și recunoștință, cel mai înălțător omagiu.Urmare directă a sprijinului generos și ajutorului permanent de care ne-am bucurat în toți acești ani din partea dumneavoastră, precum și a mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, personalitate marcantă a vieții noastre politice, științifice și culturale, savant de prestigiu internațional, Combinatul „Timiș" demonstrează astăzi cu puterea faptelor forța și dinamismul agriculturii noastre socialiste, caracterul profund Tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, i-au fost adresate, de asemenea, cu prilejul aniversării zilei de naștere și a îndelungatei sale activități revoluționare, numeroase telegrame de felicitare de către comitete municipale, orășenești și comunale, organizații de bază ale P.C.R., organizații sindicale, de tineret și de femei, alte organizații de masă și obștești, ministere, instituții centrale, colective de muncă din unități industriale, șantiere de construcții, institute de cercetări și proiectări, unități agricole, uniuni de creație, instituții de cultură, artă, invățămînt și presă, unități pentru ocrotirea sănătății și comerciale, unități militare, activiști de partid și de stat, personalități ale vieții politice, economice, cultural-științifice, oameni ai muncii din toate domeniile de activitate, reprezentanți ai cultelor.In toate aceste vibrante mesaje se dă o înaltă cinstire vieții și activității secretarului general al partidului, președintele Republicii, consacrate, din anii cei mai tineri, măreței cauze a luptei revoluționare pentru împlinirea idealurilor noastre supreme de libertate și independență a patriei, pentru edificarea socialismului și comunismului pe pămîntul României.In telegrame sînt reliefate cu pregnanță prefacerile înnoitoare, revoluționare din țara noastră, succesele obținute de oamenii muncii în toate domeniile construcției socialiste în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, pe care intregul popor o numește, cu îndreptățită mindrie patriotică, cu profundă dragoste și recunoștință pentru genialul ei ctitor — „Epoca Nicolae Ceaușescu". Totodată, se dă expresie alesei prețuiri față de activitatea prodigioasă desfășurată pe plan internațional de tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, slujind cu pilduitoare abnegație și inepuizabilă energie țara și poporul, cauza socialismului și comunismului în patria străbună, s-a afirmat in conștiința întregii umanități prin demersurile sale de larg ecou mondial, prin participarea activă la soluționarea marilor probleme ce confruntă in prezent omenirea.Unindu-și glasurile, clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, Întregul popor adresează — cu ocazia acestui eveniment aniversar, sărbătoare scumpă a Întregii noastre națiuni — fiului său cel mai iubit și stimat, tovarășului Nicolae Ceaușescu, cele mai calde urări de viață îndelungată, alături de tovarășa Elena Ceaușescu, de sănătate și fericire, de putere de muncă,_ de noi și mari succese in activitatea sa de înaltă răspundere pe care o desfășoară în fruntea partidului și statului, pentru înfăptuirea grandioasei opere de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și inaintarc a României spre comunism. In același timp, ca un suprem omagiu adus tovarășului Nicolae Ceaușescu, in telegrame este reafirmată hotărirea fermă, unanimă a comuniștilor, a tuturor cetățenilor țării de a urma inaltul exemplu de devotament și abnegație al secretarului general al partidului, președintele Republicii, de a-și consacra întreaga energie și putere de creație înfăptuirii, in condiții de înaltă calitate și eficiență, a prevederilor inscrise in planul pe acest an și pe intregul cincinal, a obiectivelor istorice stabilite de Congresul al XIII lea al P.C.R., contribuind astfel la Înflorirea și prosperitatea continuă a scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.
______________________ ___________ 7

științific al magistralului program al noii revoluții agrare.Vă asigurăm că vom acorda o atenție prioritară ridicării permanente a pregătirii politice și profesionale, cultivării devotamentului și spiritului revoluționar al tuturor lucrătorilor noștri, pentru întărirea ordinii și disciplinei, a competenței și răspunderii, aplicării ferme a principiilor autoconducerii și autogestiunii muncitorești, fiind hotărîți să atingem 'Ote de producție tot mai înalte, să r ilizâm numai tehnologii de virf, să ridicăm prestigiul și competitivitatea produselor românești pe piața mondială.Erou între eroii neamului? \titor înțelept al celei mai drepte și mai umane orînduiri pe pămintul stra- ' bun al patriei, promotor înflăcărat ăl idealurilor suveranității naționale și conlucrării pașnice între toate popoarele lumii, dumneavoastră, mult iubite conducător, vă bucurați de cele mai alese aprecieri din partea mișcării revoluționare mondiale, a forțelor progresiste de pretutindeni, contribuind atît prin vasta operă teoretică, cît și prin bogata activitate practică, la instaurarea unor noi relații in viața internațională, care să garanteze colaborarea pașnică și securitatea pe toate continentele — se spune în telegrama adresată de COMITETUL JUDEȚEAN VASLUI AL P.C.R. ȘI CONSILIUL POPULAR JUDEȚEAN.In acest moment aniversar, cind întreaga națiune exprimă prin noi fapte de muncă atașamentul profund față de politica umanistă, revoluționară a partidului, dorim, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă raportăm că oamenii muncii din județul Vaslui au înscris, in primul an al celui de-al 8-lea cincinal, noi pagini de realizări în marea carte a construcției socialismului șț comunismului în țara noastră. Vă asigu- <răm, și cu acest prilej, că oamenii11- 4’ muncii din județul Vaslui vor face totul pentru ca România să devină tot mai bogată și tot mai prosperă.Vă rugăm să ne îngăduiți ca, la minunata aniversare a zilei dumneavoastră de naștere, să vă dorim, din adîncul inimilor, dumneavoastră, iubite conducător, și mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu multă sănătate, viață îndelungată și multă putere de muncă spre binele și fericirea patriei și să vă adresăm tradiționala urare „La mulți ani !“.
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Condiția rezultatelor bune - abordarea unitară 
a tuturor problemelor activității întreprinderilor

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului 

Republicii Guineea-BissauPrivită prin prisma modului In care a fost concepută de conducerea partidului, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, acțiunea de perfecționare a organizării și modernizare a producției reprezintă un tot unitar, o adevărată strategie prin care se are in vedere și trebuie să se urmărească înfăptuirea unor obiective imediate, dar și — ceea ce este deosebit de important — pe termen lung, referitoare la asigurarea cadrului necesar pentru promovarea fermă a progresului tehnic, ridicarea nivelului calitativ al produselor, creșterea rapidă a eficientei economice. Așa se și explică faptul că la elaborarea și aplicarea programelor de modernizare au fost stabilite sarcini precise pentru ministere, pentru celelalte organe centrale, pentru județe, centrale industriale și întreprinderi. unități de cercetâre științifică, inginerie tehnologică și proiectare, practic pentru oamenii muncii din întreaga economie. Mai mult decit atit, pentru îndeplinirea programelor stabilite s-a prevăzut o colaborare largă între specialiștii din diferite domenii de activitate, o coordonare riguroasă a acțiunilor întreprinse, astfel înclt să se realizeze o schimbare cu adevărat revoluționară In domeniul organizării și desfășurării proceselor de producție.

Rezultatele concrete obținute în fiecare întreprindere, în fiecare județ și ramură a economiei naționale constituie prin urmare, singurul criteriu care validează realismul, eficiența programelor întocmite. în cele din urmă, valoarea măsurilor înscrise in programele întocmite la nivelul întreprinderilor, centralelor, ministerelor nu o dau calculele făcute pe hîrtie, ci eficiența reală, concretă care se obține in urma aplicării lor. Nu ajută nimănui să se supraevalueze eficienta antecalculată a unei măsuri sau alteia, după cum la fel de greșit ar fi ca în programele de modernizare să nu se înscrie soluționarea acelor probleme care se știe că mai creează o serie de greutăți in desfășurarea normală, eficientă, la un nivel calitativ superior a producției.Fără să anticipăm, trebuie totuși spus de la bun început că primele bilanțuri încheiate pun în evidență o serie de situații oarecum paradoxale. Astfel, în multe întreprinderi, județe și sectoare de activitate, deși se arată că s-au aplicat zeci, sute, mii de măsuri din programele de modernizare, sarcinile de plan pe anul 1986 abia dacă au fost îndeplinite ori s-au înregistrat chiar serioase rămineri în urmă. Cum se explică, de pildă, faptul că în unele unități

s-au aplicat în prima etapă de modernizare zeci de măsuri pentru perfecționarea organizării muncii și a fluxurilor tehnologice, dar nu a fost îndeplinită integral sarcina planificată de creștere a productivității ?Asemenea situații trebuie analizate cu toată exigența, deoarece ele pot avea cel puțin două consecințe cu urmări negative pe termen lung asupra desfășurării producției și creșterii eficienței economice. în primul rind există pericolul ca, trecînd de prima etapă a acțiunii de modernizare — care a avut anumite obiective —. să se considere că problemele perfecționării organizării muncii au fost rezolvate, deși în realitate lucrurile se prezintă cu totul altfel. Iar în al doilea rind, să se treacă la etapa a doua de modernizare — care are alte obiective, mult mai complexe — fără să se fi soluționat o serie de probleme de bază cu privire la organizarea muncii.Iată deci tot atitea motive ca in fiecare întreprindere, în fiecare ramură, în fiecare județ să se analizeze cu maximă exigență felul cum au fost finalizate măsurile din prima etapă și cum s-au asigurat condițiile necesare pentru trecerea la etapa a doua a acțiunii de modernizare a producției.
• 98 la sută din măsurile stabilite pentru prima etapă a acțiunii de modernizare au fost înfăptuite • Multe 
măsuri aplicate — și, totuși, o serie de probleme de bază ale producției nu sînt soluționate • Cînd unii 
confundă programele de modernizare cu obișnuitele planuri M.T.O. • Un adevărat paradox : întreprinderi 
cu programul de modernizare îndeplinit, dar cu planul de producție nereaiizat integral © Una și aceeași 

măsură nu poate avea o eficiență dublă numai pentru faptul că a fost trecută pe două tabelePrin întregul lor conținut, programele de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție reprezintă o adevărată șansă in cursa pentru progres și pentru unitățile industriale din județul Prahova. In anul 1986 s-au aplicat nu mai puțin de 2 567 de măsuri, care au vizat organizarea superioară a unor locuri de muncă, perfecționarea fluxurilor tehnologice, dezvoltarea capacităților de producție prin autoutilare, creșterea mai puterică a productivității muncii și reducerea consumurilor materiale, ridicarea nivelului calitativ al producției, sporirea eficienței economice.într-un județ cu o dominantă dezvoltare industrială am putea spune insă că este absolut normal să regăsim in programele de măsuri Întocmite acțiuni care să cuprindă practic toate aspectele activității productive, de la cele mai simple, care se referă la reorganizarea unor ateliere de fabricație sau dotarea cu noi mașini și instalații, pînă la cele mai complexe, cum sînt introducerea ori extinderea conducerii automate si cu ajutorul calculatorului a pro- eselor de producție, dispecerizarea in timp real a producției, utilizarea teleprelucrării, reproiectarea constructivă și tehnologică asistată de calculator și multe alte noutăți de dtimă oră. Iată de ce, intr-un anume fel, nici nu prezintă o importanță prea mare și nici nu ne propunem să insistăm asupra cauzelor care au făcut ca anul trecut, în 19 unități, din cele 69 în care programele de modernizare se urmăresc In mod special, să nu se aplice 56 din măsurile prevăzute. Aceasta cu atît mai mult cti eît unele din măsurile leaplicp.tfe nici nu vizează aspecte ' șenț'.ole ale organizării producției, i se referă Îndeosebi la nefinali- ■area la termenele prevăzute a unor iblective de investiții.De altfel, trebuie precizat că rezultatele obținute nu puteau și nici nu iu fost cu mult influențate de faptul că, de pildă, la întreprinderea de piese turnate din Cîmpina nu s-au aplicat 3 măsuri, la întreprinderea de postav din Azuga — 5 măsuri, la Combinatul petrochimic Teleajen — 5 măsuri ș.a.m.d. Sigur. lucrurile ■e schimbă oarecum in cazul celor 18 unități, printre care Combinatul de îngrășăminte chimice Valea Călugărească, întreprinderea mecanică din Cîmpina, Schela de producție petrolieră Boldești, întreprinderea de geamuri Scăieni ș.a., unde eficiența antecalculată a măsurilor aplicate nu s-a confirmat. Această -iiuație pune în discuție capacitatea profesională a specialiștilor care au întocmit programele respective sau msuși realismul acestor programe, ceea ce reprezintă cu adevărat probleme serioase și asupra cărora vom reveni.Deocamdată, rămlnînd în sfera unor aprecieri de ordin mai general, atrage în mod special atenția faptul ’A, deși, așa cum am arătat, marea najoritate a măsurilor stabilite s-au aplicat, există totuși 16 unități care nu și-au îndeplinit integral planul la prodneția-marfă și 15 unități care nu au realizat nici sarcina planificată de creștere a productivității muncii. Așadar, în unele întreprinderi, aplicarea programelor de mo- lernizare nu numai că nu a deter- ninat depășirea sarcinilor de plan pe primul an al cincinalului, dar s-au înregistrat chiar serioase res- anțe la unii indicatori de bază. Dincolo de aprecierile mai nuanțate care se pot face în urma analizării in amănunt a activității desfășurate in fiecare unitate — și pe care desigur că, pe baza bilanțurilor încheiate, Comitetul județean Prahova al P.C.R. o va face — această situație
RĂSPUNDERE COLECTIVĂ, RĂSPUNDERE PERSONALĂ PENTRU PRODUCȚII MARI IN ACEST AN
(Urmare din pag. I)enționează a fi întreprinse în acest in. Este demobilizatoare și. in ulti- nă instanță, păgubitoare din punct da vedere economic și moral atitudinea unor conduceri de unități agricole de a propune obiective sub posibilitățile reale, in discordanță cu nivelul bazei tehnice și materiale asigurate, creîndu-și așa-zisele „rezerve" pentru a se asigura că planul va fi, chipurile, realizat și depășit, în condițiile în care evident s-ar putea obține mult mai mult. Proce- dîndu-se astfel, se diminuează mult grija și preocuparea pentru a pune deplin în valoare baza tehnico-materială și potențialul uman. Totodată, trebuie evitate și situațiile cînd, vrînd cu tot dinadinsul să arate că vor să facă mult, să fie un „exemplu" sau la „sugestia" ori cerința ..administrativă" a unor factori din afară, de la consiliile unice agroindustriale sau organele agricole județene, unele conduceri de unități agricole își propun obiective care nu au o bază reală, nu corespund cu posibilitățile concrete. Este și aceasta o practică dăunătoare pentru că, la ora bilanțului, cînd se constată că nu au fost îndeplinite obiectivele propuse, se acreditează in mod fals ideea că în general „nu se poate mai mult", care, de asemenea, dă naștere unui sentiment de demobili

relevă că se mențin încă o serie de neajunsuri în organizarea producției și a muncii, în folosirea forței de muncă, a timpului de lucru și a utilajelor din dotare, în aprovizionarea tehnico-materială și cooperarea interuzinală, în înnoirea și reproiectarea producției, în extinderea mecanizării șl automatizării.Se poate spune că eliminarea acestor neajunsuri depășește, în unele cazuri, posibilitățile și competența unităților industriale din județul Prahova. Fondul problemei rămîne insă același. Acțiunea de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție s-a desfășurat in întreaga țară. Cadrele de conducere, specialiștii din centrale și ministere aveau, prin urmare, datoria să urmărească și să

• CREATIVITATE
• OPERATIVITATE
• EFICIENȚĂ

CARE ESTE EFICIENȚA MĂSURILOR 
FINALIZATE IN PRIMA ETAPĂ?

Ce relevă ancheta „Scînteii" 
în întreprinderi din județul Prahova

soluționeze toate problemele de care depinde îndeplinirea și depășirea planului la producția-marfă și productivitatea muncii, a prevederilor programelor Întocmite și în unitățile economice din județul Prahova, ca și din celelalte județe.Nici o clipă nu trebuie să se piardă din vedere șansa, marea șansă pe care o oferă înfăptuirea programului de modernizare și care poate fi fructificată numai printr-o abordare unitară, in toată complexitatea lor, a problemelor producției, în caz contrar, sutele și miile de măsuri care se iau Intr-o unitate sau alta, Intr-un județ sau altul îșl diminuează eficiența sau rămîn numai cu o valoare locală. Prin Decretul Consiliului de Stat nr. 318, privind perfecționarea organizării și modernizarea proceselor de producție, creșterea eficienței economice in toate sectoarele de activitate se definește limpede cadrul organizatoric și legal al acțiunii de modernizare și el are în vedere, într-o concepție unitară, toate problemele activității productive : introducerea progresului tehnic ; normarea consumurilor materiale și energetice ; tipizarea produselor ; creșterea productivității muncii ; valorificarea resurselor refolosibile ; dezvoltarea exportului de produse și tehnologii ; perfecționarea sistemului de finanțare a activității economice și a normativelor economico-financiare. Esențial este ca aceste reglementări să fie respectate Întocmai, la toate nivelurile.

zare. Tocmai de aceea, la stabilirea obiectivelor și a programelor din acest an trebuie să conlucreze strins toți specialiștii din unități — ingineri și economiști, cu sprijinul mai activ și mai calificat din partea consiliilor unice agroindustriale și al direcțiilor agricole județene, astfel incit in fiecare unitate punerea deplină în valoare a modernei baze tehnice și materiale asigurate, a experienței dobindite și a potențialului uman existent la sate să asigure realizarea și depășirea indicatorilor de plan stabiliți la fiecare cultură și la fiecare produs în parte.Adunările generale ale oamenilor muncii din agricultură trebuie să se manifeste, mai mult ca pînă acum, ca foruri autentic democratice, foruri de analiză și decizie, în care toate opiniile să fie ascultate cu respect și interes. Adunările generale, concen- trindu-se asupra problemelor de bază, esențiale ale producției și eficienței economice, vor analiza și trebuie să analizeze spiritul de răspundere al consiliilor de conducere, al cadrelor învestite cu atribuții precise în organizarea și desfășurarea procesului de producție. Ele sînt un prilej, un moment important, în care toți acești factori trebuie să raporteze în fața oamenilor muncii și a cooperatorilor cum și-au îndeplinit mandatul încredințat de adunarea generală, cum au asigurat desfășurarea activității

în unele unități economice din județul Prahova, programele de modernizare nu au avut însă efectul scontat asupra depășirii sarcinilor de plan și din motive care țin strict de competența conducerilor din întreprinderile respective. Oricum am privi lucrurile, este surprinzător ca, în condițiile în care s-au aplicat peste 2 500 de măsuri (circa 98 la sută) din programul de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție, în unele unități să nu se realizeze, cel puțin integral, nici sarcinile de plan la producția fizică, la producția-marfă, la export, precum nici sarcinile de creștere a productivității muncii sau de reducere a cheltuielilor materiale ș.a. Care să fie explicația ? Au fost atît de minore 

efectele Înscrise în programele de modernizare îneît să nu poată influența mai substanțial buna desfășurare a producției și rezultatele obținute ? Nicidecum.La întreprinderea de utilaj minier din Filipeștii de Pădure, de pildă, in programul de modernizare sint înscrise o serie de măsuri, printre care generalizarea debitării centralizate a țevilor pentru cilindrii hidraulici minieri, debitarea centralizată a tablelor pe mașini cu foto- celule, reorganizarea liniilor de fabricație pentru complexele miniere CMA-2-T ș.a., cu eficiență certă, înaltă. Nu punem acum in discuție faptul că alte măsuri (organizarea punctelor de documentare în secții sau a unui depozit de materiale pentru desfășurarea ritmică a activității de forjă și tratament termic), care in mod normal ar fi trebuit să fie realizate în prima etapă a programului de modernizare, au ca termene de îndeplinire a doua jumătate a anului 1987. Cert este că, potrivit programului întocmit, în anul 1986 măsurile înscrise în programul de modernizare și — să reținem — aplicate ar fi trebuit să determine o însemnată creștere a productivității muncii și un spor de 53 milioane la producția-marfă. Iată însă că anul trecut s-au înregistrat serioase restanțe atît la producția- marfă, cît și la productivitatea muncii. Explicația ?Recunoaștem că nu dintr-o simplă curiozitate am pus față în față pla

pentru realizarea producțiilor stabilite, cum au luptat pentru apărarea și dezvoltarea proprietății socialiste de stat și cooperatiste. Nu trebuie ocolite in nici un fel problemele așa- zis spinoase, delicate. Totul trebuie discutat deschis, concret. Totul trebuie lămurit, astfel îneît aspectele negative, abaterile de la normele de muncă, de la legi și hotărîrile adunărilor generale anterioare să fie sever criticate, să fie puși să răspundă în fața obștii cei vinovați de încălcarea lor.Dezbătînd programele de măsuri pentru realizarea indicatorilor stabiliți prin planul național unic pe anul 1987, indicatori care sînt literă de lege pentru fiecare unitate agricolă, adunările generale trebuie să stabilească modul propriu de realizare a acestora, să decidă măsurile și acțiunile pe care le socotesc de cuviință a fi intreprinse, într-un spirit pe deplin democratic și, implicit, responsabil. Angajindu-se să îndeplinească riguros toți indicatorii din planul de stat, adunările generale sint chemate ca, prin larga consultare a tuturor lucrătorilor de pe ogoare, să găsească soluții pentru creșterea producției peste nivelul stabilit. Aceasta incumbă, firesc, răspundere din partea adunărilor generale pentru modul în care este concepută, organizată și desfășurată întreaga activitate pentru realizarea și depășirea in

nul de măsuri tehnico-organizato- rice (M.T.O.) elaborat pentru fundamentarea îndeplinirii planului pe anul 1986, care a fost dezbătut și aprobat de adunarea generală a oamenilor muncii la sfîrșitul anului1985, și programul de perfecționare a organizării și modernizare a producției întocmit la începutul anului1986. Concluzia : unele măsuri au fost preluate din primul plan și trecute întocmai, automat, în programul de modernizare. „Intr-adevăr, așa am procedat, ne spune tovarășul Gheorghe Popa, ingi- nerul-șef cu pregătirea fabricației pe întreprindere. Inițial, programul de modernizare avea prevăzute pentru prima etapă numai 38 de măsuri. După aceea, el a fost completat cu o serie de măsuri din planul M.T.O. “.Completat — corect spus. Crede însă cineva că una și aceeași măsură trecută in două planuri poate avea o eficiență dublă ? Desigur, nu. Iar dacă vom adăuga că nici cu aceste „completări" programul de modernizare nu a soluționat în anul 1986 o serie de probleme de bază ale producției, vom avea imaginea principalelor cauze care au făcut să nu se îndeplinească nici planul de producție și să nu se obțină nici efectele scontate in urma aplicării, evident o singură dată, a unor măsuri care au fost „bifate" de două ori : în planul M.T.O. și in programul de modernizare.Exemplul nu este Insă singular. Și la întreprinderea de produse refractare din Pleașa, după cum ne-a spus chiar directorul unității, tovarășul Victor Bertalan, unele măsuri au fost preluate din planul M.T.O. și trecute în programul de modernizare. Anallzînd mai in amănunt lucrurile, la întreprinderea „Neptun" Cîmpina am identificat peste 20 de măsuri din cele 110 înscrise în programul de modernizare transcrise identic din planul M.T.O., iar altele după o ușoară „prelucrare" de formă, nu de fond. Singura schimbare esențială s-a făcut asupra... eficienței cu care au fost cotate unele măsuri. Astfel, prin implementarea pe calculator a documentației de lansare în fabricație a reperelor turnate și forjate se preconizează o economie de manoperă de 5 mii lei în planul M.T.O. și de... 65 mii lei în programul de modernizare. Fapt care nu mai necesită comentarii, dar este semnificativ pentru seriozitatea cu care se întocmesc unele programe de măsuri.Am insistat asupra acestor situații deoarece ele demonstrează o mentalitate, ca și un viciu de fond în elaborarea unor programe de modernizare. Planuri pentru fundamentarea anuală a indicatorilor de plan s-au întocmit și pînă acum și se vor întocmi și în continuare în întreprinderile industriale. Spre deosebire de acestea, programele de modernizare trebuie să cuprindă insă într-un sistem unitar, complex, pol.i- vit unei strategii clare, întregul proces de perfecționare și ridicare a nivelului tehnic și calitativ al producției, de creștere a eficienței economice. Nu este vorba deci de perfecționarea organizării la un loc de muncă sau altul, ci de perfecționarea organizării muncii în ansamblul ei.Dar la alte probleme referitoare la felul cum s-au îndeplinit obiectivele primei etape de modernizare în unități industriale din județul Prahova șl s-au pregătit condițiile pentru trecerea la etapa a doua a acestei acțiuni ne vom referi în următorul articol.
Ion TEODOR

dicatorilor de plan. In acest spirit, al deplinei și profundei noastre democrații, trebuie aduse în discuție aspectele negative privind participarea la muncă, aceasta fiind obligația fundamentală a tuturor cooperatorilor și a lucrătorilor din unitățile agricole de stat. Nu poate exista climat democratic real, autentic fără o riguroasă disciplină a muncii, fără îndeplinirea exemplară a atribuțiilor și răspunderilor ce revin fiecărui om. fie că este președinte de C.U.A.S.C., director de I.A.S., președinte de C.A.P., simplu mecanizator sau cooperator. Ideea angajării efective și responsabile a tuturor pentru creșterea producției agricole și, implicit, a veniturilor și a bunăstării celor ce lucrează în agricultură trebuie să călăuzească ca un fir roșu dezbaterile și hotărîrile adunărilor generale, Întreaga activitate politică și organizatorică ce trebuie desfășurată de organele și organizațiile de partid din agricultură în această primăvară și pe întreg parcursul acestui an. Aceasta reprezintă una din premisele esențiale pentru ca în fiecare unitate agricolă să se asigure sărbătorirea împlinirii a 25 de ani de la victoria cooperativizării, prin obținerea de producții record, prin deschiderea de noi perspective înfăptuirii neabătute a obiectivelor noii revoluții agrare.

(Urmare din pag. I)Înminînd scrisorile de acreditare, ambasadorul ENSA MAHATMA DJANDY a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu din partea generalului de divizie Joao Bernardo Vieira, secretar general al Partidului African al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde, președintele Republicii Guineea-Bissau, un mesaj de prietenie, împreună cu urări de sănătate și fericire, de progres și prosperitate pentru poporul român.In cuvîntarea prezentată de ambasador sînt evidențiate relațiile statornicite între țările noastre, între Partidul African al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde și Partidul Comunist Român, dorința întăririi și dezvoltării în continuare a acestor raporturi. Relevîndu-se o serie de aspec
TELEGRAMA ADRESATĂ

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, 

de participanții la plenara Consiliului National
al Societății de Cruce Roșie

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Participanții Ia Plenara Consiliului Național al Societății de Cruce Roșie din Republica Socialistă România, in numele celor peste șapte milioane de membri ai organizației, își exprimă, și cu acest prilej, cele mai alese sentimente de profundă stimă și adincă recunoștință, de dragoste fierbinte și înaltă prețuire pe care le nutresc față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, erou între eroii neamului, impunătoare și prestigioasă personalitate a lumii contemporane, care sintetizează cele mai alese virtuți ale poporului nostru, simbol suprem de muncă și viață revoluționară, creatorul vizionar al întregii politici interne și externe românești, promotor neobosit a) cauzei păcii, înțelegerii și colaborării intre popoare.Cu aleasă stimă șl Înaltă prețuire, participanții la plenară aduc un cald șl respectuos omagiu tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, militant de seamă al partidului și statului, om de știință de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția de cea mai mare însemnătate la elaborarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare econoinico-socială a patriei, la înflorirea științei, invățămintului și culturii românești.Convinși că mai sint încă multe de făcut pentru creșterea contribuției Societății de Cruce Roșie la înfăptuirea politicii sanitare a partidului și statului nostru, avind la baza activității sarcinile istorice trasate de cel de-al XlII-lea Congres al P.C.R.. Indicațiile, îndemnurile și apelul dumneavoastră la o nouă calitate și eficiență, ne angajăm să acționăm cu fermitate pentru Îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin, să desfășurăm o tot mai bogată și eficientă educație sanitară, menită să contribuie in mai mare măsură ia prevenirea îmbolnăvirilor, creșterea duratei medii de viață, la formarea unui comportament demografic pozitiv din partea întregii populații — premisa menținerii tinereții și vigorii națiunii noastre.Conștienți de adevărul că bunăstarea, sănătatea și viața oamenilor sint indisolubil legate de pace, participanții la plenară iși exprimă deplina adeziune față de neobosita șl nobila activitate ce o desfășurați pentru apărarea păcii, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. pentru edificarea unei lumi mai bune și mai drepte, o lume a înțelegerii și colaborării intre toate popoarele.Aflîndu-ne Ia puțin timp după sărbătorirea zilei dumneavoastră de naștere, zi aniversară scumpă Întregului nostru popor, permiteți-ne să vă exprimăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. in numele tuturor membrilor Societății de Crnce Roșie, profundele noastre sentimente de respect și recunoștință, să vă adresăm, cu căldura inimilor noastre, cele mai alese urări de sănătate și fericire, de tinerețe fără bătrinețe, alături de stimata tovarășă Elena Ceaușescu, mulți ani fericiți pentru a ne conduce mai departe, cu aceeași strălucire, spre noi succese, pentru înălțarea scumpei noastre patrii pe cele mai luminoase culmi de progres și civilizație.
★Joi a avut loc in Capitală plenara Consiliului Național al Societății de Cruce Roșie, care a analizat activitatea desfășurată în 1986 și sarcinile ce îi revin, în continuare, din documentele Congresului al XlII-lea al partidului, din indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, în domeniul educației sanitare a populației, în special a tineretului, pentru întemeierea unor familii trai-

Proprietatea socialistă sporește prin munca fiecăruia
(Urmare din pag. I)derii sale pentru întărirea și amplificarea zestrei materiale a patriei. Trebuie cu hotărîre combătute, acolo unde se întîlnesc, mentalitatea de așteptare, inerția. Cu alte cuvinte, organizațiile de partid sînt chemate să ducă o mai susținută activitate de educare a spiritului de angajare, a spiritului de participare continuă și susținută a fiecărui om al muncii la administrarea responsabilă a puternicei baze tehnico-materiale de care dispunem.Trebuie să fie bine înțeles de către fiecare că „grija pentru proprietatea întregului popor" nu este o cerință „în general", nu este doar o realitate teoretică, că ea privește, desigur, „întregul popor" dar — și în acest caz — „poporul" nu este un substantiv colectiv fără determinări individuale, ci, foarte concret, în fața acestui strung, a acestei combine, a acestui calculator, poporul este el, că el răspunde pentru perfecta lui valorificare. Conștientizarea, determinarea înțelegerii pînă la capăt, pină in ultimele consecințe, a noțiunii de „proprietate socialistă"

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala
mare) : Ioneștii — 18 ; (sala amfitea
tru) : Arheologia dragostei — 18 ;
(sala atelier) : Faleza — 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) : Olande
zul zburător — 18
• Teatrul de operetă (14 80 11, la sala 
mică a Teatrului Național) : Prințesa 
circului — 18,30
• A.R.I.A. (13 53 75, la Palatul Spor
turilor și Culturii) : „Melodii * *86  — 
concert-concurs de muzică ușoară ro
mânească și recitaluri — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 18
• Teatru! Mic (14 70 81) : Niște țărani 
— 18
• Teatrul de comedie (16 64 60) : o 
dragoste nebună, nebună, nebună 
— 18
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Karamazovii — 17,30; 
(sala studio) : Cinci romane de amor 
— 18,30
• Teatrul Giulești (sala Giuleștl, 
18 04 85) : Simple coincidențe — 18 

• Declarație de dragoste. Liceenii : 
LUMINA (14 74 16) — 9; 13; 17
• Joi, după ploaie — 11; 13; 14,45 ;
Liceenii — 8,43; 16,45; 19 : DOINA
(16 35 38)
• Domnișoara Aurica : UNION
(13 49 04) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, CO- 
TROCENI (49 48 48) — 15; 17; 19

te ale situației internaționale, șl îndeosebi din Africa, este pusă în evidență aprecierea deosebită de care se bucură politica Republicii Socialiste România, profund marcată de puternica personalitate a președintelui Nicolae Ceaușescu, rolul său în lupta pentru destindere, colaborare și pace în Europa și in întreaga lume.Primind scrisorile de acreditare, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat președintelui Republicii Guineea- Bissau un cordial salut prietenesc, iar poporului acestei țări urări de prosperitate și succese în dezvoltarea economică și socială a patriei.în cuvîntarea președintelui României sînt relevate relațiile de prietenie și colaborare dintre cele două țări, care se dezvoltă pe baza deplinei egalități, stimei și respectului

★nice, cu mulți copil, care să contribuie la menținerea tinereții și vigorii poporului nostru.într-o atmosferă însuflețitoare, de vibrant patriotism, participanții la plenară au adresat o telegramă tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. (Agerpres)

în toate determinările șl în toate conexiunile ei — iată o parte însemnată din munca de educare pe care este chemată să o desfășoare fiecare organizație a partidului.Ce importanță covîrșitoare are înțelegerea pe deplin a acestui aspect fundamental al vieții noastre o dovedește una din tezele excepționalului document teoretic și practic care este cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 26 ianuarie : „Practica noastră — a arătat secretarul general al partidului — a demonstrat și demonstrează pe deplin că proprietatea socialistă, ca proprietate a întregului popor, indiferent sub ce formă este — de stat sau cooperatistă — întărirea și dezvoltarea ei reprezintă singura cale pentru înfăptuirea în viață a principiilor de echitate și dreptate socială, de dezvoltare puternică a forțelor de producție, de asigurare a bunăstării și independenței fiecărei națiuni". Tovarășul Nicolae Ceaușescu arată cu limpezime că proprietatea socialistă este însăși piatra unghiulară a vastului edificiu pe care ii reprezintă societatea socialistă, că socialismul însuși nu poate fi conceput fără pro-
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tă-
nase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Pompi- 
liu de Pompadour — 18.30 : (sala
Victoria. 50 53 65) : Bărbatul fatal 
— 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Pe sub cetini, la 
Izvoare — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Toate plnzele sus — 9 ; Mary
Poppins — 18 '
• Teatrul „Țăndărică*  (15 23 77, sala 
Victoria) : Nică fără frică — 15 ; 
(sala Cosmonauțllor, 11 12 04) : Pun
guța cu doi bani — 10 ; Amnarul fer
mecat — 15
• Circul București (10 41 95) : Aprin
deți stelele — 18,30
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Baba Htrca — 18,30

cinema 

reciproc, precum și dorința de a le imprima un conținut tot mai bogat, îndeosebi prin dezvoltarea schimburilor comerciale și a cooperării economice.Este reafirmat sprijinul României socialiste față de lupta popoarelor africane pentru lichidarea totală a colonialismului, pentru apărarea și consolidarea independenței naționale și Înaintarea liberă pe calea progresului economic și social.După prezentarea scrisorilor de acreditare, președintele Nicolae Ceaușescu a avut o convorbire cu ambasadorul Republicii Guineea-Bissau, Ensa Mahatma Djandy.La solemnitatea prezentării scrisorilor de acreditare și la convorbire au participat loan Totu, ministrul afacerilor externe, și Dumitru Apostoiu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat
t V

20,00 Telejurnal
20.20 Energia — o problemă a noastră, 

a tuturor 1
20,30 Trăim decenii de Împliniri mărețe. 

Emisiune de versuri si muzică 
(color)

20.45 Cadran mondial (color)
România — Ceaușescu — Pace 
• O tară a păcii — un mare erou 
al păcii

21.05 Timp al marilor înfăptuiri revo
luționare • Primăvara orașului — 
Reportaj (color)

21.20 Serial științific (color). Din tai
nele naturii. Episodul «

21.50 Telejurnal

vremea
Institutul de meteorologie ți hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul 30 Ianuarie, ora 20 — 2 fe
bruarie, ora. 20. în țară : Vremea va fi 
rece, geroasă în primele nopți, mai ales 
in nordul șl centrul țării. Cerul va fl 
variabil, mal mult noros In regiunile 
sudice și sud-estlce. în prima parte a 
intervalului vor cădea precipitații tem
porare sub formă de ninsoare în sudul 
țării. In celelalte regiuni se vor sem
nala ninsori Izolate. Vîntul va sufla 
slab plnă la moderat, cu unele inten
sificări mal ales In primele zile, în 
sudul șl sud-estul țării, predomlnînd 
din sectorul estic, viscolind sau spul- 
berind zăpada. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse Intre minus 23 șl minus 
12 grade, în nordul șl centrul țării, izo
lat mal coborlte, șl Intre minus 14 șl 
minus 4 grade In restul teritoriului. 
Iar cele maxime se vor situa Între 
minus 12 șl minus 2 grade, ușor mal 
ridicate în sud-est. tn vestul, centrul 
șl nordul târli, local, se va semnala 
ceață, asociată și cu depunere de chi
ciură.

INFORMAȚII SPORTIVE• In clasamentul celor mai bunegimnaste din lume pe anul 1986. clasament alcătuit de tehnicienii Federației Internaționale de specialitate, pe primul loc se află tînăra sportivă româncă Daniela Silivaș cu 443 puncte, urmată de coechipiera sa Ecaterina Szabo — 421 puncte, Șușu- nova (U.R.S.S.) — 401 p, Omeliancik (U.R.S.S.) — 389 p. Zeturidze(U.R.S.S.) — 355 p, Stoianova (Bulgaria) — 321 p, Huang Csun (R.P. Chineză) și Boghinskaia (U.R.S.S.) cîte 317 p, Camelia Voinea (România) — 313 p, Jurcenko (U.R.S.S.) — 301 p etc.• Astăzi, in Capitală, se va desfășura tragerea la sorți a ediției jubiliare, a X-a, a Campionatului mondial universitar de handbal masculin, competiție ce se va desfășura in țara noastră în perioada 30 mai— 8 iunie. întrecerile acestei prestigioase competiții — care a mai fost găzduită de România în 1975 — se vor disputa în cinci orașe : București, Iași, Timișoara, Cluj-Napoca și Galați.

prietatea socialistă asupra mijloacelor de producție — condiție sine qua non a existenței noii orînduiri pe scena Istoriei. Iată de ce grija pentru proprietatea socialistă este grija pentru socialism, pentru viabilitatea sa. Iar a privi înainte — așa cum revoluționarii, prin însăși condiția lor, privesc — înseamnă a milita cu maximă energie, cu conștiința responsabilității în fața istoriei, pentru întărirea și dezvoltarea proprietății socialiste. Pe temelia el, și doar pe temelia ei, pot fi realizate idealurile de dreptate și echitate pentru care au luptat și luptă comuniștii, pot fi asigurate progresul și bunăstarea, poate fi apărată independenta fiecărei națiuni. Doar pe temelia de granit a proprietății socialiste se pot înălța cele mai îndrăznețe construcții ale muncii libere.Iată de ce apărarea și Întărirea proprietății socialiste, educarea conștiinței de proprietar a oamenilor muncii, deși fără a fi nominalizate ca atare pe ordinea de zi a adunărilor de partid, sînt, totuși, prioritatea numărul unu pe agenda lor.
Georqe-Radu CHIROV1C1

• 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 Topollno : DACIA
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Salamandra : VIITORUL (10 67 40)
— 15; 17; 19
• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Iartâ-ne prima iubire : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Toate plnzele 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 : POPULAR 
(35 15 17) — 13; 17; 19
• Acrobatele : MUNCA (21 50 97) — 
15; 17; 19
• Păsările Îșl iau zborul : 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
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AL PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU

Mesaje de felicitare de peste hotare cu prilejul aniversării zilei de naștere

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaStimate tovarășe Ceaușescu,Cu ocazia celei de-a 69-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere primiți felicitările cele mai cordiale și urările sincere de sănătate, fericire și succese noi în realizarea hotăririlor Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român, pentru dezvoltarea ascendentă în continuare a României socialiste vecine, pentru bunăstarea poporului frate român.îmi amintesc cu satisfacție despre atmosfera creatoare, de lucru, de la întîlnirea noastră prietenească din decembrie 1986. Aș dori să-mi exprim din nou convingerea fermă că se va dezvolta și în viitor colaborarea multilaterală dintre Partidul Comunist Bulgar și Partidul Comunist Român, dintre Republica Populară Bulgaria și Republica Socialistă România, in interesul celor două popoare ale noastre, al cauzei păcii și socialismului in lume.
TODOR JIVKOV

Secretar general 
al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele 

Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAniversarea zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă fericita ocazie de a vă transmite sincerele mele felicitări și cele mai bune urări de viață îndelungată, sănătate și fericire.

HUSSEIN I
Regele Iordaniei

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaFericitul eveniment al celei de-a 69-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă prilejul deosebit de plăcut de a vă adresa cele mai calde felicitări, împreună cu urările cele mai sincere de sănătate și fericire personală, de prosperitate mereu crescîndă pentru poporul României.Folosesc această ocazie pentru a vă reînnoi expresia celei mai înalte considerațiuni.

HASSAN AL ll-LEA
Regele Marocului

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaSalutări revoluționare.Cu ocazia celei de-a 69-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, sînt fericit să vă exprim urările mele cele mai cordiale de sănătate, fericire și succese în conducerea poporului român prieten pentru realizarea aspirațiilor sale de progres și prosperitate.Sărbătorirea de către întregul dumneavoastră popor a acestei sărbători scumpe atestă marea sa dragoste, apreciere și respect față de dumneavoastră, unitatea sa în jurul dumneavoastră, min- dria sa față de marile realizări pe care le-a înfăptuit, sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă și conform indicațiilor dumneavoastră juste, pe planul politicii interne și externe, în dezvoltarea economică și prosperitatea socială, in renașterea sa culturală. Este dreptul poporului dumneavoastră de a fi mîndru de dumneavoastră, conducătorul său, ce v-ați consacrat viața pentru a vă servi poporul și pentru realizarea marilor sale obiective, asigurînd României o poziție activă pe scena internațională, pentru realizarea păcii și dreptății în lume.Folosesc această ocazie pentru a vă exprima dumneavoastră — și, .prin dumneavoastră, guvernului dumneavoastră respectat șt partidului dumneavoastră militant. In numele poporului nostru arab palestinian, al fraților mei membri ai Comitetului Executiv al O.E.P., precum și al meu personal — respectul nostru profund și aprecierea noastră vie pentru poziția de susținere principială și consecventă pe care România prietenă o adoptă, sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă, în sprijinirea luptei drepte a poporului nostru, pentru recuperarea drepturilor sale naționale inalienabile, inclusiv dreptul la reîntoarcere, la autodeterminare și la crearea unui stat independent pe pămintul patriei sale, Palestina.Aș dori, in același timp, să vă exprim marea noastră satisfacție pentru raporturile de prietenie și solidaritate militantă existente intre popoarele noastre, între O.E.P. și guvernul dumneavoastră prieten, și să confirm atașamentul nostru pentru continua dezvoltare și întărire a acestor raporturi, spre a servi la realizarea țelurilor noastre comune de libertate, dezvoltare și progres.Vă adresez încă o dată felicitările noastre cordiale, exprimîn- du-vă cele mai bune urări de sănătate, fericire și viață îndelungată, iar poporului dumneavoastră prieten, continuu progres și dezvoltare, sub conducerea dumneavoastră clarvăzătoare.Vă exprim, totodată, rugămintea de a transmite doamnei Elena Ceaușescu cele mai respectuoase felicitări și sincere urări de fericire.Cu cele mal cordiale sentimente pentru persoana dumneavoastră prietenă și scumpă, revoluție pînă la victorie !

YASSER ARAFAT
Președintele 

Comitetului Executiv al O.E.P., 
Comandantul general 

al Forțelor Revoluției Palestiniene

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânStimate tovarășe,Ne este deosebit de plăcut să vă prezentăm cele mai calde felicitări și cele mai bune urări cu prilejul celei de-a 69-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.Urmărim permanent cu multă atenție intensa activitate pe care o desfășurați pe multiple planuri și rezultatele pozitive pe care le obține România sub conducerea dumneavoastră și a Partidului Comunist Român.Vă. urăm noi succese și vă asigurăm de sentimentele noastre de prietenie frățească.

Din partea
Comitetului Central al Partidului 

Progresului și Socialismului din Maroc

ALI YATA
Secretar general

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCea de-a 69-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă ocazia de a vă adresa, dragă prietene, în numele Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, al guvernului Republicii Populare Democrate Coreene, al poporului coreean și al meu personal, cele mai călduroase felicitări.Militînd cu abnegație și dăruire, punînd întreaga dumneavoastră ființă și energie în slujba partidului și poporului, ați condus partidul și revoluția pe calea unor mărețe înfăptuiri.Sub conducerea Partidului Comunist Român, în frunte cu dumneavoastră, poporul român a desfășurat o luptă energică pentru edificarea socialistă a țării, transformînd România dintr-o țară slab dezvoltată într-un stat industrial-agrar cu o industrie puternică și modernă și cu o agricultură socialistă ce se dezvoltă multilateral.Astăzi, poporul român acționează cu înalt elan și dinamism creator pentru construcția societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism, luptă pentru prevenirea pericolului unui război nuclear în Europa, pentru transformarea Peninsulei Balcanice într-o zonă denuclearizată, pentru salvgardarea păcii și securității în lume.încredințat că relațiile tradiționale de prietenie și colaborare frățească dintre partidele, țările și popoarele noastre se vor lărgi și dezvolta continuu, folosesc această ocazie pentru a vă adresa sincere urări de multă sănătate, fericire personală, de succese tot mai mari în activitatea dumneavoastră consacrată înfăptuirii hotăririlor Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român, păcii și victoriei cauzei socialismului.
KIM IR SEN
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele
Republicii Populare Democrate Coreene
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• Profundă apreciere pentru rezultatele deosebite 

in dezvoltarea economico-socială dobîndite de poporul 

roman, sub conducerea secretarului general al partidului, 

președintele Republicii

• Mărturii ale stimei și admirației față de politica 
dinamică, desfășurată pe scena internațională de Romania 

socialistă, de președintele ei, pentru înlăturarea primej

diei nucleare, pentru măsuri reale pe calea dezarmării, 

pentru viitorul pașnic și prosper al tuturor națiunilor

• Urări de sănătate și fericire, de noi și mari 

succese în activitatea consacrată bunăstării și prospe

rității poporului roman, cauzei păcii, progresului și liber

tății in lume

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaIn numele Partidului Socialist Sanmarinez și al meu personal, transmit cele mai sincere și frățești urări tovarășului președinte Nicolae Ceaușescu și poporului român.

REMY GIACOMINI
Președintele 

Partidului Socialist Sanmarinez

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaVă rog să primiți cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere din partea mea personal și a Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură felicitările și urările noastre de pace și bunăstare pentru dumneavoastră, precum și pentru România și poporul său.Cu cea mai înaltă considerație,

EDOUARD SAOUMA
Director general 

al Organizației Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și Agricultură

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaVă rugăm să primiți, cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, cele mai călduroase urări de sănătate și fericire, de noi succese în activitatea dumneavoastră neobosită pusă în slujba poporului român și a păcii în lume.

CENTRUL EUROPEAN UNESCO
pentru învățământul superior

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia fericită a zilei dumneavoastră de naștere îmi este deosebit de plăcut să vă adresez cele mai sincere felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire, de prosperitate și măreție pentru poporul prieten al României.Vă rog să primiți cele mai alese sentimtente de stimă și considerație.

MOHAMED HOSNI MUBARAK
Președintele Republicii Arabe Egipt

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere sînt fericit să vă adresez cele mai calde felicitări și sincere urări de fericire, sănătate și viață îndelungată, de prosperitate pentru poporul român.

AMIN GEMAYEL
Președintele Republicii Libaneze

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul zilei dumneavoastră de naștere, vă rugăm să primiți, din partea Centrului de Informare al Națiunilor Unite și al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, la București, cele mai bune urări de sănătate, viață îndelungată, fericire și realizarea obiectivelor promovate de dumneavoastră privind dezarmarea, menținerea păcii, extinderea cooperării internaționale și creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite.■ Reînnoim, de asemenea, urările noastre de pace șl prosperitate pentru poporul român.
NOEL D. EICHHORNDirector ad-interim al Centrului de Informare 

al Organizației Națiunilor Unite, 
Coordonator Rezident

al Activităților Operaționale 
ale Sistemului Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare în România
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a 69-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, îmi este plăcut să vă adresez urări de sănătate și fericire personală, de bunăstare poporului român prieten, care, sub înțeleaptă dumneavoastră conducere, a obținut mari realizări pe calea progresului și dezvoltării și pentru instaurarea unei păci mai juste între toate popoarele lumii.

HUSSEIN EL HUSSEINI
Președintele

Adunării Naționale Libaneze

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAniversarea zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, in numele membrilor Asociației de prietenie Egipt-România și al meu personal, cele mai sincere felicitări, împreună cu calde urări de sănătate, viață îndelungată și fericire personală, de bunăstare și progres pentru poporul prieten al României.Membrii Asociației de prietenie, ca și Întregul popor egiptean, au urmărit cu interes și satisfacție noul dialog la nivel Înalt ro- mâno-egiptean, prilejuit de vizita recentă a președintelui Hosni Mubarak în țara dumneavoastră prietenă.Atmosfera de caldă prietenie in care s-au desfășurat convorbirile dumneavoastră cu șeful statului egiptean este expresia relațiilor de excepție statornicite între țările șl popoarele noastre, iar rezultatele fructuoase cu care s-a încheiat întîlnirea la nivel înalt constituie un îndemn pentru noi în îndeplinirea exemplară a acordurilor și înțelegerilor pe care le-ați convenit și care corespund pe deplin dorinței comune a celor două popoare de a dezvolta și diversifica legăturile de prietenie și cooperare, de a contribui la soluționarea justă și globală a problematicii Orientului Mijlociu, la crearea unui climat de înțelegere și destindere în întreaga lume.Ne alăturăm cu cele mai alese ginduri și sentimente poporului român la aniversarea zilei dumneavoastră de naștere și vă dorim multă sănătate, viață îndelungată și noi succese în activitatea nobilă de a conduce destinele României socialiste.Trăiască prietenia egipteano-română !

SAYED ZAKI
Președintele

Asociației de prietenie Egipt — România

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, vă adresez salutări cordiale și vă urez fericire și prosperitate dumneavoastră și poporului român.

MIGUEL DE LA MADRID HURTADO
Președintele

Statelor Unite Mexicane

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia celei de-a 69-a aniversări glorioase a zilei dumneavoastră de naștere, am marea onoare ca, în numele poporului și al guvernului de coaliție al Kampuchiel Democrate, precum și al soției mele șl al meu personal, să vă adresez dumneavoastră, conducător Ilustru, respectat șl iubit al poporului șl națiunii române, felicitările noastre cele mai călduroase și respectuoase, sentimentele noastre de admirație și cele mai sincere urări de sănătate, viată îndelungată, fericire și glorie nepieritoare.Sînteți unul din cei mai mari eroi ai istoriei României, eliberatorul țării și arhitectul de mare prestigiu al dezvoltării sale prodigioase în toate domeniile edificării naționale și construcției socialiste.Sînteți, totodată, eroicul apărător al cauzei juste a popoarelor ce au căzut victimă diverselor forme de nedreptate și al cauzei popoarelor care, asemenea poporului kampuchian, trebuie să lupte pentru supraviețuire și eliberarea patriei.Sînteți incomparabil artizan al păcii între națiuni șl al cooperării între popoarele lumii, între toate guvernele și țările care cred in dreptate, pace, libertate și progres.Poporul kampuchian vă exprimă gratitudinea sa cea mai profundă și respectuoasă pentru nobilul și permanentul sprijin pe care 11 acordați cauzei sale.Domnule președinte al Republicii Socialiste România, soția mea șl cu mine vă rugăm, pe dumneavoastră și pe doamna Elena Ceaușescu, să primiți asigurarea celei mai înalte și afectuoase considerații. ,

NORODOM SIANUK
Președintele Kampuchiel Democrate

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaVă transmit cele mai calde felicitări cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere. Vă doresc multi ani fericiți, pentru a vă aduce în continuare contribuția dumneavoastră deosebită la prosperitatea poporului român prieten și la soluționarea problemelor internaționale.

VASSOS LYSSARIDES
Președintele

Camerei Reprezentanților, 
Președintele

Partidului Socialist din Cipru — EDEK

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia zilei dumneavoastră de naștere, vă rog să acceptați urările cordiale de fericire personală, de bunăstare și prosperitate pentru poporul român.

CHAIM HERZOG
Președintele Statului Israel

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaStimate domnule președinte,In numele conducerii Asociației de prietenie Marea Britanie- România vă transmitem urările și felicitările noastre, cu prilejul celei de-a 69-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere — 26 ianuarie.Vă urăm multă sănătate și energie, necesare atît pentru activitatea de dezvoltare continuă a bunăstării materiale și spirituale a poporului român, cit șl pentru eforturile pe care le faceți pe plan internațional în scopul reducerii tensiunii între națiuni, realizării unei lumi a păcii, fără arme. La mulți ani !

In numele Asociației de prietenie 
Marea Britanie-România,

Cu sinceritate,

HARRY GOLD JIM BALLANTYNE
Secretar Președinte

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere, Asociația culturală Brazi lia-România vă adresează cele mai sincere felicitări.
LOLITA HILA

Președintele
Asociației culturale Brazilia — România

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul zilei dumneavoastră de naștere vă transmit cele mai bune urări și vă doresc sănătate și putere de muncă pentru a conduce România în eforturile de promovare a păcii și cooperării internaționale.Calde salutări dumneavoastră și doamnei Elena Ceaușescu.

Rabin ARTHUR SCHNEIER



j IDEI SI DIRECȚII FUNDAMENTALE ALE GÎNDIRII SI ACȚIUNII ] 

j POLITICE INTERNAȚIONALE ALE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU j

5. Tratativele - metodă unică și obligatorie 
a stingerii conflictelor

„în actualele împrejurări internaționale, ale interdependenței tot mai strînse ce caracte
rizează întreaga evoluție a evenimentelor mondiale, este necesar să se renunțe cu desăvîrșire 
la forță sau la amenințarea cu forța în soluționarea problemelor mondiale, să se acționeze cu 
toată răspunderea pentru încetarea tuturor conflictelor existente în diferite zone ale lumii și 
trecerea la soluționarea problemelor litigioase dintre state numai și numai pe cale politică, 
prin tratative”.

NICOLAE CEAUȘESCU

!n cursul acestei luni, ziarul nostru a inițiat publicarea unui ciclu de articole care și-au propus să pună in lumină ideile, concepțiile și pozițiile novatoare, profund constructive și de larg răsunet internațional ale secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, asupra unor probleme fundamentale ale contemporaneității, inițiativele și demersurile sale neobosite, care i-au atras o unanimă prețuire șl i-au conferit un uriaș prestigiu pretutindeni în lume, pentru promovarea marilor obiective ale păcii și progresului, ale înțelegerii, colaborării și dezvoltării libere, suverane și independente a tuturor națiunilor planetei.
Sub genericul „IDEI SI DIRECȚII FUNDAMENTALE ALE 

G’NDIRII SI ACȚIUNII POLITICE INTERNAȚIONALE ALE TO
VARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU" au apărut pînă acum 
următoarele articole :

1. „UN MOD NOU DE ABORDARE A PROBLEMELOR 
PĂCII Șl RĂZBOIULUI"

2. „O VIZIUNE NOUĂ ASUPRA ROLULUI EUROPEI"
3. „SECURITATE REALĂ - PRIN DEZARMARE REALĂ"
4. „EDIFICAREA NOII ORDINI ECONOMICE INTERNA

ȚIONALE - FACTOR AL PROGRESULUI ISTORIC"In continuare, vom aborda alte aspecte ale activității teoretice și practice ale conducătorului partidului și statului nostru privind principalele evoluții și tendințe ale dezvoltării sociale contemporane, căile de acțiune realiste, cutezătoare propuse in vederea înfăptuirii aspirațiilor vitale ale poporului nostru, ale tuturor popoarelor, făuririi unei lumi mai bune și mai drepte, fără arme și războaie.In numărul de astăzi, publicăm un nou articol, cel de-al cincilea, din acest ciclu.
Unul din izvoarele principale ale prestigiului și considerației de care România socialistă, președintele ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, se bucură astăzi pe toate meridianele lumii îl reprezintă politica statornică, eforturile neobosite ale țării noastre, ale conducătorului ei îndreptate spre abolirea definitivă a politicii de forță din relațiile internaționale, spre soluționarea numai pe căi politice, prin tratative, a tuturor problemelor litigioase dintre state. în ampla și susținuta activitate pe plan internațional a președintelui României, problemele abolirii forței și soluționării prin mijloace pașnice a tuturor chestiunilor litigioase au ocupat și ocupă un. loc de frunte atît sub aspectul elaborării teoretice, cit și al acțiunilor practice. Cu o neobosită energie, cu o perseverență de fier, țara noastră, președintele Nicolae Ceaușescu s-au pronunțat întotdeauna, in toate împrejurările, indiferent de locul sau momentul în care s-au ivit un litigiu sau un diferend, indiferent de natura acestora, pentru reglementarea lor la masa negocierilor.
Recurgerea la forță și în

văță.’ ntele istoriei. In per’ manență secretarul general al partidului a pus in evidență adevărul potrivit căruia recurgerea la forță. Ia mijloacele militare nu a dus niciodată și nici nu poate duce la o soluționare reală și trainică a problemelor. Această teză iși are. de altfel, un puternic suport în experiența istorică internațională care atestă că întotdeauna politica de forță, războaiele nu au făcut decît să complice și mai mult problemele, să le agraveze, să accentueze neîncrederea, să genereze noi focare de tensiune, să compromită viitorul relațiilor dintre statele respective pentru îndelungate perioade de timp, să aducă mari prejudicii popoarelor.De-a lungul timpului calea armelor s-a dovedit profund nefastă pentru omenire : imense pierderi de vieți omenești și distrugeri materiale, o risipă uriașă de resurse, un cortegiu nesfirșit de suferințe. Numai în perioada postbelică au avut loc peste 120 de războaie, soldate cu circa 20 de milioane de victime ; 81 de țări au fost, intr-o formă sau alta, angrenate în conflicte care au insingerat Terra. în prezent, în diferite regiuni ale globului — in Orientul Mijlociu, in. zona Golfului, in America Centrală, Asia de sud- est și sud-vest, Africa — au loc ciocniri militare ; in alte zone mocnesc tăciunii neîncrederii, ape tulburi învolburează buna vecinătate. Cauzele unor asemenea stări de tensiune sint diferite. Unele din ele iși au originea in îndelungata dominație colonială, care a lăsat ca moștenire zilelor noastre numeroase dispute și litigii de ordin teritorial, chestiuni etnice sau religioase. Altele își au izvorul în perioade mai recente, fiind generate de confruntările pentru împărțirea și reîmpărțirea lumii în zone și sfere de influență, de lupta fie pentru noi piețe de desfacere, fie pentru materii prime și energetice, de abordarea de pe poziții divergente a unor aspecte sau altele ale vieții internaționale.
Singura alternativă rațio

nală concepția profund umanistă a președintelui României, toate aceste probleme, fără nici un fel de excepție, indiferent de natura sau forma de manifestare, indiferent de locul sau zona în care s-au produs, își pot găsi rezolvarea numai prin mijloace pașnice, prin tratative între părțile direct interesate. Esențial este, firește, a nu se admite cronici- zarea și, mai ales, ascuțirea neînțelegerilor, esențial este ca, o dată apărute, diferendele să fie abordate de urgență la masa tratativelor. Calea tratativelor, a negocierilor pentru realizarea de acorduri este singura, unica modalitate de acțiune eficientă, corespunzătoare cerințelor coexistenței pașnice, capabilă să producă rezolvări durabile.în viziunea șefului statului român, imperativul rezolvării exclusiv pe cale pașnică, prin tratative, a diferendelor dintre state devine și mai stringent in prezent, cind pe glob s-au acumulat imense cantități de arme nucleare și alte arme de distrugere în masă, cind întreaga lume a devenit, practic, un uriaș butoi de pulbere, cea mai mică scînteie puțind oricînd să aprindă flăcările unui război nimicitor. Abordarea intr-un chip nou a problemelor complexe ale vieții internaționale are in primul rînd în vedere, așa cum subliniază secretarul general al partidului, tocmai renunțarea cu desăvîr-
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Stimă și prețuire in întreaga lume j

0 conducere înțeleaptă, care a adus națiunea română 
pe calea unui progres rapidNouă, In Indonezia, ne este binecunoscută activitatea de conducător a președintelui Nicolae Ceaușescu. Este o conducere înțeleaptă, care a reușit să_ aducă națiunea română pe calea unui progres rapid și care a ' ...........................................................................situat România pe o poziție distinctă în politica internațională.

General Suharto președintele Republicii Indonezia |
Preocupare statornică pentru pacea omeniriiAm fost profund impresionați de preocuparea și interesul pe care • președintele Nicolae Ceaușescu le manifestă pentru soarta omenirii, pen- ț tiu oprirea cursei înarmărilor și trecerea la măsuri urgente, concrete, de dezarmare, în primul rînd de dezarmare nucleară. Această poziție, ca și marile acțiuni pentru pace și dezarmare ale poporului român dovedesc preocuparea statornică a României de a asigura pacea și progresul pentru generațiile de azi și cele de mîine.

Dialogul, tratativele - unica modalitate 
de soluționare a problemelor lumii contemporaneActivitatea conducătorului României constituie o contribuție importantă la soluționarea marilor probleme ale lumii contemporane. Aceste probleme, care — multe din ele — sînt extrem de urgente, trebuie să fie rezolvate, in viziunea președintelui Nicolae Ceaușescu, pe calea tratativelor. prin dialog și nu prin forță, poziție cu care sîntem de acord.

Mohamed Ibrahim președintele Adunării Naționale a Poporului a R. D. Somalia
întru totul

Ahmed

șire la folosirea forței și a căii militare, soluționarea tuturor problemelor litigioase, a conflictelor existente numai și numai prin intermediul tratativelor.Desigur, datorită complexității unor probleme, nu întotdeauna tratativele pot conduce rapid la rezolvarea lor. Uneori, pe calea spre înțelegere apar obstacole din cele mai uriașe, a căror depășire se poate dovedi dificilă. Important este însă ca părțile să acționeze cu răbdare și perseverență, să contribuie la netezirea drumului spre realizarea de înțelegeri. Chiar dacă tratativele cer adesea mult timp, multă răbdare, față de pierderile umane, față de distrugerile groaznice ale războiului, negocierile, oricit de lungi și grele ar fi, reprezintă singura cale ce trebuie urmată. în cel mai rău caz, cum arată președintele României, vor avea mai mult de lucru diplomații, vor dormi nopți mai puține, dar este mai bine așa decît să se verse singe și să cadă morți, decit să se distrugă oameni și bunuri materiale.
O activitate dinamică,Tocmai în acestperseverentă.spirit, țara noastră, șeful statului român manifestă o preocupare sistematică, au desfășurat și desfășoară o amplă activitate pentru a contribui la abandonarea politicii de forță și la reglementarea diferendelor dintre state pe baza echității și justiției, conform cerințelor edificării unor relații internaționale noi, democratice. în toate împrejurările în care s-a produs o încălcare sau o atingere a păcii și securității într-o zonă sau alta a lumii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adoptat o atitudine hotărîtă împotriva actelor a- gresive și a manifestărilor de forță, s-a situat constant de partea celor ce Iși apărau dreptul la existență și
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Jan Martensonsecretar general adjunct al O.N.U.

la viața liberă, s-a ridicat cu vigoare pentru a face apel la rațiune, pentru rezolvarea problemelor existente prin negocieri. în mod deosebit, președintele României a subliniat necesitatea de a se evita angajarea statelor respective — în marea lor majoritate state în curs de dezvoltare, confruntate cu nevoia acută de a-și mobiliza toate resursele umane, materiale și financiare de care dispun pentru a-și asigura progresul economic și social — în conflicte militare, care nu pot să le aducă decît mari pierderi materiale și umane, să deschidă cale intervențiilor străine.Din examinarea luărilor de poziție ale României, ale președintelui ei față de conflictele șl stările de tensiune din diverse părți ale lumii se detașează o serie de constante, cum ar fi : condamnarea și dezaprobarea hotărită a oricăror acte agresive, a actelor de forță în general, care nu numai că sînt contrare principiilor dreptului internațional, dar sînt de natură să adauge noi obstacole in calea reglementării situației ; apeluri pentru oprirea imediată a luptelor, retragerea trupelor străine, încetarea oricărui amestec din afară, atunci cind s-a trecut la acțiuni militare, s-au declanșat ostilități armate ; chemare la reconcilierea tuturor forțelor politice și sociale naționale, la înlăturarea divergențelor dintre ele și inițierea de negocieri pentru rezolvarea problemelor existente, e- vidențierea faptului că rezolvarea pe calea tratativelor, a bunei înțelegeri, a diferendelor trebuie să se facă pornindu-se de la respectarea libertății și independenței fiecărui popor, a dreptului său de a se dezvolta de sine stătător, cu excluderea oricăror imixtiuni sau ingerințe străine.Paralel cu exprimarea acestor poziții de principiu, președintele României a depus eforturi perseverente, a întreprins și întreprinde demersuri constante pentru reglementarea, în

funcție de condițiile existente, a ♦ conflictelor din diferite părți ale lumii. Sînt de notorietate publică și se bucură de o largă apreciere acțiunile și propunerile României, ale conducătorului partidului și statului nostru cu privire la soluționarea problemei poporului palestinian, la reglementarea globală a conflictului din Orientul Mijlociu, ca și a altor diferende și conflicte de pe glob.
Un rol sporit Organizației 

Națiunilor Unite. Alături de străduința permanentă de a contribui în mod concret la aplanarea divergențelor dintre state, la stingerea focarelor de tensiune și conflict, România a acordat și acordă o atenție deosebită consolidării reglementărilor pașnice a diferendelor internaționale, precum și dezvoltării procedurilor de reglementare pașnică. Rațiunea de bază a acestei preocupări o constituie convingerea nestrămutată că orice țară, fie ea mare sau mică, trebuie să-și asume răspunderea pentru soluționarea problemelor internaționale, să participe activ, cu drepturi egale, la găsirea soluțiilor care să corespundă intereselor fiecărei națiuni.în repetate rinduri, președintele României a arătat că dacă rolul ho- tăritor in soluționarea problemelor litigioase revine părților direct implicate, întotdeauna va fi binevenită contribuția tuturor acelora care pot să stimuleze apropierea celor in cauză, să ajute la realizarea de înțelegeri, la desfășurarea cu succes a tratativelor, la depășirea stărilor de încordare șl conflict. în acest sens, țara noastră atribuie un rol de o deosebită importanță Organizației Națiunilor Unite, chemată, prin înseși prevederile Cartei, să acționeze prin toate mijloacele pentru reglementarea pașnică a tuturor diferendelor care apar între state. înscrierea de către țara noastră încă din 1979 pe ordinea de zi a Adunării Generale a O.N.U. a punctului privind „Reglementarea pașnică a diferendelor dintre state", adoptarea prin consens, tot la inițiativa Rpmâniei, a „Declarației privind reglementarea pașnică a diferendelor internaționale", propunerea de creare în cadrul O.N.U. a unui organism special pentru bune oficii, mediere și conciliere au pornit tocmai de la necesitatea punerii mai bine în valoare a posibilităților pe care le oferă Națiunile Unite pentru a se acționa mai riguros și mai eficient în direcția prevenirii și a soluționării, pe baze juste și durabile, a conflictelor dintre state. în același spirit, din inițiativa președintelui său, România a propus și Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat în unanimitate Apelul Solemn către toate statele lumii aflate în conflict pentru încetarea fără intîr- ziere a acțiunilor armate și soluționarea problemelor dintre ele pe calea tratativelor, precum și Angajamentul statelor membre ale O.N.U. de a reglementa pe această cale stările de încordare și conflict, orice divergențe existente între ele.
In consens cu voința fer

mă a popoarelor. p°p°areie doresc fierbinte ca problemele vieții internaționale să fie abordate de pe o poziție nouă, in spiritul ințeiege- rii, colaborării, păcii, prin renunțarea la practicile anacronice dezgropate din recuzita „războiului rece". Tot mai conștiente de primejdiile uriașe pe care le implică o conflagrație in condițiile existenței armamentului nuclear, popoarele doresc să se pună capăt confruntărilor, diferendelor, indiferent de locul in care se produc și de natura lor, politică sau economică : în condițiile actuale nu poate exista nici o garanție că un conflict va rămîne limitat, în viltorile sale pot fi antrenate alte și alte țări, creîndu-se pericolul unei extinderi la scară planetară.Tocmai de aceea oamenii politici realiști, lucizi, forțele politice înaintate, progresiste, opunindu-se politicii de forță, acționează pentru crearea unui tot mai larg curent de opinie în sprijinul promovării negocierilor. în deplin consens cu această voință unanimă a popoarelor, energia nesecată, perseverența și vigoarea cu care președintele Nicolae Ceaușescu militează in favoarea soluționării pe cale pașnică a diferendelor, în general a problemelor care confruntă întreaga umanitate, i-au atras cea mai largă prețuire și considerație, pe toate meridianele, secretarul general al partidului, președintele României, dobîn- dindu-și, astfel, în conștiința contemporaneității, meritul de a se număra printre marile conștiințe politice ale epocii.
Radu BOGDAN

O cerință imperioasă

a opiniei publice >

„Să înceteze imediat 
experiențele 

cu armele nucleare!“WASHINGTON 29 (Agerpres) — în fața Ministerului Energiei al S.U.A. a fost organizată o demonstrație antirăzboinică. Participanții la demonstrație, care purtau lozinci ca „Să înceteze imediat experiențele nucleare !“, „Nu avem nevoie de bombe !“, au cerut să nu se efectueze prima experiență nucleară prevăzută pentru data de 5 februarie anul acesta. Această experiență, se arată în declarația difuzată de organizatorii demonstrației, poate determina Uniunea Sovietică să renunțe la moratoriul instituit asupra experiențelor nucleare.O amplă manifestație de protest s-a desfășurat și la poligonul din deșertul Nevada. Autoritățile auluat măsuri de reprimare a acestei demonstrații pașnice, zeci de persoane fiind arestate.COPENHAGA 29 (Agerpres). — Parlamentarii danezi reprezentînd partidele Social-Democrat. Socialist Popular, Socialist de Stingă și Liberal-Radical au adresat un apel membrilor Congresului S.U.A. cerîn- du-le să acționeze pe toate căile pentru a determina administrația Reagan să renunțe la experiențele nucleare prevăzute pentru luna februarie și pe toată durata morato- riului instituit de Uniunea Sovietică.BONN 29 (Agerpres). — La prima sa sesiune, fracțiunea Partidului eco- logiștilor in Bundestag, formată după recentele alegeri, a adresat un apel Statelor Unite in care se cere renunțarea la experiențele cu arme nucleare.ATENA 29 (Agerpres). — Peste 10 000 de persoane din Atena și Pireu au participat la un miting organizat în apropierea universității din capitala elenă, pronunțîndu-se pentru oprirea imediată a experiențelor nucleare și abandonarea de către Statele Unite a proiectului militar „Inițiativa de Apărare Strategică" (S.D.I.).
Rezultatele economice 

obținute de R. P. Polonă 
în 1986VARȘOVIA 29 (Agerpres). — La Varșovia a avut loc ședința Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., care a făcut un bilanț al modului cum se realizează hotărîrile plenarei a IlI-a a C.C. al partidului și al rezultatelor economice obținute de R.P. Polonă în anul 1986. Potrivit datelor preliminare, în principalele sfere economice, sarcinile de plan pe anul trecut au fost îndeplinite, relatează a- genția P.A.P. Creșterea producției industriale și agricole, ca și veniturile obținute din export au fost superioare prevederilor. S-a constatat că, deși noul mecanism economic a contribuit la creșterea eficienței economice a unui număr insemnat de Întreprinderi industriale, majoritatea întreprinderilor nu obțin încă rezultate pe măsura posibilităților de care dispun. S-a menținut o situație încordată în aprovizionarea industriei cu materii prime și materiale, s-au constatat greutăți în legăturile de cooperare, iar inflația a crescut într-un ritm mai ridicat decît cel prevăzut de plan.•

Convorbirile președintelui 
A.N.C. cu secretarul de stat 

al S.U.A.WASHINGTON 29 (Agerpres). — Președintele Congresului Național African (A.N.C.), Oliver Tambo, aflat într-o vizită în Statele Unite, a avut o întîlnire cu secretarul de stat al S.U.A.. George Shultz — informează agenția T.A.S.S. într-o declarație făcută după întrevedere. Tambo a informat că a avut o convorbire de substanță cu secretarul de stat. Au existat domenii de acord cu G. Shultz, în special în ceea ce privește necesitatea abolirii apartheidului, dar și dezacorduri, legale de căile realizării acestui obiectiv, a spus el, adăugind : Am cerut secretarului de stat ca S.U.A. să aplice sancțiuni economice sporite împotriva regimului minoritar de la Pretoria, măsurile limitate impuse pînă acum dovedindu-se insuficiente pentru a schimba situația din R.S.A.
FILIPINE; Dupâ eșuarea 
tentativei de lovitura 

de statMANILA 29 (Agerpres) — Militarii rebeli, care s-au baricadat într-o clădire a televiziunii filipineze după eșuarea tentativei de lovitură de stat, s-au predat joi autorităților guvernamentale.Președintele țârii, Corazon Aquino, a cerut ministrului justiției să-i traducă în instanță pe militarii rebeli, sub învinuirea de tentativă de lovitură de stat.
AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT: ;

DECLARAȚIE. într-un discursI rostit la Institutul Internațional de I Studii Strategice (I.I.S.S.), mi- 1 nistrul afacerilor externe al Marii . Britanii, Geoffrey Howe, a apre- 
I ciat că a sosit timpul pentru înche- I ierea unui acord intre Est și Vest in domeniul dezarmării. Pe de altăI parte, Geoffrey Howe a afirmat că | vizita primului ministru britanic, Margaret Thatcher, la Moscova, în■ primăvara acestui an, va reprezenta o etapă importantă pe calea destinderii.LA PHENIAN a avut loc o I ședință a delegațiilor R.P.D. Coreene care participă la tratativele I dintre nordul și sudul țării — I transmite agenția A.C.T.C. S-a adoptat o declarație care condamnă | cu toată hotărirea manevrele mili-

PLENARA C.C. Al P.C.U.S.
Raportul prezentat de tovarășul Mihail GorbaciovMOSCOVA 29 (Agerpres). — După cum s-a anunțat, la plenara C.C. al P.C.U.S., care a avut loc la Moscova, Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., a prezentat raportul „Cu privire la reorganizare și politica de cadre a partidului". Vorbitorul a arătat că problema centrală supusă dezbaterii o constituie activitatea consacrată reorganizării, precum și politica de cadre a partidului. Trasind un bilanț politic general — a relevat Mihail Gorbaciov — putem spune că în viața societății sovietice au loc mari prefaceri și se afirmă puternice tendințe pozitive. Realizările noastre sînt uriașe și incontestabile și oamenii sovietici se mîndresc, pe bună dreptate, cu succesele lor. Ele constituie baza trainică a înfăptuirii planurilor actuale, a planurilor noastre de viitor.Totodată — a spus vorbitorul — observăm că schimbările în bine au loc într-un ritm lent, problema reorganizării s-a dovedit mai dificilă, iar cauzele dificultăților care s-âu acumulat in cadrul societății sînt mai profunde decît păreau înainte, în elaborarea politicii și în activitatea practică au predominat stările de spirit conservatoare, inerția, tendința de a eluda tot ceea ce nu se încadra în schemele obișnuite, lipsa dorinței de a soluționa problemele social- economice acute. Tezele leniniste despre socialism au fost tratate în mod simplist, fiind deseori golite de profunzimea și semnificația lor teoretică. Aceasta se referă și la asemenea probleme-cheie ca proprietatea obștească, relațiile de clasă și dintre națiuni, criteriul de apreciere a muncii și criteriul de apreciere a consumului, cooperația, metodele de gospodărire, democrația, autocondu- cerea și altele.în continuare, secretarul general al C.C. al P.C.U.S. a subliniat că „rădăcinile acestei frînări rezidă în serioasele neajunsuri Înregistrate în funcționarea instanțelor democrației socialiste, în principiile politice și teoretice învechite, care adesea nici nu corespundeau realității, într-un mecanism conservator de conducere. Toate acestea au avut repercusiuni negative asupra dezvoltării a numeroase sfere ale vieții societății".Situația economico-socială și politică, la confluența anilor ’70—’80 — a spus secretarul general al C.C. al P.C.U.S. în continuare — a fost influențată și de atitudinea organizațiilor de partid, cărora le-au lipsit uneori combativitatea, exigența față de membrii de partid, atenția față de educarea calităților ideologico- politice ale comuniștilor, iar într-o serie de cazuri, organele de partid nu au acordat atenția cuvenită respectării stricte a principiilor și normelor leniniste ale vieții de partid.Este foarte important — a arătat M. Gorbaciov — să subliniem, încă o dată, că partidul a găsit în sine forțele și bărbăția pentru a aprecia în mod lucid situația, a recunoaște necesitatea unor schimbări radicala in politică, economie, în sfera socială și spirituală, de a orienta țara pe făgașul reorganizării. In esență este vorba despre o cotitură și despre măsuri cu caracter revoluționar, de transformări cu adevărat revoluționare și multilaterale in societate. Reorganizarea înseamnă depășirea hotărîtă a stagnării, înlăturarea mecanismului de frînare, crearea unui mecanism sigur și eficient de dezvoltare social-economică accelerată a societății sovietice. Principalul obiectiv al strategiei noastre — a relevat vorbitorul — este acela de a imbina realizările revoluției teh- nico-științifice cu economia planificată și de a mobiliza întregul potențial al socialismului. In continuarea raportului, Mihail Gorbaciov a arătat că reorganizarea înseamnă sprijin pe creația vie a maselor, înseamnă dezvoltarea multilaterală a detnocrației, a autocondu- cerii socialiste, stimularea inițiativei, a activității oamenilor, întărirea disciplinei și ordinii, lărgirea criticii și autocriticii, restabilirea și dezvoltarea principiilor leniniste ale centralismului democratic în conducerea economiei naționale, introducerea în toate domeniile a metodelor economice de conducere, asigurarea trecerii tuturor verigilor economiei la principiile hozrasciotului deplin și la noile forme de organizare a muncii și producției, stimularea pe toate căile a spiritului novator și a' inițiativei socialiste, înfăptuirea unei cotituri hotărîte spre știință, satisfacerea tot mai deplină a necesităților oamenilor sovietici, traducerea consecventă in viață a principiilor echității sociale, unitate între cuvînt și faptă, prețuirea muncii cinstite și de înaltă calitate, lichidarea spiritului consumist.Partidul abordează de pe poziții cu larg orizont democratizarea societății sovietice, politica de cadre, avînd în vedere toate verigile sistemului nostru politic și toate părțile componente ale conducerii și mecanismului economic.O importanță primordială o au dezvoltarea democrației în producție, aplicarea consecventă a principiilor autoconducerii. Este necesar să se creeze asemenea condiții, să se aplice asemenea forme de organizare a producției și vieții colectivelor de muncă de natură să permită fiecărui om al muncii să se simtă stăpînul adevărat al întreprinderii sale.Sarcinile folosirii eficiente a tuturor formelor democrației directe vor fi puse în aplicare prin legea cu privire la întreprinderea (centrala) de stat, al cărei proiect este propus spre a fi dezbătut la nivel național.

tare americano-sud coreene „Team Spirit ’87". Se subliniază că aceste manevre au ca scop perturbarea dialogului, reprezintă o amenințare la adresa păcii și se cere încetarea imediată a pregătirilor pentru exercițiile militare comune.COMUNICAT. în comunicatul ce- . lei de-a V-a reuniuni la nivel înalt a I Organizației Conferinței Islamice, • desfășurate în Kuweit, se relevă că participanții și-au exprimat adînca I preocupare față de continuarea și | escaladarea războiului dintre Irak și Iran și au relevat necesitatea ■ opririi operațiunilor militare. Do- I cumentul exprimă, totodată, spri- ' jinul față de lupta poporului palestinian, condus de O.E.P., pentru I dobîndirea drepturilor sale legiti- | me, inclusiv de a-și crea un stat propriu, independent. .

Acordarea, preconizată de proiect, a unor împuterniciri de decizie adunărilor generale și consiliilor colectivelor de muncă în legătură cu problemele de producție, sociale și de cadre va duce la perfecționarea calitativă a relațiilor sociale.Cea mai importantă problemă a dezvoltării democrației In producție o constituie introducerea eligibilității conducătorilor întreprinderilor, secțiilor, sectoarelor, fermelor și echipelor, brigadierilor și maiștrilor. Trecerea la noile forme de gestiune — hozrasciotul, autofinanțarea și acoperirea cheltuielilor din propriile venituri — introducerea recepționă- rii de către stat a producției vor transpune în practică această sarcină. Corelarea organică a conducerii unice cu principiul muncii colective adîncește și dezvoltă principiul leninist al centralismului democratic, al conducerii planificate centralizate bazate pe colectiv, pe mase.în continuare, vorbitorul s-a referit la perfecționarea sistemului electoral, arătînd că actualul mecanism al acestuia asigură cadrul democratic și reprezentarea tuturor păturilor populației în soviete, că sistemul electoral nu poate să rămînă într-o situație de stagnare, să se situeze In afara proceselor legate de reorganizare. Sarcina constă în a oferi alegătorului posibilitatea să își exprime atitudinea față de un număr mal mare de candidaturi, să scutească procedura de votare de o serie de elemente ale formalismului.De asemenea, vorbitorul a arătat că ,o mare importanță o are creșterea nivelului și eficienței controlului „de jos", în așa fel îneît fiecare conducător, fiecare persoană cu funcții de conducere să își dea seama permanent de faptul că răspunde în fața alegătorilor, a colectivelor de muncă, a organizațiilor obștești, a partidului și poporului In ansamblu și că depinde de acestea.Obiectivul final al reorganizării — a subliniat secretarul general al C.C. al P.C.U.S. — este clar : înnoirea profundă a tuturor laturilor vieții țării, înzestrarea socialismului cu cele mai moderne forme de organizare socială, demonstrarea cît mai deplină a caracterului umanist al orînduirii noastre în toate aspectele lui hotârîtoare — economic, social- politic și moral.Arătînd necesitatea perfecționării muncii cu cadrele, secretarul general al C.C. al P.C.U.S. a evidențiat importanța intensificării pregătirii politice și teoretice, călirii ideologice și morale a cadrelor, întăririi spiritului de răspundere, creării unei ambianțe de exigență generală, de intransigență față de lipsuri, față de rutină și indiferență în muncă.înfăptuirea unor măsuri de mare amploare vizînd reorganizarea conducerii și a mecanismului economic în țară — a spus Mihail Gorbaciov — oferă largi posibilități pentru perfecționarea activității comitetelor și organizațiilor de partid, pentru intensificarea influenței partidului în toate sferele vieții societății, pentru afirmarea unei atitudini politice față de toate problemele dezbătute. Doresc să subliniez că nimeni nu poate elibera comitetele de partid de preocupările și răspunderea pentru situația din economie. Trebuie să învățăm ce înseamnă principialitate, exigență și receptivitate. Se impun intensificarea răspunderii pentru sarcina încredințată, sporirea disciplinei, crearea unei atmosfere de exigență reciprocă.în prezent, criteriul hotărftor In domeniul politicii de cadre îl constituie • atitudinea cadrelor față de reorganizare, față de sarcinile accelerării dezvoltării social-economice a țării, atitudine exprimată nu în cuvinte, ci în fapte. In prezent, fiecare are posibilitatea să dea dovada aptitudinilor sale. Iar pe aceia care doresc să muncească trebuie să îi ajutăm și cu sfatul, dar și cu exigența tovărășească. Iar cu cei care se agață de ceea ce este vechi, care rămîn impasibili la schimbările ce au Ioc, ba chiar li se opun, cu aceștia nu avem, desigur, același drum.Reorganizarea — a continuat M. Gorbaciov — cere din partea lucrătorilor competență și înalt profesionalism. Astăzi nu se poate face față sarcinilor fără o pregătire modernă și multilaterală, fără cunoștințe profunde în problemele producției, științei și tehnicii, conducerii economiei, organizării și stimulării muncii, psihologiei. în general trebuie să mobilizăm la maximum potențialul intelectual al tării, să ridicăm In mod substanțial randamentul lui creator. O importanță tot mai mare o capătă spiritul de organizare și disciplină. De acestea este nevoie întotdeauna și pretutindeni, dar ele sînt deosebit de importante în condițiile producției moderne, ale folosirii pe scară largă a celor mai noi tehnologii. Spiritul de organizare, rigurozitatea, conștiinciozitatea trebuie să devină lege pentru fiecare. Imperativul suprem il constituie înalta etică a cadrelor noastre, asemenea trăsături ale omului cum sînt cinstea, integritatea, modestia.în final, vorbitorul s-a referit pe larg la rolul organelor și organizațiilor de partid, de stat și de masă în înfăptuirea cu simț de răspundere a sarcinilor ce le revin privind reorganizarea și politica de cadre stabilite de P.C.U.S. în acest sens, s-a pus accent pe sarcinile ce urmează a fi soluționate în anul 1987, anul celei de-a 70-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. Linia spre democratizare, crearea unui nou mecanism de conducere și gestiune deschid posibilități pentru a obține o corelare justă a conducerii politice a partidului cu rolul activ al organelor de stat, sindicale, al altor organizații obștești. Comitetul Central — a spus raportorul — cheamă pe comuniști, pe toți oamenii sovietici să fie în mai mare măsură conștiențî și pătrunși de simț de răspundere față de tot ceea ce urmează a fi înfăptuit. față de destinele țării, față de profilul viitor al socialismului.Luind cuvîntul în încheierea lucrărilor, secretarul general al C.C. al P.C.U.S. a relevat însemnătatea plenarei în viața P.C.U.S., în viața societății sovietice. în prezent, noi înțelegem mai clar și mai profund faptul că, din punctul de vedere al dezvoltării interne și din punctul de vedere al condițiilor externe, al situației internaționale, trebuie să a- sigurăm accelerarea dezvoltării social-economice a țării, a arătat vorbitorul. relevînd că pentru îndeplinirea sarcinilor actuale este necesar să se acționeze cu curaj creator, cu competență, aceasta constituind sarcina principală a momentului. Mihail Gorbaciov a anunțat că membrii C.C. s-au pronunțat pentru organizarea conferinței unionale a partidului.
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