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Unitatea în jurul partidului
- cucerire de prestigiu, forță de progres 

a societății noastre socialiste
în spiritul sarcinilor subliniate de conducerea partidului

Răspundere și angajare muncitorească 
pentru îndeplinirea planului

în cadrul recentei ședințe a Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. s-au analizat modul in care s-a acționat pentru realizarea planului 
pe prima decadă a lunii ianuarie, precum și măsurile pentru îndepli
nirea prevederilor de plan pe luna in curs și pe trimestrul I al anului 1988.

Apreciind că rezultatele obținute in această perioadă puteau fi mult 
mai bune, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al parti
dului. a cerut ca guvernul, ministerele, centralele și întreprinderile, or
ganele si organizațiile de partid să acționeze cu toată răspunderea pentru 
ca, in perioada imediat următoare, rezultatele in activitatea întreprinde
rilor. a colectivelor de oameni ai muncii să înregistreze un salt calitativ, 
să se situeze la nivelul posibilităților și cerințelor stabilite pentru creș
terea mai puternică a eficienței întregii activități economice. Această 
cerință vizează, in primul rînd, consiliile oamenilor muncii care, în 
calitate de organe de conducere colectivă din intreprinderi, au datoria

să asigure rezolvarea practică, operativă: a tuturor problemelor legate 
de buna desfășurare a activității de producție. în spiritul ei, al sarcinilor 
subliniate de secretarul general al partidului, am solicitat unor președinți 
și prim-vicepreședinți ai consiliilor oamenilor muncii să răspundă, in 
cadrul anchetei • de față, la două întrebări vizînd materializarea acestei 
cerințe :

1. CUM ACȚIONEAZĂ CONSILIILE OAMENILOR MUNCII PEN
TRU ÎNDEPLINIREA SARCINILOR DE PLAN PE LUNA IANUARIE 
Șl PE ÎNTREGUL TRIMESTRU I AL ANULUI 1938 ?

2, SINT ELE AJUTATE DE CĂTRE MINISTERE SI CENTRALE IN 
REZOLVAREA PRACTICA, OPERATIVĂ A PROBLEMELOR CU CARE 
SE CONFRUNTĂ ?

Un trimestru 
care poate fi încheiat 
cu rezultate exemplare 

întreprinderea de poduri din beton 
Giurgiu. Interlocutor — ing. Adrian 
Kanteș, directorul unității :

Evident. întreaga activitate pro
ductivă pe 1988. cind sarcinile de 
plan sint mai mari cu 13 la sută față 
de anul trecut — ne spune acesta — 
am început-o și o desfășurăm sub 
semnul mobilizatorului program de 
muncă și luptă revoluționară trasat 
de Conferința Națională a partidu
lui, pentru îndeplinirea în cele mai 
bune condiții a sarcinilor ce ne revin. 
Rezultatele obținute în perioada 
scurtă care a trecut din noul an. 
cind sarcinile fizice ale fiecărei 
zile au fost depășite cu doi pină la 
patru metri cubi betoane turnate, 
ne dau garanția că vom încheia luna 
ianuarie cu planul îndeplinit exem
plar.

Peste două treimi din capacită
țile noastre de producție iși des
fășoară activitatea in aer liber.
Tocmai de aceea, consiliul oa
menilor muncii a luat din timp mă
suri pentru ca toate sistemele de 
alimentare cu apă. cu ciment și for
me de turnare să funcționeze irepro
șabil și in anotimpul friguros, astfel 
incit, potrivit planului, la finele lunii 
ianuarie să ne prezentăm cu un vo
lum de turnare de peste 5 500 metri 
cubi betoane diverse, materializat în 
traverse pentru căile de rulare ale 
căilor ferate și metroului, stîlpi de 
susținere a liniilor electrice de con
tact. grinzi și dale pentru poduri și 
pentru alte importante lucrări de 
amenajare complexă a riurilor Argeș 
și Dîmbovița.

Pînă anul trecut am avut mari pro
bleme cu tiparele metalice de turna
re. De care le primeam de la alte 
unități de profil din cadrul centralei. 
De la primele turnări. datorită 
neetanșeității. deformațiilor de exe
cuție și incluziunilor metalice, 
aceste tipare nu puteau asigura res
pectarea cotelor din proiect privind 
formele geometrice ale produselor și 
duceau la pierderi importante de be
toane. într-o asemenea situație, con
siliul oamenilor muncii a hotărit să 
constituie un colectiv de specialiști 
și muncitori cu înaltă calificare din 
întreprindere, care a primit ca sar
cină să studieze posibilitatea reali
zării cu forțe proprii a întregului 
volum necesar de tipare de turnare. 
Rezultatul a fost peste așteptări.

du-ne să 
atunci o 
un răspuns. Astfel că noi nu putem 
să derulăm realizarea celor 50 000 de 
stilpișori stabiliți prin plan, pentru 
că factorii de decizie au. se 
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Inițiativa s-a dovedit bineveni
tă. Numai că nu întotdeauna a- 
ceste eforturi sint înțelese cum tre
buie. în mod tradițional, stîlpișorii 
reflectorizanți pentru asigurarea 
marcajului pa 
șosele se confec- ——— 
ționau din țeavă 
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Cunoscind că po
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tat propunerea de 
timent din betoane, 
tuturor 
și de estetică. Am confecționat un set 
din acești stilpișori și ne-am prezentat, 
cu ei la beneficiari — respectiv la 
Centraia-antrepriză generală pentru 
construcții căi ferate și la Direcția de 
drumuri naționale — ambii din ca
drul Ministerului 
Telecomunicațiilor, 
aprecieze acțiunea și eforturile noas
tre, care conduc la economisirea a 
peste 200 tone polietilenă pe an. unii 
tovarăși de aici ne-au primit cu un 
scepticism greu de înțeles, sfătuin-
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Astfel, la ciment 
s-a transmis o filă de plan 

de aprovizionare cu 5 700 tone mai 
puțin decît necesarul pentru reali
zarea producției fizice prevăzute, 
ceea ce reprezintă materia primă de 
bază pentru producția pe timp de 
două luni. Este adevărat că noi de
punem eforturi pentru evitarea ori
cărei forme de risipă și am luat mă
suri în Vederea folosirii cu maxima 
eficiență a fiecărui gram de ciment. 
Dar trebuie să se înțeleagă că. oricit 
de mari vor fi eforturile proprii pen
tru folosirea gospodărească a mate
riilor prime, ele nu vor putea suplini

ducția fizică, 
ni

minusul din balanța de aprovizio
nare.

O redresare așteptată 
și pe deplin posibilă

întreprinderea de tricotaje „Some
șul" din CIuj-Napoca. Răspunde la 
întrebările anchetei noastre tovarășa 
Marta Cigieneaneanu, secretarul co
mitetului de partid, președinte al 
consiliului oamenilor muncii.

Avem de realizat in 1988 sar
cini de producție cu 10 la sută mai 
mari decit. in anul anterior. în condi
țiile în care producția destinată ex
portului reprezintă aproape 50 la sută 
din totalul planului. Iată de ce încă 
din luna decembrie a anului trecut 
au fost intreprinse măsuri hotărite 
pentru buna desfășurare a activității 
de producție. Au fost lansate in fa
bricație o parte din produse’e omo
logate și contractate pentru prima 
parte a anului. Avem produse de tri
cotaje mult apreciate la contractări, 
selectate din cele peste 1 000 de mo
dele noi realizate anual pentru toate 
anotimpurile de colectivul de creați^ 
al întreprinderii.

Pentru a puțea reahz.;i acește sar- 
cini, s-;t făcut"b măf-bwtă reparti
zare a produselor pe secții și forma
ții. s-a întărit răspunderea maiștrilor 
și s-a asigurat preluarea schimbului

în ambianța specifică momentelor 
de adinei reverberații istorice în 
care întregul nostru partid și popor 
omagiază activitatea neobosită și 
gindirea novatoare ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. apariția. în pres
tigioasa colecție „Din gindirea so- 
cial-politică a președintelui Româ
niei. Nicolae Ceaușescu", a unei noi 
lucrări intitulate : „Unitatea indes
tructibilă a întregului popor 
în jurul si sub conducerea 
Partidului Comunist Ro
mân" reflectă prin -ea in- 
săsi o realitate vie a socie
tății noastre, o permanentă 
a istoriei poporului nostru, 
care a chezăsuit integrita
tea. independenta, suverani
tatea si progresul patriei. în 
unitatea de monolit în jurul 
gloriosului nostru partid, al 
secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu
— cel mai iubit fiu al po
porului nostru, eminent con
ducător revoluționar si pa
triot înflăcărat, personalita
te proeminentă de înalt Pres
tigiu și autoritate a vieții 
politice a lumii contempo
rane — iși au garanția îm
plinirea tuturor năzuințelor 
și intereselor noastre gene
rale. _ înaintarea fermă a 
României spre noi trepte de 
progres social.

Opera teoretică si activi
tatea practică ale secretaru
lui general al partidului, 
președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
gindirea sa novatoare, care 
și-au pus adine pecetea a- 
supra amplului proces de 
dezvoltare si înflorire mul
tilaterală a societății noas
tre. au înscris si in acest do
meniu o contribuție deter
minantă la sintetizarea a tot 
ceea ce au însemnat unirea 
si unitatea în viata si lupta 
de veacuri ale poporului 
nostru, precum si la redi- 
mensionarea. îmbogățirea si 
consolidarea acestei unități 
în lumina exigentelor noilor 
condit'i ale prezentului si
viitorului României socialiste.

Amplu și permanent prezentă, ex
plicit sau implicit, in toate rapoar
tele. expunerile, cuvintările si cele
lalte lucrări teoretice ale conducă
torului partidului și statului nostru
— tema unității poporului in jurul 
aspirațiilor de progres si IHoertate o- 
feră o sugestivă și edificatoare ima
gine a ceea ce au însemnat și în
seamnă. in întreaga istorie a pa
triei românești, lupta comună a ma
selor. unirea in cuget și simțiri a 
întregului popor, unitatea sa de gln- 
dire și acțiune, frăția și solidarita
tea tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate.

Sub genericul : „UNITATEA — 
TRĂSĂTURĂ DEFINITORIE A E-

VOLUȚIEI ISTORICE A POPORU
LUI ROMAN" — prima parte a vo
lumului cuprinde o amplă analiză a 
realităților istorice și a factorilor 
obiectivi și subiectivi care au deter
minat dezvoltarea unitară a țării și 
poporului nostru in spațiul carpato- 
danubiano-pontic. Așa cum sublinia
ză tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
„poporul nostru s-a plămădit de-a

lungul mileniilor in spațiul carpato- 
dunărean, fiecare metru de pămint 
și fiecare piatră sint stropite cu su
doarea și singele moșilor și strămo
șilor noștri. In cele mai grele tim
puri. înaintașii nu și-au părăsit pă- 
mintul unde s-au născut, ci, infră- 
tindu-se cu el, cu munții și cimpiile, 
cu riurile și codrii falnici, au rămas 
neclintiți pe aceste meleaguri, apă- 
rindu-și ființa, dreptul la existență 
liberă". Lupta necurmată pentru 
dezvoltarea de sine stătătoare, pen
tru libertate și neatirnare constituie, 
.astfel, trăsătura caracteristică fun
damentală a intregii istorii a po
porului nostru, determinind insuși 
modul lui de existență, concepțiile

(Continuare in pag. a IV-a)

La întreprinderea de utilaj chimic și forjă din Rimnicu Vilcea Foto : E. Dichiseanu

Victorie istorică, temelie a unor mărețe 
înfăptuiri ale poporului

Unirea Moldovei cu Muntenia, la 
24 Ianuarie 1859, prin dubla alegere 
a lui Alexandru loan Cuza, se așaza 
printre evenimentele de crucială în
semnătate ale istoriei multimilenare 
a poporului român. Relatind atmosfe
ra care domnea in București, la 
vestea alegerii ca domn muntean a 
lui Alexandru Ioan Cuza, domnul 
Moldovei, ziarul „Românul" schia : 
„Nu se mai auzeau in toată Capitala 
decit cele mai mari demonstrații de 
bucurie. Să trăiască Cuza ! Să tră
iască viitorul nostru stăpînitor! Zbura 
din gură in gură, din inimă in inimă, 
îmbrățișările cele mai cordiale ; 
sărutările cele mai infocate. expresia 
celei mai entuziaste bucurii a ochi
lor, erau singurul spectacol ce se 
vedea pe toate ulițele, pe toate răs- 
pintiile, pe toate locurile publice ale 
Bucureștilor". Entuziasmul care a 
cuprins atunci întreg poporul român 
din aria vechii Dacii, la vestea celui 
dinții pas făcut spre constituirea sta
tului național unitar, era cu totul 
firesc : aspirația spre unitate avea în 
conștiința colectivă a neamului ro
mânesc o vechime multiseculară și 
iși găsise o primă manifestare pe 
plan politic în unirea celor trei țări 
române sub Mihai Viteazul in 1610.

Atașamentul românilor la idealul 
unității se dovedise atit de puternic 
încit el a sfîrșit prin a birui reti
cențele și adversitățile marilor pu
teri. care refuzaseră să dea curs ce
rerii formulate de Adunările ad-hoc 
(1857) din Moldova și Muntenia de 
unire a celor două țări-surori într-un 
singur stat cu numele de România. 
Eludind hotăririle Conferinței de la 
Paris a celor șapte mari puteri (1858), 
care prevedeau menținerea cite unui 
domnitor în fiecare principat, românii 
moldoveni și munteni au ales același 
domn la Iași (5 ianuarie) și Bucu

rești (24 ianuarie), punînd astfel ma
rile puteri în fața unui fapt împlinit. 
Nu era nici intiia oară și nu avea să 
fie nici ultima dată cind românii 
îngemănau inteligența politică — 
ascuțită de secole de confruntări cu 
politica de dominație și expansiune 
a marilor puteri — cu hotărirea de a 
înfrunta orice primejdie pentru a în
deplini dezideratul unui întreg popor. 
Mihail Kogălniceanu a dat o formu
lare pe cit de sintetică, pe atit de

economico-social, politic, militar și 
cultural a celei mai mari părți a 
națiunii române in așteptarea unirii 
cu românii aflați sub stăpinire 
străină.

Actului de la 24 Ianuarie i-a urmat 
o perioadă de mari prefaceri, care 
ilustrează cu pregnanță că acesta s-a 
înscris in desfășurarea unui proces 
istoric, care antrena definitiv socie
tatea românească pe făgașele lumii 
moderne, surpind structurile anacro-

129 DE ANI DE LA FĂURIREA STATULUI ROMÂN 

MODERN, PRIN UNIREA MOLDOVEI Șl MUNTENIEI

adevărată, cind a spus : „Unirea e 
actul energic al intregii națiuni ro
mâne (...). Unirea națiunea a făcut-o".

Actul de la 24 Ianuarie 1859 a avut 
o covirșitoare însemnătate pentru 
progresul societății și al națiunii ro
mâne. Așa cum releva tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU : „Primul și 
hotăritorul pas spre unificarea sta
tală l-a constituit unirea Moldovei cu 
Tara Românească in ianuarie 1859. 
Victorie remarcabilă a maselor de ță
rani, meșteșugari, lucrători și tirgo- 
veți, a cărturarilor progresiști și pa- 
trioți, Unirea Principatelor a repre
zentat actul care a pus bazele statu
lui național român modern. Ea a avut 
și un puternic ecou și în Transilva
nia. întărind conștiința unității na
ționale a maselor populare din aceas
tă provincie, stimulind lupta lor pen
tru unire cu țara". Unirea Principa
telor a creat cadrul politico-institu
tional favorabil dezvoltării în plan

nice ale celei feudale. Deosebit de 
limpede s-au manifestat aceste mu
tații în cel mai important sector de 
atunci al economiei — agricultura. 
Cea mai mare parte (în Muntenia 
trei sferturi) a fondului funciar al 
țării se afla în poses;a. moșierilor și 
a mînăstirilor. ‘Tehnicile rudimentare, 
condițiile precare de existentă ale ță
rănimii clăcașe și caracterul apăsător 
al regimului ei de obligații către 
stat și către stăpînii de moșii con
damnaseră agricultura la o produc
tivitate Scăzută. înlăturarea forme’ :r 
perimate în raporturile de producție 
devenea o acută necesitate pentru a 
deschide calea pătrunderii in agri
cultură a noilor relații capitaliste, 
care în condițiile de atunci reprezen
tau un progres.

Reforma agrară din 1864. cu toate 
limitele și imperfecțiunile ei. a re
prezentat un pas înainte de mare în
semnătate. nu numai pentru agricul
tură, dar și pentru societatea româ

nească în ansamblu. Faptul că 400 000 
de familii țărănești au fost împro
prietărite cu loturi de muncă, iar 
60 000 de săteni au căpătat locuri de 
casă și de grădină, a încheiat peri
oada. veche de cîteva secole, a pre
dominării relațiilor feudale în sfera 
cultivării pămintului.

Cu toate că agricultura a continuat 
să dețină primatul in economia țârii, 
a sporit interesul pentru încurajarea 
industriei. Devenea tot mai evident 
că situația de țară „eminamente 
agricolă" a României o condamna la 
stagnare și chiar la regres. încă în 
mșsajul său din 6/18 decembrie 1859, 
Alexandru Ioan Cuza a relevat în
semnătatea națională a dezvoltării 
industriei. Fără a preconiza inter
venția statului în procesul de indus
trializare. domnul țării ținuse să sub
linieze. in ceea ce privește metalur
gia și construcția de mașini agricole, 
necesitatea măsurilor de stimulare a 
lor. S-a văzut, pe bună dreptate, in 
acest mesaj schițarea unei adevărate 
strategii economice, al cărei prin
cipal obiectiv era să scoată România 
din situația grea la care o condam
naseră dominațiile și stăpînirile 
străine.

Pe plan social, consecința cea mai 
importantă a progresului dezvoltării 
economice în România, a constituit-o 
creșterea numerică a clasei munci
toare. chemată să joace un rol de 
covîrșitoare însemnătate în reînnoi
rea revoluționară a societății româ
nești. Recensămîntul din 1859—1863 
(completat în 1863) a înregistrat 12 867 
de „stabilimente" industriale, avind 
98 312 muncitori. împrejurările inter-

Constantin CAZĂNIȘTEANU
(Continuare în pag. a V-a)

și idealurile sale. Particularitățile 
dezvoltării sale istorice au călit vo
ința și dirzenia poporului român, 
i-au sporit dragostea de tară, i-au 
întărit hotărirea de a nu ceda in 
fața nici unei greutăți. Unul din 
idealurile ce i-au luminat calea 
de-a lungul întregii sale istorii au 
fost tocmai unitatea si unirea.

Unitatea și continuitatea vieții șl 
activității politice, sociale sl 
spirituale din toate provin
ciile românești, lupta plină 
de eroism a maselor largi 
populare aveau să dobîn- 
dească procesual trăsături 
calitativ superioare o dată 
cu dezvoltarea și afirmarea 
clasei noastre muncitoare. 
Aceste trăsături se vor ma
terializa în victoriile istorice 
obținute în lupta pentru 
făurirea unității naționale, 
dobindirea independentei de 
stat a României si elibera
rea socială și națională. Mo
mentele de vîrf ale acestei 
lupte, determinante pentru 
întreaga evoluție a societă
ții noastre, au fost eveni
mentele istorice de la 24 Ia
nuarie 1859. 9 Mai 1877, 1 
Decembrie 1918. culminind 
cu victoria epocală a revo
luției de eliberare socială și 
națională, care a marcat 
noua etapă a procesului re
voluționar din tara noastră. 
Victoria revoluției de elibe
rare socială și națională, an
tifascistă si antiimperialistă. 
organizată si condusă de 
P.C.R.. în strînsă alianță cu 
toate forțele politice înain
tate ale societății, a avut ea 
însăsi la bază unitatea de 
acțiune a clasei muncitoare, 
țărănimii, intelectualității, a 
întregului nostru popor.

Ca o firească încununare a 
acestor lupte unite hotărite 
si consecvente ale maselor 
largi populare si a profun
delor schimbări democratice, 
revoluționare care s-au pro
dus în acei ani furtu- 
noși. la 30 Decembrie 1947 
avea să fie abolită monarhia

și să fie instaurată Republica — pa
tria tuturor celor ce muncesc 
cu brațele si cu mintea, de la 
orașe și sate — act istoric de cea 
mai mare însemnătate care a marcat, 
incepuțul revoluției și construcției 
noastre socialiste.

Cel de-al doilea capitol al lucră
rii : „UNITATEA SOCIALISTA A 
POPORULUI — CUCERIRE REVO
LUȚIONARA FUNDAMENTALA A 
NAȚIUNII NOASTRE SOCIALIS
TE" — analizează factorii obiectivi

Dr. Gheorqhe BUTARU
(Continuare in pag. a Iii-a)
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- prometoral strălucit al politicii externe romanești, 
militant inflăcărat pentru o lume mai tonă si mai dreaptă

Acțiuni consecvente in sprijinul libertății 
și independenței popoarelor

Una din orientările fundamentale 
ale politicii externe a României so
cialiste. elaborate si promovate 
cu consecventă si clarviziune de
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii. țovarășul 
Nicolae Ceaușescu. este solidaritatea 
militantă cu cauza libertății și inde
pendentei popoarelor de pretutin
deni in lupta impotriva imperialis
mului. colonialismului, neocolonialis-
mului si rasismului, a oricăror forme 
de dominație si asuprire.

„Am acționat și vom acționa 
neabătut — sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — pentru 
a ne aduce contribuția pe plan inter
național la realizarea unei lumi mai 
drepte si mai bune, la respectarea 
dreptului popoarelor de a fi stăpine 
pe destinele lor, de a-și făuri viața 
în mod independent, așa cum o do
resc ele, fără nici un amestec din 
afară". Istoria va consemna a- 
portui esențial al președintelui 
Nicolae Ceaușescu la fundamentarea 
conceptului privind dreptul impres
criptibil și intangibil al fiecărui 
popor de a hotărî de sine stătător 
asupra căilor sl moda’itătilor dez
voltării economico-sociale. de a urma 
în politica externă orientări confor
me cu propriile interese.

Milit’r.d pentru cauza independen
tei si suveranității. președintele 
României militează, de fapt, pentru 
una din cauzele cele mai sacre ale 
zilelor noastre, marile procese revo
luționare desfășurate la scara între
gii lumi avind ca o trăsătură defini
torie afirmarea tot mai viguroasă a 
voinței popoarelor de a-si împlini 
aspirațiile de propășire la adăpost

de orice ingerințe străine. Tocmai 
această convergență între pozițiile 
susținute de tara noastră si năzuin
țele popoarelor face ca politica ex
ternă. elaborată cu atîta dina
mism și strălucire de președintele 
Nicolae Ceaușescu, să aibă o amplă 
audiență, să se bucure de sprijin atit 
de larg și de o înaltă prețuire pe 
cele mai diferite meridiane. Și este 
de largă notorietate faptul că as
tăzi numele președintelui României 
este temeinic asociat in conștiința 
popoarelor cu atitudinea dc susținere 
fermă și neabătută a cauzei dezvol
tării libere a țărilor si națiunilor, ca 
o cerință majoră a timpurilor in 
care trăim.

Constituie unul din meritele 
incontestabile ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu acela de a fi 
formulat teza de mare valoare teo
retică și practică după care națiu
nea, departe de a-si fi încheiat rolul 
istoric, reprezintă și va reprezenta 
încă mult timp o idee-forță, un fac
tor cu mare putere de mobilizare in 
lupta pentru progres și pace, iuste- 
țaa acestei teze fiind limpede de
monstrată de realitățile lumii de azi.

Dar aportul președintelui țării 
noastre în această problemă cuprin
de nu numai tratarea ei multidi
mensională pe plan teoretic, ci și o 
riguroasă aplicare a principiului in
dependenței in practica raporturilor 
politice ale României. Expresii din 
cele mai grăitoare ale solidarității 
țării noastre cu lupta pentru liber
tate și neatirnare. pentru dezvol
tarea de sine stătătoare a popoarelor 
le-au constituit istoricele itine
rare intreprinse de președintele

Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, in țări din 
Africa, Asia, Orientul Mijlociu și 
America Latină, ca si numeroasele 
întilniri avute la București cu șefi 
de state și guverne din toate zonele 
globului. Manifestările de înaltă sti
mă si prețuire cu care șeful statului 
român a fost înconjurat în 
cursul vizitelor reprezintă tot ati- 
tea recunoașteri profund semnifi
cative ale meritelor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in apărarea liber
tății si independentei popoarelor.

Orientarea statornică a președinte
lui României in favoarea susținerii 
cauzei independentei s-a tradus de-a 
lungul anilor in adinca simpatie cu 
care tara noastră a urmărit lupta de 
eliberare națională a popoarelor 
aflate timp de secole sub dominație 
colonială. De fiecare dată cind un 
popor s-a angajat pe calea luptei 
pentru neatirnare. România socia
listă, președintele ei și-au manifes
tat solidaritatea militantă și spriji
nul pe multiple planuri — material 
și moral, politic si diplomatic — ac- 
ționînd cu nedezmințită energie in 
sprijinul mișcărilor de eliberare de 
pretutindeni. Una dintre mărturiile 
elocvente si profund semnificative 
în acest sens este faptul că printre 
primele recunoașteri internaționale 
ale legitimității mișcărilor de elibe
rare națională din diferite zone ale 
lumii se numără documente semnate 
cu conducătorii acestor mișcări de 
președintele Nicolae Ceaușescu. Iar

Vaslle OROS
(Continuare în pag. a V-a)
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cu prilejul apropiatei aniversări a zilei de naștere si a peste 55 de ani de activitate revoluționară
SIMPOZIOANE, MANIFESTĂRI POLITICO - EDUCATIVE

Joi a avut loc sesiunea științifi
că solemnă dedicată de Ministerul 
Apărării Naționale aniversării zilei 
de naștere și a peste 55 de ani de 
activitate revoluționară a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România, comandantul suprem 
al forțelor noastre armate.

Au participat membri și membri 
supleanți ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. membri și 
membri supleanți ai C.C. al P.C.R., 
membri ai Consiliului de conducere al 

Ministerului Apărării Naționale, cerce
tători științifici în domeniul teoriei și 
doctrinei militare, generali și ofițeri.

In comunicarea „Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o viață dedicată 
cu neasemuit eroism revoluționar ri
dicării patriei noastre pe culmile cele 
mai inalte ale progresului și civili
zației. ilustru conducător de țară și 
partid, fondator al strategiei edifi
cării socialismului și comunismului 
in România, personalitate proeminen
tă a lumii contemporane", prezenta
tă de tovarășul Ion Coman, membru 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. se arată : 

încă din perioada de adincă ile
galitate a Partidului Comunist Ro
mân. deosebit de aspră și complexă, 
în conștiința națională s-a inscris 
pentru totdeauna numele tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. care, din cei 
mai tineri ani ai vieții, a participat 
la marile bătălii conduse de 
partidul comunist, și-a dedicat în
treaga viață, cu neasemuit eroism, 
ridicării patriei, fericirii poporului, 
înflăcărarea cu care a acționat pen
tru constituirea Comitetului Națio
nal Antifascist, în anul 1933, dirze- 
nia impresionantă și spiritul de so
lidaritate dovedite în cadrul proce
sului luptătorilor comuniști și anti
fasciști de la Brașov, din 1936, rolul 
hotărîtor ce i-a revenit in organi
zarea marilor demonstrații antifas
ciste și antiimperialiste din România, 
de la 1 Mai 1939, avind alături pe 
tovarășa Elena Ceaușescu, bărbăția 
și curajul fără seamăn cu care a în
fruntat represiunile Doftanei și ale 
altor odioase închisori și lagăre au 
ilustrat cu pregnanță, încă din anii 
acelor grele încercări, înaltele 
trăsături moral-politice ale tină- 
rului revoluționar comunist 
Nicolae Ceaușescu.

Excepționalul său talent organiza
toric, capacitatea de mobilizare și 
înrîurire a conștiinței maselor, însu
șirile de militant revoluționar au do- 
bîndit strălucite confirmări în vasta 
activitate consacrată de către Parti
dul Comunisț Româp,-pregătirii și 
desfășurării Revoluției J de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperial.iștă din august 1944, în 
anii hotărîtori ai luptelor pentru cu
cerirea puterii politice de către clasa 
muncitoare, instaurarea Republicii și 
trecerea Ja înfăptuirea obiectivelor 
revoluției socialiste.

După ce pune apoi în lumină im
portanța istorică a Congresului al 
IX-Iea al P.C.R., cind, prin voința 
unanimă a comuniștilor. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu 
al poporului, a fost investit cu răs
punderea supremă în conducerea 
partidului, deschizind larg porțile a- 
firmării capacităților creatoare, a 
spiritului înnoitor, manifestării ini
țiativei ca fenomen de masă, comu
nicarea subliniază :

Gînditor vizionar, profund cunos
cător al realităților economice, so
ciale și politice, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu aduce o contribu
ție hotăritoare la elaborarea strate
giei edificării socialismului și comu
nismului in România.

Comunicarea pune totodată în evi
dență mărețele realizări obținute ae 
poporul român în cea mai înălțătoa
re perioadă din multimilenara sa 
existență, pe care întreaga națiune o 
numește cu legitimă mînd'ie și re
cunoștință. în semn de aleasă grati
tudine, „Epoca Nicolae Ceaușescu".

In continuare, comunicarea a rele
vat concepția Partidului Comunist 
Român, a secretarului său general, 
cu privire la rolul primordial al ști
inței în edificarea noii orînduiri. In 
context, este reliefată activitatea neo
bosită a tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu — eminent 
om de știință de largă recunoaștere 
internațională, activist de seamă al 
partidului și statului nostru — pen
tru ca știința românească să-și în
scrie integral căutările creatoare in 
eforturile ce se depun in vederea 
desfășurării cu succes a revoluției 
tehnico-științifice in țara noastră.

Consacrindu-și cu pilduitoare abne
gație întreaga viață binelui poporu
lui. cauzei socialismului și comunis
mului in patria străbună, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a afirmat, in 
același timp, in conștiința opiniei 
publice internaționale, ca unul din
tre oamenii politici clarvăzători ai 
lumii contemporane, impresionant 
promotor al idealurilor nobile ale 
independenței și suveranității națio
nale, înțelegerii și colaborării intre 
popoare, ca neobosit luptător pentru 
pace, o lume mai bună și mai dreap
tă, pentru triumful unei noi ordini 
economice internaționale.

Comunicarea „Tovarășul
Nicolae Ceausescu — fondator al 
concepției apărării patriei noastre de 
către întregul popor, rolul său deter
minant in dezvoltarea si perfecțio
narea continuă a doctrinei militare 
naționale", prezentată de general-co
lonel Vasile Milea, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. ministrul apărării na
ționale. subliniază că. in concepția 
profund novatoare a secretarului ge
neral al Partidului Comunist Român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. fău
rirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate este un proces complex 
care implică asigurarea capacității 
de apărare a tării, garantarea liber
tății si independenței poporului, a 
integrității teritoriale a României 
socialiste, a cuceririlor revoluționare 
ale națiunii noastre.

Pornind de la această reali
tate incontestabilă, tovarășul 
Nicolae Ceausescu a fundamentat 
multilateral si a elaborat o concep
ție profund originală privind apăra
rea națională — drept cauză si ope
ră a intregului popor —. ca parte 
organică a politicii generale de fău
rire a socialismului si comunismu
lui in condiții de securitate deplină, 
ca ansamblu de acțiuni impuse de 
necesități obiective, in deplină con-

TELEGRAMA ADRESATĂ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 

secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, comandant suprem al Forțelor Armate

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Participanții la Sesiunea științifică solemnă, orga
nizată de Ministerul Apărării Naționale cu prilejul 
aniversării zilei dumneavoastră de naștere și a peste 
55 de ani de eroică activitate revoluționară, patrio
tică, vă prezintă, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cu nețărmurită dragoste, 
prețuire și recunoștință, un fierbinte și vibrant onor 
ostășesc și vă adresează cele mai alese urări de 
viată îndelungată și fericire, pentru a ne conduce 
cu aceeași nesecată putere de muncă și înțelepciune 
spre noi și tot mai mari victorii pe drumul so
cialismului și comunismului, pentru continua în
florire a României și afirmarea ei liberă, indepen
dentă și suverană, intr-o lume a păcii, echității și 
colaborării.

Dăm expresie, totodată, și cu acest prilej, sen
timentelor de profundă stimă și gratitudine pe 
care întregul personal al armatei le nutrește față 
de tovarășa academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, militant de frunte al partidului și sta
tului nostru, eminent om politic și de stat, savant 
de reputație mondială, care. împreună cu dum
neavoastră. desfășoară o vastă și rodnică activi
tate pentru propășirea patriei, pentru progresul 
neîntrerupt ai științei, invătămintului și culturii 
in țara noastră.

Sesiunea a reliefat neinfricata dumneavoastră 
angajare revoluționară in focul aprigelor bătălii 
de clasă, rolul de excepție pe care l-ați avut in 
acțiunile conduse de partid împotriva fascismului 
și revizionismului, a pericolului de război, pentru 
apărarea intereselor supreme ale națiunii române, 
curajul, eroismul, maturitatea politică cu care ați 
acționat in acest sens în organizarea numeroase
lor manifestații ale forțelor progresiste din țara 
noastră, intre care un loc deosebit îl ocupă marea 
demonstrație antifascistă și antirăzboinică de la 
1 Mai 1939, in desfășurarea căreia, dumneavoastră, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. ați avut 
un rol determinant.

Comunicările au dat cu putere expresie oma
giului unanim și fierbinte adresat de întreaga 
oștire dumneavoastră, cel mai de seamă Erou al 
neamului românesc, genial conducător și făuritor 
al României socialiste moderne, care v-ați iden
tificat plenar cu nobilele aspirații ale poporului, 
ati imprimat cu pasiune și consecventă revolu
ționară — prin excepționala activitate teoretică și 
practică — un dinamism fără precedent procesu
lui de edificare a noii orînduiri, un suflu înnoi
tor. fără seamăn, care au descătușat energiile crea
toare ale națiunii, realizind, in perioada inaugura
tă de Congresul al IX-lea al partidului, o operă 
monumentală, ctitorii ce vor rămine peste veacuri,

mărturii impresionante ale celei mai glorioase 
epoci din istoria multimilenară a patriei — Epoca 
Nicolae Ceaușescu.

Cu deosebită mindrie patriotică și cu nețărmurit 
respect s-a înfățișat rolul dumneavoastră decisiv 
în elaborarea și îniăptuirea strategiei dezvoltării 
economico-sociale a țării, fundamentată pe cunoaș
terea profundă a realităților românești, pe analiza 
riguros științifică a vieții social-politiee internațio
nale contemporane, in afirmarea tot mai puternică 
a partidului ca forță politică conducătoare, centru 
vital al societății, in înnoirea și îmbogățirea gindirii 
și practicii revoluționare naționale și universale.

In comunicările prezentate s-a evidențiat prodi
gioasa dumneavoastră activitate desfășurată in anii 
de început ai transformării revoluționare a armatei 
noastre, cind ați îndeplinit funcții de înaltă răs
pundere in conducerea acesteia, precum și grija 
statornică pe care o manifestați față de ridicarea 
capacității de apărare a patriei, modernizarea orga
nismului militar, crearea industriei naționale de 
apărare, asigurarea unor condiții optime de instruire 
și educare, de afirmare a armatei ca școală de 
educație politică, patriotică și revoluționară a tinerei 
generații.

Sesiunea științifică solemnă a subliniat faptul că 
datorăm gindirii dumneavoastră vizionare, origi
nale elaborarea unei concepții unitare, atotcuprin
zătoare privind apărarea națională ca operă și 
cauză a întregului popor, principiile și orientările 
doctrinare de excepțională valoare care au imbo- 
gățit știința, strategia și arta militară. în cadrul 
sesiunii s-a relevat că, beneficiind de directivele 
dumneavoastră — documente politico-militare de 
inestimabilă însemnătate teoretică și practică — 
armata a obținut importante realizări in pregătirea 
de luptă și politică, in ridicarea capacității sale 
combalive, s-a afirmat ca participantă activă la în
treaga viață economică și social-politică a țării.

Vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ilustru conducător de partid și 
de stat, militant de frunte al mișcării comuniste 
internaționale, neobosit luptător pentru triumful 
idealurilor de pace, colaborare și progres ale umani
tății, că armata țării iși va mobiliza toate energiile 
în vederea înfăptuirii hotăririlor Congresului al 
XIII-Iea și Conferinței Naționale ale partidului, 
fiind gata oricind ca, la chemarea țării, la ordinul 
dumneavoastră, să apere, împreună cu poporul, 
independența, suveranitatea și integritatea terito
rială ale Republicii Socialiste România.

Ingăduiți-ne, mult stimate tovarășe comandant 
suprem, să însoțim acest solemn angajament cu 
urarea strămoșească să , ne trăiți ani mulți și 
luminoși, în deplină sănătate și putere de muncă; 
spre binele și fericirea poporului, pentru gloria și 
măreția României socialiste.

PARTICIPANȚII LA SESIUNEA ȘTIINȚIFICA SOLEMNA ORGANIZATA DE MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

cordanță cu interesele vitale ale po
porului nostru, cu aspirațiile sale is
torice. intru totul legitime, de a 
trăi in libertate, stăpin pe destinele 
sale. Din opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — se arată in co
municare — se desprinde cu deose
bită claritate caracterul exclusiv de
fensiv al puterii militare a statului, 
nostru, a tot ceea ce se întreprinde 
pe tărîmul asigurării apărării națio
nale. în spiritul celor mai înaintate 
tradiții ale poporului român, care, 
de-a lungul veacurilor, a îmbinat ar
monios munca si lupta pentru apă
rarea gliei Strămoșești, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a direcționat ac
tivitatea oștirii spre angrenarea sa 
tot mai activă la înfăptuirea 
vastei opere constructive ce se 
desfășoară in patria noastră, 
spre a-și spori contribuția la edu
carea patriotică revoluționară a 
tinerei generații, spre a participa 
plenar la intreaga activitate econo
mică. social-politică, științifică și 
culturală a țârii, ca o necesitate o- 
biectivâ a înseși creșterii capacității 
de apărare a patriei.

în comunicarea : „Caracterul no
vator și original al orientărilor și 
principiilor doctrinare formulate in 
opera politico-militară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind dezvol
tarea gindirii și artei militare româ
nești contemporane", prezentată de 
general-maior Ștefan Gușă, prim- 
adjunct al’ ministrului apărării na
ționale și șef al Marelui Stat Ma
jor, se subliniază că monumentala 
creație social-politică. de mare va
loare și originalitate, intreaga activi
tate a secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
sint străbătute de o neîntreruptă si 
deosebită grijă pentru întărirea ca
pacității de apărare a patriei, con
cepută ca o necesitate vitală a fău
ririi noii orinduiri. ca parte insepa
rabilă a edificării societății so
cialiste multilateral dezvoltate. 
Este meritul istoric al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de a fi fundamen
tat multilateral imperativul ca atit 
organizarea militară, cit și formele 
și procedeele de acțiune la toate ni
velurile artei militare să fie in de
plin ‘ acord cu obiectivele și cerin
țele doctrinei noastre militare, 
cu condițiile proprii de climă 
și relief, să pună plenar în va-- 
loare virtuțile și fizionomia psiho- 
fizică și moral-volitivâ ale luptătoru
lui român. Sub înrîurirea hotări
toare a acestor orientări doctrinare, 
arta militară românească a căpătat 
un caracter realist, profund național, 
în comunicare se subliniază că ele
mentele de noutate și de mare pro
funzime științifică cu care s-a îmbo
gățit și se imbogățește patrimoniul 
științei, artei și gindirii militare națio
nale pun in valoare caracterul realist 
al măsurilor întreprinse, din iniția
tiva și sub conducerea nemijlocită a 
comandantului suprem, pentru creș
terea continuă a potențialului po
porului de a-și apăra valorile funda
mentale. cuceririle revoluționare.

Comunicarea „Concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind corelația 
dialectică dintre dezvoltarea econo- 
mico-socială și întărirea capacității 
de apărare a patriei. Fundamentarea 
sistemului unitar de înzestrare a ar
matei, a celorlalte componente ale 
apărării naționale. Crearea industriei 
naționale de apărare", prezentată de 
general-locotenent Victor Stăncules- 
eu, prim-adjunct al ministrului apă
rării naționale, pune in evidență 
contribuția hotăritoare a tova
rășului Nicolae Ceaușescu la for
marea și soluționarea problematicii 

asigurării logistice a apărării patriei, 
a înzestrării cu armament, tehnică 
de luptă și echipament a armatei si 
a celorlalte elemente componente ale 
sistemului național de apărare.

Așa cum rezultă din concepția to
varășului Nicolae Ceaușescu. strălu
citul conducător al destinelor Româ
niei socialiste, al oștirii sale, se a- 
rată în comunicare, procesul de con- 
strucție-apărare este indivizibil și 
unitar. Prin însăși strategia dezvol
tării economico-sociale a țării noas
tre se asigură corelarea Optimă între 
necesitatea afirmării largi a pro
gresului economic și social și cea a 
creșterii potențialului de apărare, 
corespunzător intereselor supreme 
ale poporului român, ale edificării 
noii orinduiri, potrivit cursului ac
tual și dinamicii de perspectivă ale 
relațiilor internaționale.

Exemplul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de neasemuită 
generozitate și dăruire patriotică, de 
slujire devotată a celor mai nobile 
aspirații de progres și libertate ale 
poporului, însuflețește permanent 
personalul armatei și îi amplifică 
hotărirea de a-1 urma neabătut, în- 
tr-o deplină unitate de cuget și sim
țire cu intreaga națiune, in opera de 
făurire și apărare a societății socia
liste multilateral dezvoltate pe pă- 
mintul României.

în comunicarea „Opera secretaru
lui general al partidului, baza teore
tică a istoriografiei românești. Con
cepția tovarășului Nicolae Ceaușescu 
privind cunoașterea istoriei multimi
lenare a poporului român, a tradi
țiilor istorice înaintate, ale luptei 
pentru libertate si independentă na
țională, fundament al activității ideo
logice, al educării patriotice a mili
tarilor armatei noastre", prezen
tată do general-locotenent dr. Ilie 
Ceaușescu, adjunct al ministrului 
apărării naționale si secretar al Con
siliului Politic Superior al Armatei, 
se arată : Istoria poporului român 
ocupă un loc proeminent in gindirea 
și opera social-politică a secretaru
lui general al partidului nostru, care 
postulează rolul cunoașterii acesteia 
ca fundament al întregii activități 
ideologice, teoretice si politico-edu
cative. al educării patriotice, revolu
ționare a maselor. Prin vasta sa 
creație social-politică. secretarul ge
neral al partidului a restituit po
porului român glorioasa sa istorie, 
incununind-o. totodată, cu străluci
rea Si valențele epocii noastre socia
liste. Din cutezanța revoluționară, 
din spiritul său novator in abordarea 
și analiza celor mai complexe pro
bleme si fenomene social-politice. 
prin aplicarea legităților generale ale 
concepției revoluționare despre lume 
și viață Ia realitățile românești, au 
izvorit noi si remarcabile contribu
te la îmbogățirea patrimoniului spi
ritual național și universal.

Prin creația științifică, revolu
ționară a secretarului general al 
partidului, prin tezele teoretice și 
indicațiile metodologice de excepțio
nală însemnătate, prin exemplul pe 
care il oferă in prospectarea istoriei 
și in descifrarea experienței și me
sajului acesteia, istoriografia noas
tră beneficiază de deschideri și ori
zonturi fără precedent, ceea ce ii 
permite să abordeze fructuos obiec
tivele ce ii stau in față, atit pentru 
a-și concretiza eforturile în lucrări 
de sinteză care să ne prezinte in 
lume in acord cu realitatea măreață 
și demnă a trecutului nostru, cit și 
pentru a da domeniului istoric o 
funcție pregnant constructivă in ca
drul activității ideologice și politico- 
educative a partidului.

în comunicare se subliniază că, 
definind cu rigoare științifică statu
tul istoriei ca învățătură a vieții 
care tezaurizează și transmite din 
generație in generație concluzii și 
învățăminte generoase, secretarul 
general al partidului nostru conside
ră această știință ca avind disponi
bilități cognitive și educative neli
mitate. ce se constituie in puternice 
fundamente ale activității ideologice 
și politico-educative în îndeplinirea 
obiectivului formulat în magistralul 
Raport prezentat la Conferința Na
țională a partidului de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, potrivit căruia 
este necesar „Să sădim in conștiința 
oamenilor muncii, a tineretului pa
triei noastre sentimentul mindriei de 
a fi cetățeni ai României socialiste, 
de a fi participant activi la reali
zarea celei mai drepte societăți 
din lume, de a fi permanent la da
torie, de a servi în orice împreju
rări poporul, patria, independența și 
suveranitatea României".

în comunicarea „Rolul hotărîtor 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
elaborarea și înfăptuirea politicii 
externe a României socialiste, 
marele Erou al păcii, militant 
neobosit al luptei pentru dezarmare 
generală, și in primul rind dezar
mare nucleară, pentru colaborare și 
înțelegere între popoare, pentru 
apărarea independenței și suvera
nității tuturor națiunilor", prezenta
tă de tovarășul Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, se subliniază că, acționind cu 
neobosită energie pentru dezvoltarea 
socialistă a patriei, pentru ridicarea 
ei pe noi culmi de progres și civili
zație. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a impus — spre mindria întregii 
țări — ca exponentul și promotorul 
cel mai autorizat al idealurilor și 
aspirațiilor de pace și progres ale 
națiunii noastre, ca strălucit mili
tant pentru cauza generală a socia
lismului. a dezarmării si păcii, co
laborării și prieteniei intre popoare, 
se bucură de o inegalabilă prețuire, 
de stimă și respect pe toate meridia
nele lumii.

Istoria — se arată în comu
nicare — consemnează cu cin
stirea cuvenită faptul că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a pus in fața po
poarelor adevărul că problema fun
damentală a zilelor noastre o consti
tuie oprirea cursei inarmărilor și 
trecerea la măsuri concrete de dezar
mare. in primul rind de dezarmare 
nucleară, asigurarea păcii in lume.

în concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. se subliniază 
in comunicare, pacea, dezarmarea, 
colaborarea internațională sint astăzi 
mai mult ca oricind legate de lichi
darea subdezvoltării și instaurarea 
unei noi ordini economice interna
ționale, bazate pe egalitate și echi
tate, care să asigure progresul tuturor 
statelor. S-a evidențiat, de asemenea, 
că democratizarea vieții internațio
nale. promovarea unor principii și 
relații noi îfi raporturile dintre state, 
soluționarea problemelor internațio
nale in interesul popoarelor repre
zintă tot atîtea direcții de acțiune 
concretă ale politicii externe a Româ
niei. elaborată sub nemijlocita îndru

mare a tovarășului Nicolae Ceaușescu.
într-o atmosferă de puternic 

entuziasm, participantii la sesiu
nea științifică solemnă au a- 
dresat o telegramă tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. Dreședintele Republicii Socia
liste România, comandantul suprem 
al Forțelor Armate.

în aceste zile. în Capitală se des
fășoară o bogată suită de manifes
tări politico-educative, prin care sint 
omagiate personalitatea si activita
tea secretarului general al partidu
lui, sint reliefate marile izbînzi do- 
bîndite de poporul nostru in anii 
construcției socialiste, cu deosebire 
in glorioasa perioadă inaugurată de 
Congresul al IX-lea al partidului.

La CABINETUL MUNICIPAL 
BUCUREȘTI PENTRU ACTIVITA
TEA IDEOLOGICA ȘI POLITICO- 
EDUCATIVA. numeroase cadre di
dactice din domeniul științelor so
ciale au participat la simpozionul cu 
tema ..Contribuția de excepțională 
însemnătate teoretică si practică a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. secre
tarul general al partidului, la dez
voltarea socialismului, științific, a 
gindirii economice, filozofice și a 
practicii social-politice", „Opera to
varășului Nicolae Ceaușescu — stră
lucită expresie a gindirii profund 
științifice și consecvent revoluțio
nare a secretarului general al parti
dului" s-a intitulat simpozionul des
fășurat la întreprinderea de mașini- 
unelte și agregate București, in 
prezenta unui mare număr de mun
citori. ingineri și tehnicieni din în
treprindere. La Liceul de matemati
că și fizică „Nicolae Bălcescu". nu
meroși elevi și profesori au audiat 
cu viu interes referatele prezentate 
în cadrul simpozionului cu tema „O- 
pera tovarășului Nicolae Ceaușescu
— tezaur de gîndire privind lupta 
pentru unitate, libertate, indepen
dență și suveranitate". Sub generi
cul „Fizica si ingineria nuclea
ră în anii de glorie ai Epocii 
Nicolae Ceaușescu", la Centrul Na
țional de Fizică a avut Ioc un sim
pozion în cadrul căruia au fost evo
cate rolul si contribuția secretarului 
general al partidului în dezvoltarea 
științei românești. La intreprinderea 
„7 Noiembrje". un mare număr de 
textiliste au audiat cu viu inte
res expunerea cu tema „Epoca 
Nicolae Ceaușescu. epoca celor mai 
mărețe înfăptuiri din istoria po
porului român", iar la Institutul de 
studii și proiectări energetice a fost 
prezentată expunerea „Concepția to
varășului Nicolae Ceaușescu privind 
cunoașterea temeinică a istoriei pa
triei. ca fundament al educației pa
triotice a maselor".

★
„Opera și personalitatea istorică a 

tovarășului Nicolae Ceaușescu. Acti
vitatea de presă și editorială in sluj
ba dezvoltării conștiinței socialiste 
și întăririi spiritului revoluționar, a 
înfăptuirii, politicii interne si exter
ne' a ' partidului și statului nostru" 
este titlul simpozionului omagial or
ganizat, joi. de CONSILIUL ZIARIȘ
TILOR ȘI COMITETUL DR PARTID 
PRESA ȘI EDITURI.

într-o atmosferă de intensă vibrație 
patriotică, participanta au adresat 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, o telegramă in 
care se spune :

Aleasa sărbătoare de inimă și con
știință a intregului nostru popor — 
aniversarea zilei dumneavoastră de 
naștere și a peste 55 de ani de eroică 
activitate revoluționară neîntreruptă
— constituie pentru toți lucrătorii din 
presă și edituri o fericită ocazie de 
a vă exprima, intr-un gînd cu țara, 
cele mai înalte sentimente de prețui
re, dragoste și devotament. Vă adre
săm din adîncul inimilor. împreună 
cu întregul popor, urarea de ani 
mulți, cu sănătate și satisfacții de
pline în nobila activitate ce o desfă- 
șurați, cu strălucită clarviziune si 
profund patriotism, pentru înflo
rirea multilaterală a României so
cialiste.

Simpozionul s-a constituit intr-o 
vie expresie a înaltei prețuiri și 
nețărmuritei recunoștințe a lucrăto
rilor din presă și edituri față de 
rolul dumneavoastră determinant in 
fundamentarea profund științifică a 
întregii politici a partidului și sta
tului nostru, față de contribuția de
cisivă ce vă revine în afirmarea 
României pe plan mondial.

Comunicările prezentate au pus cu 
putere in evidență concepția dum
neavoastră profund dialectică cu 
privire la rolul presei, al editurilor 
in înfăptuirea operei de edificare a 
socialismului și comunismului. în 
educarea in spirit revoluționar a oa
menilor muncii. în modelarea con
științei noi revoluționare a Întregu
lui popor.

în cadrul lucrărilor' simpozionului 
a fost reliefată, cu aleasă prețuire, 
contribuția remarcabilă a tovarășei 
Elena Ceaușescu. militant de frunte 
al partidului și statului, eminent 
savant de largă recunoaștere interna
țională, la îndrumarea cu înaltă com
petență a presei și editurilor, la îm
bogățirea fără precedent a vieții 
spirituale din țara noastră, la elabo
rarea și înfăptuirea planurilor și 
programelor de dezvoltare economi- 
co-socială a patriei.

Vă asigurăm, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. de 
profundul nostru atașament. de 
nețărmuritul devotament revoluțio
nar și patriotic al tuturor lucrători
lor din presă și edituri față de în
făptuirea exemplară a sarcinilor ce 
ne revin din istoricele documente ale 
Congresului al XIII-Iea și Conferin
ței Naționale ale partidului, anga- 
jindu-ne să acționăm cu abnegație, 
cu intreaga noastră putere de mun
că și creație. împreună cu toți fiii 
patriei, pentru edificarea socialismu
lui și comunismului pe pămîntul 
străbun al României.

★
Sub genericul „Epoca 

Nicolae Ceaușescu oglindită in mu
zeele din județul Olt", la MUZEUL 
JUDEȚEAN DIN SLATINA au fost 
prezentate marile realizări obținute 
de poporul român in perioada inau
gurată de Congresul al IX-lea al 
partidului, precum și filmul docu- 
mentar-artistic „Imn pentru primă
vara țării". La Biblioteca județeană 
din Slatina, precum și la bibliote
cile orășenești și comunale din ju
deț au fost vernisate expoziții 
omagiale de carte social-politi

că, intitulate : „Opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — strălucit te
zaur de gîndire. creație și acțiune 
revoluționară" ; „Opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — contribuție de 
excepțională însemnătate la dezvol
tarea teoriei și practicii revoluțio
nare cu teze și idei profund nova
toare". La Caracal a avut loc sim
pozionul „Contribuția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la îmbogățirea 
tezaurului gindirii revoluționare, Ja 
dezvoltarea creatoare a teoriei și 
practicii construcției socialiste", 
după care a fost prezentat montajul 
literar-muzical „Cinstire Eroului a- 
cestui timp eroic".

în unitățile economice, institu
țiile culturale și școlile din comuna 
Scornicești se desfășoară „Săptă- 
mina educației patriotice și revolu
ționare a tineretului", in cadrul că
reia sint organizate simpozioane, 
expuneri, dezbateri, expoziții docu
mentare și de carte social-politică. 
recitaluri literar-muzical-coregrafi- 
ce consacrate omagierii exemplarei 
vieți și activități revoluționare ale 
celui mai iubit fiu al națiunii 
noastre.

*•
Participanții la simpozionul „Epo

ca Nicolae Ceaușescu — epocă de 
profunde prefaceri revoluționare în 
dezvoltarea României socialiste", or
ganizat de INSTITUTUL DE CER
CETARE ȘTIINȚIFICA ȘI INGI
NERIE TEHNOLOGICA PENTRU 
TEHNICA DE CALCUL ȘI INFOR
MATICĂ, au adresat o telegramă 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, in care se 
spune :

Cu prilejul aniversării zilei dum
neavoastră de naștere și a peste 55 
de ani de eroică activitate revolu
ționară și patriotică, ne alăturăm, 
din adîncul inimilor, manifestărilor 
de înaltă prețuire și fierbinte dra
goste cu care toți fiii, țării omagiază, 
în aceste momente de aleasă sărbă
toare. personalitatea dumneavoastră 
de excepție, exemplara dăruire cu 
care v-ați dedicat intreaga viață 
cauzei libertății și dreptății sociale, 
independentei și progresului multi
lateral al patriei. Sîntem mîndri de 
a fi contemporani și participanți 
direcți ai unei opere istorice de în
florire fără precedent a României 
socialiste, de afirmare demnă și li
beră a ei in rindul națiunilor lumii, 
operă al cărei strălucit gindifor și 
strateg sinteți dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general.

Domeniul tehnicii de calcul și al 
informaticii, in care ne desfășurăm 
acțivțtatea, iși datorează intreaga 
existență și dezvoltare preocupării 
dumneavoastră statornice, a stima
tei tovarășe Elena Ceaușescu pentru 
promovarea hotărită a noului, pen
tru progresul științei și tehnicii ro
mânești, pentru dinamizarea cerce
tării științifice și ingineriei tehnolo
gice in concordanță cu exigențele 
prioritare ale economiei naționale, 
in contextul încadrării întregului 
front al cercetării românești in 
coordonatele noii etape a revoluției 
științifico-tehnice contemporane.

Vă raportăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că 
întregul nostru colectiv acționează 
ferm pentru realizarea exemplară a 
sarcinilor ce revin sectorului tehni
cii de calcul și informaticii în lumi
na hotăririlor Congresului al XIII- 
Iea și Conferinței Naționale ale 
partidului și a prețioaselor dum
neavoastră orientări și indicații pri
vind intensificarea proceselor de e- 
lectronizare. cibernetizare și infor
matizare a producției.

în acest moment aniversar, cu 
profunde semnificații politice și pa
triotice. in care intregul nostru po
por omagiază viața și îndelungata 
dumneavoastră activitate revolu
ționară. vă urăm din adincul ini
milor ani mulți și fericiți, deplină 
sănătate și nesecată putere de mun
că in exercitarea înaltei, nobilei și 
istoricei misiuni încredințate unanim 
de poporul român, de a-i conduce 
destifiele pe calea făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate si 
înaintării României spre comunism.

★
UNIUNEA COMPOZITORILOR ȘI 

MUZICOLOGILOR a dedicat apro
piatei aniversări a zilei de naștere 
și îndelungatei activități revolu
ționare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu două concerte- 
dezbatere. organizate la Ministerul 
Minelor și Institutul de cercetări 
textile, cu participarea unor repre
zentanți de frunte ai vieții noastre 
muzicale. Compozitori și muzicologi, 
cadre didactice și studenți ai Con
servatorului „Ciprian Porumbescu", 
corul i.Madrigal" și-au adus contribu
ția la reușita unui program de o 
aleasă ținută artistică, reunind crea
ții in primă audiție, alte lucrări re
prezentative dedicate patriei, partidu
lui. conducătorului iubit.

★
La Biblioteca județeană CONSTAN- 

,ȚA sint prezentate, în cadrul unei cu
prinzătoare expoziții, reprezentative 
lucrări teoretice ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, opere de mare 
valoare, care ilustrează contribuția 
determinantă a secretarului general 
al partidului, președintele Republicii, 
la fundamentarea politicii interne șl 
internaționale a partidului și statu
lui nostru. Expoziția este structurată 
pe două cicluri tematice intitulate 
„Nicolae Ceaușescu — neobosit 
luptător pentru prosperitatea și 
fericirea poporului român, pen
tru pacea mondială" și „Epoca 
Nicolae Ceaușescu — epoca marilor 
împliniri socialiste". în suita acelo
rași manifestări omagiale se înscrie 
și simpozionul „Concepția Partidului 
Comunist Român, a secretarului săi 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu privire la istoria unitară a po
porului român", la care au participat 
numeroși oameni ai muncii din ca
drul Trustului județean de construc- 
ții-montaj. De asemenea. întreprin
derea cinematografică Constanța a 
organizat în această perioadă la Man
galia, Medgidia, Cernavodă. Năvo

dari, Hîrșova si în municipiul reșe
dință de județ gale de filme docu
mentare sub genericul „Ctitorii măre
țe ale Epocii Nicolae Ceaușescu".

★
La Galeria de artă din municipiul 

SATU MARE a fost vernisată expo
ziția de artă plastică intitulată 
„Omagiu conducătorului iubit, pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România". Lucrările expuse înfăți
șează aspecte din viața și munca 
oamenilor muncii de pe aceste stră
vechi plaiuri românești. Cu deose
bire, sint reliefate marile realizări 
ale Epocii Nicolae Ceaușescu, pre
cum și puternicele transformări so
cialiste ale județului în ultimii 23 
de ani. La Satu Mare, Cărei, Tăș- 
nad, Negrești-Oaș se desfășoa
ră simpozionul cu tema „Epoca 
Nicolae Ceausescu — epocă de În
făptuiri istorice in dezvoltarea so
cietății românești. Contribuția excep
țională a secretaru'ui general al 
partidului la dezvoltarea tezaurului 
teoriei și practicii revoluționare". In 
același timp, la întreprinderile ..Mon
diala", „23 August", I.P.S.U.I.C., de 
utilaj minier și altele au loc spec
tacole cultural-artistice cu un 
profund conținut patriotic, avind ca 
generic „Omagiu conducătorului iu
bit". La căminele culturale din Le- 
chinta. Călinești-Oaș. Turț. Orasu 
Nou. Bicsad, Canislău și din alte lo
calități sătmărene au fost prezenta
te ample programe cultural-artisti
ce omagiale, susținute de formații 
artistice de amatori laureate ale Fes
tivalului național „Cintarea Româ
niei".

★
„Vibrant omagiu tovarășului 

Nicolae Ceaușescu" este genericul 
simpozionului desfășurat în nu
meroase unități industriale din ju
dețul SUCEAVA — in orașele Șiret, 
Fălticeni, Rădăuți. Gura Humorului, 
Cimpulung Moldovenesc și Suceava. 
Expunerile prezentate s-au referit la 
„Raportul prezentat Conferinței Na
ționale a partidului de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — strălucită con
tribuție la dezvoltarea creatoare a teo
riei și practicii revoluționare", „Con
cepția tovarășului Nicolae Ceaușescu 
privind istoria unitară a poporului 
român" și „Inițiative și acțiuni ale 
României, ale președintelui țări 
pentru făurirea unei noi ordini eco
nomice și politice internaționale, 
pentru asigurarea unui climat de 
securitate și pace in intreaga lume".

■k
Cluburile muncitorești de la între

prinderea „înfrățirea" si; C.F.R. din 
ORADEA au găzduit simpozionul cu 
tema „Ideea de independentă si uni
tate națională în opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu", iar Casa de 
cultură din orașul Marghita — ex
punerea „Tinerețea revoluționară a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu". 
Complexul muzeal județean din Ora
dea găzduiește expoziția omagială 
intitulată „Creația plastică româ
nească in Epoca Nicolae Ceaușescu". 
iar la întreprinderea „Crișul" din 
Oradea a avut loc dezbaterea „Con
cepția revoluționară a P.C.R. despre 
lume și viață". Clubul sindicatelor 
din Salonta a organizat expoziția de 
carte social-politică avind ca ge
neric „Epoca Nicolae Ceaușescu — 
epoca de aur a României".

★
„O epocă, un conducător, o țară" 

este genericul sub care în întreprin
deri și unități economice din județul 
GALAȚI se desfășoară ample ma
nifestări politico-educative. La Clu
bul siderurgiștilor de la Galați, coc- 
sari, furnaliști, oțelari, laminoriști au 
audiat expunerea cu tema : „Anii 
de aur ai Epocii Nicolae Ceaușescu
— ani de mari împliniri și de ample 
perspective in dezvoltarea României 
socialiste". La șantierul naval, în
treprinderea „Laminorul de tablă", 
intreprinderea textilă, Navrom, nu
meroși oameni ai muncii au audiat 
expuneri în cadrul unor simpozioane 
pe tema : „Epoca Nicolae Ceaușescu
— epoca transformărilor revoluționa
re în viața social-politică a patriei 
noastre", după care formații artis
tice de amatori au prezentat reci
taluri de muzică și poezie patriotică, 
aducind un vibrant omagiu stră
lucitului conducător al partidului și 
statului nostru. Manifestări asemă
nătoare au avut loc și in muni
cipiul Tecucj Și orașele Tg. Bu
jor și Berești, unde au fost verni
sate ample expoziții de carte 
intitulate „Opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — operă a demni
tății și prestigiului internațional al 
României socialiste".

★
La Clubul minerilor din Bălan, ju

dețul HARGHITA, s-a desfășurat 
simpozionul : „Mărețele realizări ale 
poporului nostru in anii Epocii 
Nicolae Ceaușescu", iar la clubul 
„Metalurgistul" din Vlăhița a fost 
prezentată expunerea „Profundă sti
mă și aleasă admirație față de po
litica de pace și colaborare a Româ
niei, față de promotorul acesteia, 
președintele Nicolae Ceaușescu". La 
rindul lor, făurarii de mobilă de la 
Complexul de exploatare și prelucra
re a lemnului din Toplița au parti
cipat la dezbaterea „Un strălucit 
conducător, o epocă de mărețe im- 
pliniri". în cadrul acestor manifes
tări, activiști de partid și de stat, 
cadre didactice universitare, cercetă
tori, istorici, oameni de știință și 
cultură au reliefat marile realizări 
ale poporului nostru, îndeosebi în lu
minoasa epocă inaugurată de Con
gresul al IX-lea al partidului, stră
lucitul exemplu de activitate re
voluționară al secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, proeminentă per
sonalitate a lumii contemporane. La 
bibliotecile municipale din Miercu- 
rea-Ciuc și Odorheiu Secuiesc, la cele 
orășenești din Toplița, Gheorgheni, 
Cristuru Secuiesc și Borsec au fost 
vernisate expoziții de carte social- 
politică, în cadrul cărora la loc de 
frunte au fost expuse lucrări din 
opera teoretică și practică a tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

(Agerpres)
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EPOCA NICOLAE CEAUSESCU, 
EPOCA UNOR MĂREȚE ÎNFĂPTUIRI

A

CU POPORUL PENTRU POPOR
temelie a prezentului socialist,
chezășia viitorului comunist/

Ideea de generoasă și nobilă substanță politică — 
socialismul se construiește cu poporul, pentru popor 
— a devenit realitate Jundamentală, insuflețitoare, 
de-a lungul perioadei inaugurate de cel de-al IX-lea 
Congres al partidului, inscriindu-se ca acțiune 
concretă, revoluționară, ca mod propriu al partidu
lui nostru, al secretarului său general de a imprima 
un nou curs și un nou conținut întregii noastre 
istorii naționale, descătușind toate energiile crea
toare ale poporului, concentrindu-le puternic, in 
cadrul sistemului democrației noastre socialiste de 
conducere a activității economico-sociale. Principiul 
cardinal al democrației muncitorești revoluționare,

teză elaborată și transpusă în viață cu spirit revo
luționar, cu ardentă dăruire patriotică de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, este piatră de temelie a mărețului nostru 
edificiu socialist și comunist. O idee-izvor de ener
gii inepuizabile, croind mereu noi magistrale spre 
făurirea de noi și trainice împliniri socialiste ; o 
idee — așa cum ne mărturisesc prin cuvintul lor 
participanții la investigația de față — ale cărei 
nenumărate fațete reflectă, fiecare in parte și toate 
la un loc, imaginile impresionante, semnificative 
ale voinței și conștiinței milioanelor de oameni ai 
muncii, liberi și stăpini 
patriei socialiste.

ai propriului destin, ai

L-am însoțit pe maistrul 
constructor Ion Girbea pe 
șantier. Și șantierul cu
prinde aproape întregul 
oraș Drobeta-Turnu Seve
rin. Am fost pe plaiul Clo- 
șanilor — care nu mai este 
plai din 1965 încoace, este 
o platformă industrială mo
dernă înconjurată de un 
nou cartier de locuințe ; 
am cunoscut pe cealaltă 
platformă industrială din 
nord, de la Halinga, unde 
se ridică mîndră noua ter
mocentrală și combinatul 
chimic, de la care pornește 
alt nou cartier de locuințe; 
am străbătut noile bule
varde flancate de alte și 
alte construcții edilitare de 
toată frumusețea. Drobeta- 
Turnu Severin, ; 
atîtor altor orașe 
este aproape în i 
nou. „Tot ce s-a 
în ultimele două 
aici, la acest vad al Dună
rii — ne 
— a fost 
și hotărît 
locuitorii 
schițelor 
în fața 
hitecților. 
timp,

asemenea 
ale tării, 
întregime 
construit 

i decenii

spunea maistrul 
gîndit, dezbătut 

de către noi toți, 
orașului, in fața 

de sistematizare, 
planurilor ar
in acest, răs- 

de cîteVa ori ne-â 
fost oaspete drag tovarășul 
Nicolae Ceaușescu; oaspete 
drag și înțelept sfătuitor 
în dezbaterile noastre pri
vind amplasarea noilor 
platforme industriale, a 
noilor cartiere de locuințe. 
Un dialog amplu, fructuos, 
de lucru în cadrul căruia 
am hotărît cu toții cum să 
arate viitorul orașului, cum 
să făurim viitorul nostru 
și al copiilor noștri. Un 
dialog firesc, marele dialog 
democratic pe care marele 
fiu al țării îl poartă per
manent cu țara de la 
cel de-al IX-lea Congres 
al partidului încoace, de- 
monstrind elocvent cit de 
rodnică este ideea parti
dului devenită acțiune con
cretă. practică, așa cum 
este firesc în această nouă 
virstă istorică a României, 
de a pune decizia în mîna 
milioanelor de oameni ai 
muncii, stăpînii noului lor 
destin și. o dată cu aceasta, 
și responsabilitatea înfăp
tuirii mărețelor idealuri co
muniste". „Este frumos 
spus : a fost pusă decizia 
în mîna milioanelor de oa
meni ai muncii — interve
nim noi. Dar cum se desfă
șoară acest proces ? Cum 
realizează muncitorul, ingi
nerul, intelectualul. de

pildă, că decizia ii aparți
ne. cum o pune el in prac
tică ? Cum s-au petrecut, 
de exemplu, și cum se pe
trec lucrurile în cazul ora
șului dumneavoastră, în 
construcția noilor cartiere ? 
Fără îndoială că aveți la 
indemînă exemple concre
te". „îmi amintesc, iată, 
adunările cetățenești orga
nizate pentru dezbaterea 
planurilor privind construc
ția noilor cartiere, pe care 
ne gindisem să le ridicăm 
pornind de la periferia ora
șului. periferie purtînd încă 
pecetea sordidă a trecutu
lui. Trebuie să știți că 
această idee ne-a preocu
pat profund de la început 
— și bine am făcut că am 
procedat așa. Acum, după 
trecerea anilor, orașul e 
complet întinerit. Dar să mă 
întorc la ideea de la care 
pornisem. Erau de față. în 
acele adunări, reprezentan
ții consiliului popular, de
putății și cetățenii care i-au 
ales. Am analizat schițele, 
s-au prezentat propuneri, 
au fost făcute sugestii va
loroase. Se dezbătea în co
lectiv, de fapt, în acel 

’climat profund democratic, 
un vis constructiv căruia i 
se aduceau corecțiile nece
sare' potrivit cu experiența 
și dorințele fiecăruia. Pen
tru că fiecare era interesat 
în ce urma să se constru
iască. pină la urmă, și cu 
forțele lui. Ceea ce vă re
latez eu este un exemplu 
despre felul cum se împle
tește în viata practică, ar
monios. democrația repre
zentativă cu democrația di
rectă. cum se realizează 
acea conlucrare plină de 
rodnicie care a făcut ca în 
cazul orașului nostru să 
înregistrăm împliniri care 
altfelnuar.fi fost realizate 
nici într-o sută de ani. So
cotesc că este. în tot 'ceea 
ce v-am spus, în linii mari, 
dovada dinamismului de
mocrației noastre socialiste, 
pe care aș numi-o demo
crație a actului constructiv. 
Acest act impresionant îl 
intilnim semnat de milioa
ne de oameni ai muncii în 
toate orașele și satele țării. 
Este una din transpuneri
le în vipță. atit de concrete, 
ale tezei secretarului ge
neral al partidului, potrivit 
căreia socialismul se con
struiește cu poporul, pen
tru popor".

Ne mărturisea inginerul 
Ștefan Bogar, directorul

I.A.S. Nădlac din județul 
Arad : „Participînd la adu
nările generale ale lucră
torilor din unitatea noas
tră și văzîndu-i pe cei ce 
se ridică la cuvînt cu cîtă 
competență și răspundere 
abordează problemele de 
ansamblu ale muncii noas
tre de viitor, îmi spun de 
fiecare dată că democrația 
socialistă este. în fond, un 
veritabil act de 
Pentru că acest 
democratic, cum 
exemplu adunarea 
sau celelalte forme de acti
vitate colectivă de 
cere și dezbatere 
blemelor de viață 
producție, solicită 
tentele, le verifică.

un proces 
domeniul 

in care se 
care con

cn ers al 
mecaniza-

creatie. 
exercițiu 
este de 
generală

condu- 
a pro- 
sau de 
compe- 
le ates-

tă sau le infirmă în con
fruntările de opinii care au 
loc pentru găsirea de solu
ții optime necesare rezol
vării problemelor dificile 
ce se ivesc inerent in acti
vitatea noastră de zi cu zi". 
„Explicați-ne mai > detaliat 
în ce constă spiritul creativ 
al acestui exercițiu". „Am 
să vă vorbesc despre o ini
țiativă a noastră, născută 
intr-o adunare generală. 
S-a hotărît cu acel prilej 
ca. la sfîrșitul fiecărei luni, 
pe întreprindere, să se facă 
analiza economică a rezul
tatelor obținute în ferme. 
Se urmăresc în principal 
abaterile de la plan, cauze
le lor. în cazurile acestea 
s-au mai auzit la început 
„justificări". Desigur, co
lectivul a analizat, element 
cu element, respectarea sau 
nerespectarea întregului 
flux tehnologic în fermele 
zootehnice sau în cele ve
getale. realizarea sau ne- 
realizarea lui ca la carte. 
Și. treptat, reieșeau aba
teri. neglijențe sau in
competente. S-au tras și se 
trag concluzii severe, din 
astfel de concluzii se sta
bilesc măsuri, sancțiuni, se 
inițiază studii, se reorien- 
tează cursurile agrozooteh
nice. Fiecare fermă vege
tală. de exemplu, are lotul 
ei experimental. Se cerce
tează dacă a fost ceva gre
șit acolo, in lot. se veri
fică să ne dăm seama de

ce pe ogorul mare nu au 
fost obținute recoltele 
scontate. Vedeți, se stimu
lează puternic 
de gindire și în 
economic, proces 
întîlnesc toți cei 
trib.uie la bunul 
treburilor, de la
tor la inginer. Și fiecare 
dă seama de contribuția 
lui. Altfel cum am fi ajuns 
noi. în anul care a trecut, 
să obținem, pe baza expe
rienței anilor anteriori și a 
puternicei baze materiale 
de care dispunem, produc
ții medii la hectar de peste 
8 800 kg grîu la hectar, 
8 600 kg orz. 22 400 kg po
rumb știuleți 
Sint producții 
pund cerințelor 
Iuții agrare. Și 
trec lucrurile 
tara asta, peste tot acolo 
unde obiectivele mobiliza
toare ale noii revoluții a- 
grare declanșează voința 
conștientă a cooperatorilor, 
a> tuturor lucrătorilor din 
agricultură de a-și da în
treaga măsură a capacită
ții lor profesionale. " 
acesta .un, " ' , 
care-și are izvorul în par
ticiparea democratică de 
care aminteam și care este 
nu numai efort de condu
cere și organizare, ci se 
aseamănă cu un complex 
laborator al muncii colecti
ve. de o factură deosebită, 
in cadrul căruia, cum spu
nea. pe bună dreptate, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
se formează omul nou. o- 
mul cu o conștiință socia
listă înaintată.. De aceea, 
exprim opinia că gîndirea 
și acțiunea colectivă, exer
citate în cadrul organisme
lor democrației noastre so
cialiste. îi conferă acesteia 
calitatea unui veritabil act 
de creație".

Discutăm Ia Combinatul 
chimic din Slobozia cu di
rectorul acestei unități, in
ginerul Ioan Hanaru. cu 
inginerii loan Stănilă și 
Ion Dima despre o reali
zare tehnică deosebită a 
muncitorilor și specialiști
lor de aici, care, reanali- 
zînd și perfecționînd întreg 
fluxul tehnologic al fabri
cii de amoniac, au pus în 
valoare noi surse de căl
dură pentru încă 3 500 de 
apartamente din noile car
tiere ale orașului. „O pro
blemă tehnică 
care ar interesa și 
combinate chimice"

la hectar ? 
care răs- 
noii revo- 
așa se pe- 
oriunde în

Este
. eforț crefttiy(llim 
izvorul In par-

ingenioasă 
alte 
am

remarcat noi. „Așa este — 
a confirmat maistrul Ion 
Mihai, secretarul comite
tului de partid al combi
natului, aflat de față la 
discuția noastră. Eu aș de
numi-o însă. mai. întîi, o 
problemă de atitudine ci
vică și profesională. A- 
ceastă idee tehnică inge
nioasă s-a născut in dez
baterile adunărilor noastre 
de partid, adunări în care 
comuniștii și-au propus să 
identifice orice nouă sursă 
de energie și s-o foloseas
că. Ideea aceasta nu a po
posit numai pe masa spe
cialiștilor. spre rezolvare. 
Ea a fost ridicată de co
muniști în adunările gene
rale ale oamenilor muncii, 
în adunările de producție ; 
toți muncitorii și inginerii 
fabricii de amoniac și-au 
însușit-o, au studiat-o, au 
venit cu propunerile lor, 
cu sugestiile lor, au inte
grat-o. ca să spun așa, 
amplului proces de moder
nizare la care lucrăm cu 
toții. Așa că. pe masa pro- 
iectanților s-a - - • -
la urmă gindul tuturor în 
rezolvarea unei probleme 
extrem de complicate. Un 
proiect ca acesta inițiat de 
comuniști, pus in dezbate
rea forurilor democrației 
noastre muncitorești revo
luționare a căpătat, după 
doi ani de asiduă cercetare 
și confruntare colectivă de 
idei, o rezolvare valoroasă, 
întregul flux tehnologic a 
1'ost perfecționat, eaptîn- 
du-se noi surse de căldu
ră. reducîndu-se însă și 
consumul de energie ter
mică. Astfel de inițiative, 
îmbrățișate de colectivele 
de muncă din toate uzinele 
tării, de pe șatîtieee saU'-de-;“<><| 
pe -ogoare, sîHt-mflwterdWsS. ■■ 
Presa le relevă, zilnic. 
Semnificativ este. ' după 
părerea mea, câ-Tie-apan- - 
țin, inițial, comuniștilor, 
că aceștia le supun aten
ției și competentei tuturor 
membrilor colectivelor din 
care fac parte, declanșînd 
adevărate acțiuni de masă ; 
decizia în realizarea lor a- 
parținînd tuturor oameni
lor muncii. Putem observa 
limpede cum se înfăptuieș
te acest proces al deciziei 
colective în rezolvarea ce
lor mai importante 
me ale producției 
cele ale activității 
de interes național 
ternațional, cum 
in valoare contribuția, 
participarea fiecărui cetă
țean în cadrul armoniosu
lui sistem al democrației 
noastre socialiste. Operă 
de inestimabilă valoare 
teoretică și practică, pur- 
tind pecetea inconfundabilă 
a viziunii politice a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al parti
dului. Socialismul se con
struiește cu poporul și 
peptru popor, în numele 
prezentului și al viitorului 
scumpei noastre patrii".

aflat pină

proble- 
sau in 

politice 
sau in
se pun

Dionisie SINCAN

Unitatea în jurul partidului - cucerire de prestigiu,
forță de progres a societății noastre socialiste

(Urmare clin pag. I)
baza politicii 
nostru comu-

existența prin mun- 
năzuințe a întregului

t ovarășului

și subiectivi care, pe 
științifice a partidului 
nist. au determinat transformarea și 
ridicarea unității poporului pe treap
ta nouă, calitativ superioară — uni
tatea socialistă. Temelia trainică a 
acesteia o constituie, așa' cum viața 
a demonstrat, proprietatea socialistă 
asupra mijloacelor de producție, 
crearea economiei socialiste unitara. 
Proprietatea socialistă a dat naștere 
comunității de interese economice a 
tuturor claselor și păturilor sociale 
care își ciștigă 
că. unității de 
popor.

In gindirea
Nicolae Ceaușescu. unitatea socialis
tă a poporului este, totodată, un re
zultat al unității fiecăreia din com
ponentele și articulațiile care o for
mează. în unitatea de acțiune a cla
sei muncitoare și a partidului său 
își află sursa toate victoriile obținu
te de poporul nostru pe calea edifi
cării noii orînduiri. Așa cum sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
Raportul prezentat la Conferința 
Națională a partidului : „Acum, in 
preajma aniversării a 40 de ani de 
la realizarea partidului unic munci
toresc. a unității clasei muncitoare, 
putem afirma, pe baza realităților, a 
faptelor de netăgăduit, că fără exis
tenta unității clasei muncitoare, fără 
un partid unic al acesteia — Partidul 
Comunist Român — nu am fi putut 
obține marile realizări pe calea fău
ririi societății socialiste, a ridicării

nivelului de trai al poporului, a în
tăririi forței materiale a patriei".

Fiecare din componentele formării 
și consolidării unității socialiste în 
jurul partidului, și, prin aceasta, ale 
transformărilor revoluționare înfăp
tuite pină in prezent, este reflectată 
în lucrare nu numai sub aspectele 
determinismului și cauzalității tre
cute. ci și ale celor de viitor, in 
perspectiva evoluției lor posibile și 
necesare, ca un singur tot. organic 
și armonios închegat.

Adincirea procesului de omogeni
zare socială. întărirea unității mo- 
ral-politice a poporului, perfecționa
rea activității Frontului Democrației 
și Unității Socialiste sînt reflectate 
pe larg m cel de-al IlI-lea capitol 
al lucrării intitulat : „ÎNTĂRIREA 
CONTINUA A UNITĂȚII SOCIA
LISTE A ÎNTREGULUI POPOR ÎN 
JURUL ȘI SUB CONDUCEREA 
PARTIDULUI COMUNIST RO
MÂN". în opera teoretică și in acti
vitatea practică 
Nicolae Ceaușescu, 
ții dintre partid și 
esențial, partidul
nucleul în jurul căruia 
întreaga 
continuu in unitatea sa cu poporul, 
cu aspirațiile și năzuințele națiunii 
noastre socialiste.

în concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. întărirea conti
nuă a unității de gîndire și acțiune 
a partidului și a întregului popor nu 
numai că nu exclude, ci. dimpotrivă, 
presupune schimbul liber de păreri, 
critica și autocritica, dezbaterea am-

ale tovarășului 
principiul unită- 
popor are un rol 
fiind definit ca 

gravitează
societate, regenerîndu-se

plă și exigentă a problemelor, rea
lizarea unei largi confruntări a opi
niilor și a 
democrației interne, perfecționarea 
continuă a democrației socialiste și 
autoconducerii muncitorești în* ve
derea fundamentării cit mai temei
nice a soluțiilor ce urmează a fi 
adoptate. Precizînd adevărul potri
vit căruia tocmai pe baza unui larg 
și competent schimb liber de păreri 
in luarea oricărei decizii ajungem 
la realizarea unității de acțiune, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu subli
niază. in același timp, că ordinea și 
disciplina în organizarea și înfăptui
rea tuturor hotăririlor adoptate co
respund principiilor fundamentale 
de organizare și conducere a activi
tății partidului, constituie o condiție 
esențială a unirii forțelor in vede
rea înfăptuirii programului de con
struire a socialismului și comunis
mului.

Marea lecție a luptelor de veacuri 
ale poporului nostru — unitatea in
destructibilă a întregului popor, 
cimentată la cele mai inalte cote în 
jurul și sub conducerea gloriosului 
nostru partid comunist — avea să-și 
dezvolte și să-și consolideze între
gul său conținut in epoca glorioasă 
inaugurată de Congresul al IX-lea 
al partidului cînd, prin vrerea parti
dului și a întregii națiuni, func
ția supremă de conducere în 
partid a fost încredințată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Această unitate 
se află la baza înfăptuirilor din cei 
aproape 23 de ani în care gîndirea 
creatoare și munca neobosită ale

propunerilor, adincirea

tovarășului Nicolae Ceaușescu au 
dinamizat politica generală a parti
dului și statului nostru, in care le
găturile organice ale partidului cu 
întregul popor s-au sudat mai mult 
ca oricind : o unitate deplină de in
terese și țeluri fundamentale, de 
gîndire și convingeri.

Unitatea dintre popor și partid, u- 
nitatea dintre toate componentele 
sistemului democrației noastre socia
liste. muncitorești, au astăzi ca prin
cipal conținut comun lupta pentru 
accelerarea progresului multilateral 
al României socialiste, pentru înfăp
tuirea socialismului multilateral dez
voltat și a comunismului în 
patria noastră. Acest adevăr este 
magistral sintetizat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in Raportul pre
zentat recentei Conferințe Naționale 
a partidului : „Toți sin tem Iii ai 
aceluiași popor, cetățeni ai aceleiași 
țări ! Viitorul întregului nostru po
por este strins legat de munca uni
tă a tuturor fiilor patriei, de înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea. a programelor de dezvol
tare socialistă a țării 1“

Aceste idei incrustate adine în 
inima și conștiința fiecăruia dintre 
noi. cei 23 de milioane de oameni ai 
României socialiste, reprezintă va
lori călăuzitoare ale vieții și muncii 
de zi cu zi a întregului popor, ga
ranții ale succeselor de azi și de 
mîine. ale înfăptuirii obiectivului 
fundamental al etapei actuale — 
trecerea României într-un nou sta
diu, superior, de dezvoltare econo
mică și socială.

Minunata noastră zestre, făurită mai 
ales după cel de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, zestre spiri
tuală și edilitară, morală și economică, pe
renă și fundamental istorică, ține incontes
tabil de concepțiile, ideile-forță științifice 
și revoluționar-novatoare ale președintelui 
țării, secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Dintr-un sentiment de dragoste și dato
rie patriotică am închinat și în acest an

milenare lucrări omagiale în dorința de a 
eterniza momente revelatoare din uriașa 
mișcare de construire a noii societăți so
cialiste.

Acum, la aniversarea zilei de naștere a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai 
prețuit și respectat fiu al națiunii, trăind 
sentimentul de împlinire al întregii țări, îi 
adresez, cu mîndrie și recunoștință, din 
toată inima, urarea de „La mulți ani !“

■, acestui mare erou aL pămînturilor noastre- ■
■ J ui '■> . Euqen PALADE
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Climatul democrației
Intre multele și nepie

ritoarele merite ale Con
gresului al IX-lea al 
partidului, trebuie să ne 
amintim mereu de unul 
esențial: orientarea spre 
popor, spre ființa lui na
țională, repunerea deci 
în drepturi a legăturii fi
rești și organice dintre 
trecut și prezent, crearea 
unor convingeri adinei și 
sentimente inalte, unite, 
toate, în axioma „socia
lismul se construiește cu 
poporul și pentru popor".

Cu alte cuvinte, a avut 
loc instaurarea in sinul 
partidului, ca nucleu vi
tal al națiunii, și la toa
te nivelurile societății și 
ale statului^ a sistemului 
noii democrații, intr-o 
formă și cu un conținut 
adecvate marilor prefa
ceri social-politice și 
umane care s-au petre
cut în România.

Meritul istoric al scoa
terii gindirii și practicii 
revoluționare din chingi
le vechilor dogme îngus
te și restrictive, une
ori un adevărat pat al lui 
Procust — intr-o perioa
dă cînd, la noi ca și in 
alte țări socialiste, numai 
pronunțarea cuvîntului 
„democrație" mai stirnea 
încă uimiri, crispări și a- 
lerte, ca să nu le zic chiar 
alergii — revine tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al 
Partidului Comunist Ro
mân, revoluționar legat 
prin toate fibrele ființei 
sale de însăși ființa po
porului român, care l-a 
chemat, intr-un ceas is

toric, la cirma partidului 
și c destinelor noastre 
naționale.

Mi-aduc bine aminte cu 
cită căldură și entuziasm 
au fost intimpinate, in 
sala Congresului al 
IX-lea, apoi in întreaga 
țară, considerațiile și a- 
nalizele secretarului ge
neral al partidului, care 
intemeiau și eluci
dau sensurile democrației 
noastre socialiste 
principiu suprem și să
nătos al conducerii, 
expresie a noilor realități 
istorice, in care poporul, 
ajuns stăpin in casa lui, 
trebuie să-și orinduiască 
viața după interesele și 
nevoile sale, după tradi
ții și realități specifice 
țării noastre, fără nici 
un amestec din afară.

Dar; la fel de impor
tantă ca și enunțarea și 
edificarea teoretică a a- 
cestui principiu de con
ducere și funcționalita
te a partidului și statu
lui, a fost, încă de-atunci, 
transpunerea lui in viață, 
sădirea lui in sentimente
le și responsabilitățile oa
menilor, încărcarea lui de 
energiile necesare pune
rii in acțiune, nu fără 
dificultăți, a uriașului or
ganism social-politic și 
spiritual al României.

Am 
ticip 
mele 
rului 
lui in diverse regiuni ale 
țării. Mă uitam pe fețele 
oamenilor, în fabrici, pe 
ogoare, in intilniri cu in
telectualii, în marile și

ca

ca

avut șansa să par
ia citeva din pri- 
vizite ale secreta- 
general al partidu-

vibrantele piețe publice, 
și nu-mi era deloc greu 
să citesc marea lor bucu
rie și satisfacție de a 
participa, pentru prima 
oară, direct la dialogul 
cu conducerea supremă a 
partidului și statului, in 
primul rind cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care 
le vorbea deschis oame
nilor și-i consulta in le
gătură cu marile proble
me ale muncii și vieții 
lor, ale patriei noastre. 
Uneori, în momente de 
cumpănă și tensiuni in
ternaționale, consultările 
priveau și soarta Româ
niei in lume, soarta mun
cii pașnice și constructi
ve a poporului 
soarta păcii și 
mondiale.

Am scris, la 
respectivă, 
ile mele despre
intilniri ale ilustrului nos
tru conducător cu poporul, 
forma cea mai înaltă a 
democrației directe, insti
tuită apoi prin legi și de
venită o practică siste
matică, obligatorie in ac
tivitatea noastră din toa
te sferele social-economi- 
ce și spirituale.

Nu întîmplător s-a spus 
că masa de 
cretarului 
partidului. 
României, 
Nicolae
întreaga țară, sint reali
tățile politice, economice, 
sociale, spirituale și uma
ne de fiecare zi, grija 
pentru buna lor desfășu
rare, pentru progresul

nostru, 
liniștii

vremea 
impresi- 

aceste

lucru a se- 
general al 
președintele 

tovarășul
Ceaușescu, este

general al țării fiind ca 
o lampă veșnic trează.

Cunosc bine și eforturile 
extraordinare, tenace. în
țelepte și sistematice 
ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu pen
tru democratizarea vieții 
internaționale, pentru a- 
firmarea principiilor bine 
cunoscute ale egalității, 
independenței și suvera
nității popoarelor, ale 
conlucrării pașnice, ale 
unei noi ordini economice 
internaționale, ■ pentru 
evitarea alunecărilor spre 
o catastrofă 
pentru trecerea 
vorbe la fapte 
niul dezarmării.

Acestea, ca și multe alte 
aspecte ale 
democrație, 
ei specifice 
românească 
puteau 
în bine 
tesc al 
propice
și spirituale, elanul 
dirii, al învățăturii, 
scrisului.

Literatura română
ultimele două decenii, cu 
marea ei bogăție și va
rietate de talente, stiluri 
și personalități, stă mărtu
rie peremptorie adevăru
lui că numai democrația, 
numai puterea poporului, 
din care 
Nicolae 
cut un 
nent de 
propice 
înnoitoare.

nucleară, 
de la 

în dome-

noțiunii de 
ale formelor 
in societatea 

de azi, nu
să nu influențeze 
și climatul sufle- 
țării, atmosfera 
creației materiale 

gin- 
al

din

tovarășul 
Ceaușescu a fă- 
principiu perma- 
conducere, sint 
marilor creații

Ion BRAD

UNIȚI, SPRE VIITOR
De ziua Lui, e-n sărbătoare Țara în bucuria muncii avîntate
ți munții dau in clocot de lumini sub Tricolorul mindru, tutelar
de la Galați și pin’la Hunedoara se-nalță-o Românie-n libertate
o inimă-nflorește în grădini 1 dintr-un adine de vatră mjenar!
Și cîntecul istorie se face 
cînd clocotește-oțelul în cuptor 
căci construim ca să visăm în pace 
un comunist și falnic viitor 1

De ziua Lui. întinerește Țara 
și pretutindeni visele-nfloresc 
cum înflorește-n inimi primăvara 
pe-acest pămînt cu suflet românesc.

De ziua Lui, scriu oamenii poeme Să ne trâiascâ pururi, înainte
ți făuresc o epocă de aur, Multi Ani, spre fericirea tuturor,
Columna românească peste vreme Intîiul Țârii noastre președinte,
ridică pentru-a veșnici tezaur. Și să-l urmăm, uniți, spre viitor 1

Anton STANC1U 
muncitor, Galați

altfelnuar.fi
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-îndeplinit ritmic, integral, 
h înalt nivel calitativ!

TĂRII-CÎT MAI MULT CĂRBUNE!
9

Indici superiori la toate utilajele
Să consemnăm mai întii că, în 

anul trecut, întreprinderea minieră 
Lupoaia — a cărei activitate este 
concentrată in perimetrul celei mai 
mari cariere de lignit din tară — a 
produs si livrat economiei naționale 
mari cantități de cărbune, depășin- 
du-și sarcinile prevăzute cu 15 000 
tone. Este, de altfel, una din unită
țile fruntașe din cadrul Combinatu
lui minier Motru, care a realizat și 
depășit prevederile de plan la pro
ducția fizică, atit la cărbune, cit și 
la volumul total de masă minieră 
excavată și transportată. Iată, așa
dar, un fapt de autentică mindrie 
muncitorească, ce 
se constituie in
tr-o importantă 
premisă pentru 
îndeplinirea in cit 
mai bune condiții 
a sarcinilor și 
mai complexe ce 
revin acestui tinăr colectiv de mi
neri in cel de-al treilea an al cinci
nalului.

— Intr-adevăr, ne-a relatat direc
torul întreprinderii. inginerul Ion 
Sbirnaure. in anul 1988 sarcinile de 
plan la producția de cărbune cresc 
cu peste 40 la sută, în condițiile in 
care, practic, vom lucra cu aceleași 
capacități. Experiența dobmdită, ca 
și hotărirea cu care colectivul nos
tru. a cărui medie de virstă nu de
pășește 23 de ani. a început noul an 
de producție ne oferă garanția că ne 
vom realiza in continuare ritmic și 
la un nivel calitativ superior sarci
nile ce ne revin. Doresc să precizez 
că in 1987 am înregistrat o creștere 
cu 12 la sută fată de anul precedent, 
a indicelui de folosire extensivă a 
utilajelor, ceea ce este o dovadă a 
maturizării profesionale a colectivu
lui nostru. A sporit, de asemenea, si 
indicele de utilizare intensivă. în ca
drul pregătirilor pentru sezonul rece 
am acordat o atenție deosebită efec
tuării la timp a lucrărilor tehnolo
gice impuse și deschiderii corecte a 
treptelor de lucru, astfel că in pre
zent 6 din cele 7 linii tehnologice au 
atins lungimea din proiect, iar ele
mentele geometrice realizate asigură 
randamente maxime utilajelor con
ducătoare.

Aspectele relatate iși găsesc ex
presia faptică in aceste zile în buna 
funcționare a complexelor de exca- 
vare și transport, in fluxul neîntre
rupt al magistralelor de cărbune și 
steril. Un succint bilanț este semni- 
fjcatiy in acest sens : la încheierea 
primei jumătăți din luna ianuarie, 
din cariera Lupoaia au fost extrase 
aproape 200 000 tone lignit și peste 
o jumătate milion metri cubi de ste
ril. ..în adunările generale ale oa
menilor muncii pe sectoare, ca si in 
cele ale organizațiilor de partid — 
ne-a spus subinginerul Dumitru Vă
duva, șeful brigăzii de excavatii nr. 
2 — am discutat temeinic sarcinile 
majore ce ne revin în acest an. por
nind de la faptul că trăbuie să pro
movăm o nouă optică asupra ordinii 
și disciplinei, asupra organizării 
muncii in carieră, să implicăm mai 
activ, cu răspunderi concrete, fie
care comunist, fiecare miner in pro
cesul productiv. în acest an, sectoru
lui nostru ii revine misiunea de mare 
răspundere de a realiza 3 milioane 
tone cărbune. îndeplinirea acestei 
sarcini este posibilă, dar numai prin 
respectarea cu strictețe a indicilor 
de funcționare a utilajelor, prin asi
gurarea unei încărcături optime a 
circuitelor de transport. Formațiile 
de mineri de pe excavatoarele cu 
rotor, conduse de comuniștii Vasile

La întreprinderea 
minieră Lupoaia

Răspundere și angajare muncitorească
(Urmare din pag. I)
din mers, ceea ce a condus la creș
terea indicelui de folosire a utilaje
lor, la reducerea stocului de produc- 
ție-marfă neterminată și la creșterea 
productivității muncii. în alte sec
toare de fabricație au fost aplicate 
măsuri de modernizare a utilajelor, 
de întărire a autocontrolului in do
meniul calității și a controlului teh
nic pe faze și fluxuri de fabricație 
și. ca urmare, nu avem nici un refuz 
de calitate.

Putem aprecia ca pozitive și alte 
acțiuni inițiate de consiliul oamenilor 
muncii, ca. de exemplu, asimilarea 
și realizarea cu forțe proprii a pie
selor de schimb pentru mașinile din 
import. Ca urmare, aceste mijloace 
tehnice sint folosite fără a se mai 
apela la importuri. De asemenea, re
zultate pozitive au dat și cursurile 
de reciclare a maiștrilor și a altor 
categorii de personal.

Desigur, nu putem spune că am 
făcut totul. Activitatea economi
că intr-o intreprindere ca a noas
tră e deosebit de complexă. Deși 
consiliul oamenilor muncii a avut 
permanent în atenție pregătirea 
corespunzătoare a producției pe 
acest an, nu toate măsurile pre
văzute sint finalizate cu eficientă 
maximă și. ca urmare, nici rezulta
tele nu sint cele așteptate. Trebuie 
să organizăm mai bine munca lăcătu
șilor mecanici pentru a interveni 
operativ in vederea remedierii de
fecțiunilor accidentale la unele ma
șini si realizarea unor reparații de 
cea mai bună calitate. Căutăm noi 
soluții pentru încadrarea în normele 
de consum, unde avem depășiri în 
prezent, precum și respectarea ciclu
lui de fabricație în scopul reducerii 
stocurilor supranormative la pro- 
ducția-marfă neterminată și la pro
dusele finite.

Pentru realizarea ritmică, de cali
tate a produselor, ne-am izbit însă, 

Bufu, Gheorghe Predescu și Con
stantin Bălă, evaluindu-și cu realism 
forțele, s-au angajat să întărească 
ordinea și disciplina, să întrețină în 
cele mai bune condiții utilajele con
ducătoare și liniile de front pentru 
a obține randamente superioare, ast
fel ca prevederile de plan să fie 
realizate și depășite. Pină acum, 
formațiile noastre de producție iși 
respectă angajamentul asumat, ele 
reușind să extragă zilnic peste 
10 000 tone cărbune, să depășească 
constant volumele de excavații sta
bilite".

Continuînd pe un plan superior 
realizările din 
1987. rezultatele 
din acest început 
tie an fac dova
da modului res
ponsabil in care 
acționează mine
rii de la Lu

poaia. în frunte cu comuniștii, pen
tru creșterea producției de cărbu
ne, creind premisele unei bune 
experiențe in organizarea și con
ducerea activității de extracție 
in marile cariere de lignit. O dată 
cu preocuparea pentru educarea și 
creșterea profesională a colectivu
lui, în atenția comitetului de partid, 
a conducerii întreprinderii se situea
ză înfăptuirea riguroasă a măsurilor 
din programul de perfecționare a or
ganizării și modernizare a produc
ției. Cîteva dintre aceste măsuri, 
dintre care amintim : echiparea 
transportoarelor de mare capacitate 
cu dispozitive automate de control, 
suprainălțarea stațiilor de acționare 
a benzilor, schimbarea patului elas
tic de acționare a circuitelor. îmbu
nătățirea soluțiilor de vulcanizare, 
organizarea activității de intervenții 
pe toate schimburile, au determinai 
reducerea apreciabilă a numărului 
de întreruperi accidentale, creșterea 
fiabilității utilajelor și a circuitelor 
transportoare.

— Sarcinile complexe ce ne revin 
in acest an — ne-a spus in final di
rectorul întreprinderii — impun să 
perseverăm in această direcție pen
tru a valorifica mai bine puternicul 
potențial tehnic de care dispunem și 
să sporim astfel producția de cărbu
ne. De curînd am încheiat ripările 
și revizia liniilor de haldă, prevă- 
zindu-le si cu acționări de rezervă ; 
prin aceasta asigurăm spațiu de hal- 
dare sterilului pină in cel de-al 
doilea semestru al .anului, in condi
țiile unei funcționări zilnice' timp de 
18—20 ore a excavatoarelor pe fie
care linie de haldă. Pe această bază 
am intensificat descoperta stratului 
5. de unde, începind cu 20 ianuarie, 
am inceput extracția unei importante 
rezerve de cărbune, cu putere calo
rică superioară. Peste puțin timp 
vom introduce la Lupoaia primul 
utilaj cu punte de haldare interioară, 
cu braț de depunere de 170 metri — 
premieră in industria minieră — ceea 
ce va duce la creșterea substanțială 
a productivității muncii. în general, 
sintem pregătiți să executăm la 
timp toate lucrările pentru menține
rea capacității și creșterea fiabilită
ții liniilor tehnologice. Pe această 
bază preconizăm sâ încheiem luna 
ianuarie cu o producție suplimentară 
de 350 000 tone cărbune și un volum 
de peste 200 000 mc masă minieră 
excavată și transportată, astfel incit 
să asigurăm premisele realizării și 
depășirii ritmice a producției de lig
nit în'acest an hotăritor al cincina
lului.

Dumitru PRUNĂ
corespondentul „Scînteii"

încă din primele zile ale anului, și 
de unele probleme pe care trebuie să 
le soluționăm cu ajutorul centralei 
industriale și al ministerului. Este 
vorba, in primul rind. de neonorarea 
de către unii furnizori a unor can
tități importante de materii prime 
contractate, ca. de exemplu, fire PNA 
de la filaturile din București. Buzău, 
Mizil, Focșani, poliester de la Com
binatul de fibre sintetice Iași, ceea 
ce ne-a creat greutăți în îndeplinirea 
planului la zi. Trebuie, de asemenea, 
să fim în continuare mai mult spri
jiniți în asigurarea la nivelul planu
lui cu contracte și comenzi pentru 
export, urgentatfea preluării de către 
unii parteneri externi a produselor 
contractate și fabricate aflate în stoc 
și care grevează asupra situației 
economico-financiare a întreprinderii.

Din nou despre cerința 
onorării la timp 
a contractelor

întreprinderea de celuloză, hîrtie 
și cartoane Piatra Neamț. Avem ca 
interlocutor pe tovarășul ing. Ion 
Costan, directorul unității :

— Pe ansamblu, nu ne satisfac re
zultatele activității noastre pe pri
mele 15 zile din luna ianuarie. To
tuși. consiliul oamenilor muncii se 
străduiește să-și perfecționeze stilul 
de muncă pentru îndeplinirea in cît 
mai bune condiții a sarcinilor ce ii 
revin. Cea mai eficientă acțiune din 
acest an o reprezintă, apreciez eu, 
încredințarea spre soluționare a cite 
unei probleme mai dificile de pro
ducție fiecărui membru al consiliu
lui. De pildă, o astfel de problemă a 
fost realizarea unor parametri cali
tativi cit mai inalți la hirtie. Atinge
rea acestor param'etri presupune 
eforturi deosebite, ingeniozitate și 
curajul de a aplica soluții tehnologi
ce neutilizate pină acum, înfruntind

Un nou tip de complexe mecanizate 
pentru minerii din Valea tasului

Activitatea productivă la întreprin
derea minieră Sărmășag, județul Să
laj, a inceput in acest an sub cele 
mai bune auspicii. Unul din primele 
argumente ale acestei aprecieri se 
referă la depășirea substanțială a 
prevederilor de plan pe anul trecut : 
cu 1 583 metri liniari la lucrările de 
pregătiri. 337 metri liniari la săpă
turi. 316 metri liniari la betonări și 
165 400 metri cubi la descoperta. în 
felul acesta s-au putut asigura fron
turile de lucru 
necesare pentru 
realizarea ritmi
că a prevederilor 
de plan pe luna 
ianuarie, superi
oare celor din a- 
ceeași perioadă 
a anului trecut. în al doilea rind, 
întreprinderea beneficiază in acest 
an de rezultatele unui valoros ex
periment inceput anul trecut. Des
pre ce este vorba ?

..Anul trecut, ne spune iflg. Nicolae 
Coltan. director adjunct al între
prinderii. am pus in funcțiune pri
mul complex mecanizat de abataj 
tip „Sălaj". El a fost conceput de 
specialiștii din cadrul întreprinderii 
noastre în colaborare cu Institutul 
de cercetare și inginerie tehnologică 
pentru minele de lignit-Craiova. 
după o idee fundamentată pe baza 
condițiilor geominiere din bazinul 
carbonifer Valea Almașului. Am ho- 
tărît ca acest utilaj de mare com
plexitate. realizat de întreprinderea 
de utilai minier Filipeștii de Pădure, 
să fie experimentat la mina Zăghid. 
urmărind două obiective principale : 
performanțele ca atare ale utilajului 
și posibilitățile de mecanizare a aba
tajelor din întreg bazinul Văii Al
mașului. Experimentarea a început 

La întreprinderea 
minieră Sărmășag

Aspect de muncă de la întreprinderea minieră Sărmășag
Foto : Agerpres

nu numai riscul nereușitei, dar și pe 
cel al unor pierderi de producție. 
Răspunderea pentru rezolvarea aces
tei probleme, prin antrenarea celor 
mai buni specialiști, stimularea am
biției întregului colectiv al secției 
hirtie B, unde trebuia realizat pro
dusul amintit, și-a asumat-o chiar 
președintele consiliului, maistrul 
principal Ion IosUb, secretarul comi
tetului de partid. Energia și răspun
derea cu care acesta a acționat pen
tru îndeplinirea sarcinii încredințate 
au făcut posibil să fie satisfăcute ce
rințele exigente ale beneficiarului 
extern. Astfel de sarcini au toți 
membrii consiliului, despre a căror 
îndeplinire raportează în ședințele 
săptăminale ale biroului executiv.

O altă acțiune a consiliului oame
nilor muncii, in care ne-am pus mari 
speranțe, s-a soldat, practic, cu o 
nereușită. Este vorba de hotărirea pe 
care am luat-o de a trimite specia
liștii din intreprindere la unii furni
zori de materii prime și materiale, 

Ancheta noastră evidențiază clar hotărirea cu care consiliile oame
nilor muncii, ca organe de lucru operative ale proprietarilor, producă
torilor și beneficiarilor, ca organe ale autoconducerii muncitorești, 
s-au angajat din prima lună a anului pentru soluționarea problemelor 
practice care condiționează îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan. 
Capacitatea lor de a conduce eficient, de a rezolva problemele dificile 
a fost și este probată în cazul situațiilor ce pot fi soluționate cu forțe 
proprii. Experiențele intreprinderilor de la Giurgiu și Piatra Neamț pun 
in evidență, in mod pregnant, o asemenea capacitate.

Problemele pe care n-au reușit să le abordeze cu eficientă consi
liile oamenilor muncii — cel puțin așa au fost înfățișate de interlocu
torii noștri — sint cele aflate in capacitatea de decizie a centralelor 
și. mai ales, a furnizorilor. Nu discutăm, firește, capacitatea de an
samblu a centralelor industriale de a soluționa problemele cu care se 
confruntă întreprinderile — capacitate probată de atîtea ori, de-a lungul 
anilor. în activitatea practică. Dar pentru cazurile la care ne-am re
ferit solicităm — așa cum cer normele și regulile democrației noastre 
socialiste — centralelor industriale și furnizorilor vizați să răspundă 
de urgentă la două probleme: care sint cauzele ce au generat astfel de 
situații și ce măsuri au luat pentru soluționarea lor ?

Anchetă realizată de Constantin PRIESCU, Ion MANEA, 
Marin OPREA, C. B1AGOV1C1

în toamna anului trecut și primele 
concluzii au fost deja formulate. 
Acum, prin unele îmbunătățiri aduse 
complexului, prin creșterea experien
ței celor care lucrează la exploatarea 
lui. rezultatele vor fi la nivelul esti
mărilor noastre. Extinderea lucrări
lor executate cu acest complex me
canizat va conduce la sporirea pro
ducției de cărbune in acest an“.

Eforturile minerilor sint îndrepta
te acum spre asigurare;} funcționării 

in cele mai bune 
condiții a mași
nilor și utilajelor, 
respectarea ri
guroasă a tehno
logiilor de lucru 
în abataje, apro
vizionarea ritmi

că cu piese de schimb. Concomitent 
au fost luate o serie de măsuri pen
tru modernizarea proceselor de pro
ducție și perfecționarea pregătirii 
profesionale a muncitorilor. Cărbune 
mai mult și de calitate — aceasta este 
deviza sub care muncesc minerii din 
Sărmășag în cel de-al treilea an al 
actualului cincinal. Măsurile și ac
țiunile întreprinse vizează realizarea 
producției în condițiile încadrării 
stricte in normele de consum ener
getic. Aceste măsuri se referă la in
ventarierea tuturor instalațiilor care 
se pot decupla in perioada virfului 
de sarcină, reducerea mersului in 
gol a! utilajelor, automatizarea por
nirilor, programarea activității din 
atelierele de reparații și întreținere 
in exclusivitate în schimburile I si 
III. Iar rezultatele obținute în pe
rioada care a trecut de la începutul 
anului sint dintre cele mai bune.

Eugen TEGLAȘ
corespondentul ,,Scînteii''

pentru a insista ca aceștia să-și ono
reze corespunzător, cantitativ și cali
tativ. contractele încheiate cu noi. 
Maistrul Mihai Clapon s-a întors 
fără nici un rezultat de la Combina
tul de celuloză și hirtie Drobeta-Tumu 
Severin, care nu ne-a livrat nici o 
tonă de celuloză albită din cele 150 
tone contractate pentru luna ianua
rie, iar Gheorghe Tofan nu a putut 
să rezolve nimic la Combinatul de 
celuloză și hîrtie Dej, care nu și-a 
onorat pină acum nici unul din cele 
15 contracte de livrare a suportului 
sulfurizat pe care-1 folosim la pro
ducerea hirtiei pergament vegetal.

Problema cea mai stringentă pen
tru noi. care încă nu a fost solu
ționată nici pină acum de către 
Centrala industrială pentru hirtie. 
cartoane și ambalaje Bacău, este 
cea a contractelor la unele ma
terii prime și materiale. De 
pildă, nu avem acoperite cu contrac
te pentru luna ianuarie 6 200 mc 
lemn pentru celuloză si 80 de tone 
sulfat de aluminiu.

în prima parte a articolului pe 
această temă, publicat de ziarul 
„Scinteia" din 21 ianuarie a.c.. ne-am 
referit la îndatoririle care revin uni
tăților economice, centralelor și mi
nisterelor în legătură cu prevenirea 
și lichidarea stocurilor supranorma
tive — sarcină de cea mai mare im
portanță stabilită de conducerea 
partidului. în acest context, s-a sub
liniat’că o condiție de bază pentru 
conducerea operativă, eficientă a 
procesului de constituire și utilizare 
a stocurilor materiale este implemen
tarea in întreaga economie a siste
mului informatic al gestiunii stocuri
lor. folosindu-se tehnica de calcul.

Se cuvine precizat că..pină in pre
zent. există o aplicație pentru 
raportarea șl distribuirea stocuri
lor de metal disponibile din eco
nomie la 300 mari intreprinderi. 
Pe baza experienței dobindite a fost 
proiectat un sistem informatic al 
gestiunii stocurilor pe întreaga eco
nomie, organizat 
pe patru nive
luri: intreprinde- 
re-teritoriu, cen
trală industrială, 
minister, econo
mia națională. 
Nivelul de bază 
este cel din teri
toriu, care va fi 
bipolar : pe de-o 
parte, vor fi in
formațiile cu
rente asupra si
tuației generale 
a stocurilor ih 
fiecare intreprin
dere, atit pe gru
pe de materii pri
me. materiale și 
produse, cit și pe tipuri, sortimente, 
locuri de amplasare, vechime de sto
care ș.a. Pe de altă parte, vor fi in
formațiile depozitate în banca teri
torială de date pe urmează a se or
ganiza la bazele județene de aprovi
zionare tehnico-materială. cu privi
re la volumul, structura și deținăto
rii stocurilor supranormative și dis
ponibile din zona lor de acțiune. A- 
ceasta va da posibilitatea ca baza 
județeană să efectueze primele re
distribuiri și repuneri in circuitul 
economic chiar la nivel teritorial, 
operativ, evitindu-se . transporturile 
lungi și încrucișate, cu minimum de 
cheltuieli de aprovizionare si trans
port.

Cel de-al doilea nivel, al centrale
lor industriale, are in vedere con
centrarea informațiilor asupra stocu
rilor materiale de la toate între
prinderile si unitățile economice sub
ordonate centralei respective. La 
acest nivel, pe lingă faptul că se 
conținuă intr-un cadru mai larg ac
țiunile începute in teritoriu de către 
bazele județene de aprovizionare 
tehnico-materială., se asigură și va- 

Torifțcareă anUriiitor stocuri dispo
nibile care nu pot fi redistribuite în 
totalitate pe plan local; avem in ve
dere- materialele. specifice țonșumu- 
lui unor intreprinderi, materiale ne
tipizate care au rămas in unele in
treprinderi după modificarea planu
lui de producție, dar care pot fi uti
lizate cu eficientă pentru realizarea 
altor produse.

Cel de-al treilea nivel al sistemu
lui informatic al gestiunii stocurilor 
este, de asemenea, bipolar : unele 
informații cu privire la stocuri se 
vor centraliza la nivelul ministeru
lui tutelar, pentru redistribuiri intre 
centralele și întreprinderile subordo
nate, pe baza criteriilor menționate 
la cel de-al doilea nivel. Alte in
formații însă vor constitui banca de

0 „arătura" adiată, tu bruzde drepte
în sală șapte sau opt sute de me

canizatori (in fapt, peste 2 000, dacă 
socotim că această consfătuire ii cu
prinde, in trei serii cu program 
identic, pe absolut toți mecanizatorii 
județului). Pe ecran, imagini din ac
tivitatea lor. Poate că ecranul acela 
ar fi trebuit să reproducă mai intii 
unduirea mătăsoasă a lanurilor de 
griu, freamătul foșnitor al tarlalelor 
de porumb, imaginea tractoarelor 
(peste 2 000 sint aici, in județul 
Vîlcea), a combinelor autopropulsate 
(360), a agregatelor pentru lucrări 
agricole complexe străbătînd. in plin 
efort, cîmpurile, pe soare torid sau 
pe zloată, imaginile unei munci 
grele din care se nasc recoltele. Cum 
însă intilnirea aceasta n-a fost un 
festival artistic, ci o reuniune de lu
cru cu scopuri cit mai practice cu 
putință, referatele prezentate, imagi
nile Înregistrate pe peliculă sau pe 
videocasete, discuțiile purtate, con
cluziile. programele s-au dorit o cit 
mai lucidă descifrare a problematicii 
unei activități in care este mult loc 
de mai bine.

O echipă de reportaj (ca să nu-i 
spunem de anchetă) organizată de 
Comitetul județean de partid Vîlcea 
a cutreierat, citeva zile înainte de 
consfătuire, spațiile de producție ale 
cîtorva stațiuni de mecanizare a 
agriculturii în care se desfășoară 
acum campania de reparații la trac
toare și mașini agricole. Constatările 
iată-le acum derulindu-se pe ecran 
în imagini, discuții cu cei in cauză 
și comentarii...

...De la biroul său, directorul trus
tului S.M.A., ing. Valeriu Olteanu, 
vorbește în fraze corect rotunjite 
despre grija față de baza materială 
a agriculturii, despre posibilitatea de 
a se pune superior în valoare zes
trea ei tehnică, despre un riguros 
program de măsuri pentru campania 
de reparații... Mutată imediat. „Ia 
fața locului", imaginea de pe ecran 
ne arată. Ia S.M.A. Drăgâșani, o ac
tivitate exemplară. Reparațiile, orga
nizate în flux tehnologic continuu, 
au făcut ca graficele să fie „la zi", 
reparațiile de cea mai bună calitate 
(și doar la prețul de 2 000 lei pen
tru un tractor, față de 20 000 cit costă 
o reparație făcută într-un alt S.M.A., 
vom vedea mai încolo...). Ba chiar și 
o inovație ce se propune spre gene
ralizare : un scormonitor de urmă 
pentru semănători, un dispozitiv 
simplu, ingenios și cu mare valoare 
practică...

Brusc sintem apoi transportați par
că pe un alt tărîm. la... polul opus. 
Ateliere in dezordine, cu piese și 
scule răspîndite alandala și. în plină 
zi de lucru, cu doar cîțiva lucrători 
care. îndată ce au zărit camera de 
luat vederi, s-au apucat a se face că 
muncesc strîngind în neștire niște 
imaginare șuruburi. De ce toate 
astea ? Un maistru, luat din scurt, 
se bîlbîie lamentabil : „Sigur. n-a 
fost bine... Am avut o... E ceva ce 
nu s-a făcut... Dezordinea este... Nici 

date a coordonatorului de balanță, 
pentru elaborarea măsurilor de va
lorificare a stocurilor de materiale 
și produse disponibile din competen
ța sa, orientate in principal in ur
mătoarele direcții : acoperirea li
vrărilor curente către beneficiari in 
cazurile in care unii furnizori sint 
în restantă, diminuarea importurilor, 
suplimentarea exporturilor sau dis
ponibilizarea unor capacități de pro
ducție pentru realizarea unor pro
duse de export, introducerea unor 
cantități in rezerve, adaptarea gra
ficelor de fabricație ale intreprinde
rilor producătoare in funcție de vo
lumul și structura stocurilor supra
normative și disponibile existente in 
economie, înlocuirea unor . materiale 
scumpe și deficitare cu altele exis
tente deja in stocuri.

în sfirșit, al patrulea nivel al sis
temului informațional al gestiunii 
stocurilor este cel al economici na
ționale. Aici se concentrează toate 

Pentru realizarea producției în condiții de eficiență

Ordine și disciplină in gestiunea 
stocurilor materiale <»)

informațiile privind stocurile supra
normative și disponibile din econo
mie. cu gradul de detaliere cerut de 
operațiunile care se vor efectua la 
acest nivel. Astfel, unele informații 
se vor referi la dinamica stocurilor 
materiale, evoluția lor în compara
ție cu normele și normativele apro
bate, dispersarea lor teritorială, con
dițiile care conduc la apariția unor 
stocuri supranormative. dar și date 
privitoare la structura pe grupe 
sau sortotipodimensiuni a acestor 
stocuri, timpul de cind sint stocate 
și situația termenelor de garanție 
pentru materialele și produsele pe
risabile, condiții dg calitate etc.

Sistemul informatic de gestiune a 
stocurilor ar fi lipsit de scop dacă 
structura fluxului de informații nu 
ar cuprinde și datele care să asigu
re valorificarea stocurilor supranor
mative si disponibile existente in 
întreprinderile și unitățile economi
ce. Pentru realizarea acestei cerin
țe s-a prevăzut ca informațiile de 
stocuri să fie dublate de informații 
cu privire la necesitățile de resur
se materiale din teritoriu, neacope
rite de livrările curente și care ăr 
putea fi satisfăcute din stocurile e- 
xistente. Se înscriu aici cazurile in 
care se . înregistrează unele restanțe 
in livrările de la furnizori sau ne
voi suplimentare de consum tehno
logic. cu deosebire pentru produse
le solicitate la export, înlocuirea 
unor cantități de materiale prevă
zute a fi aprovizionate din import, 
încărcarea completă a unor capaci
tăți de producție care se dau in 
funcțiune înainte de termen și alte 
cazuri justificate.

Un alt element important al struc
turii fluxului de informații il con
stituie deciziile. în concepția siste
mului informatic al gestiunii stocu
rilor s-a avut in vedere elaborarea 
automatizată a deciziilor de valorifi

nouă nu ne-a plăcut..." Nefiind nimic 
de priceput din aceste ziceri dezar
ticulate. i se cer explicații directo
rului. Care, nimic de zis, vorbește 
clar : „Am lungit-o foarte mult cu 
arăturile și n-am putut intra în gra
ficul de reparații, oamenii au fost 
greu de adunat de pe la secții, că 
n-au înțeles hotărirea C.O.M.-uîui". 
Dacă sint adevărate cele spuse de 
directorul de la S.M.A. Băbeni (și de 
ce nu l-am crede ?), atunci ele. de
parte de a-1 scuza, sint acuzații gra
ve la adresa propriei activități și 
răspunderi. Iată încă un argument : 
echipa de filmare a mers și la o sec
ție a stațiunii, aceea de la Galicea. 
Unde, de asemenea, dezordinea e 
desăvirșită. în contrast,1 șeful secției 
a venit la lucru în costum de ga’ă. 
La Orlești, șeful secției declară în

Confruntare cu adevărul 
propriei munci, înîr-o con
sfătuire cu mecanizatori 

din județul VîJcea

microfon, cu un soi de mindrie : 
„Am făcut tot... Am reparat, pus in 
ordine...". Dar. necruțător, obiectivul 
camerei de luat vederi descoperă că 
intre spusele șefului și realitate e o 
prăpastie. La S.M.A. Lădești. ingine- 
rul-șef recunoaște deschis : „Avem 
rămîneri in urmă... vina e si a noas
tră etc., etc.". Directorul : „Sint de 
acord... Am fi putut... Ne-am rezu
mat... N-am urmărit... Dar în peri
oada imediat următoare vom lua toa
te măsurile..." Cunoașteți. Ați mai 
văzut și auzit asemenea lucruri. Dar, 
iată, au și o realizare : aici, la sec
ția Lădești, o grapă cu discuri, fru
mos vopsită, e declarată a fi gata 
de intrat în brazdă. Așa să fie ? Spe
cialistul din echipa de la județ o 
examinează atent și. spre stupoarea 
sa. constată că mașina are o mul
țime de piese defecte sau lipsă, că 
nu i s-a făcut decît... vopsitul. Ingi- 
nerul-șef : „Cum s-o fi intimplat ? 
Că doar am verificat... Dar acum am 
notat, o să luăm măsuri". Urite în
fățișări pot căpăta uneori pălăvră
geala. lipsa de răspundere. Aici, pe 
ecran, sint încă mai evidente și stîr- 
nesc in sală rumoare. La secția din 
Valea Mare, un mecanic : „La agre
gatul ăsta nu mai trebuie nimic, e 
gata !“ Dar specialistul de la județ 
descoperă și aici o groază de defec
te, absente, neglijențe crase care fac 
din „agregatul gata" o rablă ce va 
capota la prima ieșire în brazdă. La 
S.M.A. Bălcești un tractor ieșit din 
reparație a fost vopsit peste groa
sele straturi de noroi cu care venise 
din cîmp. Vopsitorul : „Eu le-am 
spus să-l curețe, dar dacă n-au 
vrut...". „N-au procedat bine !“. recu
noaște și directorul, descoperind si 

care a stocurilor supranormative. prin 
compararea pe sortotipodimensiuni 

*a materialelor necesare beneficia
rilor cu cele existente in stocuri 
supranormative și disponibile, emi
terea repartiției de redistribuire a 
cantităților de materiale aflate in 
stoc supranormativ și disponibil de 
la deținătorul cel mai apropiat și. 
în sfirșit. refacerea situației stocu
rilor existente, după efectuarea re
distribuirii. Deciziile de redistribui
re se iau Ia toate cele patru nive
luri : de către baza județeană de 
aprovizionare tehnico-materială. de 
către centrala industrială, minister 
și. in sfirșit. la nivelul economiei na
ționale.

Pentru o primă etapă, se are in 
vedere ca fluxul de date in siste
mul informatic de gestiune a stocu
rilor să aibă o frecvență lunară, de
oarece. in actualele condiții, este 
necesar un timp mai lung pentru 
transmiterea datelor de la nivelul da 

bază la cel al e- 
conomiei națio
nale. pentru lua
rea, executarea și 
raportarea mo
dului de realiza
re a deciziilor ce 
se iau in legătu
ră cu redistribui
rea unor canti
tăți de materiala 
sau produse a- 
flate în stocuri 
supranormative și 
disponibile. Pe 
măsură ce se vor 
realiza condițiile 
tehnice și. îndeo
sebi. cele de do
tare pentru tele- 

transmlsia datelor și pentru inter
conectarea rețelei de calculatoare, va 
fi posibil ca sistemul să funcționeze 
in regim conversațional — pe prin
cipiul consultărilor intre diferitele 
niveluri organizatorice pe întregul 
ciclu, de la periferie la centru, ast
fel incit să se poată cunoaște in 
orice moment situația stocului unui 
material sau produs, chiar pe sorto
tipodimensiuni. pe locuri de ampla
sare in teritoriu și pe deținători.

Ținînd seama de rolul și locul sis
temului informatic al gestiunii stocu
rilor în procesul de conducere eco
nomică. precum și de eficienta deo
sebită pe care acesta o are in deru
larea aprovizionării și desfacerii 
producției, in accelerarea vitezelor 
de rotație a mijloacelor materiale și 
financiare, in diminuarea cheltuieli
lor este necesară accelerarea imple
mentării sistemului, pe baza unui 
program de măsuri ce trebuie elabo
rat de îndată in fiecare întreprindere 
și unitate economică. Primele măsuri 
trebuie să aibă în vedere punerea în 
ordine a gestiunilor, corespondența 
dintre soldurile faptice și scriptice, 
înscrierea codurilor in cartoteci etc.

Sistemul informatic al gestiunii 
stocurilor din economie este parte 
integrantă din sistemul informatic al 
aprovizionării tehnico-materiale a e- 
conomiei naționale. în strînsă și per
manentă conlucrare cu toate subsis
temele acestuia, realizind o unitate 
dialectică de concepție și de exe
cuție în organizarea, planificarea și 
realizarea aprovizionării și desface
rii. El este menit să introducă or
dine și disciplină în constituirea și 
utilizarea stocurilor în intreprinderi. 
centrale și ministere, să reprezinte 
un instrument sigur de conducere a 
procesului de aprovizionare tehnico- 
materială în întreaga economie na
țională.

Dr. Dumitru FUNDATURA

el. abia acum, neregula, de parcă 
ar fi aterizat din cine știe ce spații 
depărtate și străine de activitatea 
oamenilor de aici.

Și astfel, supuse privirilor și ju
decății celor 2 000 de mecanizatori ai 
județului, metehnele unora dintre ei, 
surprinse și ridiculizate fără mena
jamente, ard privirile, în sală e cind 
liniște gravă, cind rumoare, se aud 
din cînd în cind răsuflări grele, ba 
chiar suspinele celor în cauză. Ope
rația e dureroasă, fără îndoială. Dar 
profund constructivă.

Așa incit, discuțiile care au urmat 
au luat — a fost evident — un alt 
curs decît cel -pentru care se pregăti
seră unii. Mulți au venit în fața mi
crofonului din sală cu cite o hirtie 
în mină, pregătită de acasă, cu fraze 
bine ticluite. Ba chiar au și început 
să citească. Dar cit de rău sunau 
acele frumoase și abile ziceri con- 
fecț.onate pentru... a nu zice nimic! 
De aceea, realizind discrepanța din
tre acele fraze și realitatea cunoscută 
de ei și, in parte, dezvăluită sălii în
tregi prin ancheta filmată, au lăsat 
hirtiile deoparte și-au luat-o de-a 
dreptul, vorbind despre... ce este, 
ce au făcut și ce n-au făcut, ce au 
de gind să facă... Și astfel, consfă
tuirea a fost cu adevărat o consfă
tuire, o matură chibzuință colectivă 
asupra a ceea ce este de făcut pen
tru ca noul an agricol să nu repete 
neajunsurile celui abia încheiat. îi 
ascult vorbind și cred in maturitatea 
și sinceritatea a'nalizei lor.

.... Eu altceva venisem pregătit să 
citesc aici... Da’ acuma, ce sâ o mai 
dăm cotită ; o spun pe cea dreaptă, 
că ați văzut și în. film ce-i la noi... 
E clar că așa nu mai merge. Fără 
disciplină nu facem nimic. Că tot din 
cauza asta n-au ieșit nici anul trecut 
producțiile pe care cooperatorii erau 
îndreptățiți să le aștepte..." (Anton 
Nicolae, S.M.A. Băbeni).

Și tot așa. zeci și zeci de oameni, 
de-a lungul mai multor ore. au ieșit 
în fața sălii, adică in fața tovarășilor 
lor de breaslă și de... răspunderi și, 
lăsind deoparte frazele convențio
nale, zicerile prefabricate, au decla
rat că mult mai profitabil pentru 
munca lor și pentru soarta recolte
lor din ’88 este să privească în față 
întregul adevăr al muncii lor. apoi 
să chibzuiască la ce e de făcut și- 
să facă.

Metoda confruntării celor direct 
implicați cu imaginile fruste ale în
tregului adevăr din propria activi
tate nu este, desigur, o descoperire a 
organizatorilor de la Vîlcea ai acestei 
consfătuiri. Ea a fost aici doar foar
te bine realizată. Așa incit a acțio
nat ca formă de pătrundere mai 
directă in realitate și. pe acest te
mei. de obligare a dezbaterilor să se 
desfășoare pe terenul analizei lucide, 
profund constructive. A fost, ca să 
răminem în domeniul muncii meca
nizatorilor. o „arătură" adîncă, cu 
brazde drepte.

Mihai CARANFIL
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Domnului AMIN GEMAYEL
Președintele Republicii Libaneze

BEIRUT

Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, îmi face plăcere 
să vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire 
personală, iar poporului libanez prieten. înfăptuirea aspirațiilor salp de uni
tate națională, independență, dezvoltare liberă, pace și progres.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

în colecția „Din gîndirea social-politică a președintelui României,

NICOLAE CEAUȘESCU44,
în Editura politică a apărut volumul :

Rolul hotărîtor al popoarelor în determinarea 
unui curs nou în viața internațională

TELEGRA
A ■

E EXTERNE
PRAGA : întilnire a adjuncților miniștrilor

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

în numele poporului nostru arab palestinian, al tovarășilor noștri membri 
ai Comitetului Executiv al O.E.P. și al meu personal, doresc să vă exprim 
dumneavoastră și, prin dumneavoastră, partidului dumneavoastră militant, 
guvernului și poporului român prieten gratitudinea noastră profundă și 
înalta noastră stimă pentru poziția de sprijin și susținere fermă, principială 
a cauzei juste a luptei poporului nostru, poziție pe care ați reafirmat-o în 
telegrama de felicitare și de solidaritate pe care ați binevoit să ne-o trans
miteți cu ocazia celei de-a 23-a aniversări a declanșării revoluției noastre 
palestiniene.

în continuare, referindu-se la faptul că. în acest an poporul palestinian 
sărbătorește importanta sa aniversare, hotărit să lupte strîns unit, sub 
conducerea O.E.P.. singurul său reprezentant legitim, în telegramă se spune : 
Pacea justă și stabilitatea nu pot fi realizate decit prin retragerea israeliană 
din teritoriile ocupate și prin recunoașterea drepturilor naționale inalienabile 
ale poporului nostru, prin exercitarea acestor drepturi, inclusiv dreptul la 
reintoarcere. la autodeterminare și la crearea statului independent.

Sîntem ferm încredințați că cea mai bună cale de realizare a celor de 
mai sus este aceea de a se organiza conferința internațională de pace in 
Orientul Mijlociu, sub egida Organizației Națiunilor Unite, cu participarea 
membrilor permanenți ai Consiliului de Securitate și, pe bază de egalitate, 
a tuturor părților implicate în conflict, inclusiv a Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, reprezentantul unic și legitim al poporului palestinian.

Sprijinul României prietene, sub conducerea dumneavoastră ințeleaptă 
și curajoasă, susținerea de care ne bucurăm din partea tuturor forțelor și 
statelor iubitoare de pace, de progres și de dreptate in lume întăresc hotă- 
rirea poporului nostru și voința sa de a continua lupta dreaptă pentru 
exercitarea drepturilor noastre naționale.

Vă mulțumesc pentru urările dumneavoastră tovărășești și sincere și vă 
doresc sănătate și fericire. Urez poporului român prieten progres și continuă 
prosperitate sub conducerea dumneavoastră curajoasă și ințeleaptă.

Cu cea mai înaltă stimă,

YASSER ARAFAT
Președintele Comitetului Executiv al O.E.P., 

Comandant general al forțelor revoluției palestiniene

Acțiuni consecvente în sprijinul libertății

(Urmare din pag. I)
și independenței popoarelor

de externe din unele țări socialiste
cu lucrările Conferinței pentru de
zarmare, care vor fi reluate la Ge
neva. la începutul lunii februarie. 

Șefii delegațiilor participante au 
fost primiți de B. Chnoupek, minis
trul afacerilor externe al R.S. Ceho
slovace.

Din partea țării noastre a partici
pat Traian Pop, adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

PRAGA 21 (Agerpres). — în zilele 
de 20 și 21 ianuarie, la Praga a avut 
loc o întilnire a adjuncților de mi
niștri ai afacerilor externe din unele 
țări socialiste, la care s-a efectuat 
un schimb de păreri in legătură cu 
cea de-a treia sesiune specială a A- 
dunării Generale a O.N.U. consacra
tă dezarmării, programată să aibă 
loc in cursul acestui an, precum și

Cronica zilei
însărcinatul cu afaceri a.i. al Re

publicii Populare Democrate Coree
ne la București, Mun Ben Sam, a 
organizat joi, la sediul ambasadei, o 
conferință de presă in legătură cu 
declarația Agenției centrale tele
grafice coreene din 15 ianuarie 1988 
privind accidentul avionului de pa
sageri sud-coreean, petrecut la sfîr- 
șitul lunii noiembrie din anul tre
cut. S-a arătat că rezultatele așa- 
zisei anchete a autorităților sud-co- 
reene publicate la Seul, prin care 
se aruncă vina asupra R.P.D. Coree
ne, sînt respinse ca nefondate.

Cu prilejul încheierii misiunii în 
tara noastră, ambasadorul Republi
cii Arabe Siriene la București. Hays- 
sam Barakat, a oferit, joi, o recep
ție.

Au luat parte membri ai condu
cerii Ministerului Afacerilor Ex
terne. reprezentanți ai altor minis
tere și instituții centrale, oameni de 
cultură și artă.

Au participat șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră.

(Agerpres)

imediat ce lupta acestor 
triumfat, țara noastră a 
bucurie nașterea fiecărui 
ran. stabilind și dezvoltind cu ele 
raporturi de prietenie si conlucrare. 
Totodată, in întreaga perioadă de 
după Congresul al IX-lea al parti
dului, România, sub impulsul hotă- 
ritor al președintelui ei. a promovat 
o colaborare mereu mai largă si di
versificată cu statele angajate in 
lupta pentru consolidarea indepen
denței. o dovadă vie in acest sens 
constituind-o si numeroasele obiecti
ve economice construite in comun, 
menite să potențeze eforturile de dez
voltare și progres ale statelor respec
tive. în același timp, ca o expresie 
a solidarității militante cu tinerele 
state — confruntate cu mari greu
tăți moștenite de la colonialism — 
la O.N.U. și în alte foruri interna
ționale au fost susținute perseverent 
pozițiile și considerentele președinte
lui Nicolae Ceaușescu privind nece
sitatea generalizării la scară mon
dială a principiilor noi, democrati
ce, de relații, principii pe care țara 
noastră le aplică cu maximă rigoa
re. Nu o dată, conducători politici 
din statele respective au ținut să 
sublinieze valoarea exemplară a po
zițiilor susținute în acest sens de 
președintele României.

în spiritul poziției de solidaritate 
activă cu cauza libertății și indepen
denței, conducătorul partidului și 
statului nostru, România socialistă 
se pronunță consecvent pentru 
înlăturarea ultimelor vestigii ale 
asupririi coloniale, pentru eradicarea

mișcări a 
salutat cu 
stat suve-

rasismului și apartheidului, susți- 
nînd energic lupta poporului nami- 
bian pentru dobîndirea indepen
denței, lupta tuturor popoarelor 
pentru întărirea și afirmarea deplină 
a suveranității naționale.

în concepția de largă cuprindere a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, acest 
obiectiv nu poate fi redus la lichi
darea structurilor politice de subor
donare față de fostele metropole ; 
se cere, în același timp, abandonat 
insuși modul de gindire de tip co
lonialist, mentalitățile de dominație 
și dictat. Asemenea mentalități își 
vădesc persistența in 
fostelor imperii coloniale 
ca să-și păstreze, în 
vechile poziții.

în acest cadru, revine 
Nicolae Ceaușescu

tendințele 
de a incer- 
forme noi,

tovarășului 
meritul de a fi 

elaborat teza potrivit căreia princi
pala formă de dominație și asuprire 
a altor popoare o constituie în pre
zent capitalul financiar-bancar. in
strument de 
rapace decit colonialismul „clasic", 
înlăturarea acestei noi forme de 
dominație, de știrbire gravă a in
dependenței și suveranității, arată 
președintele tării noastre, reprezintă 
principala condiție pentru dezvol
tarea liberă a popoarelor.

La aceasta se adaugă manevrele 
insistente de atragere sau menține
re a noilor state in orbita fostelor 
metropole coloniale cu ajutorul 
sistemelor de alianțe militare și al 
antrenării tot mai intense în cursa 
înarmărilor, ca și prin alte pro
cedee. Referindu-se la asemenea 
raporturi de subordonare, secre
tarul general al partidului a arătat.

spoliere mult mai

în repetate rinduri. caracterul lor 
deosebit de periculos fiindcă 
oriunde se produc asemenea forme 
de nesocotire a independenței apar, 
în mod inevitabil și fenomene de 
încordare, focare de conflict. Iată de 
ce tovarășul Nicolae Ceaușescu araiă 
insistent că abolirea definitivă a 
politicii imperialiste de dominație și 
dictat, respectarea riguroasă a in
dependenței și suveranității tuturor 
națiunilor reprezintă un imperativ 
absolut al destinderii și păcii.

In concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, eliminarea defi
nitivă a vechii politici, a mentalită
ților și practicilor imperialiste, colo
nialiste și neocolonialiste, este in 
strînsă legătură cu edificarea unei 
noi ordini economice și politice 
mondiale, care să ducă la lichidarea 
prăpastie! ce-i separă pe bogați de 
săraci, să asigure recuperarea depli
nă a bogățiilor naționale ale tinere
lor state și utilizarea lor în scopul 
propriei dezvoltări, al progresului lor 
economic și social.

Prin tezele elaborate, prin orientă
rile promovate președintele 
Nicolae Ceaușescu a adus și aduce 
o contribuție substanțială la afir
marea pe plan mondial a indepen
denței naționale ca principiu fun
damental de relații interstatale, 
consecvența și fermitatea demersu
lui românesc în această direcție 
constituind unul din izvoarele prin
cipale ale înaltului prestigiu de care 
se bucură pe toate meridianele 
conducătorul partidului și statului 
nostru.

Obiective prioritare ale economiei cehoslovace
O cuvin ta re a tovarășului Milos Jakes

PRAGA 21 (Agerpres). — Luind 
cuvintul la adunarea activului de 
partid și de stat, a conducătorilor 
unor colective de muncă și organi
zații obștești din regiunea Moravia 
de Nord. Milos Jakes, secretar gene
ral al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
a subliniat necesitatea concentrării 
atenției asupra sectorului economic, 
unde mai există diferite probleme 
câre frinează transpunerea in viată 
a liniei strategice a Congresului al 
XVII-lea al partidului de accelerare 
a dezvoltării economico-sociale a 
țării.

Vorbitorul — relatează agenția 
C.T.K, a criticat lipsurile legate de 
creșterea eficienței și productivității 
muncii, consumurile ridicate de ma
terii prime, combustibil și energie 
în producție, s-a referit la insuficien
ta aplicării in practică a celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii. 
Subliniind necesitatea aplicării, pre
tutindeni. a principiilor autogestiunii 
și autofinanțării, secretarul general 
al C.C. al P.C.C. a relevat importan
ta luptei pentru crearea condițiilor 
necesare unui progres mai accelerat 
în următorii ani.

„Sînt necesare noi inițiative in direcția opririi 
cursei înarmărilor și înfăptuirii dezarmării”

Victorie istorică, temelie a unor
mărețe înfăptuiri ale

.>
(Urmare din pag. I)

poporului
un

tv
20.00 Telejurnal
20,20 Economia românească în „Epoca 

Nicolae Ceaușescu“. Dezvoltarea 
armonioasă a întregului teritoriu 
național. Documentar (color)

20,35 Strălucită contribuție la dezvol
tarea creatoare a gîndirii social- 
politice contemporane. Conștiință

mereu vie a istoriei, ctitor de 
nouă istorie. Documentar (color) 

20,55 Cadran mondial (color). Româ
nia — Ceaușescu — Pace. 
Nicolae Ceaușescu — erou al păcii 
mondiale

21,10 Serial științific (color). Univers, 
materie, viață. Emisiune de edu
cație materialist-științifică. Episo
dul 14

21,30 Laureați ai Festivalului național 
..Cîntarea României" (color)

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 22 ianuarie (ora 20) — 25 ia
nuarie (ora 20). în țară : Vremea va 
fi in general închisă, iar cerul mai 
mult acoperit. Vor cădea precipitații 
locale, mai ales sub formă de ploaie 
și lapoviță în sudul și sud-vestul țării, 
și, izolat, ninsori în celelalte regiuni. 
Vîntul va prezenta unele intensificări 
cu viteze de pînă la 45 km/h în sud-

vestul și sud-estul țării. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 6 
și plus 4 grade, izolat mai scăzute în 
depresiuni, iar cele maxime între mi
nus 4 și plus 6 grade. Pe alocuri se 
va produce ceață însoțită de depunere 
de chiciură. Condiții de polei. în Bucu
rești : Vremea va fi în general în
chisă, iar cerul mai mult acoperit. 
Temporar vor cădea precipitații sub 
formă de ploaie și lapoviță. Vîntul va 
prezenta unele intensificări la sfirșitul 
intervalului. Temperaturile minime vor 
oscila între minus 2 și zero grade, iar 
cele maxime intre zero și 3 grade. 
Ceață slabă.

ACTUALITATEA

ne și concurența — nestăvilită de 
tarif vamal protectionist — a produ
selor străine, nu permiteau un ritm 
rapid de industrializare, dar crește
rea numărului atelierelor și fabricilor 
era foarte bine observabilă. Potrivit 
unor estimări, in 1867, din 1 000 de 
locuitori 62 erau considerați „indus
triali", legați deci de sistemul înce
pător al industriei.

Noul cadru statal-instituțional. a 
permis lui Alexandru Ioan Cuza să 
desfășoare o politică remarcabilă de 
întărire a armatei. Scopul unic al an
samblului de măsuri privind organi
zarea, instruirea și înzestrarea forțe
lor militare a fost apărarea statului 
român și pregătirea armatei sale în 
vederea dobîndirii deplinei indepen
dențe de stat. în perioada care a 
succedat actului de la 24 Ianuarie 
1859, gîndirea politică românească a 
știut să găsească modalitățile cele 
mai potrivite pentru a înlătura pro
gresiv obstacolele din calea aspirației 
legitime de independentă și unitate 
națională.

Unirea Moldovei cu Muntenia a 
fost văzută de contemporani ca o 
etapă decisivă pe drumul 
neatirnării absolute și al 
statului național unitar. 
București, împreună cu alți intelec
tuali transilvăneni. Alexandru Papiu- 
Ilarian scria : „Cind s-a ales Cuza 
domn, entuziasmul la românii tran
silvăneni era poate mai mare decit 
in Principate". Faptul se explică prin

ciștigării 
formării 
Aflat la

convingerea acestora că Unirea Mol
dovei cu Muntenia avea să aducă 
după sine Unirea Transilvaniei cu 
statul român. Iată de ce, tot Alexan
dru Papiu-Ilarian considera: „Vn lu
cru mi se pare a fi mai mult decit 
sigur : că românii de peste Carpați 
(din Transilvania, autorul fiind la 
București — n.n.), bărbați si femei, 
bătrini și tineri, toți ar fi gata a muri 
pentru domnul Cuza". Istoria de 
după Unirea de la 24 Ianuarie 1859 
avea să parcurgă acest itinerar : sta
tul român modern, făurit prin dubla 
alegere ca domn la Iași și Bucu
rești a lui Alexandru loan Cuzaj și-a 
euc"rd i"dePende"ța.deplină de stat vuval„ul

L? tn,o°nS1Ul1 nucleul Marii constituie un uriaș izvor de tărie al 
vădește în

zultatul luptei solidare a românilor. 
„Unirea in cuget și simțiri" a făcut 
posibilă doborirea tuturor piedicilor 
care stăteau în calea statului națio
nal modern, minunat exemplu al for
ței pe care o reprezintă spiritul de 
unitate al unui popor.

în condițiile de astăzi, unitatea 
noastră națională a dobindit noi va
lențe, corespunzător etapei istorice 
pe care o străbate țara: edificarea so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate. Unitatea social-politică a po- 

. porului in jurul Partidului Comunist 
Român — centrul vital al națiunii 
noastre — în jurul secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu,

Reuniunea „Grupului celor șase țări pentru pace și dezarmare"
STOCKHOLM 21 (Agerpres). — La 

Stockholm au început joi lucrările 
reuniunii „Grupului celor șase țări 
pentru pace și dezarmare". Surse o- 
ficiale suedeze au declarat că, în 
cadrul reuniunii, urmează să fie a- 
nalizate posibilitățile de a se între
prinde noi inițiative în direcția opri
rii cursei înarmărilor și înfăptuirii 
dezarmării.

La lucrări participă primul-minis
tru al Greciei, Andreas Papandreu, 
primul-ministru al Indiei, Rajiv 
Gandhi, președintele Mexicului, 
Miguel de la Madrid, fostul președin
te al Tanzaniei, Julius Nyerere, mi
nistrul afacerilor externe al Argen
tinei, Dante Caputo, care reprezintă 
pe președintele Râul Alfonsin, și 
premierul suedez, Ingvar Carlsson.

„Grupul celor șase țări pentru 
pace și dezarmare" a fost creat în 
1984. și pînă in prezent au fost or
ganizate două reuniuni la nivel înalt 
ale grupului — la Delhi, în 1985, șl 
la Ciudad de Mexico, in 1986.

unei dezarmări nucleare cuprinză
toare — a declarat președintele Me
xicului, Miguel de la Madrid, la o 
conferință de presă la Stockholm, in 
încheierea convorbirilor oficiale cu • 
oficialitățile suedeze. Șeful statului 
mexican a relevat că in cursul dis
cuțiilor cu primul-ministru Ingvar 
Carlsson au fost abordate probleme 
privind pacea și dezarmarea, rela
țiile Est-Vest și alte aspecte ale vie
ții politice internaționale.

STOCKHOLM 21 (Agerpres). — 
Dialogul privind dezarmarea trebuie 
continuat, fiind necesară, totodată, 
asigurarea unui climat favorabil

WASHINGTON 21 (Agerpres). — 
Președintele Comitetului pentru for
țele armate ale Senatului S.U.A., 
Sam Nunn, a cerut Administrației 
americane să renunțe la programul 
de militarizare a spațiului cosmic 
„Inițiativa de Apărare Strategică" șt 
să încheie cu U.R.S.S. acorduri pri
vind reduceri substanțiale ale arme
lor nucleare strategice. într-o cuvîn- 
tare rostită la Washington, citată de 
agenția A.D.N., el a apreciat că in 
prezent există prilejul de a se în
cheia un acord asupra unor reduceri 
„istorice" ale forțelor ofensive și a 
chemat Administrația S.U.A. să dea 
dovadă de realism.

Pentru convocarea unei conferințe internaționale 
de pace în Orientul Mijlociu

Uniri din 1918.
Izbinda din 1859 a consolidat încre

derea românilor in propriile lor pu
teri. în anii care au urmat Unirii 
s-a manifestat o puternică eferves
cență în viața spirituală a societății 
românești. Cultura a cunoscut un re
marcabil avint și ea s-a pus mai 
activ decit o făcuse pină atunci in 
slujba idealului de libertate și uni
tate națională. S-au creat opere lite
rare, științifice, artistice care au pus 
în lumină marile calități de gindire 
și simțire ale poporului nostru. S-a 
intensificat preocuparea pentru dez
voltarea instrucțiunii publice, intro- 
dueîndu-se încă din vremea Iui Cuza 
caracterul obligatoriu și gratuit al 
școlarității, măsură care a plasat, 
din acest punct de vedere. România 
printre primele țâri din lume. Actul 
Unirii de acum 129 de ani a fost re-

națiunii române, ce se 
grandioasele realizări de după Con
gresul al IX-lea al Partidului Comu
nist Român, care a făcut din „Epoca 
Nicolae Ceaușescu" cea mai bogată 
în înfăptuiri din întreaga noastră 
istorie. Unit, în jurul partidului și al 
secretarului său general, poporul 
înalță grandioase construcții, sporind 
necontenit avuția generală a socie
tății. întărind independența națio
nală. militează statornic pentru pace 
și dezarmare în toată lumea. Unita
tea noastră are un simbol strălucit — 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — care 
sintetizează in gîndirea și acțiunea sa 
toate acele mari însușiri de inteli
gență politică, fermitate, curaj și 
dăruire, care in 1859 au făcut ca 
Unirea Principatelor să se înscrie în 
istorie ca un fapt împlinit.

BRUXELLES 21 (Agerpres). — C0- 
munitatea Economică Europeană con
damnă actele de violență israeliene 
în teritoriile arabe ocupate și se pro
nunță în favoarea convocării ime
diate a unei conferințe internațio
nale de pace în Orientul Mijlociu — 
a declarat comisarul C.E.E.. Claude 
Cheysson. la intîlnirea cu ambasado
rii la Bruxelles ai Senegalului, Ma
rocului, Iordaniei și Arabiei Saudite 
și cu reprezentanții Ligii Arabe și 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei. Totodată el a subliniat nece
sitatea ca la procesul de negocieri 
să participe și O.E.P.

KHARTUM 21 (Agerpres). — Mi
nistrul de externe al Olandei, Hans 
van Den Broek a declarat la înche
ierea unei vizite oficiale în Sudan că

„Gheata de aur" — decernată 
lui Rodion Câmătaru

MONTE CARLO 21 (Agerpres). — 
Joi seara a avut loc la Monte Carlo 
festivitatea decernării trofeului spor
tiv „Gheata de aur'1 acordat de re
vista ..France Football ' golgeterului 
european al anului 1987. Trofeul a 
fost atribuit jucătorului român Ro
dion Cămătarii (Dinamo București), 
care in campionatul de fotbal al 
României a înscris 44 de goluri, de- 
vansind pe austriacul Polster (A.C. 
Torino) — 39 goluri și pe bulgarul 
Sirakov — 36 goluri.

Rodion Câmătaru. care succede in 
prestigiosul palmares olandezului 
Van Basten (37 goluri in 1986) este 
al doilea fotbalist român ce obține 
acest trofeu după Dudu Georgescu, 
distins in două rinduri — 1975 și 
1977 cu 33 și. respectiv. 47 goluri.

Trofeul Challenge pentru cea mai 
bună echipă de club europeană a

revenit formației Ajax Amsterdam, 
urmată de Girondines Bordeaux, 
Bayern Miinchen și F.C. Porto.

BASCHET. • în sala Floreasca 
din Capitală, ieri s-au disputat două 
meciuri din cadrul etapei a 14-a a 
campionatului diviziei A la baschet 
feminin. în primul joc. echipa 
Chimistul C.S.Ș. Rm. Vîlcea a în
trecut cu scorul de 65—63 (31—31) 
formația Politehnica Mine-Energie 
C.S.Ș. 4 București, iar în cel de-al 
doilea. Olimpia București a dispus 
cu 72—66 (34—39) de Voința Bucu
rești.

SCHI. © După victoria obținută in 
proba .de slalom uriaș de la Saas 
Fee (Elveția), italianul Alberto 
Tomba și-a consolidat poziția de li
der in clasamentul ..Cupei Mondia
le" la schi alpin, totalizind 206 punc
te. Pe locurile următoare : elvețianul 
Pirmin Zurbriggen (163 puncte) si 
austriacul Giinther Mader (96 
puncte).

UV MAGAZINELE 
COMERȚULUI DE STAT 

O GAMĂ VARIATĂ 
DE TRICOTAJE

Sub semnul răspunderii pentru întărirea

teatre cinema
• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : Gaițele — 18: (sala Amfitea
tru) : Campionul — 18: (sala Ate
lier) : O clipă de încredere — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : AndrG Neve (Bel
gia). Solist : Daniel Podlovschi — 18
• Teatrul pe operetă (13 63 48) : My 
Fair Lady — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Noțiunea de fericire — 18: (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44) : Uriașii mun
ților — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : O femeie 
drăguță cu o floare și ferestre spre 
nord — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Lewis și Alice — 18,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Acești nebuni fățarnici — 18
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Micul infern — 18; 
(sala Studio) : Idioata —• 18,30
O Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Simple coincidențe —- 18: 
(sala Giulești, 18 04 85) : Medalionul 
de argint — 18
G Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Savoy, 
Savoy — 18; (sala Victoria, 50 58 65): 
Vafietăți pe portativ — 19
0 Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Cintă ciocirlie 
— 18
9 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Pistruiatul — 15: 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77. sala 
Victoria) : Boroboață — 10: Ileana 
Sinziana — 15: (sala Cosmonauților.
11 12 04) : Petrică și Lupul — 15
• Circul București (10 41 95): Caval
cada circului — 18.30
O Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Stress — 18,30

Q Grupaj de filme documentare ar
tistice. „Partidul, Patria, Poporul". 
Cei mai frumoși 20 de ani — „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". Palatul tinereții: 
PATRIA (11 86 25) — 9; 11; 13; 15; 
17: 19
@ Timp eroic pe plaiuri de legendă. 
Spectacol de gală : SCALA (11 0.3 72) 
— 18
© Stop cadru pentru eternitate. Unde 
ești, copilărie : DOINA (16 35 38) —
9:11: 13: 15: 17: 19
© Simboluri. Vulcanul stins : BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 15: 17; 19
• Omul țării. Cale liberă : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17: 19
S Palatul soarelui pentru copii. 
Emisia continuă : STUDIO (59 53 15)
— 10: 12,15; 14,30: 16.45; 19
• însemne ale înaltei prețuiri. Anul 
soarelui liniștit : UNION (13 49 04) — 
9; 11: 13: 15: 17; 19
© Misiune specială : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 8,30; 10.15: 12; 14; 16:
18;20, GLORIA (47 46 75) — 9: 11 ;
13; 15; 17; 19, FLAMURA (85 77 12)
— 9; 11; 13; 15; 17: 19
@ Secretul lui Nemesis : POPULAR 
(35 15 17) — 14,30; 16.45; 19
0 Mesagerul invincibil : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11; 13: 15: 17; 19.
FAVORIT (45 31 70) — 9; 11: 13; 15: 
17; 19, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 
11 ; 13; 15; 17; 19
• Totul se plătește : LIRA (31 71 71)
— 9: 11; 13; 15; 17: 19. FLOR~*S~ 
(33 29 71) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19, 
COSMOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 
17: 19
• Miss Iugoslavia : LUMINA (14 74 16)
— 9: 11; 13: 15; 17: 19
0 Taina reginei piraților : TIMPURI 
NOT (156110) — 9: 11; 1.3; 15; 17; 19
• Călărețul fără cap : DACIA
(50 35 94) — 9; 11; 13: 15; 17; 19
0 O femeie singură : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17: 19

Raioanele specializate ale maga
zinelor comerțului de stat din În
treaga țară au pus in vinzare o bo
gată gamă sortimentală de tricotaje 
pentru sezonul de iarnă. Așezate 
pe umerașe, expuse în vitrine sau 
rinduite cu grijă în rafturi, 
puloverele de toate sorturile și mă
rimile iși așteaptă zilnic cumpără
torii. Lesne de asortat la orice 
vestimentație, ele constituie un ar
ticol de bază pentru timpul răcoros. 
Lucrate din PNA, fibre tip lină, tip 
bumbac sau lină sută la sută, in 
variate jocuri geometrice, florale 
și originale combinații de culori, in 
uniuri solare sau mai închise, cu o 
croială mai lejeră, la modă sau 
clasică, cu guler sau decoltate in 
obișnuitul triunghi care dă posibi
litatea combinării cu diverse că
măși sau bluze, aceste articole pot 
îmbogăți garderoba, dar pot asigu
ra, dincolo de căldură, nota de 
sportivitate, dar și de eleganță a 
purtătorului. Sint solicitate, cu pre
dilecție. puloverele in nuanțe de 
mov. verde închis, bleumarin, gri. 
maro. Cum este și de așteptat, 
frapează linia tinerească a acestor 
articole, multitudinea nuanțelor co- 
loristice. grosimea fibrei — de la 
puloverul aproape transparent. în 
culori deschise, ușor de asortat 
unui compleu.1 de pildă, sau unui 
costum, la cel foarte gros, de toate 
zilele, potrivit pentru o geacă îm
blănită sau o scurtă matlasată. 
De altfel, mărfuri similare am in- 
tîlnit in marea majoritate a raioa
nelor specializate ale magazinelor 
comerțului de stat. Mai mult, in 
magazinele „Materna", la raioanele 
de profil, există o diversitate de 
costumase cu figurine decupate, ja
chete. rochițe, pantaloni din PNA, 
pulovere din tercot cu tricot, blu
ze flaușate, pulovere tip jacquard, 
vestuțe cu multiple modele. Crea
torii s-au întrecut în a lansa pen
tru copii o gamă variată de trico
taje. în atrăgătoare combinații co- 
loristice. de la fular Ia compleul din 
PNA. Produse de întreprinderi cu
noscute, ca „Tricodava" sau „Smiro- 
dava". de cele de tricotaje din Hu
nedoara. Brașov. Piațra-Neamț, ca 
să amintim doar citeva, tricotajele 
aflate la vinzare pentru acest se
zon pot satisface cele mai exigente 
gusturi și preferințe. (Marta 
Cuibuș).

securității și cooperării in Europa
La Viena începe azi o nouă etapă 

a reuniunii general-europene. De la 
debutul dezbaterilor, in noiembrie 
1986. reuniunea a cunoscut un proces 
de clarificări necesare in ce priveș
te pozițiile statelor participante — 
statele europene, S.U.A. și Canada — 
fată de principalele probleme ce al
cătuiesc mandatul său : dezar
marea. întărirea securității și încre
derii, dezvoltarea cooperării multi
laterale în

Procesul 
găsit, din 
rească in 
comune, de măsuri practice care să 
asigure Înfăptuirea acestor obiective. 
La începerea celei de-a cincea etape 
a dezbaterilor, dosarele reuniunii 
continuă să prezinte numeroase „pete 
albe", redactarea documentului final 
fiind incă intr-o fază incipientă.

Cum se știe, dezbaterile reuniunii 
urmează — sau, mai bine zis. ar 
trebui sâ urmeze — marile direcții 
de preocupări definite prin Actul 
final de la Helsinki, corespunzătoa
re celor trei „coșuri" de probleme de 
Însemnătate fundamentală pentru 
viitorul Europei : securitatea și de
zarmarea ; cooperarea economică, 
tehnico-științifică și in domeniul 
mediului inconjurător ; cooperarea 
in domeniul culturii. învățămîntului 
și in probleme umanitare. Desfășu
rarea de pinâ acum a dezbaterilor 
a pus însă în evidență tendința unor 
țări de a aborda unilateral, de pe 
poziții nerealiste, doar anumite as
pecte din vasta tematică a ordinii de 
zi. in scopuri vădit polemice, care 
nu au nimic comun cu țelurile reu
niunii. Așa se explică faptul că, deși 
la unele capitole pozițiile statelor 
participante sînt foarte apropiate, 
existind perspectiva înaintării rapide 
spre încheierea de înțelegeri unanim 
acceptabile, reuniunea in ansamblu 
a continuat să bată pasul pe loc. Nu 
intimplător s-a vorbit de anumite 
Încercări de a condiționa realizarea 
unui consens in probleme de cel mai 
larg interes, cum sînt cele ale dezar
mării convenționale și întăririi în
crederii, sau ale colaborării eco
nomice și tehnico-științifice de im
punerea propriilor poziții unor sta
te. in ce privește diverse aspecte 
colaterale, derivînd din deosebirile de 
orinduire socială ale statelor partici
pante. Cu alte cuvinte, „prețul" 
deblocării anumitor capitole din pro
blematica in dezbatere ar fi accep
tarea unor propuneri care contravin

Europa.
de clarificare nu și-a 
păcate, continuarea fi- 

cristalizarea de hotăriri

înseși prevederilor Actului final de 
la Helsinki.
. România, participantă activă la în

tregul proces de edificarea securită
ții europene, acordă o deosebită im
portanță noii etape a reuniunii de 
la Viena. Așa cum se reafirmă_în 
propunerile recent aprobate 
mitetul Politic Executiv 
P.C.R., 
mitate 
vele și

de Co- 
C.C. al 
confor- 
inițiati-

al 
țara noastră, în 
cu orientările, 
demersurile președintelui 

Nicolae Ceaușescu, va acționa pentru 
desfășurarea intr-un spirit construc
tiv a lucrărilor reuniunii, aducin- 
du-și contribuția la găsirea unor so
luții general-acceptabile la proble
mele în discuție, astfel incit forumul

O NOUA ETAPĂ 
A REUNIUNII 

GENERAL-EUROPENE

de la Viena să se încheie cu rezul
tate cit mai bune. îndreptate spre 
înfăptuirea marelui deziderat al edi
ficării unei Europe unite, a păcii, 
securității și colaborării.

Climatul general in care se reiau 
astăzi dezbaterile oferă justificate 
speranțe că și in sălile reuniunii va 
prevala spiritul realist și construc
tiv. că, pe deasupra deosebirilor de 
păreri asupra uneia sau alteia din 
problemele abordate, se vor impune 
acelea care interesează si preocupă 
in cel mai înalt grad statele și po
poarele continentului.

Există un inceput promițător în ce 
privește problematica de extremă 
importanță pentru securitatea Eu
ropei — cea a dezarmării. încheierea 
tratatului dintre Uniunea Sovietică 
și Statele Unite ale America privind 
eliminarea rachetelor cu rază me
die și mai scurtă de acțiune deschide 
posibilități pentru a întregi măsurile 
pe planul dezarmării nucleare cu 
măsuri practice de reducere substan
țială a armamentelor așa-zise cla
sice. ca o condiție esențială pentru 
edificarea unei reale securități pe 
continent. în urma consultărilor din
tre statele membre ale N.A.T.O. și 
cele participante la Tratatul de la 
Varșovia, s-a convenit începerea, 
incă in acest an. a tratativelor vi- 
zind dezarmarea convențională. Pe 
masa reuniunii există, in acest sens,

o serie de propuneri, intre care și 
programul de măsuri propus de 
România, propuneri ce vor putea al
cătui mandatul viitoarelor negocieri, 
în același timp, din dezbaterile de 
pînă acum se desprinde un larg con
sens asupra necesității dezvoltării și 
aprofundării măsurilor menite să 
contribuie la creșterea încrederii în
tre statele europene.

Alături de problemele securității și 
dezarmării, 
să convină 
mune care 
cooperării 
științifice, 
demonstrează că extinderea cooperă
rii este pe deplin posibilă și este în 
interesul tuturor statelor. Potenția
lul economic, resursele științifice ale 
țărilor participante oferă insă pre
misa pentru găsirea de noi forme de 
conlucrare, pentru angajarea, prin 
eforturi conjugate, a unor proiecte 
la scară continentală. Pe această li
nie se înscriu propunerile românești, 
propunerile prezentate de alte țări, 
și a căror sintetizare și armonizare 
sint așteptate in această etapă a reu
niunii.

Desigur, o mare insemnătate pre
zintă și propunerile ce privesc coo
perarea in toate celelalte probleme 
înscrise pe ordinea de zi. inclusiv in 
soluționarea unor probleme de ordin 
umanitar. Poziția exprimată de țara 
noastră, poziție împărtășită și de alte 
state, este inspirată din dorința de a 
pune pe prim-plan aspectele umani
tare care privesc mase de milioane 
de oameni și în a căror soluționare 
dezbaterile reuniunii de la Viena, 
negocierile viitoare în foruri ce ur
mează a fi stabilite in acest cadru 
pot să aducă o substanțială con
tribuție.

în lumina acestor realități, se poa
te spune că noua etapă a reuniunii 
de la Viena se află in fața unor 
sarcini de cea mai mare răspun
dere. Abordarea realistă și construc
tivă a problemelor esențiale ale 
securității și cooperării pe continent, 
manifestarea voinței politice de a se 
găsi soluții care să țină seama de 
interesele tuturor statelor sint de 
natură să asigure încheierea cu suc
ces a reuniunii. Este ceea ce așteap
tă popoarele europene, care aspiră 
să trăiască intr-o Europă unită, in 
condiții de mai mare securitate, de 
colaborare rodnică și deplină înțe
legere.

guverrv.t! țării Șale se pronunță pen
tru inițierea unei conferințe interna
ționale in legătură cu situația din 
Orientul Mijlociu în vederea întro
nării păcii în această zonă. El a con
siderat că evenimentele recente din 
teritoriile arabe ocupate de Israel se 
datoresc absenței unui plan cuprin
zător de pace.

în continuarea turneului său prin- 
tr-o serie de țări arabe și din nor
dul Africii, ministrul olandez a so
sit in capitala R.A. Yemen, Sanaa.

SANAA 21 (Agerpres). — La Sanaa 
au avut loc convorbiri între președin
tele R.A. Yemen, Aii Abdullah Saleh, 
și președintele Comitetului Executiv 
ai Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei. Yasser Arafat, aflat in vi
zită în capitala nord-yemenită. Au 
fost examinate actualele evoluții pe 
plan arab și internațional, situația 
din teritoriile arabe ocupate si aspec
te ale relațiilor bilaterale, a anunțat 
agenția Sabaa din R.A. Yemen, citată 
de KUNA.

LONDRA 21 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută la Londra, unde se 
află intr-o vizită oficială, Farouk 
Kaddoumi, șeful Departamentului 
Politic al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, a subliniat că pacea 
nu va fi realizată in Orientul Mijlo
ciu fără recunoașterea drepturilor 
naționale ale poporului palestinian. 
El a ’ 
unei 
pace 
lociu.

relevat necesitatea convocării 
conferințe internaționale de 
in problema Orientului Mij-

reuniunea este chemată 
asupra unor decizii co
să revitalizeze cursul 

economice și tehnico- 
Experiența acumulată

La sediul UNESCO din Paris 
a avut loc 

CEREMONIA INAUGURĂRII 
DECENIULUI MONDIAL

AL DEZVOLTĂRII CULTURII
PARIS 21 (Agerpres). — La se

diul Organizației Națiunilor Unite 
pentru Educație, Știință și Cultură 
(UNESCO) din Paris a avut loc, 
joi, ceremonia inaugurării Deceniu
lui mondial al dezvoltării culturii 
1988—1997, declarat in baza hotăririi 
Adunării Generale a O.N.U. din de
cembrie 1986. într-o alocuțiune 
rostită cu acest prilej, directorul ge
neral al UNESCO. Federico Ma
yor Zaragoza, a subliniat că prin
tre principalele direcții de acțiune 
ale organizației se înscrie extinde
rea «in continuare a colaborării pe 
plan mondial in domeniile științei 
și culturii.

DIFERENDUL COMERCIAL 
JAPONIA - C. E. E.

Dumitru ȚINU

BRUXELLES 21 (Agerpres). — 
Comentind statisticile oficiale difuza
te recent» la Tokio, Willy de Clercq, 
membru al Comisiei C.E.E., însărci
nat cu afacerile externe, a declarat 
că excedentul balanței comerciale a 
Japoniei in schimburile cu Piața co
mună, care a crescut cu patru la 
sută, se explică in parte prin scă
derea cursului dolarului și reevalua
rea yenului. Potrivit agenției ANSA, 
de Clercq a arătat că o parte a pro
duselor japoneze, imposibil de des
făcut pe piața americană tocmai din 
cauza acestei evoluții, a fost reorien- 
tată spre C.E.E. El a cerut țărilor 
membre ale Pieței comune să exer
cite presiuni asupra Japoniei, pen
tru a o determina să accepte o mai 
mare deschidere pentru produsele co
munitare. in vederea diminuării 
acestui dezechilibru.



GRĂITOARE MĂRTURII ALE PRESTIGIULUI INTERNA ȚIONAL 

AL PREȘEDINTELUI ROMĂNIEI SOCIALISTE

Apariția în Turcia a volumului: Manifestări omagiale peste hotare
„PREȘEDINTELE CEAUȘESCU

- EROU AL PĂCII“
ANKARA 21 (Agerpres). — Expresie a interesului larg și aprecierii 

deosebite de care se bucură în Turcia, ca și în alte țări ale lumii, 
personalitatea eminentă și opera politică de excepție ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la Ankara a apărut în editura ,,Yorum Basin San 
Ltd Sti", volumul „PREȘEDINTELE CEAUȘESCU - EROU AL PĂCII".

tn Prefață, publicistul turc Irfan 
Unver Nasrattinoglu, care este și 
autorul lucrării, evidențiază că 
România — țară cu un bogat tre
cut istoric, cu remarcabile înfăp
tuiri în anii noii orinduiri — bene
ficiază in prezent de conducerea 
clarvăzătoare a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, care a asigurat, 
în cele peste două decenii de cînd 
se află la cirma destinelor po
porului român, un dinamism 
fără precedent dezvoltării mul
tilaterale a societății românești. 
Nicolae Ceaușescu, fiu autentic 
al națiunii române, personalita
te istorică, este apreciat in 
întreaga lume — relevă autorul. 
Țelul suprem al politicii ex
terne românești, al concepției, ac
țiunilor și inițiativelor președintelui 
Nicolae Ceaușescu, personalitate a 
lumii contemporane, este apărarea 
păcii, triumful principiilor de in
dependență și suveranitate, al 
dreptului popoarelor de a-și decide 
soarta, dezvoltarea prieteniei și co
laborării între toate țările lumii.

Autorul prefeței arată că noua 
lucrare apărută la Ankara are 
scopul de a prezenta cititorului 
turc aspecte inedite din opera con
ducătorului României. Volumul 
reflectă — subliniază autorul — 
„opiniile ferme, sănătoase, ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu in 
problemele înțelegerii universale și 
ale păcii mondiale, vasta sa cultură".

„Am credința — mărturisește 
Irfan Unver Nasrattinoglu — că 
această carte, care se străduiește să 
prezinte prin texte adevărata per
sonalitate a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, in calitatea sa 
de făuritor al politicii interne și 
externe a României și care anali
zează, de asemenea, relațiile dintre 
cele două state — va sluji la mai 
buna cunoaștere a unei țări priete
ne. Glasul României vine din vre
muri străvechi, un glas ce rămâne 
mereu viu. ce stirnește dragoste. 
Ne este imposibil să uităm glasul 
României, insetat de libertate, de
votamentul ei față de unitatea na
țională și integritate".

Volumul cuprinde mai ,multe ca
pitole tematice care ilustrează con
vingător, cu puterea faptelor, rolul 
deosebit al președintelui 
Nicolae Ceaușescu în făurirea 
României socialiste.

Primul capitol înfățișează sinte
tic principalele momente din viața 
și activitatea revoluționară de pes
te 55 de ani ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. dezvoltind ideea 
centrală că toate aceste momente 
se identifică cu interesele supre
me ale poporului român, cu lupta 
sa necurmată pentru emancipare 
socială și națională, pentru o viață 
liberă și demnă. Următorul capitul 
— „Republica și conducătorul său, 
Ceaușescu" — prezintă activitatea 
politică strălucită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu după actul isto
ric de la 23 August 1944, marile 
răspunderi ce i-au fost încredin
țate în conducerea partidului, sco- 
țind in relief faptul că, în semn 

de recunoaștere a excepționalelor 
sale calități politice și organizato
rice, Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român l-a ales in 
înalta funcție de secretar general 
al partidului.

Volumul inserează un capitol dis
tinct privind prezentarea persona
lității și activității politice și ști
ințifice ale tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
relevindu-se că, pentru meritele 
sale excepționale in fața partidului 
și poporului nostru, pentru contri
buțiile de mare însemnătate la 
viața politică și științifică interna
țională, i s-au conferit numeroase 
titluri și distincții de prestigiu, 
românești și străine.

în volum sint sintetizate, în con
tinuare, marile înfăptuiri ale Româ
niei socialiste în toate domeniile 
de activitate după anul 1965, sub 
conducerea înțeleaptă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. „După această 
dată — se arată — România a in
trat intr-un proces de intensă dez
voltare, înregistrind succese impor
tante. De aceea, poporul român nu
mește cu mindrie această perioadă 
„Epoca Ceaușescu". Sint prezen
tate numeroase date care ilus
trează pregnant dezvoltarea multi
laterală. de un dinamism fără pre
cedent, a producției industriale și 
agricole, a științei, învățămintului. 
culturii și artei, creșterea nivelului 
de viață material și spiritual al în
tregului popor, accentuindu-se fap
tul că inițiatorul și conducătorul 
acestei vaste opere, care a ridicat 
România pe noi trepte de progres 
și civilizație, precum și autorul 
planurilor indrăznețe de propășire 
viitoare a patriei este președintele 
Nicolae Ceaușescu. Toate aceste 
progrese — se relevă in lucrare — 
sint opera stimatului și iubitului 
președinte al României, 
Nicolae Ceaușescu. România se 
înalță prin Ceaușescu. datorită vas
tei sale experiențe, încrederii sale 
in propria națiune. în acest mod, 
România iși va atinge, neîndoielnic, 
țelurile pe care și le-a propus.

Volumul prezintă pe larg orientă
rile fundamentale, principiile și 
obiectivele nobile, precum și ini
țiativele de mare valoare și actua
litate ale politicii externe româ
nești, subliniindu-se faptul că toa
te acestea poartă amprenta gindirii 
politice a președintelui 
Nicolae Ceaușescu. al cărui rol de
terminant in elaborarea și transpu
nerea in viață a întregii activități 
internaționale a partidului și statu
lui nostru este esențial. Este ac
centuat faptul că un loc central in 
concepția politică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu il ocupă apă
rarea și consolidarea păcii, consi
derată pe bună dreptate de șeful 
statului român drept valoarea su
premă a omenirii.

„Concepția fundamentală a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu se în
temeiază pe principiul asigurării 
păcii in lume — se evidențiază in 
lucrare. Principiile politicii externe 
a României de astăzi au la bază 
dezideratele tradiționale de bună 
vecinătate, pace și prietenie. Aces
te principii au ajuns la un nivel 
superior tocmai datorită perso

nalității președintelui 
Nicolae Ceaușescu. Autorul înfă
țișează contribuțiile multiple, de 
maximă însemnătate, ale președin
telui României la promovarea păcii, 
arătînd că, în concepția șefului sta
tului român, instaurarea unei păci 
trainice pe planeta noastră reclamă 
imperios respectarea strictă a prin
cipiilor dreptului internațional, 
oprirea cursei înarmărilor și reali
zarea dezarmării, in primul rind a 
celei nucleare, recurgerea exclusiv 
la căile pașnice de rezolvare a di
ferendelor. o nouă ordine econo
mică, edificarea unui sistem auten
tic de pace și securitate în Bal
cani. în Europa și în alte regiuni 
ale globului. Un loc aparte este 
acordat prezentării contribuției de 
seamă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la ridicarea pe 
o treaptă calitativ superioară a re
lațiilor de prietenie și colaborare 
româno-turce, evidențiindu-se ro
lul determinant pe care l-a avut în 
acest proces dialogul la cel mai 
înalt nivel.

în finalul lucrării sint redate 
declarații ale unor șefi de stat și de 
guvern, ale unor personalități ale 
vieții politice, științifice și cultu
rale din diferite țări ale lumii, care 
exprimă înalta stimă și prețuire 
față de personalitatea și activitatea 
șefului statului român. în ansam
blul său. volumul înlesnește înțe
legerea în profunzime a valențelor 
excepționale ale puternicei perso
nalități politice a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, a esenței filo
zofiei sale de conducător politic 
clarvăzător, înțelept și umanist, de 
patriot și revoluționar înflăcărat, 
a meritelor sale istorice in înăl
țarea României moderne și pro
movarea unor soluții eficiente, jus
te și democratice în marile proble
me ale lumii contemporane.

Cu prilejul lansării oficiale a vo
lumului „Președintele Ceaușescu — 
erou al păcii", in saloanele Asocia
ției ziariștilor și Centrului de presă 
din Ankara a avut loc o manifes
tare omagială. Au luat parte 
Mehmet Sagadik, deputat în Marea 
Adunare Națională a Turciei, pre
ședintele Grupului parlamentar de 
prietenie turco-română. Emel 
Dogramaci, decanul Facultății de 
litere a Universității „Hacetepe“ 
din Ankara. Beyhan Cenkci, pre
ședintele Asociației ziariștilor din 
Turcia, membri ai parlamentului, 
reprezentanți ai cercurilor de afa
ceri, oameni de cultură și artă, 
membri ai corpului diplomatic, 
ziariști.

în cuvîntul său, autorul volumu
lui. Irfan Unver Nasrattinoglu, a 
evocat „concepția înțeleaptă și 
constructivă, personalitatea pres
tigioasă de om politic de renume 
mondial, precum și nobila activita
te pe care o desfășoară președinte
le României, Nicolae Ceaușescu, 
pentru triumful păcii și înțelegerii 
în lume". „Paginile cărții — a 
subliniat vorbitorul — înfățișează 
rolul și contribuția excepționale 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu 
în eforturile pentru asigurarea unui 
climat- de înțelegere, pace, destin
dere și cooperare, în consens cu 
interesele întregii umanități.' Iar 
acest volum, apărut în Turcia, 
vreau să subliniez, este doar una 
din zecile de lucrări publicate in 
lume despre personalitatea și ac
tivitatea neobosită ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu. Volumul relevă 
multe aspecte importante ale po
liticii externe a României, al cărei

făuritor este președintele 
Nicolae Ceaușescu, personalitate 
politică de mare prestigiu, cunoscut 
astăzi de toate popoarele lumii".

Omagiind, în cuvinte de alea
să prețuire, personalitatea proemi
nentă a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, cunoscutul 
scriitor și publicist turc Necip 
Alpan a spus : Națiunea română 
prietenă va sărbători, zilele aces
tea, aniversarea zilei de naștere a 
președintelui Nicolae Ceaușescu. 
Pentru poporul român, ziua de 
naștere a președintelui său repre
zintă o zi istorică, de o impor
tanță deosebită, domnia sa fiind cel 
mai iubit fiu ai poporului său, 
care. încă de la o virstă fragedă, 
și-a început lupta neobosită pentru 
interesele vitale ale patriei. 
Nicolae Ceaușescu s-a afirmat ca 
un conducător ințelept al poporului 
său, ca o personalitate politică de 
prim rang a lumii contemporane.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
promovează o politică externă de 
pace, de largă colaborare cu toate 
statele lumii. Națiunea română și 
în special conducătorul ei, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, pot fi 
considerați — în relațiile cu statul 
turc și cu națiunea turcă — 
nu numai prieteni, ci frați. Am 
convingerea că editarea in Turcia 
a acestui volum va contribui la în
tărirea relațiilor de prietenie dintre 
țările și popoarele noastre.

Urăm Excelentei Sale domnului 
Nicolae Ceaușescu — a spus Necip 
Alpan, în încheiere — mulți ani 
fericiți, iar popoarelor noastre 
prietene — un progres continuu !

Participanta la manifestarea oma
gială și-au exprimat profunda sa
tisfacție în legătură cu apariția in 
Turcia a noului volum dedicat vie
ții și operei președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

în numele celor prezenți, depu
tatul Mehmet Sagadik a țugat să 
se transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu respectuoase și 
calde urări de multă sănătate, fe
ricire și putere de muncă în vasta 
activitate pe care o desfășoară in 
fruntea poporului român, în lupta 
pentru promovarea înțelegerii intre 
popoare și apărarea păcii in lume.

In numeroase țări ale lumii au loc manifestări cu prilejul ani
versării zilei de naștere și a peste 55 de ani de activitate revoluționa
ră a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia. In cadrul acestora sint prezentate pe larg personalitatea proemi
nentă a tovarășului Nicolae Ceaușescu de conducător politic, patriot 
și revoluționar, concepția sa politică profund științifică și novatoare, 
aportul său determinant la opera de edificare a noii societăți in țara 
noastră, activitatea strălucită și inițiativele sale valoroase pe plan 
internațional vizînd promovarea -înțelegerii, colaborării, dezarmării 
și păcii.

MOSCOVA 21 (Agerpres). — S. 
Morcovescu. transmite : La Mosco
va a fost organizată o manifestare 
omagială, in cadrul căreia au fost 
evidențiate semnificația evenimen
tului sărbătorit, personalitatea to
varășului Nicolae Ceaușescu. parti
ciparea sa la mișcarea muncito
rească din România, la pregătirea 
revoluției antifasciste și antiimpe- 
rialiste, de eliberare socială și na
țională de la 23 August 1944. acti
vitatea sa prodigioasă în edificarea 
socialismului pe pămintul româ
nesc.

Au fost relevate realizările fără 
precedent inregistrate în toate do
meniile de activitate în perioada 
inaugurată de cel de-al IX-lea Con
gres/ al partidului.

Totodată, au fost reliefate acti
vitatea neobosită pe plan interna
țional a conducătorului partidului 
și statului nostru, valoroasele sale 
inițiative vizînd soluționarea pro
blemelor majore ale contempora
neității. intre care dezarmarea, in 
primul rind cea nucleară. întărirea 
securității și cooperării in Europa, 
instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale, lichidarea sub
dezvoltării. creșterea rolului O.N.U., 
democratizarea vieții internaționa
le. creșterea rolului statelor mici 
și mijlocii pe arena internațională.

Relevindu-se dezvoltarea relații
lor de prietenie și colaborare din
tre România și U.R.S.S.. s-a ară
tat că rolul hotărîtor în impulsio
narea acestora l-au avut întîlniri- 
Ie și convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si tovarășul 
M. S. Gorbaciov. înțelegerile con
venite la nivel inalt. care de fie
care dată au marcat o nouă treap
tă in amplificarea colaborării re
ciproce

La manifestarea omagială au 
participat A. K. Antonov, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.. S. G. Scerbakov. mi
nistrul învățămintului al U.R.S.S., 
președintele conducerii centrale a 
Asociației de prietenie sovieto-ro- 
mână, V. I. Smîslov, prim-vicepre- 
ședinte al Comitetului de Stat al 
Planificării al U.R.S.S.. R. P. Fio- 
dorov. adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.U.S.. I. A. Rogaciov, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, membri ai conducerilor 
altor ministere, membri ai condu
cerii centrale a Asociației de 
prietenie sovieto-română. repre
zentanți ai Secției relații ex
terne a C.C. al P.C.U.S., ai altor 
instituții centrale, ai unor orga
nizații de masă, oameni de știință 
și cultură, ziariști.

în cadrul unei expoziții docu
mentare de fotografii, deschisă cu 
acest prilej, sint înfățișate, prin 
imagini sugestive, viața și activi
tatea revoluționară ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. contribuția sa 
determinantă în procesul de edi
ficare a noii societăți socialiste in 
țara noastră.

A fost organizată, de asemenea, 
o expoziție de carte, la loc de frun
te aflindu-se lucrări din gîn- 
direa politică. social-economică 
și filozofică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu tipărite în 
limba română și in limbi de 
circulație internațională.

Participanții au vizionat filmul 
„România, Ceaușescu, Pace“.

BEIJING 21 (Agerpres) — O în- 
tilnire prietenească a avut loc la 
Academia de partid de pe lingă 
Comitetul Central al P.C. Chinez, 
din Beijing.

Luînd cuvîntul, Gao Yang, 
rectorul Academiei. a evidențiat 
înalta prețuire și respectul de care 
se bucură din partea poporului și 
a comuniștilor chinezi personali
tatea și opera multilaterală ale 
secretarului general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Vorbitorul a subliniat interesul 
cu care a fost primită editarea in 
limba chineză a lucrărilor din 
seria „Ceaușescu — opere alese“, 
date fiind deosebita valoare teore
tică și practică a acestora, care 
reprezintă o sinteză strălucită a 
conceptelor privind edificarea so
cialismului în România, pătrunse 
de spiritul revoluționar și no
vator care marchează activitatea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

în cuvîntul său, prorectorul Chen 
Weiren a relevat că relațiile ro- 
mâno-chineze s-au dezvoltat necon
tenit sub impulsul constant al în
țelegerilor și hotăririlor conveni
te de conducătorii de partid și de 
stat ai României și Chinei. Re
centa apariție a volumului al V-lea 
din seria „Ceaușescu — opere 
alese“ este un omagiu adus de po
porul și comuniștii chinezi cu pri
lejul importantei aniversări jubili
are, moment sărbătoresc și pe pla
nul raporturilor chino-române — a 
subliniat vorbitorul.

în numele conducerii Acade
miei, al cadrelor și cursanților, 
au fost adreșate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cele mai calde 
urări de sănătate și viață lungă, 
iar poporului român — urări de 
prosperitate și noi succese in opera 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

în cadrul intilrțirii prietenești, 
Academiei de partid i-a fost ofe
rit un fond de carte românească, 
în care la loc de frunte se află 
lucrări din opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

PHENIAN 21 (Agerpres). — La 
Phenian a avut loc vernisajul ex
poziției omagiale dedicate vieții și 
activității conducătorului Româ
niei. Expoziția omagială se consti
tuie într-o sugestivă retrospectivă a 
drumului de luptă și glorii parcurs 
de poporul român, sub conducerea 
partidului, a secretarului său gene
ral. tovarășul Nicolae Ceaușescu.

în alocuțiunile rostite au fost 
evocate înaltele trăsături de 
înflăcărat patriot, de militant re
voluționar ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, activitatea sa 
neobosită pe arena internațională. 
S-au evidențiat realizările remar
cabile obținute de poporul român 
în opera de construcție socialistă, 
îndeosebi după istoricul Congres al 
IX-lea al P.C.R.. politica externă 
activă, principială și constructivă 
promovată de țara noastră, po
litică indisolubil legată de nume
le și activitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Au fost subliniate relațiile de 
prietenie româno-coreene, care au 
la bază frecventele întilniri și con
vorbiri de la București și Phenian 
între tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Kim Ir Sen.

După vernisajul expoziției a avut 
loc o gală a filmului românesc.

La festivitate au fost prezenți 
Kwon Min Giun, adjunct al șefu
lui Secției pentru relații interna
ționale a C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea. Li In Ghiu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe. O 
Mun Hoen, vicepreședinte al Co
mitetului pentru relații culturale 

cu străinătatea și vicepreședinte al 
Asociației de prietenie coreeano- 
română, funcționari superiori din 
M.A.E. al R.P.D. Coreene.

SOFIA 21 (Agerpres). — La Uni
versitatea „Kiril și Metodiu" din 
Veliko Tirnovo a avut, loc vernisa
jul unei expoziții de carte social- 
politică și istorică. în cadrul că
reia la loc de frunte au fost pre
zentate lucrări in limba română și 
traduceri in limbi străine din opera 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

în alocuțiunile rostite au fost 
reliefate cele mai importan
te date din viața și activita
tea revoluționară ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. contribuția sa 
determinantă la ridicarea Româ
niei pe noi culmi de progres și ci
vilizație, inițiativele și demersurile 
sale vizînd rezolvarea probleme
lor cruciale cu care este confrun
tată lumea contemporană. A fost 
subliniată contribuția directă a 
șefului- statului român la dezvol
tarea pe multiple planuri a rela
țiilor de prietenie și colaborare 
dintre România și- Bulgaria, rolul 
hotăritor al intilnirilor dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov, in continua adincire și di
versificare a acestor raporturi.

A avut loc. totodată, o intîlnire 
cu profesori, asistenți universitari, 
studenți și lectori străini, in cadrul 
căreia au fost expuse pe larg sem
nificația evenimentului. succesele 
fără precedent obținute de po
porul român in anii construcției 
socialiste, cu deosebire in ultimii 
23 de ani, contribuția hotăritoare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
marile transformări petrecute în 
istoria modernă a României.

HELSINKI 21 (Agerpres). — în 
cadrul unei festivități omagiale 
desfășurate in capitala Finlandei au 
fost puse in evidență semnificația 
marelui jubileu. personalitatea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
eroismul și nesecata sa energie, 
activitatea neobosită consacrată 
înfloririi României socialiste, con
tribuția inestimabilă, de largă a- 
preciere internațională, a șefului 
statului român la soluționarea ma
rilor probleme ce confruntă ome
nirea.

O expoziție de fotografii și de 
carte a ilustrat rolul hotăritor al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
elaborarea și înfăptuirea politicii 
interne și externe a României, dia
logul necontenit cu oamenii mun
cii din țara noastră, marile reali
zări și înnoiri obținute de poporul 
român în perioada deschisă de 
Congresul al IX-lea al P.C.R.

Au participat Jaako Kalela, se
cretar general la Președinția Re
publicii. Klaus Tornudd, subsecre
tar de stat în M.A.E. al Finlandei, 
alte cadre de conducere din acest 
minister și din alte instituții gu
vernamentale, Helga • Tammisola, 
vicepreședinte al Partidului Comu
nist Finlandez. Olli Lehto, rectorul 
Universității din Helsinki, repre
zentanți ai organizațiilor de masă 
și obștești, personalități cul'u- 
rale și științifice, oameni de afa
ceri finlandezi, șefi de misiuni di
plomatice acreditați la Helsinki.

BRASILIA 21 (Agerpres). — La 
Biblioteca „Bandeirantes" din Bra
silia a avut loc o festivitate ofi
cială prilejuită de donarea pentru 
fondul bibliotecii a unui set de 
cărți, intre care la loc de frunte 
se află opere ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu apărute in di
ferite țări ale lumii.

Au fost prezentate personalita
tea președintelui României so
cialiste, contribuția sa de o inesti
mabilă valoare la instaurarea unor
relații noi, de colaborare și pace 
în lume, la edificarea unei noi or
dini economice internaționale, la 
făurirea unei lumi mai drepte și
mai bune pe planeta noastră.
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ȘEDINȚA. La Varșovia s-a des
fășurat ședința Seimului R.P. Po
lone. Deputății au examinat și 
aprobat bugetul de stat și documen
tele financiare aferente acestuia, 
prezentate de guvern. La lucrări 
a participat Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de Stat al 
R.P. Polone.

PROBLEMA CIPRIOTA. Secre
tarul general al O.N.U., Javier Pe
rez de Cuellar, a declarat intr-un 
interviu că speră să dea un nou 
impuls negocierilor asupra viitoru
lui Ciprului după alegerile prezi
dențiale ce vor avea loc in această 
țară in luna februarie. Cuellar a 
adăugat că va invita la sediul din 
New York al O.N.U. pe viitorul 
președinte cipriot, precum și pe li
derul turco-cipriot Rauf Denktaș. 
Secretarul general al O.N.U. a re
amintit că a desemnat recent un 
nou reprezentant pentru problema 
cipriotă. în persoana diplomatului 
argentinian Oscar Camilion. care 
va face o vizită la Nicosia după 
desfășurarea scrutinului preziden
țial.

COMUNICAT. Ministrul aface
rilor externe al Angolei, Afonso 
Van Dunem, a conferit cu. un grup 
de congresmeni americani aflați in 
vizită la Luanda, asupra situației 
de criză creată prin agresiunea
R. S.A. in zona sudică a teritoriu
lui Angolei. Partea angoleză a re
levat că guvernul de la Luanda 
înțelege să contribuie la crearea 
unui climat de pace in Africa aus
trală prin aplicarea rezoluțiilor 
O.N.U. Un comunicat al Ministeru
lui de Externe al Angolei infor
mează că la 28 ianuarie vor fi re
luate la Luanda contactele cu
S. U.A. cu prilejul vizitei subsecre
tarului de stat, Chester Crocker.

MESAJ. Primul-ministru al Ior
daniei, Zaid El-Rifai, a efectuat o 
vizită la Damasc, pentru a remite 
un mesaj adresat de regele 
Hussein președintelui Siriei. Hafez 
Al-Assad, asupra situației din re
giune. Potrivit postului de radio 
Damasc, convorbirile pe care Zaid 
El-Rifai le-a susținut cu o serie de 
conducători sirieni s-au axat asu
pra eforturilor vizînd soluționarea 
conflictului dintre Iran și Irak. în 
conformitate cu rezoluțiile O.N.U., 
ca și asupra evoluției raporturilor 
bilaterale.

DECIZIA Statelor Unite de a 
continua să acorde ajutoare finan
ciare grupărilor „Contras1*, a fost 
criticată de ministrul de externe al 
Republicii Nicaragua, Manuel 
D’Escoto. El a arătat că hotărirea 
vine in contradicție cu recentele 
măsuri luate de guvernul sandinist 
pentru instaurarea unui climat de 
pace și destindere in conformitate 
cu Ifotăririle ultimei întilniri la ni
vel inalt de la San Jose, infor
mează agenția I.P.S.

CONSULTĂRI. Ministerele de 
externe ale R.P. Chineze și Japo
niei au convenit ca a VIII-a rundă 
de consultări regulate dintre re
prezentanții acestora să aibă loc la 
Beijing, în zilele de 28 și 29 -ianua
rie — relatează agenția China 
Nouă. Părțile vor proceda, cu acest 
prilej, la un schimb de păreri a- 
supra relațiilor chino-iaponeze și 
a problemelor internaționale de 
interes comun.

CONGRES. La Tokio s-au des
fășurat lucrările congresului ordi
nar al Partidului Liberal-Demo
crat. de guvernămînt. Congresul a 
aprobat programul de activitate al 
partidului pe anul 1988. proclamînd 
intenția guvernului de a promova 
activ o politică de cooperare inter
națională în interesul păcii si bu
năstării generale. Luînd cuvîntul. 
primul-ministru. Noboru Takeshita. 
președintele partidului, a citat 
printre prioritățile guvernului pe 
plan intern frinarea creșterii exa
gerate a preturilor la loturile fun
ciare. El a citat drept o cauză im

portantă a acestei creșteri concen
trarea exagerată a populației, in
dustriei si instituțiilor de stat în 
prefectura Tokio si a propus trans
ferarea unei părți a acestora in 
alte regiuni ale Japoniei.

CONFERINȚA. La Cairo se des
fășoară cea de-a 24-a Conferință a 
Uniunii medicilor arabi, la care 
participă 1 300 de cadre de spe
cialitate din regiune. Pe parcursul 
dezbaterilor vor fi prezentate peste 
200 de referate științifice privind 
chirurgia vasculară, afecțiunile re
zistente la medicație. bolile conta
gioase specifice țărilor arabe, mă
surile sanitare și ultimele tehnici 
medicale și chirurgicale. De ase
menea. vor fi examinate căile de 
coordonare interarabă în dezvol
tarea industriei farmaceutice.

PRECIZARE. Oamenii de știință 
sovietici care explorează calota de 
gheață sud-polară resping ipoteza 
potrivit căreia gheața din această 
zonă a Terrei s-ar putea topi rapid 
și, prin creșterea nivelului apelor 
Oceanului Planetar. ar putea fi 
periclitate orașele situate pe țăr
murile continentelor. relatează 
agenția T.A.S.S. Ei bu constatat, de 
asemenea, inconsistența temerilor 
exprimate în legătură cu desprin
derea. în perioada anilor ’60. a 
unui număr mai mare de aisber
guri de cel de-al saselea continent, 
intrucit, în ansamblu, volumul de 
gheață al calotei sud-polare nu s-a 
redus, ci a crescut chiar din cauza 
activizării unor procese atmosfe
rice.

RATA INFLAȚIEI a înregistrat 
în anul 1987 o creștere de 4,4 la 
sută în Statele Unite — nivelul cel 
mai ridicat din 1981 — a anunțat 
la Washington Ministerul Muncii, 
potrivit agenției EFE.

PAGUBE. Potrivit datelor preli
minare cuprinse într-un raport al 
Consiliului de cooperare regională 
în domeniul agriculturii din Ame
rica Centrală, țările din regiune 
au înregistrat însemnate pagube 
materiale. însumind 166 milioane 
dolari, ca urmare a secetei din anul 
trecut. Recoltele de cereale in re
giune au fost mai mici cu aproxi
mativ 665 000 tone fată de o situa
ție normală, cea mai mare redu
cere inregistrindu-se Ia porumb — 
279 200 tone.

„PROGRESS-34". tn cadrul pro
gramului de asigurare a activității 
în continuare a complexului orbital 
„Mir", in Uniunea Sovietică a fost 
lansată nava cosmică automată de 
transport „Progress-34". Ea trans
portă spre complexul orbital dife
rite materiale necesare activității 
echipajului acestuia, relatează a- 
genția T.A.S.S.

SESIUNE. La New Delhi urmea
ză să se desfășoare. între 6 si 12 
aprilie, lucrările celei de-a Xl-a 
sesiuni a Comisiei O.N.U. pentru 
așezări umane, la care va fi pre
zentat raportul privind Anul inter
national al locuințelor pentru cei 
fără adăpost, s-a anunțat la Nai
robi. unde se află sediul comisiei. 

Pe agenda dezbaterilor figurează și 
strategia globală în domeniul lo
cuințelor pină in anul 2000, că și 
raportul activităților in acest do
meniu. incluzînd perioada inter
mediară 1990—1995, informează a- 
genția kenyană K.N.A.

DEFICIT. Comerțul exterior al 
Franței a înregistrat anul trecut un 
deficit brut de 31.4 miliarde franci 
(peste 5,8 miliarde dolari), a anun
țat la Paris Ministerul Economiei 
și Finanțelor.

CAPTURA. Poliția americană a 
realizat pe aeroportul din Houston 
cea mai mare captură de bani falși 
din istoria ei. Greutatea totală a 
dolarilor falși capturați a fost de 
jumătate de tonă. O dată cu aceasta, 
poliția a capturat și instalațiile 
pentru imprimat bancnote false. în 
total au fost confiscați peste 16 mi
lioane de dolari falși.

ÎNTÎLNIREA consultativă anua
lă a Conferinței pentru coordona
rea dezvoltării țărilor din sudul 
Africii (SADCC) se va desfășura, 
timp de două zile. începînd de la 
28 ianuarie, în localitatea tanza- 
niană Arusha — s-a anunțat ofi
cial la Dar Es Salaam. Reuniunea, 
la care vor participa 600 de dele
gați din cele nouă state membre 
ale SADCC. va lua în dezbatere 
transpunerea in viață a proiectelor 
organizației și va stabili strategia 
privind realizarea unor obiective 
economice in acest an.

-------------------------------------------------------- (

REDUCERE. Ritmul de dezvol
tare a agriculturii la nivelul Pieței I
comune vest-europene a înregis
trat o reducere in anul 1987. care 
s-a manifestat, cu precădere, in ■
diminuarea volumului producției 
— se arată într-un raport anual '
difuzat la sediul C.E.E. din Bru
xelles. După cum transmite agen
ția EFE, condițiile climatice de | 
anul trecut au fost puțin favora
bile acestui sector, iar recoltele au | 
fost inferioare celor prevăzute, atit 
cantitativ; cit și calitativ.

RAVAGIILE FURTUNII. Valuri 
de peste șapte metri înălțime au | 
„măturat" zona de coastă califor-
niană, in urma unei puternice fur- I
tuni declanșate în regiune, prici- j
nuind izolarea mai multor locali
tăți și daune materiale estimate la I 
peste 30 milioane dolari. Din cauza | 
vintului și a valurilor au fost dis
truse instalații portuare, hoteluri, 
căi de comunicație, tn prezent fur- | 
tuna s-a deplasat spre părțile cen
trale ale țării, fiind însoțită de 
ninsori. Stratul de zăpadă a atins | 
pe alocuri 120 cm.

LA LENINGRAD a încetat din | 

viață. în virstă de 85 de ani. cu
noscutul dirijor sovietic Evgheni 
Mravinski. El s-a aflat timp de ju
mătate de secol la pupitcrl orches
trei simfonice a Filarmom .ii din 
Leningrad, cu care a întreprins 
turnee în 25 de țări ale Europei, 
Asiei și Americii.
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