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In pragul aniversării zilei de naștere 

și a peste 55 de ani de activitate 
revoluționară, patriotică 

a tovarășului Nicolae Ceaușescu

MARELUI EROU AL TĂRII, OMAGIUL ȚĂRII
z .. . z

In conștiința națiunii își află un loc du
rabil, alături de momente semnificative ce 
au inriurit profund dezvoltarea sa, alese săr
bători de inimă și cuget ale întregului po
por. Asociem astfel in mod firesc zilelor is
torice ale Congresului al IX-leă,' din miezul 
fierbinte al verii lui 1965, un luminos ia
nuarie aniversar pe care il omagiem în fie
care an cu sentimente de prețuire și recu
noștință pentru militantul comunist a cărui 
eroică activitate revoluționară, patriotică a 
dinamizat ritmul transformărilor socialiste din 
țara noastră, a cărui personalitate puternică 
a răspuns în mod exemplar cerințelor de 
progres ale societății noastre, marilor pre
faceri economice, sociale, culturale și uma

ne pe care le-a cunoscut societatea româ
nească in tot acest răstimp eroic, de măreț 
tumult revoluționar.

Acest moment de aleasă sărbătoare este 
un fericit prilej pentru a omagia cu dra
goste și aleasă prețuire pe militantul co
munist care a făcut de peste 55 de ani dd- 
vada unei inepuizabile energii revoluționa
re în lupta pentru victoria socialismului în 
România, pe strategul înfăptuirilor fără pre
cedent din ultimele două decenii, pe gîn- 
ditorul vizionar și patriotul înflăcărat care a 
pus plenar in valoare uriașele puteri crea
toare ale poporului, pe cel care și-a de
dicat cu consecvență gîndul și fapta solu
ționării constructive a marilor probleme ale 
lumii contemporane.

Omagiind pe conducătorul politic animat 
de idealurile înalte care străbat istoria eroică 
a poporului nostru de luptă necurmată pen
tru libertate și unitate, pe militantul comu
nist care a acționat consecvent pentru întă
rirea unității de gind și faptă a națiunii 
noastre socialiste, a frăției tuturor fiilor pa
triei, ne angajăm să ridicăm pe o nouă 
treaptă, prin faptele noastre, prin noi și 
remarcabile realizări, înfăptuirile acestor ani 
de mărețe împliniri, să dăm noi și viguroa
se expresii unității de neclintit a poporului 
în jurul partidului, al secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu — garanția 
victoriilor de azi și de miine, a succesului 
operei de construcție socialistă pe pămîntul 
României.

Conștiința continuității

Economia modernă a României 
- realizare fundamentală 
a partidului, a poporului

în ansamblul operei revoluționare 
grandioase pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o concepe si în
făptuiește de peste 22 de ani. pentru 
progresul susținut si multilateral al 
societății socialiste românești, pentru 
bunăstarea si fericirea poporului ro
mân, un loc central il ocupă strate
gia făuririi si dezvoltării unei eco
nomii naționale moderne, de mare 
complexitate si competitivitate, ar
monios structurată în profil de ra
mură si teritorial, capabilă să valo
rifice superior efortul poporului nos
tru si să-i integreze în condițiile in
dependentei si suveranității națio
nale in sistemul interdependen
telor tot mai puternice ale eco
nomiei mondiale. înfăptuirea a- 
cestei strategii, arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu încă de la Con
gresul al IX-lea al partidului, este 
un drum lung si greu, pe care nu 
se poate merge decit cu poporul și 
pentru popor, pentru realizarea nă
zuințelor sale din toate timpurile.

în concepția secretarului general 
al partidului, făurirea unei economii 
naționale modeme si armonios 
structurată presupune corelarea or
ganică — in raport cu necesitățile 
și posibilitățile — a producției de 
mijloace de producție cu producția 
de bunuri de consum si servicii, a 
industriei cu agricultura, a bazei de 
materii prime si energetice cu ca
pacitatea, de prelucrare, a produc
ției materiale cu infrastructura si 

Combinatul de oțeluri speciale Tirgoviște — o puternică și modernă unitate industrială a economiei naționale

activitățile social-culturale. a invăță- 
mintului, cercetării științifice, dez
voltării tehnologice cu exigentele 
producției sociale prezente si viitoa
re. in condițiile compatibilității re
ciproce a criteriilor de eficientă eco
nomică cu cele de eficientă socială 
Si ecologică.

Analizind stadiul de dezvoltare a 
forțelor de producție în tara noas
tră, caracterul și structura bazei teh- 
nice-materiale. starea generală a re
partizării acesteia pe teritoriu ca si 
decalajele față de economiile 
dezvoltate, încă la Congresul al 
IX-lea al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta că se impun 
eforturi deosebite pentru a ridica pe 
un plan superior procesul industria
lizării socialiste a tării, pe baza alo
cării unei părți importante din ve
nitul național pentru acumulare si a 
introducerii celor mai noi și eficien
te cuceriri ale științei si tehnicii, 
între industrializare, acumulare si 
făurirea unei economii naționale 
moderne si armonios structurată, in 
profil de ramură și teritorial există 
o interdependentă dinamică, care se 
bazează pe rata înaltă si rational 
structurată a acumulării, pe afirma
rea cu putere a cercetării științifi
ce proprii. „Am alocat, in ultimii 
20 de ani — arăta tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — o treime 
din venitul național pentru fondul de 
dezvoltare... încă de acum 20 de ani 
am pus în fata partidului si poporu

lui necesitatea unui ritm înalt si am 
hotârît să mergem pe această cale, 
subliniind că dacă nu vom acționa 
astfel tara noastră va rămine în 
urmă din punct de vedere al dez
voltării si va fi greu să mai recupe
răm această situație. Acum putem 
spune că am ales o cale bună, justă, 
am dezvoltat puternic patria noas
tră, am transformat-o dintr-o tară 
slab dezvoltată într-o tară industrial- 
agrară. Pe această bază am asigurat 
și creșterea avuției naționale, a ve
nitului national, a retribuției, a ni
velului de trai material și spiritual 
al poporului".

In condițiile creșterii complexită
ții reproducției socialiste lărgite, a 
adincirii diviziunii muncii, luarea 
in considerare a exigențelor noii 
revoluții in știință și tehnică presu
pune ca structura tehnico-producti- 
vă a economiei naționale să se dezvol
te în permanentă —la un înalt nivel 
de competitivitate — capacitatea 
proprie dc reproducție a mijloacelor 
de producție necesare dezvoltării e- 
conomico-sociale si participării efi
ciente la circuitul economic mondial. 
Iată de ce în. concepția secretarului 
general al partidului făurirea și 
dezvoltarea unei economii naționale 
moderne sînt condiționate în mod 
hotărîtor de existența ramurilor și 
subramurilor industriale producătoa
re de mijloace de .producție, de înaltă 
tehnicitate, care să asigure repro
ducției lărgite premisele obiective 

ale reînnoirii sale calitativ superi
oare.

Făurirea unei economii naționale 
moderne si armonios structurată este 
condiționată, in mod hotărîtor. de 
proporția dintre dezvoltarea indus
triei și cea a agriculturii. în concep
ția secretarului general al partidului, 
industria si agricultura formează cele 
două ramuri de bază ale econo
miei românești cu cel mai puter
nic efect de antrenare asupra 
structurii de ramură și teritoriale a 
acesteia, atit prin prisma resurselor 
pe care ele le folosesc, cit și pe baza 
efectelor economico-sociale multiple 
pe care le dezvoltă. în acest context, 
rolul industriei ca ramură modernă 
conducătoare a economiei naționale 
se realizează concomitent cu dez
voltarea intensivă a agriculturii 
socialiste, cu înfăptuirea obiective
lor noii revoluții agrare. Aceste două 
ramuri de bază definesc caracterul 
induslrial-agrar al economiei noastre 
naționale, în plin proces revoluționar 
de modernizare și intensificare a 
producției. Congresul al XIII-lea și 
Conferința Națională ale partidului 
au fundamentat necesitatea optimi-

Prof. univ. dr. 
Alexandru PU1U 
rectorul Academiei de studii 
economice

(Continuare în pag. a V-a)

Există în istorie perioade în care 
creația artistică și literară cunoaș
te adevărate fluxuri, ca inspirație, 
lărgire a orizonturilor gindlrii și 
aprofundare a problematicii omu
lui și a lumii. Este vorba aici de 
acea complexă și imprevizibilă 
condiționare a artisticului de către 
politic, de către mișcarea socială, 
care, în cele din urmă, se consti
tuie și se exprimă prin climatul 
de creație, prin calitatea ideilor și 
avinturilor care populează atmo
sfera spirituală și se repercutează, 
sugestiv. în operele literare. De 
aceea, ori de cite ori vorbim des
pre semnificațiile Congresului al 
IX-lea al partidului pentru creația 
artistică și literară, despre acest 
eveniment situat in planul politi
cului celui mai pur. gîndit 
și făcut posibil de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. avem in me
morie cea mai grăitoare pildă de 
înriurire benefică a artei de către 
un moment de mare răscruce in 
dezvoltarea multiplă a țării noas
tre. Este ilustrarea sugestivă a im
pulsului fertilizator dat de atmo
sfera de largi deschideri, de son
dare a adincurilor resurselor noas
tre ca popor cu o identitate națio
nală ei istorică puternic definită, 
de concentrare a acestor surse de 
creație către comandamentele ma
jore ale dezvoltării României, tra
sate in urmă cu mai bine de două 
decenii. Congresul al IX-lea al 
partidului a redat, cum mereu ne 
place s-o spunem, artistul unelte

CTITORII PENTRU PREZENT, 
CTITORII PENTRU VIITOR

Orașul celor șapte coline 
Iși etalează generos frumu
sețile. Un Iași mustind de 
istorie și. in același timp, 
un Iași ce poartă cu dem
nitate și pregnanță însemne
le Epocii Nicolae Ceaușescu 
— cea mai generoasă etapă 
pentru dezvoltarea orașului, 
ca și pentru a întregii țări. 
„Congresul al IX-lea al 
partidului a deschis și pen
tru Iași, la fel ca și pen
tru alte atîtea localități de 
pe cuprinsul țării, epoca 
trezirii la viață — afirmă 

, primarul municipiului, to
varășul Eugen Nichifor. Iar 
această epocă, punînd te
meliile unei industrii pu
ternice, a avut ca efect 
«schimbarea la fată» a fos
tului tîrg, renașterea sa la 
cotele acestui prezent în- 
suflețitor".

Cuvintele primarului iși 
găsesc, la tot pasul, con
firmarea energică, cu argu
mentele de nezdruncinat 
ale realității. O istorie 
nouă, dînd strălucire moș
tenirii de veacuri, și-a pus 
pecetea pe chipul orașului 
și. filă cu filă, imaginile ei 
sînt însuflețite de evocarea 
unor momente scumpe 
ieșenilor : atît dezvoltarea 
industrială, cit și cea urba
nistică sînt legate de nu
meroasele vizite de lucru 
ale secretarului general 
al nartidului. tovarășul 
Nicolae Ceausescu.

— Cu prilejul unei prime 

lor sale ; scriitorului din România 
i s-au deschis porțile înțelegerii, 
citirii, interpretării, in primul 
rind a ceea ce constituie specifi
citatea poporului din care face 
parte, din care s-a născut, i s-a 
restituit timpul istoric, trecutul de 
luptă și năzuințe multimilenare, 
fără de care este imposibilă abor
darea, cu șanse de dreaptă judeca
re. a prezentului. In același timp, 
în noul climat de edificare a so
cialismului în România, scriitoru
lui i-a fost încredințată menirea 
de mare responsabilitate de a vorbi 
despre unicul autor al tuturor cite 
se zămislesc și se vor zămisli pe 
aceste locuri : poporul. I-a fost 
subliniată cu puterea înțelegerii 
rolului specific al artei misiunea 
de a da mărturie pentru viitor 
despre omul acestui timp, a-i cu
noaște aspirațiile, bucuriile si su
ferințele, succesele și neîmplinirile.

Fondul pe care s-a scris, in ul
timele două decenii, literatură in 
România este constituit din îmbi
narea firească și bogată în semni
ficații a istoriei cu prezentul cel 
mai ardent. Din materia vie a unei 
peri.oade atît de bogate in trans
formări in planul muncii șl vieții 
oamenilor au fost creați eroii căr
ților despre această vreme, foarte 
multi dintre ei avind vibrația de 
mare valoare a artei. Adevărul 
despre istoria noastră, despre cei 
ce-am fost și sîntem a arcuit punți 
către anticiparea de către litera
tură a lumii de miine și a omu
lui ce va veni după noi. Deschi

vizite de lucru — ne evocă 
interlocutorul — la puțină 
vreme după Congresul al 
IX-lea al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
aflat în vizită de lucru la 
Iași, a ținut să străbată 
cu pasul, pornind din cen
tru', drumul pină la „Nico- 
lina“, deci pină în zona in
dustrială a orașului. Pen
tru noi, momentul acesta a 
căpătat valoare de simbol : 
secretarul general al parti
dului ne-a trasat atunci, 
vizionar, portretul Iașiului 
de azi. In locul ulițelor 
strimte, pavate cu piatră 
de rîu, am trasat, după in
dicațiile primite cu acel 
prilej, bulevarde elegante, 
tăiate drept ; drumul spre 
„Nicolina" acelui timp este, 
practic, de nerecunoscut 
acum, cînd centrul este 
legat de platforma indus
trială — ea însăși cu totul 
alta — de un astfel de bu
levard. De asemenea. Să- 
răria. Drumul Păcurarilor, 
alte și alte ulițe ale vechiu
lui Iași nu-și mai recu
nosc decît numele și „firul 
geografic" în noile străzi, 
complet transformate.

Miracolul renașterii „dul
celui tîrg al Ieșilor" la co
tele acestui timp și fără 
a i se altera cu nimic 
comoara moștenirii de 
veacuri constă, de bună 
seamă. în dezvoltarea unei 
puternice industrii, care a 
stat la baza tuturor celor

lalte transformări. La a- 
ceastă dată, Iașiul se află 
printre orașele cu o mare 
putere economică, cu o in
dustrie complexă, cu uni- 
tăți-etalon la nivelul eco
nomiei naționale. Și-au 
făcut apariția ramuri in
dustriale cu totul noi în 
peisajul economic al ora
șului, celo tradiționale, 
precum industria construc
toare de mașini (reprezen
tată prin „Nicolina"), s-au 
impus la cote superioare 
de eficiență și de comple
xitate ; peste 40 de institu
te și de filiale de cercetare 
și-au făcut apariția, trans- 
formînd știința, așa cum a 
cerut în repetate rînduri 
secretarul general al parti
dului, într-o importantă 
forță de producție. între 
atîtea unități de prestigiu
— IMAMUS (întreprin
derea de mașini și agrega
te speciale), „Tehnoton", 
„Metalurgica", întreprin
derea de piese auto și alte
le — un loc aparte, prin 
pondere și prestigiu. îl ocu
pă Combinatul de utilaj 
greu din Iași.

— Port și acum vie în 
suflet, de parcă ar fi fost 
ieri, acea memorabilă zi 
de 31 iulie 1976, cînd, în 
prezența secretarului gene
ral al part’dului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. s-au 
inaugurat lucrările pe plat
forma combinatului nostru
— ne spune inginorul-șcf

derile în plan social și politie de
terminate de secretarul general al 
partidului. prin Congresul al 
IX-lea. ca și prin întreaga suită 
de revelatoare momente politice 
care au avut loc după anul 1965, 
s-au repercutat asupra literaturii 
și într-o altă direcție esențială a 
sa : relația cu viitorul, situarea 
cărții scrise aici și acum în con
textul degajării creatorului în fata 
timpului, sub semnul îndatoririi de 
a surprinde, dintre efemer și tre
cător. durabilul în opere durabile. 
Sentimentul viitorului, conștiința 
continuității străbat întreaga noas
tră viață literară actuală, legind 
generație de generație, operă de 
operă intr-un unic și responsabil 
efort de a sluji năzuințele po
porului. de a fi depozitar al me
moriei sale și. totodată, factor de 
progres, cu adinei răsfringeri în 
conștiințe. Este peisajul spiritual 
complex și dinamic, a cărui exis
tentă se datorează fundamental cli
matului inspirat din gindirea și fap
ta tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Acum, omagiindu-1 pe președintele 
României la aniversarea zilei de 
naștere și împlinirea a peste 55 de 
ani de activitate revoluționară, pa
triotică, cuprindem in 'fierbintile 
noastre urări de fericire și sănă
tate recunoștința adresată omului 
care ne-a chemat să fim noi înși
ne. dimpreună cu angajamentul de 
a servi statornic acest crez.

Dumitru Radu POPESCU

al sectorului mecano-ener- 
getic și de investiții de la 
Combinatul de utilaj greu 
din Iași (C.U.G.), comunis
tul Mihai Mustață. De 
atunci, au fost repetate vi
zite d® lucru pe platforma 
combinatului nostru, jalo- 
nind etape foarte impor
tante în ridicarea acestui 
obiectiv ctitorit de cel mai 
iubit fiu al țării. Și, așa 
cum preconiza secretarul 
general al partidului, 
C.U.G. Iași are astăzi un 
rol deosebit în viața eco
nomică și socială a Iașiu
lui. Pe locul unde se înal
ță construcțiile albastre ale 
combinatului nostru creș
teau altădată buruieni. Po
trivit indicațiilor secretaru
lui general al partidului, 
ne-am înălțat rapid o parte 
din hala de mecano-sudură 
și... combinatul a început 
să prqducă. Cuvîntul de 
ordine a fost, la vremea 
respectivă, „să ne con
struim pe noi înșine". Noi 
ne-am fost cel mai solici
tat furnizor și cel mai exi
gent beneficiar. Am con
struit, astfel, acest gigan
tic combinat, utilat la nivel 
mondial, care realizează 
produse la nivel tehnic 
mond'al.

— De altfel — mai pre- 
Anica FLORESCU 
Manole CORCACJ

(Continuare în pag. a III-a)

--- - CU POPORUL PENTRU POPOR----
„Ceaușescu și minerii!"

Cind m-am întors in Valea 
Jiului de la Conferința Na
țională a partidului, am 
mărturisit ortacilor mei sen
timentul de puternică vibra
ție sufletească, de mândrie 
patriotică pentru faptul că 
am participat la marele fo
rum al comuniștilor, pen
tru faptul că am vorbit 
in fața secretarului general 
al partidului despre proble
mele noastre, despre munca 
de azi a minerilor din Valea 
Jiului, despre viața noastră 
și a familiilor noastre căreia 
„minerul de onoare' al țării" 
ii poartă o grijă deosebită. 
Vorbind la Conferința Națio
nală, am observat cu c.tă 
atenție mă asculta conducă
torul iubit al partidului și al 
țării, l-am exprimat atunci 
recunoștința noastră pentru 
tot ceea ce a făcut și face in 
ridicarea calității muncii și 
vieții minerilor, ale întregu
lui nostru popor. Cu ace
leași gindufi de adincă 
dragoste' și recunoștință 
omagiem astăzi ziua de 
naștere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și împli
nirea a peste 55 de ani de 
eroică activitate revoluționa
ră, patriotică, pusă in slujba 
înfloririi patriei noastre, a 
cauzei socialismului și co
munismului.

După Congresul al IX-lea 
al partidului, in cadrul am
plului dialog al secretarului 
general al partidului cu țara, 
cu poporul muncitor, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
vizitat in citeva rinduri. îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, Valea Jiului. De 
atunci, de la prima vizită de 
lucru din 1966, s-a năs
cut o expresie care a însem
nat legămintul de inimă in
tre conducătorul iubit al 
partidului și al țării și mi
neri. Este expresia dragă 
nouă tuturor pe care o 
intilnim la intrarea in 
mine, pe frontispiciul clădi
rilor : „Ceaușescu și mine
rii", deviza care ne mobili
zează puternic pentru a da 
țării cit mai mult cirbune. 
Au urmat alte vizite de 
lucru, momente emoțio
nante in care secretarul 
general al partidului a 
fost intimpinat cu vibrante- 
manifestări de dragoste și 
adincă stimă și prețuire și cu 
urarea : „Ceaușescu să tră
iască, Valea noastră să-nflo- 
rească !“. Și, de la an la an, 
Valea Jiului a înflorit, iar 
viața noastră, a minerilor, 
s-a schimbat. In anul recent 
încheiat, brigada pe care o 
conduc a realizat sarcinile de 
plan cu mult înainte de ter
men, obținind suplimentar

peste 75 000 tone de cărbune. 
Și in acest an am început 
bine activitatea, fiind hotăriți 
să îndeplinim cu cinste sar
cinile stabilite de cel de-al 
XIII-lea Congres al partidu
lui, privind dublarea produc
ției de cărbune in actualul 
cincinal.

La fiecare chemare a parti
dului, a secretarului său ge
neral, minerii au răspuns 
„prezent" cu fapte. Așa vom 
face și in continuare, asigu- 
rîndu-l pe iubitul nostru con
ducător, pe minerul de onoa
re al țării, că noi, puternicul 
detașament al minerilor, ne 
vom face datoria in mod 
exemplar. O spunem și a- 
cum cu mindrie, ca un an- 
gajament-legămmt față de 
partid, față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu: vom 
munci fără preget pentru a 
da țării cărbunele atît de 
necesar economiei naționa
le, asigurării bazei ener
getice. Însoțim angajamen
tul nostru solemn cu stră
moșeasca urare : Să ne 
trăiți ani mulți și fericiți, 
in deplină sănătate și putere 
de muncă, spre binele și fe
ricirea poporului nostru, pen
tru gloria patriei noastre so
cialiste.

Stefan ALBA
șef de brigadă la mina 
Petrila

îndemnuri memorabile
ln vara anului 1965, la vre

mea secerișului, cu puțin 
timp înainte de Congresul al 
IX-lea al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a 
efectuat, in cimpia Bărăga
nului. prima vizită de lucru 
in calitate de conducător al partidului.

Cu acel prilej, adresin- 
du-se cooperatorilor pre- 
zenți la adunarea popu
lară, secretarul general al 
partidului a spus : „Pornim, 
tovarăși, la un drum înde
lungat care, trebuie să vă 
spun, nu va fi ușor, vp cere 
muncă intensă din partea 
tuturor". Pe acest drum al 
unei agriculturi moderne, de 
înalt randament, secretarul 
general al partidului a fost 
permanent alături de noi, 
muncitorii ogoarelor. îndru- 
mindu-ne și sfătuindu-ne 
cum să lucrăm pentru a ob
ține rezultate din ce in ce 
mai bune.

In toamna anului 1983 cînd 
a fost in mijlocul nostru, 
al cooperatorilor din comuna 
Dor Mărunt, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ne-a ce
rut să aplicăm cu mai mult 
curaj'noile tehnologii de cul
tivare a pământului. Obți
neam recolte bune față de 
anii trecuți: 4 300 kg griu și

9 300 kg porumb la hectar. 
Dar, intr-adevăr, așa cum 
ni s-a arătat, ele nu reflec
tau adevăratul potențial al 
pămintului nostru.

In iulie 1986, cind secreta
rul general al partidului 
ne-a făcut marea cinste de 
a fi din nou in mijlocul nos
tru, aveam recolte mult mai 
mari — 5 300 kg griu și peste 
14 000 kg porumb știuleți la 
hectar. Și atunci tovarășul 
Nicolae, Ceaușescu ne-a 
convins că putem obține mai 
mult prin folosirea intensivă 
a pămintului, prin respec
tarea tehnologiilor stabilite. 
Și am obținut. Desigur, prin 
muncă asiduă, prin perse
verență și indirjire chiar. 
Iar rezultatele din ultimul an 
— 8 534 kg griu, 22 250 kg po
rumb șl 86 820 kg sfeclă de 
zahăr la hectar — de
monstrează că îndemnurile 
și sfaturile secretarului ge
neral al partidului au dat 
roade bogate și ne întăresc 
încrederea că le putem 
depăși.

Obiectivele mari, îndrăzne
țe ale noii revoluții agrare, 
formulate cu atîta claritate 
de secretarul general al 
partidului, ne îndeamnă si 
muncim mai bine, să apli
căm cuceririle științei și teh
nicii agricole, astfel incit să

ajungem la producții-record, 
pe tnăsura potențialului pă
mintului fertil din Bărăgan, 
al dotării tehnico-materiale 
superioare, al .priceperii și 
hărniciei cooperatorilor și 
mecanizatorilor. Anii ce au 
trecut de la Congresul al 
IX-lea al partidului i-am 
presărat cu spice bogate Și 
sîntem hotăriți ca și in con
tinuare, sub conducerea clar
văzătoare a partidului, a 
secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
să muncim mai bine, să ob
ținem rezultate superioare, 
la nivelul cerințelor noii re
voluții agrare.

Cu prilejul acestei scumpe 
aniversări intmilbr noastre, 
adresind un fierbinte gind 
de recunoștință mult stima
tului și iubitului conducător 
al partidului și al țării pen
tru tot ce a întreprins și în
treprinde pentru moderni
zarea agriculturii, pentru în
florirea satului românesc, ii 
adresăm tradiționala urare 
„La mulți ani !“ spre binele 
poporului, spre prosperitatea 
patriei.

Constantin POPA
Erou al Muncii Socialiste, 
președintele C.A.P.
Dor Mărunt, județul Călărași

Inscripții pe monumentul Unirii
Există o zi in ianuarie cînd imi 

pare că obeliscul ce domina 
piața centrală a orașului i oc- 
șani pare a căpăta un plus de 
inălțimo și strălucire... In acele 
clipe bronzul patinat al basorelie
fului se deschide, pină in cele mai 
ascunse articulații ale sale, pentru 
a deveni un uriaș album. Chipurile 
înaintașilor prind viață, lumina 
este proiectată intr-un arc tempo
ral precis și, în plină zi. parcă 
auzi cum vorbește istoria...

Sunetele au limpezimi de argint.
Dimitrie Brătianu spune : „Uni

rea este suflarea poporului român, 
ea este glasul României. Unirea 
principatelor nu-i o unire de ele
mente eterogene ; ea e unire de 
români cu românii"...

Mihail Kogălnlceanu spune : 
„Unirea Moldovei cu Muntenia re
prezintă cheia boitei fără de care 
s-ar prăbuși tot edificiul națio
nal"...

24 ianuarie 1859 — „Zi de aur a 
veacului"...

Vorbind despre marele eveniment 
consemnat în urmă cu 129 de ani, 
genialul conducător al partidului și 
statului nostru. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, afirma : 
„Alcătuirea statului român național 
unitar nu este un dar. rezultatul 
unor conferințe internaționale, ci 
rodul luptei neobosite duse de cele 
mai înaintate forțe ale societății, 
de masele largi populare pentru 
unire, produsul legic al dezvoltării 
istorice, sociale si naționale a 
poporului român".

FOCȘANI, 1988. Ca de fiecare 
dată în ianuarie — deschi
dere de drum și anotimp — 
în „orașul unirii" istoria trece din 
literă și semn în viată, se apropie

de sufletele oamenilor ca un poem 
al trăirilor profunde.

Actul de la 24 ianuarie a marcat 
un moment important în înfăptui
rea năzuințelor seculare ale po
porului. Unirea cobora din vis în 
realitate, umplea inimile cu lăsta
rii bucuriei perene. In stemele

Tr. OLTEANU
(Continuare in pag. a V-a)
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FIERBINTE OMAGIU CELUI MAI IUBIT FIU 
AL POPORULUI, TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, 

cu Meiul uniatei aniversări a zilei de naștere si a peste 55 de ani de activitate revoluționarăîl
Sesiunea solemnă organizată de Academia Republicii Socialiste România

Academia Republicii Socialiste 
Romănia a organizat, vineri, o se
siune solemnă dedicată aniversării 
zilei de naștere și a peste 55 de 
ani de eroică activitate revoluționa
ră a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

Sesiunea, desfășurată sub generi
cul „Rolul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in dezvoltarea 
științei și culturii românești contem
porane", a. reunit, in aula Acade
miei. membri ai celui mai înalt for 
științific al tării, miniștri, cadre de 
conducere din instituții centrale, re
prezentanți ai vieții științifice și cul
turale. cadre didactice din învăță- 
mintul superior, cercetători, alți spe
cialiști din diferite sectoare de ac
tivitate.

Deschizind lucrările sesiunii, acad. 
Ion Ursu, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Național al Științei si în- 
vățâmintului, a dat expresie senti
mentelor de profundă dragoste și 
aleasă prețuire cu care oamenii de 
știință, din invățămint, cultură și 
artă, intelectualitatea României so
cialiste îl înconjoară pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Erou între eroii 
neamului, ctitorul României socialiste 
moderne. mîndriei lor patriotice de a 
fi dobîndit în perioada inaugurată de 
Congresul al IX-lea al P.C.R. un rol 
de excepțională insemnătate in pro
movarea progresului, atît in sfera 
producției materiale, cit și in per
fecționarea relațiilor sociale, in for
marea omului nou. constructor con
știent al socialismului și comunis
mului în patria noastră.

în comunicarea „C o n t r i b u ț ia 
hotărîtoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea 
științei si culturii românești, Ia îm
bogățirea patrimoniului cunoașterii 
universale", prezentată de acad. 
Radu Voinea. președintele Acade
miei Republicii Socialiste România, 
se evidențiază aportul deosebit al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
așezarea cercetării științifice si a 
dezvoltării tehnologice pe baze mo
derne, la angajarea lor în soluțio
narea problemelor concrete, actuale 
si de perspectivă ale dezvoltării tării.

Relevind că in concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu aplicarea cuce
ririlor științei a devenit 'o condiție 
esențială a progresului fiecărei na
țiuni. în comunicare se evidențiază : 
Aceasta a devenit un principiu ce 
se reflectă concret în documentele 
celui de-al IX-lea Congres al parti
dului, care a marcat si in ceea ce 
privește politica in domeniul cerce
tării științifice o cotitură radicală. 
Conducerea activității științifice a 
fost încredințată tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu. 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-vice- 
prim-ministru al guvernului. întrea
ga cercetare științifică fiind organi
zată pe baze noi.

în legătură cu principalele coordo
nate ale activității culturale în țara 
noastră. în comunicare se subliniază 
valoarea deosebită a concepției secre
tarului general al partidului, conform 
căreia omul nou nu trebuie să fie 
doar un simplu consumator de artă, 
ci și un creator, aceasta fiind însăși 
rațiunea pentru care a luat ființă 
Festivalul național „Cîntarea Româ
niei".

în comunicarea „Opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — expresie teore
tică fundamentală a strategiei parti
dului de dezvoltare eoOnomico-socială 
a României", prezentată de Emilian 
Dobrescu, membru corespondent al 
Academiei, ministru secretar de stat 
la Comitetul Național pentru Știință 
și Tehnologie, se spune : Manifesting! 
cel mai înalt spirit de responsabili
tate față de interesele supreme ale 
poporului. Congresul al IX-lea — din 
inițiativa istorică a secretarului ge
neral al partidului — a inaugurat 
un susținut proces de acumulare so
cialistă.

Marile înfăptuiri dobindite in anii 
socialismului au permis României să 
depășească înapoierea economico- 
socială, să parcurgă treptele stadiului 
de țară în curs de dezvoltare, aflîn- 
du-se acum în faza tranzitorie spre 
stadiul de țară mediu dezvoltată — 
obiectiv primordial al actualului plan 
cincinal.Potrivit prevederilor Programului 
de cercetare științifică, dezvoltare 
tehnologică și introducere a progre
sului tehnic în perioada 1986—1990 
— elaborat sub conducerea directă a 
tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu — activitatea de 
cercetare va trebui să aducă o con
tribuție deosebită la dezvoltarea bazei 
energetice și de materii prime a țârii, 
să asigure creșterea substanțială a 
nivelului tehnic și calitativ al produ
selor. Comunicarea subliniază că. în- 
cepind cu Congresul al IX-lea. parti
dul nostru — prin aportul determinant 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu. al 
tovarășei Elena Ceaușescu — și-a 
fundamentat o strategie pe termen 
lung, in care știința se asociază 
indestructibil cu progresul social, 
independența națională, pacea și co
laborarea intre popoare.

în comunicarea „Concepția tova
rășului Nicolae Ceaușescu cu privire 
la rolul științei și tehnologiei în edi
ficarea societății socialiste multilate
ral dezvoltate", prezentată de Mihail 
Florescu, membru corespondent al 
Academiei, ministru secretar de stat 
la Comitetul Național pentru Știință 
și Tehnologie, se spune : Cu o vi
ziune științifică de mare perspecti
vă, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
enunțat teza cu privire la rolul ho- 
tăritor al științei în dezvoltarea eco
nomico-socială a țării, pe aceasta 
bază organizîndu-se o amplă rețea 
de institute și centre de cercetare 
științifică și tehnologică, precum și 
introducerea în practica socială a 
marilor descoperiri din revoluția ștl- 
ințifico-tehnlcă contemporană.

Esența politicii partidului in do
meniul științei și tehnologiei este de 
a da proporții sociale actului de 
creație științifică și tehnică, dead 
asigura o bază umana și materială 
corespunzătoare, o strategie și o 
orientare in concordanță cu marile 
țeluri pe care și le-au propus parti
dul și poporul în construirea socie
tății socialiste din țara noastră.

Expresie a înaltei preocupări pen
tru dezvoltarea științei — se arată în 
comunicare — a sprijinului și în
crederii acordate creației tehnico-

TELEGRAMA ADRESATĂ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 

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

președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România
Mult iubite ți stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
însuflețiți de cele mai alese sentimente de înaltă 

prețuire, profundă admirație și nețărmurită recunoș
tință, participanții la Sesiunea solemnă a Academiei 
Republicii Socialiste Romănia, consacrată omagierii 
luminoasei dumneavoastră zile de naștere și eroicei 
activități revoluționare de peste 55 de ani, vă roagă cu 
deosebit respect să primiți cele mai calde felicitări, 
impreună cu urarea de viață indelungată, in deplină 
sănătate și putere de muncă, pentru a conduce pe mai 
departe, cu aceeași dăruire comunistă, patriotică, parti
dul și poporul pe cele mai inalte piscuri ale civilizației 
socialiste și comuniste.

Viața și activitatea dumneavoastră, care se identi
fică de peste cinci decenii și jumătate cu lupta glo
riosului nostru partid comunist, ilustrează inaltul pa
triotism, exemplara' dăruire și abnegație revoluționară 
cu care v-ați consacrat, din cei mai tineri ani, înfăp
tuirii aspirațiilor supreme de libertate socială, inde
pendență, progres și bunăstare ale poporului român, 
triumfului socialismului și comunismului in patria 
noastră, cauzei păcii, înțelegerii și colaborării intre 
popoare.

Sesiunea solemnă a relevat cu pregnanță și deplină 
satisfacție că in perioada pe care cu îndreptățită mîn- 
drie patriotică o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu", 
creația materială și spirituală din țara noastră a be
neficiat, din inițiativa ,și cu contribuția dumneavoas
tră hotărîtoare, determinantă, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, de un program clar și 
realist, în ansamblul căruia știința ocupă un loc de 
o exoepțională insemnătate. Știința și cultura româ
nească se mîndresc că dumneavoastră, gloriosul con
ducător al partidului și statului nostru, sînteți un gin- 
ditor de uriașă cuprindere, rigoare și profunzime, un 
eminent om de știință care, puternic angajat in dez
voltarea creatoare a materialismului dialectic și isto
ric, ați deschis in permanență științei, gindirii econo
mice și social-politice noi orizonturi, un imens front de 
lucru in direcții novatoare, asigurind un inepuizabil 
izvor de idei și concepte pentru întreaga activitate 
teoretică și practică a partidului și statului.

Vă sintem profund recunoscători pentru faptul că 
dumneavoastră ați ridicat știința și invățămintul la 
statutul și răspunderile unei autentice forțe de pro
ducție, izvor de avuție națională, factor fundamental

PARTICIPANȚII LA SESIUNEA SOLEMNA A

științifice, în 1973 Consiliul Național 
pentru Știință și Tehnologie a fost 
reorganizat ca organ de partid și de 
stat însărcinat cu aplicarea politicii 
partidului în acest domeniu, con
ducerea sa fiind încredințată to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, personalitate de 
prestigiu a vieții politice și științifice 
din țara noastră, om de știință de 
reputație internațională.

In continuare, comunicarea pune 
pe larg . în evidență preocu
parea statornică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru creșterea 
rolului științei in înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare a țării, ce
rințele formulate de secretarul 
general al partidului de a se acționa 
cu hotărîre pentru legarea mai strîn- 
să a cercetării cu producția, cu în- 
vățămîntul.

Acad. Ioan Anton, vicepreședinte 
al Academiei Republicii Socialiste 
România, a prezentat comunicarea 
„Rolul tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în dezvoltarea ramurilor de vîrf ale 
industriei românești în contextul re
voluției tehnico-științifice contempo
rane". Reliefîndu-se faptul că in an
samblul strategiei progresului Româ
niei locul central îl ocupă opera de 
industrializare, in comunicare se 
subliniază : în expresia sa actuală, 
această strategie are la'bază con
cepția realistă, clarvăzătoare, profund 
științifică elaborată după Congresul 
al IX-lea al partidului, cu aportul de 
inestimabilă valoare al secretarului 
general al partidului, care a plasat 
pe noi coordonate întreaga politică 
de dezvoltare industrială a țării.

în comunicare sînt evidențiate pe 
larg realizările prestigioase obținute 
în dezvoltarea cu prioritate a unor 
ramuri și domenii de vîrf. purtă
toare ale progresului tehnic, care au 
influențat hotăritor progresele în
semnate înregistrate in ultimele 
două decenii de întreaga economie 
românească. Sînt relevate. în acest 
context, succesele dobindite în ener
getică. industria extractivă, metalur
gie. construcții de mașini, chimie și 
petrochimie, electrotehnică și elec
tronică. in tehnica de calcul și pro
ducția de roboți industriali, sectoare 
în care se realizează un mare număr 
de echipamente, instalații, aparatu
ră, precum și tehnologii moderne, 
competitive cu cele mai bune reali
zări pe plan mondial.

Omagiul pe care întreaga noastră 
națiune il aduce cu dragoste și 
recunoștință celui mai stimat și 
iubit fiu al său. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — se spune in 
comunicare — reflectă sentimentele 
de satisfacție și legitimă mindrie de 
a avea in fruntea partidului și sta
tului un conducător a cărui viață și 
exemplară activitate de adevărat re
voluționar răspunde la cel mai înalt 
grad aspirațiilor scumpe ale poporu
lui român.

Comunicarea „Dezvoltarea pu
ternică a industriei chimice — 
strălucită realizare a Epocii 
Nicolae Ceaușescu", prezentată de 
acad. Cristofor Simionescu, vicepre
ședinte al Academiei Republicii So
cialiste România, pune in evidență 
faptul că viziunea novatoare a secre
tarului general al partidului ■privind 
promovarea cercetării științifice pro
prii, in directă conexiune cu nevoile 
societății, alinierea acesteia la cele 
mai înaintate descoperiri pe plan 
mondial a luminat întregul drum 
parcurs de la cel de-al IX-lea Con
gres al P.C.R.. definind o întreagă 
epocă in istoria României moderne.

Devenite pirghii esențiale ale 
progresului social — se arată 
în comunicare — știința si edu
cația se dezvoltă ascendent sub 
îndrumarea tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, pre

ședintele Consiliului Național al Ști 
inței și învățămintului.

Comunicarea subliniază că în ști
ințele chimice întreaga investigație 
este coordonată după un plan unic 
și direcții prioritare, pe domenii, de 
Institutul Central de Chimie, condus 
de un consiliu științific, in fruntea 
căruia se află tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu. fapt 
care garantează atit valorificarea op
timă a forțelor și mijloacelor de cer
cetare, cit si acordul deplin dintre 
tematica abordată și cerințele eco- 
nomico-sociale ale țării.

în încheierea comunicării se sub
liniază : Știința și industria chimică 
constituie unul din multiplele exem
ple convingătoare ale justeții poli
ticii partidului in domeniul edifică
rii economico-socială cu forțe pro
prii. prin valorificarea potențialului 
material și uman de care dispunem, 
prin stimularea geniului creator, a 
inteligenței și voinței poporului nos
tru, într-o etapă istorică pe care 
o denumim, pe drept, „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

în comunicarea „Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — inițiatorul și 
promotorul consecvent al noii revo
luții agrare în România, pe baza ce
lor mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii", prezentată de acad. 
Nicolae Giosan, președintele Marii 
Adunări' Naționale, se spune : Cu
noscător profund al realităților a- 
grare din țara noastră, secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a fundamentat 
cu clarviziune teze originale, cuteză
toare referitoare la locul și' rolul 
agriculturii în ansamblul economiei 
naționale, acționînd cu consecvență 
pentru realizarea neabătută a obiecti
velor privind dezvoltarea și moder
nizarea acestei ramuri.

Este un merit deosebit al tova
rășului Nicolae Ceaușescu de a fi 
reconsiderat în mod revoluționar 
teoria și practica dezvoltării agricul
turii, acționînd stăruitor ca aceasta 
să devină o ramură de bază a eco
nomiei naționale. Noua revoluție 
agrară, concepută și inițiată pe plan 
teoretic și practic de secretarul 
general al partidului, reprezintă 
calea sigură și, totodată, instrumen
tul unei vaste opere de transformare 
revoluționară, pe baza celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii, a 
agriculturii.

Ferm hotărîți să asigurăm o îmbi
nare organică între cercetarea funda
mentală si cea aplicativă, vom situa 
în centrul preocupărilor noastre în
făptuirea exemplară a programului de 
cercetare științifică si dezvoltare teh
nologică pe anii 1981—1990 și direc
țiile principale pină îh anul 2900, 
elaborat sub conducerea directă și cu 
contribuția determinantă a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. a tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. pentru generalizarea în 
producție a rezultatelor cercetărilor 
științifice.

în comunicarea prof. Constantin 
Arseni, președintele Academiei de 
științe medicale, intitulată „Științele 
medicale in slujba apărării stării de 
sănătate a poporului român — com
ponentă esențială a gindirii secre
tarului general al Partidului Co
munist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu", se arată că în 
concepția conducătorului partidului și 
statului nostru se cristalizează ideile- 
forță integratoare ale cunoașterii cu 
aplicarea practică, ale cercetării cu 
învățămîntul și producția.

în acest chip — se spune în 
comunicare — întregul sistem 
strategic cîștigă o coerență și o am
plitudine crescîndă, avind drept 
centru vital Consiliul Național al 
Științei și învățămintului, aflat sub

în înfăptuirea Programului partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism.

Cu ales respect, vă exprimăm, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cea mai înaltă gratitudine pen
tru prezența dumneavoastră permanentă in mijlocul 
nostru, impreună cu tovarășa academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, distins om politic și savant 
de largă recunoaștere internațională, indrumînd și 
orientind neobosit întreaga activitate de cercetare ști
ințifică și tehnologică din țara noastră, participind 
efectiv la elaborarea și transpunerea in viață a tu
turor obiectivelor primordiale ale științei.

Participanții la Sesiunea solemnă organizată de Aca
demia Republicii Socialiste România, dind o înaltă 
apreciere intregii dumneavoastră activități, vă adre
sează din adîncul inimilor, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, și cu acest prilej aniversar, 
cele mai respectuoase mulțumiri pentru minunatele 
condiții de viață și muncă create oamenilor de ști
ință și cultură din patria noastră, pentru grija deo
sebită și atenția statornică pe care le acordați afir
mării plenare a tuturor domeniilor științei și culturii, 
ridicării prestigiului spiritualității românești in lume.

Orientarea activității Academiei Republicii Socialiste 
România, concentrarea si mobilizarea superioară a for
țelor din institutele centrale de cercetare, din învă- 
țămînt și academiile de profil, realizate sub îndru
marea directă a tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. personalitate marcantă a vieții noas
tre politice și științifice, ilustru savant de renume mon
dial, au determinat punerea tot mai puternică în va
loare a potențialului din cercetarea științifică și în- 
vățămint, aducindu-sî o contribuție remarcabilă la dez
voltarea tehnologică și introducerea progresului teh
nic.

Rugîndu-vă să primiți, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, expresia celor mai alese sen
timente de siimă și profundă gratitudine pe care vi 
Ie purtăm, dăm g!as angajamentului nostru solemn 
de a acționa cu înaltă răspundere, în spirit revolu
ționar, pentru a spori contribuția științei, învățămân
tului și culturii la înfăptuirea prevederilor de plan 
pe anul 1988 și pe inlregul cincinal, a programelor 
de dezvoltare economico-socială a patriei, a hotărîri- 
Ior Congresului al XHI-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului, pentru înaintarea fermă pe calea lumi
noasă a socialismului și comunismului a patriei noas
tre scumpe. Republica Socialistă România.
ACADEMIEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

conducerea de înaltă prestanță 
științifică și prestigiu de largă 
recunoaștere ale tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu, 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui.

în cercetarea științifică medicală, 
impactul politicii sanitare a parti
dului. al concepției secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. s-a manifestat, 
in primul rind, prin concentrarea 
eforturilor de cercetare în vederea 
creșterii eficienței apărării stării do 
sănătate a poporului român. în a- 
cest sens, trebuie subliniate planu
rile complexe de cercetare, elabo
rate din indicația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. axate pe princi
palele probleme privind promovarea 
și protecția sănătății populației.

Potrivit concepției tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cercetarea știin
țifică medicală s-a orientat, in pa
ralel, spre dezvoltarea bazei tehnice 
și materiale proprii a ocrotirii să
nătății, îmbunătățirii asistentei me
dicale . preventive și curative, folosi
rii unor metode și tehnici moderne.

în comunicarea „Concepția to
varășului Nicolae Ceaușescu cu pri
vire la rolul istoriei in educarea re- 
voluționar-patriotică și formarea 
conștiinței socialiste a omului nou", 
prezentată de acad. Ștefan Pascu, 
membru al Prezidiului Academiei 
Republicii Socialiste România, se 
spune : Din multitudinea de proble
me prezente în opera și gindirea 
secretarului general al partidului, 
unele se remarcă cu deosebire, prin 
însemnătatea lor, legătura legică și 
logică diritre trecutul, prezentul și 
viitorul poporului român, care în
seamnă permanență și continuitate, 
tradiție și experiență ; lupta pentru 
dreptate și libertate, pentru indepen
dență și unitate ; rolul maselor 
populare în făurirea istoriei, metodă 
și concepție în scrierea istoriei ; 
rolul istoriei în educarea revoluțio- 
nar-patriotică și conștiinței socialis
te : învățămintele lepției istoriei 
pentru prezent și viitor.

în continuare, după ce se prezintă 
pe larg aceste concepte. în comuni
care se subliniază : Asemenea idei- 
forță constituie rațiunea existentei și 
luptei Partidului Comunist Român, 
care își trage seva și vitalitatea din 
glorioasa istorie de milenii a po
porului nostru, din toate evenimen
tele și luptele desfășurate de-a 
lungul vremurilor.

în comunicare este relevată 
importanța pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o acordă educa
ției patriotice a fiecărui cetățean, cu 
deosebire a tinerei generații, în spi
ritul dragostei față de patrie, față 
de națiunea noastră socialistă.

îndreptîndu-și gindurile ' către 
istoricii români — se spune in comu
nicare — tovarășul Nicolae Ceaușescu 
le pretinde să dovedească în întreaga 
lor activitate un înalt spirit revo
luționar, combativ, militind cu toată 
energia și forța împotriva- curentelor 
reacționare, a tendințelor de falsifi
care și denaturare a adevărului 
istoric.

în încheierea sesiunii, într-o atmos
feră de puternică vibrație patriotică, 
participanții au adresat o telegramă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, președinte de 
onoare al Academiei Republicii So
cialiste România.

SIMPOZIOANE,
Vineri a avut loc în Capitală 

simpozionul omagial „Concepția 
științifică, novatoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind parti
ciparea oamenilor muncii la condu
cerea activității economice și sociale, 
a intregii societăți, la Înfăptuirea 
Programului partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și Înaintare a României spre 
comunism", organizat - de CONSI
LIUL CENTRAL AL UNIUNII GE
NERALE A SINDICATELOR DIN 
ROMÂNIA.

Participanții au adresat, într-o at
mosferă însuflețită, o telegramă to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, în care se arată :

Mîndri de prezentul și viitorul 
luminos al României, participanții la 
simpozionul omagial își unesc gindu
rile și șimțărpintele lor cu cele ale 
întregii națiuni, pentru a vă exprima 
fierbintea dragoste, adincul res
pect și recunoștința față de dum
neavoastră. marele și strălucitul erou 
între eroii neamului, ctitorul de ge
niu al României socialiste moderne, 
ilustră personalitate a lumii con
temporane.

Aducîndu-vă omagiul de mimă și 
conștiință pentru tot ceea ce ați fă
cut și faceți pentru prosperitatea pa
triei socialiste, membrii de sindicat 
își exprimă profunda lor recunoștin
ță pentru cadrul instituționalizat. 
unic în felul său. pe care l-ați reali
zat în vederea asigurării participării 
efective, nemijlocite, a tuturor oame
nilor muncii la conducerea societății, 
prin care își exercită prerogativele 
lor de făuritori conștienți ai propriu
lui destin.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că sindicatele vor 
acționa cu întreaga lor capacitate 
politică și organizatorică pentru a 
uni și mai puternic eforturile oame
nilor muncii in vederea înfăptuirii 
neabătute a obiectivelor stabilite de 
Congresul al XIII-lea și Conferința 
Națională ale partidului, pentru în
deplinirea exemplară a sarcinilor 
planului național unic pe 1988 și a 
prevederilor programelor speciale, 
însuflețiți de pilduitorul dumnea
voastră exemplu, vă asigurăm că 
sindicatele vor milita cu toată ener
gia in activitatea lor internațională 
pentru înfăptuirea politicii externe a 
partidului și statului nostru.

La zi de sărbătoare pentru între
gul nostru popor, vă urăm, din adîn
cul inimii și conștiinței, mult stima

te și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
viață îndelungată, multă sănătate și 
putere de muncă pentru a conduce 
poporul nostru pe mai departe, spre 
noi și tot mai mărețe împliniri pe 
calea civilizației și progresului, a 
triumfului comunismului în scumpa 
noastră patrie. Republica Socialistă 
România.

★
La MINISTERUL AFACERILOR 

EXTERNE a avut loc simpozionul 
omagial „Contribuția hotărîtoare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
afirmarea puternică a României so
cialiste în viața internațională; înal
tul prestigiu al conducătorului parti
dului și statului nostru pe toate con
tinentele. ca Erou al păcii în lupta 
pentru o lume mai bună și mai 
dreaptă".

în telegrama adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, se spune :

, Comuniștii, toți oamenii muncii din 
Ministerul Afacerilor Externe. în de
plină unitate cu toți cetățenii pa
triei, vă adresează, din adincul ini
milor, cele mai călduroase felicitări 
și urări de sănătate, viată lungă și 
nesecată putere de muncă pentru a 
conduce România socialistă, sub stin
dardul Partidului Comunist Român, 
pe drumul comunismului victorios, 
în personalitatea dumneavoastră, 
strălucit conducător de neam și țară, 
națiunea omagiază fiul său cel mai 
iubit, marele său Erou, personalitate 
de seamă a lumii contemporane, mi
litant de frunte al mișcării comu
niste și muncitorești internaționale.

Marile înfăptuiri obținute în toate 
domeniile vieții economico-sociale 
din patria noastră sînt indisolubil 
legate de gindirea politică și pildui- 
toarea dumneavoastră activitate. De 
aceea, cu sentimente de înaltă min
drie patriotică, toți fiii neamului 
numesc perioada care a trecut de la 
istoricul Congres al IX-lea al .parti
dului „Epoca Nicolae Ceaușescu".

Eminentă personalitate a lumii 
contemporane, dumneavoastră ați 
dobîndit un loc de cinste in rindul 
celor mai de seanță oameni politici 
și de stat ai zilelor noastre, datorită 
forței ideilor și inițiativelor. jus
teții și umanismului acțiunilor pe 
plan internațional, conferind Româ
niei, politicii sale de pace, colabo
rare și apărare a drepturilor po
poarelor la viață, la libertate, un 
prestigiu fără precedent. Respectul 
și prețuirea de care se bucură 
România socialistă pe toate meri
dianele lumii sînt mărturia elocven
tă a prodigioasei activități pe care 
o desfășurați pentru dinamizarea 
capacității popoarelor ca. prin efor
turi unite, să pună stavilă războiu
lui, înarmărilor nucleare, să facă să 
triumfe rațiunea, pacea și colabo
rarea in lume.

Ne angajăm solemn ca. urmînd 
exemplul dumneavoastră luminos de 
viață și activitate revoluționară, să 
contribuim cu întreaga noastră ca
pacitate și putere de muncă la trans
punerea in practică a indicațiilor si 
orientărilor prețioase pe care ni le 
dați. pentru înfăptuirea exemplară 
a sarcinilor ce ne revin din hotări- 
rile istorice ale celui de-al XIII-lea 
Congres și ale Conferinței Națio
nale ale Partidului Comunist 
Român.

★
„Contribuția hotărîtoare a secre

tarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. la dez
voltarea și perfecționarea activității 
de comerț exterior și cooperare eco
nomică internațională", este titlul 
simpozionului organizat de MINIS
TERUL COMERȚULUI EXTERIOR 
SI COOPERĂRII ECONOMICE IN
TERNAȚIONALE. în telegrama a- 
dresată de participant tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, se spune :

La aniversarea zilei de naștere șl

MANIFESTĂRI POlfflCO-EDUCATIVE
a peste 55 de ani de eroică activita
te revoluționară, într-o deplină uni
tate de gînd și voință, comuniștii, 
toți oamenii muncii din Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale vă adu
cem un fierbinte omagiu dumnea
voastră, cel mai iubit fiu al po
porului, înflăcărat militant revolu
ționar și patriot, ctitorul României 
socialiste moderne, personalitate 
proeminentă a lumii contemporane, 
erou al păcii și înțelegerii între po
poare.

Este omagiul adus dumneavoastră, 
conducător iubit, care, în condițiile 
unei complexități fără precedent a 
situației mondiale, ați elaborat. în
tr-o unitate dialectică, politica inter
nă și externă a partidului și statu
lui în deplină concordanță cu aspi
rațiile vitale ale poporului român, cu 
interesele generale ale cauzei socia
lismului, păcii, securității și colabo
rării internaționale. Demnitatea fără 
precedent la care a urcat azi pe plan 
mondial țara noastră poartă ampren
ta ilustrei dumneavoastră personali
tăți, cuvintele Ceaușescu — România 
fiind cunoscute și rostite cu admi
rație In întreaga lume.

Puternic însuflețiți de îndemnurile 
dumneavoastră mobilizatoare, de ac
tivitatea neobosită ce o consacrat! 
binelui și propășirii patriei, vă încre
dințăm că nu vom precupeți nici un 
efort și că vom acționa cu toată 
fermitatea și puterea noastră de 
muncă pentru înfăptuirea neabătută, 
într-un climat de înaltă exigență, a 
sarcinilor complexe ce ne revin din 
hotăririle Congresului al XIII-lea și 
Conferinței Naționale ale partidului.

Vă rugăm să ne permiteți, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să vă adresăm 
din adîncul inimii, cu deosebit res
pect, urarea să ne trăiți întru multi 
ani, împreună cu mult stimata tova
rășă Elena Ceaușescu, pentru înde
plinirea istoricei dumneavoastră mi
siuni de a conduce destinele scumpei 
noastre patrii, pentru binele și pros
peritatea poporului român, pentru 
gloria și măreția României socialiste.

■k
Participanții la simpozionul oma

gial „Epoca Nicolae Ceaușescu — 
epoca marilor împliniri în dezvol
tarea activității de educație fizică și 
sport în Republica Socialistă Româ
nia", cane a avut loc in Capitală, or
ganizată de CONSILIUL NAȚIO
NAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA 
ȘI SPORT, au adresat tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, o telegramă, in 
care se arată :

în numele sportivilor, tehnicieni
lor și activiștilor mișcării sportive 
din întreaga țară, dăm glas senti
mentelor de nețărmurită dragoste și 
fierbinte recunoștință și ne expri
măm înalta stimă și prețuire față 
de dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovJrășe Nicolae Ceaușescu, 
Ctitor al României socialiste moder
ne, înflăcărat revoluționar patriot, 
personalitate proeminentă a lumii 
contemporane, făuritorul unei mo
numentale opere constructive ce va 
rămine peste veacuri mărturia celei 
mai glorioase epoci din multimi
lenara istorie a patriei, pe care în
treaga națiune o numește cu min
drie „Epoca Nicolae Ceaușescu".

Exprimăm și cu acest prilej 
profunda stimă și aleasa prețuire a 
sportivilor țărit față de tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, eminent om politic și sa
vant de largă recunoaștere interna
țională, care, alături de dumneavoas
tră, desfășoară o vastă activitate 
pentru propășirea patriei, pentru 
progresul neîntrerupt al științei, in- 
vățămîntului și culturii românești.

Pentru sportul românesc, anii de 
după istoricul Congres al IX-lea, al 
partidului au fost ani de continuă 
afirmare. S-a creat un sistem națio
nal de educație fizică și sport în 
care „Daciada", organizată din 
strălucita dumneavoastră inițiativă, 
a contribuit la continua dezvoltare a 
mișcării sportive. Bilanțul sportului 
românesc de performanță este ex
primat convingător prin cele 1 696 
de medalii obținute în anii Republi
cii, din care 1 505 au fost cîștigate 
în perioada 1965—1987, dintre aces
tea 388 fiind de aur.

Aniversarea zilei dumneavoastră 
de naștere și a peste 55 de ani de 
activitate revoluționară ne oferă mi
nunatul prilej de a vă adresa, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cele mai calde urări de viață inde
lungată, sănătate, fericire, nesecată 
putere de muncă pentru a ne con
duce cu înțelepciune spre noi și mă
rețe victorii, pe drumul luminos al 
socialismului și comunismului, pen
tru înflorirea continuă a scumpei 
noastre patrii.
• ★

Un cald și vibrant omagiu este 
adus secretarului general al partidu
lui de creatorii din domeniul celei 
de-a 7-a arte prin filmul „Timp 
eroic pe plaiuri de legendă", prezen
tat, vineri, la cinematograful „Scala" 
din CAPITALA.

Filmul redă în imagini reprezen
tative realizări deosebite dobindite 
de poporul nostru după Congresul 
al IX-lea al partidului, mărturie 
a anilor rodnici ai „Epocii 
Nicolae Ceaușescu". Sînt aduse în 
prim plan vocația de constructor a 
poporului nostru, activitatea neobosi
tă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ctitorul strălucit al României so
cialiste moderne. Prezentindu-i pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe to
varășa Elena Ceaușescu in dialogul 
direct cu oamenii muncii, filmul 
oglindește stima și dragostea poporu
lui nostru față de secretarul general 
al partidului, unitatea întregii na
țiuni în edificarea socialismului și 
comunismului pe pămîntul Româ
niei.

„Slavă și cinstire marelui erou" a 
fost genericul spectacolului festiv 
organizat de Consiliul de educație 
politică și cultură socialistă al 
Comitetului municipal București 
al P.C.R. Spectacolul, la reușita că
ruia și-au adus contribuția mari co
lective artistice șl actori de frunte al 
teatrelor bucureștene — s-a constituit 
într-un emoționant omagiu conducă
torului iubit, făuritorul noului destin 
al României socialiste, al epocii de 
prefaceri revoluționare ce-i poartă 
numele, „Epoca Nicolae Ceaușescu".

„Omagiu președintelui țării" se in

titulează expoziția de carte deschi
să la Biblioteca Centrală Universi
tară din București, ce reunește pes
te 500 de volume din opera teore
tică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Sînt prezentate, de 
asemenea, lucrări omagiale, precum 
și publicații reflectînd contribuția 
conducătorului partidului și statului 
nostru la progresul economico-social 
al patriei. Cei prezenți la vernisaj 
au audiat cu viu interes prelegeri 
susținute de cadre didactice uni
versitare, care au relevat remar
cabilele realizări dobindite de po
porul român. îndeosebi în anii care 
au urmat celui de-al IX-lea Con
gres al partidului.

★
La Casa de cultură a sindicate

lor din TULCEA s-a desfășurat o 
entuziastă adunare omagială în ca
drul căreia a fost reliefată magis
trala contribuție a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la îmbogățirea 
tezaurului socialismului științific, la 
elaborarea strategiei și tacticii fău
ririi societății socialiste și comunis
te in țara noastră. Totodată, au fost 
evidențiate înaltele ritmuri de dez
voltare economică cunoscute de ju
dețul Tulcea in perioada inaugura
tă de Congresul al IX-lea al parti
dului, luminoasele perspective des
chise de Congresul al XIII-lea și 
Conferința Națională ale partidului. 
De asemenea, în același așezămint 
cultural a fost deschisă o amplă ex
poziție de carte social-politică și foto- 
documentară sub genericul : „Opera 
tovarășului Nicolae Ceaușescu — 
strălucit exemplu de gindire cuteză
toare, de patriotism revoluționar, de 
luptă pentru pace și progres". Ca
binetul județean pentru activitate 
ideologică și politico-educativă a 
organizat simpozionul cu tema : 
„Nicolae Ceaușescu — ctitor al 
României socialiste, personalitate 
proeminentă a lumii contemporane", 
desfășurat în prezența oamenilor 
muncii de Ia întreprinderea de con
fecții. Centrala „Delta Dunării", în
treprinderea de producere și indus
trializare a legumelor și fructelor $1 
altele;

★
Sub genericul „Opera tovarășului 

Nicolae Ceaușescu — Inestimabilă 
contribuție la dezvoltarea gindirii 
social-politice. economice șl filozo
fice românești și universale", la Bi
blioteca județeană din ALBA IULIA 
a fost deschisă o amplă expoziție 
de carte care reunește lucrări pri
vind viața, personalitatea și activi
tatea revoluționară ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, puse în slujba 
dezvoltării'multilaterale a patriei și 
bunăstării poporului, întăririi pres
tigiului României socialiste in lume. 
Personalitatea marcantă a conducă
torului partidului și statului nostru 
a fost evocată, de asemenea. în ca
drul unor simpozioane omagiale, des
fășurate la casele orășenești de cul
tură din Blaj. Zlatna și Sebeș, și al 
unui emoționant montaj literar-mu- 
zical organizat la căminul cultural 
din comuna Unirea.

★
Sub genericul „Omagiu conducă

torului iubit", la casele de cultură 
din Slobozia, Urziceni, Țăndărei, in 
localitățile Jilavele, Gîrbovi, Mihail 
Kogălniceanu, Vlădeni, Bucu. Mi- 
loșești. Scinteia, din județul IA
LOMIȚA, au fost prezentate expu
nerile „Opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — strălucită con
tribuție la dezvoltarea creatoare a 
tezaurului teoriei și practicii revo
luționare" și „Inițiativele de pace ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, largul 
lor ecou în lumea contemporană". La 
Slobozia a avut loc simpozionul 
„Contribuția inestimabilă a secreta
rului general al partidului la afir
marea geniului creator al poporului 
nostru in edificarea socialistă a pa
triei". în acest cadru a fost evoca
tă îndelungata activitate revoluționa
ră a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pusă în slujba idealurilor revolu
ționare, de prosperitate, bunăstare și 
fericire ale națiunii române. Expo
ziții de carte și recitaluri de versuri 
patriotice au fost găzduite de loca
litățile Giurgeni, Horia, Fierbinți, 
Movila, sub genericul „Din inimă, 
cinstire".

★
La Clubul minerilor din centrul 

lndustrial-agrar MOTRU și la cel al 
petroliștilor din ȚICLENI a avut loc 
simpozionul „Nicolae Ceaușescu — 
ctitor al României socialiste, strălu
cit conducător al partidului și sta
tului nostru, erou al păcii". Iar nu
meroși oameni ai muncii de la în
treprinderile de reparat utilaj mi
nier și de confecții TG. JIU au luat 
parte la expunerea „Opera teoretică 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu — 
strălucită contribuție la dezvoltarea 
creatoare a gindirii și practicii revo
luționare". în același timp, la Sche
la petrolieră de foraj Tg. Cărbuneștl 
a avut loc simpozionul „Tinăra ge
nerație a «Epocii Nicolae Ceaușescu» 
la cota marilor împliniri", iar in 
așezămintele culturale din localită
țile Novaci, Stoina și Tismana au 
avut loc simpozioane și expuneri cu 
tema „Dezvoltarea economico-so
cială a județului Gorj — rod al gin
dirii profund științifice a secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. al politicii de in
dustrializare socialistă a României, 
de repartizare armonioasă, echilibra
tă a forțelor de producție în terito
riu".

*
La Muzeul județean din BAIA 

MARE a avut loc vernisajul expozi
ției intitulate „Omagiu partidului, 
conducătorului iubit". Prin sugestive 
imagini și texte de arhivă, expoziția 
prezintă un complex tablou al vie
ții șl activității revoluționare ale con
ducătorului partidului și statului, 
dăruite cu înalt spirit de abnegație 
patriei și poporului. Sub genericul 
„Socialismul se construiește cu po
porul. pentru popor" sînt prezen
tate emoționante Imagini ale dialo
gului de lucru cu țara, aspecte ale 
vizitelor de lucru în județul Mara
mureș ale secretarului general al 
partidului, marile ctitorii ale „Epocii 
Nicolae Ceaușescu". Tot la Baia 
Mare s-a deschis o expoziție 
omagială de carte și artă plas
tică. cuprinzînd volume care o- 
glindesc magistrala contribuție teo
retică și practică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea 
socialismului științific.

(Agerpres)
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EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU, 
EPOCA UNOR MĂREȚE ÎNFĂPTUIRI

PATRIA SUB SEMNUL PROFUNDELOR 
PREFACERI ÎNNOITOARE

Este o puternici realitate a vieții noastre : pe
rioada care a trecut de la Congresul al IX-lea 
al partidului a înseninat pentru România socia
listă perioada unei grasndioase opere de con
strucție, dezvoltare ?i modernizare a tuturor ju
dețelor, a tuturor localităților patriei. Din ini
țiativa și sub îndrumarea directă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a incețput înfăptuirea vastului 
program de sistematizare și modernizare a loca
lităților rurale și urbane, a întregului teritoriu 
al țării in strînsă și nemijlocită legături cu dez
voltarea întregii economii naționale, cu inflori-

• Ca urmare a creșterii puterii economice șl a 
ca urmare a aplicării planurilor de sistematizare și dezvoltare a locali
tăților a avut loc un ritm accelerat de urbanizare in toate județele. 
Numărul localităților urbane a sporit de la 183 in 1965 la 237 in pre
zent, numeroase alte localități cu statut de comună dispunind de con
diții similare celor de la oraș.

• Astfel, in ultimii 22 de ani, ponderea populației urbane in totalul 
locuitorilor țării a crescut de la 38,2 la sută in 1965 la 53 la sută 
in prezent.

• Numărul orașelor cu populație intre 20 000-100 000 de locuitori a 
crescut de la 44 in 1965 la 83 in prezent, Iar al celor cu populație de 
peste 100 000 locuitori de la 13 la 22. lată citeva exemple: Vaslui — 
de la 17 000 la 67 500 locuitori ; Slatiha — de la 19 000 la 79 000 ; Piatra 
Neamț de la 39 000 la 110 000 locuitori.

• Multe din obscurele tirgurl de odinioară stnt astăzi puternice 
municipii și orașe : Slobozia, Botoșani, Alexandria, Tirgu Jiu, Focșani, 
Zalău, Sf. Gneorghe, Fetești, Reghin, Pașcani, Odorheiu Secuiesc, Tul- 
cea, Roșiori de Vede și altele.

• Procesul amplu și rapid de sistematizare și modernizare a loca
lităților a însemnat realizarea unui ritm al construcțiilor de locuințe ce 
situează România in această privință pe unul din primele locuri in lume, 
în perioada 1966—1987 au fost construite peste 3,3 MILIOANE LOCUINȚE.

• Același proces de ridicare a gradului de confort și civilizație 
are loc și in evoluția localităților rurale. In perioada 1950-1987 ia sate

Imogine din Rimnicu Viicea, localitate ce se distinge astăzi printr-o arhitectură modernă și originală

rea armonioasă a tuturor zonelor patriei, ca te
melie și condiție esențială pentru crearea unor 
condiții tot mai bune de muncă și viață, pentru 
ridicarea gradului de civilizație materială și 
spirituală al tuturor oamenilor muncii, pentru 
asigurarea unei egalități reale, economice, so
ciale, politice și culturale tuturor fiilor patriei. 

Amplul proces de înnoire a chipului României 
socialiste din anii „Epocii Nicolae Ceaușescu" se 
materializează in noua înfățișare a orașelor și 
satelor țării, in milioanele de locuințe, de apar
tamente construite în impunătoare blocuri ce se

Industrializării intense,

disting prin modernitate și eleganță, in miile de 
impozante construcții social-edilitare și culturale 
— școli și instituții științifice, spitale )și com
plexe comerciale, cluburi și case de cultură, sta
dioane și stațiuni de odihnă — care înfrumuse
țează astăzi viața poporului nostru. Iar toate 
acestea reflectă un adevăr esențial — acela că 
țelul politicii partidului nostru, al neobositei ac
tivități a tovarășului Nicolae Ceaușescu este ri
dicarea necontenită a gradului de civilizație și 
bunăstare al întregii noastre națiuni.

au fost construite din fonduri proprii 2,2 MILIOANE case, Iar din fondu
rile statului au fost construite peste 100 000 APARTAMENTE pentru lucră
tori și specialiști.

• Drept urmare, astăzi, peste 82 LA SUTĂ din populația țării tră
iește in case noi.

• Vasta operă de sistematizare, construcție și modernizare a locali
tăților patriei a avut în același timp ca efect dezvoltarea unor municipii 
și orașe care se disting astăzi printr-o arhitectură modernă și originală, 
care impresionează prin frumusețe, eleganță și o puternică personalitate, 
așa cum sint Constanța, Satu Mare, Pitești, Miercurea-Ciuc, Craiova, 
Baia Mare, Rimnicu Viicea, Tirgu Mureș, Suceava, Reșița, Petroșani, Ba
cău, Deva și altele.

• In unele orașe și municipii problema locativă este de pe acum în 
linii mari soluționată. Să reținem insă : dacă se menținea ritmul construc
țiilor anterior anului 1965, actualul fond locativ ar fi fost asigurat 
in anul... 2083 I

• Așa cum se releva la Conferința Națională a partidului, amplul 
proces de înnoire a localităților țării va căpăta în cincinalul 1986-1990 
și în perspectiva anului 2000 noi și însemnate dimensiuni. Se prevede 
astfel alocarea numai in acest cincinal a sumei de 135 MILIARDE LEI 
pentru locuințe și alte construcții de interes social.

• Sint prevăzute o se construi in perioada 1986-1990 750 000 locu
ințe noi, cu o suprafață utilă de 45 MILIOANE MP, din care 100 000 de 
locuințe în comune și sate, de care vor beneficia circa 2 MILIOANE de 
oameni. T-------------în gînd

i Reprezentarea timpului și a personalităților isto- 
) rice contemporane a preocupat deopotrivă pe toți 
) artiștii din vechime care au ridicat monumente, 
i arcuri de triumf și alte semne plastice, au pictat 
J și sculptat chipul simbolic și de sinteză al epocii 
i pe care au trăit-o, au compus nenumărate imnuri 
! și cînturi de slavă pentru a lăsa posterității amin- 
) tirea unor evenimente și a celor ce le-au ilustrat.
i însuflețit de ideile generoase ale epocii în care 
1 trăiesc, pentru mine, ca artist, este un bun prilej 
ț de a-mi dărui întreaga vocație cinstirii neamului, 
i âe a munci și a crea pentru triumful celor mai 
’ nobile idealuri.
\ Vreau ca lucrările mele să vorbească despre 
i chipul omului de azi, despre viața și ideile lui. E o 
J mare datorie de a-mi raporta faptul artistic la 
l esența timpului, astfel incit arta mea sd fie o ima- 

g.ine, o mărturie elocventă, amplă și profundă, a 
ț epocii in care trăiesc, să fie expresia vie desprinsă 

dintr-o trăire intensă a marilor înfăptuiri, adu- 
cind un spor de bogăție și frumusețe zidirilor 
noastre.

Istoria ne-a acordat privilegiul de a fi contem
porani cu o ilustră personalitate — ctitor de țari

—j— r~ .

cu țara
nouă, care a făcut să răsune gindul românesc de 
pace in lume, să crească in strălucire prestigiul 
patriei noastre socialiste.

In semn de omagiu adus conducătorului țării, 
g'mdind spațiul compozițional ca o dimensiune a 
cronicii timpului nostru,. ca o imagine metaforică, 
alegorie a păcii și progresului, am realizat compo
ziții care să înfățișeze chipul epocii noastre. Re
prezentat in mijlocul oamenilor muncii, al mari
lor ctitorii — cetăți ale invățămintului, științei și 
tehnicii care sint astăzi, în peisajul românesc, spații 
ale spiritului revoluționar — chipul președintelui 
devine efigie, imagine a aspirațiilor și speranțelor 
ce se împlinesc prin fapte responsabile.

In acest ianuarie alătur omagiului artistic cuvîn- 
tul pornit din inimă cu prilejul zilei de naștere a 
marelui militant pentru pacea lumii, ctitor al -Româ
niei contemporane, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
adresindu-i urarea de sănătate, mulți ani de împli
nire și dăruire revoluționari spre binele poporului 
care a știut întotdeauna să-și elogieze eroii.

Vasile Pop-NEGREȘTEANU
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-----------CU POPORUL PENTRU POPOR
Pentru cel nou ve

nit la Cimpeni 
noutățile încep 
chiar din autoga- 

ră. Din noua autogara. 
Apoi de la cazarea la noul 
complex comerclal-hotelier 
„Tulnicul11. Iar dacă a venit 
cu treburi la noua între
prindere de tricotaje nu 
poate să nu-și oprească pri
virea și asupra noului și 
modernului spital cu 250 de 
paturi și policlinică, inau
gurat în acest cincinal. Toa
te acestea nu existau in 
urmă cu 10 ani. Nici poșta 
nouă (cu telefonie automa
tă), nici școala generală cu 
16 săli de clasă, nici creșa, 
nici grădinița, nici 700 
apartamente din cele 900 
cite s-au construit aici.

Noua condiție, a orașului 
a intrat și în viata Zamfi
rei Vesa, din Gura Roșiei.

— Ce femeie din Apu
seni care dorea să lucreze 
în industrie visa că nădej
dea aceasta se va împlini 
altfel decit plecînd către 
țară ? !, ne spune acuma, 
ca muncitoare fruntașă a 
întreprinderii de tricotaje 
din Cimpeni. Vizitînd 
aceste meleaguri. în octom
brie 1976, tovarășul 
Nicolae Ceausescu a des
chis orizonturi noi, nebă
nuite pentru străvechea 
„Țară a Moților11. între
prinderea noastră astfel 
s-a născut. Zi de zi. cele 
700 muncitoare — înainte 
atitea fete se întilneau 
numai o dată pe an pe 
muntele Găina — intrind 
pe poarta unității adresea
ză un gînd de mulțumire 
și recunoștință bărbatului 
din fruntea țării pentru 
viața lor nouă.

Dezvoltarea puternică a 
Industriei, proces amplu

(Urmare din pag. I)
ciza primarul municipiului 
— nu numai C.U.G.-ul, o- 
biectiv ctitorit de secreta
rul generat al partidului, ci 
toate unitățile industriale 
din Iași s-au bucurat de 
atenția stăruitoare, de grija 
secretarului general al 
partidului, care, de fiecare 
dată, cu prilejul dialoguri
lor de lucru purtate cu 
oamenii muncit din județul 
Iași, ne-a îndemnat să în
drăznim mai mult, să fim 
mereu în pas cu tehnica de 
virf, să gîndim cu mințile 
noastre și să aplicăm cit 
mai rapid roadele gindirii 
in practică.

Nu intimplător. am putea 
adăuga, Iașiul este, de ani 
buni încoace, un fel de 
centru al inventicii româ
nești. Nu intimplător, tria
da învățămînt-cercetare-

care « antrenat profunde 
prefaceri economico-sociale 
în locuri odinioară sortite 
stagnării și înapoierii, are 
un strălucitor răsărit in 
vizita efectuată de secreta
rul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
pe aceste meleaguri. La 
Roșia Poieni, la Cimpeni, 
la Abrud, la Baia de Arieș, 
această întîlnire cu cel mai 
iubit fiu al tării a rămas 
in memoria timpului și în 
inimile oamenilor înscrisă 
cu litere de purpură. Pen
tru că tot ce este astăzi 
nou in Apuseni, în acest 
răstimp s-a zămislit

Prin efortul lor. soții sau 
fiice de mineri (soțul Zam
firei Vesa este maistru 
miner la Exploatarea mi
nieră Roșia Montană), pro
dusele întreprinderii de 
tricotaje au devenit cunos
cute și apreciate. Din 1986 
a început și exportai. Anul 
trecut au fost introause în 
fabricație 70 modele noi de 
tricotaje.. Pentru acest au, 
în primul semestru sint 
prevăzute 40 noi modele. 
Acum, la început de an. rit
mul muncii are o cadență 
superioară.

— în acest an vom reali
za 2 milioane de tricotaje, 
ne spune Ilie Crișan, 
directorul întreprinderii. 
Față de anul trecut — o 
importantă creștere. Aceas
ta ne obligă să depășim 
greutățile cu care ne mal 
confruntăm în domeniul 
aprovizionării ritmice, al 
organizării locului de mun
că. Pentru aceasta în uni
tate se muncește și se în
vață. Sintem în pragul 
deschiderii unor cursuri 
de policalificare pentru 60 
de muncitori. tricoterul 
trebuie să fie $1 confectio

producție constituie un au
tentic factor de greutate, 
al dezvoltării ieșene.

— La noi, amfiteatrele 
Invățămintului politehnic 
înglobează, practic, terito
riile întreprinderilor indus
triale, iar întreprinderile, la 
rîndul lor, constituie „mo
torul11 mișcării de idei ce 
stă la baza activității de 
cercetare — ne spunea to
varășa Cameluța Beldie, 
rectorul Institutului poli
tehnic din Iași. Este 
rodul gindirii tovarășului. 
Nicolae Ceaușescu, modelul 
românesc de invățâmînt ce 
are drept coordonată esen
țială integrarea sa organică 
cu cercetarea și producția. 
Faptul că am ajuns la re
zultate notabile, că institu
tul nostru nu poate fi igno
rat cind se vorbește despre 
tehnologii de virf, despre 
roboți industriali, despre 

ner. Și Invers. în acest an. 
volumul confecțiilor va 
crește și ne pregătim. Ne 
pregătim din mers.

Celălalt pilon al tinerei 
industrii a Cîmpeniului îl 
reprezintă întreprinderea 
de prelucrare a lemnului. 
Unitatea a intrat în func
țiune în 1970, cu două sec
ții : mobilă si cherestea. 
Un început modest de in
dustrializare. Foarte mo

Orizonturi cutezătoare 
dezvoltării economice

deșt, apreciat din perspecti
va ritmurilor de dezvol
tare pe care le-a cunoscut, 
în 1976. cind colectivul' de 
aici a primit vizita secre
tarului general al partidu
lui. se producea mobilă în 
valoare de aproximativ 40 
milioane lei pe an. Acum 
se produce de patru ori 
mai mult. Pe lingă capaci
tățile inițiale au fost con
struite o fabrică de mobilă 
de artă — priceperea mo
ților de a lucra artistic 
lemnul trebuia valorifica
tă la scară industrială — o 
fabrică de scaune și o fa
brică de P.A.L. Ca urmare 
producția-marfă a crescut 
de trei ori și exportul de 
șapte ori.

— Orientările șl îndem
nurile secretarului general 

echipamente și tehnici de 
măsură evoluate, conduse 
prin microprocesoare, ca 
să dau doar citeva exem

Ctitorii pentru prezent, 
ctitorii pentru viitor

ple, se datorează direct 
secretarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu, 
eminentul om de știință, 
care constituie pentru noi 
un sprijin permanent șl un 
model de urmat. Aș vrea 

și partidului date cu pri
lejul vizitei de lucru au 
conturat un drum nou pen
tru colectivul nostru — afir
mă maistrul Ioan Moldo
van. Un drum al eficienței 
în primul rînd, pentru că 
noile capacități construite 
au ca obiectiv valorificarea 
superioară a masei lem
noase din pădurile Apuse
nilor. Față de 1976. la 
mobilă indicele de valori

ficare a masei lemnoase a 
crescut mai mult decit 
dublu. Mai avem însă mul
te de făcut. Ne preocupă 
în prezent proiectarea unor 
produse care să țină sea
ma de noile cerințe cu pri
vire la protejarea păduri
lor și utilizarea lemnului 
de mici dimensiuni.

De la Cimpeni la Abrud 
este o palmă de loc. O 
distantă scurtă care uneș
te aceste două orașe ale 
Apusenilor intr-un destin 
unic, intifteritor. Pentru că 
se vorbește, nu fără motiv, 
de Abrudul nou. Adică de 
Orașul nou. Așa cum- înain
te se vorbea de Abrud-sat. 
Iar Abrudul nou înseamnă 
1 170 de apartamente, o 
școală cu 16 săli de clasă, 
un grup școlar în con- 

să rețineți că Institutul nos
tru a realizat anul trecut, 
numai din cercetările efec
tuate pentru diverși bene

ficiari, aproape 50 milioane 
lei. la care se adaugă 30 
milioane lei valoarea mi- 
croproducției. Și tot în ulti
mul an. Institutul politeh
nic a predat industriei do
cumentații pentru 44 de 
produse și 9 tehnologii noi.

Notăm cifre, realizări, 

strucție, o poștă nouă, gră
diniță, 2 800 mp spații co
merciale. Iar la poarta 
noului Abrud, lingă in
tersecția șoselei care urcă 
spre Roșia Poieni, ca un 
însemn de vremuri noi — 
Filatura de bumbac. Obiec
tiv industrial către care au 
coborît fătuțele moților, 
dinspre Ciuruleasa. Bu
ciume, Mogoș.

Mariana Morar a coborît 

de la Bunlnginea. dinspre 
Ciuruleasa. Doar cițiva 
kilometri. S-a calificat 
muncitoare-filatoare, locu
iește într-un apartament 
din Abrudul nou împreună 
cu soțul, muncitor în con
strucții. E mindră de viața 
ei. de familia sa muncito
rească. Una din noile, din 
multele și marile familii 
muncitorești închegate în 
acești ani în ținutul Apu- 

. senilor.
— Munca. viața mea 

nouă mă obligă — ne spu
ne cu o sfioșenie tipic mo
țească Mariana Morar. Nu 
realizăm întotdeauna ce 
ne-am propus, anul trecut 
am avut restanțe la plan, 
nu toate fetele au deprins 
ritmul muncii industriale. 
Vrem însă ca anul acesta 

nume de inventatori — pro
fesori și studenți, multi 
studeriți — Împărtășim 
gazdelor, din experiența de 

reporter, cu cită bucurie 
sint așteptați. în diverse 
uzine din țară, absolvenți 
ai facultăților cu profil 
tehnic din Iași și...

— Și ‘nu putem trece 
cu vederea faptul că ne 
aflăm pe un teritoriu al 
tineretului studios ieșean 

să Imprimăm muncii un 
nou avint, să dăm măsura 
maturității noastre profe
sionale. începutul este bun.

Filatura din Abrud este 
o unitate tînără. soră bună 
cu întreprinderea de trico
taje din Cimpeni și între
prinderea de confecții din 
Baia de Arieș. Pentru că 
acesta este triptidul indus
triei ușoare din Țara Moți
lor. în mijlocul acestui 
triunghi de referință, cu 
marea sa forță, se află 
Combinatul cuprului de la 
Roșia Poieni. Amplasarea 
marelui 'combinat minier 
în prezența secretarului 
general al partidului a 
fost primită de oamenii 
Apusenilor ca o chemare 
la fapte. S-au întors în 
parte cei plecați, s-au adu
nat din munți și văi cei ră
mași. Au început cu dru
mul spre minereu, la ca
riera în trepte de astăzi, de 
Ia Ruginiș. Industriali
zarea socialistă se întemeia 
și aici pe valorificarea su
perioară a resurselor. In
dustria țării a venit în 
sprijin, asigurînd utilaje 
moderna pentru prelu
crarea minereului. în 1987 
combinatul a livrat o can
titate de concentrate cupri
fere dublă față de anul 
1986. Pentru acest an am
biția colectivului este dea 
menține acest ritm ascen
dent.

— în această lună ianua
rie sintem hotârîți să 
realizăm o producție-record. 
față de tot ce am obținut' 
pînă acum la uzina de pre
parare — ne mărturisește 
un gînd de început de drum 
în 1988 Damian Sicoe,, 
secretarul comitetului de 
partid al combinatului.

— platforma politehnicii — 
care, la fel ca și C.U.G.-ul, 
constituie ctitoria secreta
rului nostru general — ne 
mai spune tovarășa rector. 
Amplasată în imediata a- 
propiere a platformei In
dustriale. platforma poli
tehnicii — ansamblu de 
construcții moderne, fru
moase și funcționale desti
nate celor 16 000 de stu
denți de la politehnică (in 
total, în Iași sint peste 
26 000 de studenți) — re
prezintă cel mai frumos 
dar pentru tineretul nos
tru studios.

Grijii cu care este 
înconjurat, tineretul studio^ 
din Iași, asemenea tinere
tului întregii țări, ti răs
punde prin fapte, prin se
riozitatea cu care se pre
gătește pentru . viițoare- 
le profesii, pentru via

Cerința de a asigura țării, 
economiei naționale mai 
mult minereu ne mobili
zează și pe noi. Mai avem 
dificultăți de depășit, nu 
întotdeauna utilajele func
ționează la parametri op
timi și nu întotdeauna oa
menii intervin cu operativi
tate și eficientă. Dar 
aceste neajunsuri țin de 
munca oamenilor și pot fi 
depășite. Iar noi aici ac
ționăm. Cu oamenii am 
urnit munții pentru a ajun
ge la minereul de cupru. 
Cu oamenii vom învinge 
și greutățile care intervin.

O stare de spirit. Este 
elanul moțesc de acuma 
(cindva se vorbea de „iner
ția11 moțească, de împie
trirea vieții), care și-a pro
bat forța, fie că este vorba 
de Roșia Poieni sau de 
Cimpeni, Abrud ori Baia 
de Arieș. In Țara Moților 
se muncește cu sîrg. mal 
bine ca ieri, cu dorința de 
a înscrie aceste eforturi în 
minunata cronică a muncii 
acestor ani. In acest ianua
rie aniversar, in Apuseni, 
o faptă pentru țară în
seamnă și un gînd de recu
noștință pentru partid, 
pentru tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, marele 
ctitor al României con
temporane. Politica par
tidului nostru de ampla
sare armonioasă, echili
brată a forțelor de pro
ducție pe întregul cuprins 
al țării, reafirmată puter
nic la Conferința Națională 
a partidului, a rodit și 
aici. In Tara Moților, tre
zind Ia viață nouă oameni 
și locuri, deschizînd ori
zonturi cutezătoare.

Stefan D1NICA

Două imagini sugestive, reflectind ampla dezvoltare ur
banistică a localităților patriei care a avut loc după 
Congresul al IX-lea al partidului. Secvențe din lași (foto

grafia de sus) și Cimpeni

ță. Acest tineret care 
are chiar virsta Epocii 
Nicolae Ceaușescu. Și, 
fiindcă am vorbit despre 
tineretul ieșean, despre ti
nerețea unei industrii com
petitive și despre chipul 
tînăr al unui vechi centru 
spiritual românesc, nu pu
tem încheia decît cu cuvin
tele rostite la 14 septembrie 
1985 aici, la Iași, de secre
tarul general al partidului : 

„Cine cunoaște Iașiul de 
acum 30 de ani poate să 
aprecieze așa cum se cuvi
ne marile realizări și trans
formări revoluționare în 
întreaga dezvoltare eco- 
nomico-socială, în înnoirea 
și realizarea unui oraș nou, 
modern, demn de epoca 
făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate și 
de înaintare spre comu
nism I“.
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-îndeplinit ritmic, integrai, 
la înalt nivel calitativ!

Cercetarea orientată ferm spre soluționarea FAPTE OE MUNCft SUSTINUTfl PENTRU PROGRESUL PATRIEI
problemelor vitale ale producției

Vibrantul ecou pe care hotărîrile programatice ale Conferinței Na
ționale a partidului, îndemnurile și orientările mobilizatoare ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu l-au avut in conștiința colectivelor de oameni ai 
muncii se regăsesc și în activitatea specialiștilor Institutului de cercetări 
chimice. Rezultatele obținute conturează forța de creație și producție a 
acestei prestigioase unități de cercetare — distinsă de mai multe ori con
secutiv cu înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste" — de a cărei activi
tate sint legate întreaga evoluție și dezvoltare a chimiei românești, do
meniu de vîrf al industriei cu unul dintre cele mai înalte ritmuri de 
dezvoltare din economia națională.

Crearea acestui institut-etalon al cercetării noastre naționale, realiză
rile sale de deosebită valoare și importanță științifică, tehnică și econo
mică, larg cunoscute și apreciate și peste hotare, sînt nemijlocit legate 
de multilaterala și remarcabila activitate științifică a tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu, savant de largă recunoaștere in
ternațională, care a orientat și îndrumat munca de cercetare spre so
luționarea problemelor prioritare ale chimiei românești, ale economiei 
naționale.

Despre unele împliniri și mai ales despre perspectivele cercetării și 
ingineriei chimice ne-a relatat tovarășul ing. Sever Șerban, director ge
neral adjunct al Institutului central de chimie.

- Și In anul care a trecut, acti- 
atea unităților Institutului cen- 
il de chimie, în colaborare cu 
acialiștii din învățămintul su
dor de profil și din unită- 
e productive, a fost orientată 
re rezolvarea problematicii din 
irul programelor prioritare ale 
momiei, programelor de asimilare 
mporturilor, a celor de moderniza
și dezvoltare a unităților din in- 

stria chimică și petrochimică — 
-a spus, la început, interlocutorul, 
n anul 1987 s-au valorificat în pro- 
cție 150 de tehnologii noi și per
sonate. elaborate in cadrul insti- 
iului, din care 126 în instalații 
istente, 17 in instalații experimen- 
e productive și 7 în instalații com
it noi. De pildă, au fost concepute 
mologiile de fabricare, pentru 
ima oară în țară, a unor produse și 
□stanțe chimice de primă necesi- 
e pentru economia națională, cum 
fi aditivii pentru motorină și cei 

ntru betoane, produse fotosensi- 
e, polietilenă înalt stabilizată, vop- 
e emulsionate pentru piele, carbo- 
t de bariu de uz electrotehnic și 
ilte alte produse.
Pot în acest an au fost realizate 
■rări de cercetare pentru un nu- 
ir de 90 de obiective, ceea ce va 
rmite, de asemenea, asimilarea în 
■ă a unor produse intens solicitate 
diferite ramuri ale industriei, 

aintesc, de pildă, sărurile de trata- 
mt pentru suprafețe metalice (cu- 
irea. decaparea. decalaminarea și 
□avurarea pieselor metalice), hîr- 
e electrotehnice speciale, tehno- 
;iile pentru diverse medicamente, 
ninoforii pentru ecrane catodice, 
□erele de cauciuc pentru echiparea 
nelor de la materialul rulant de 
e ferată, lacuri pentru mobilă, 
□tat de cadmiu pentru acumula- 
tre etc.
- După cum bine se poate obser- 
, cercetările din chimie con&ițio- 
uză in mod serios dezvoltarea 
‘ivității în aproape toate ramurile 
momiei naționale. Vă revin, așa- 
r, mari răspunderi pentru tot ce 
eamnă producția actuală si viitoa- 
ain multe domenii ale industriei, 
legătură cu aceasta, nu puține

Ități industriale solicită imbună- 
irea calității unor materiale ji 
ar creșterea operativității cu care 
imia răspunde la asimilarea unor 
i produse. Ce ne puteți spune des- 
» acest lucru ?
- Aceste cerințe sînt în general 
Ireptățite. Nerespectarea disciplinei 
inologice, cit și derogările tot mai 
■cvente de la „rețetele" de prepa- 
■e a unor compuși chimici în uni

MĂSURILE SINT BUNE ClND SE APUCĂ ÎNTOCMAI
finind seama că în multe unități 
ricole din județul Brăila producția 
lapte era mică, cu mult sub posi- 

itățl. comitetul județean de partid 
hotărît să se facă, la fata locului, 
ferme, o analiză asupra cauzelor 

’stei situații. S-a ajuns la conclu- 
i că aceasta este determinată în 
ncipal de activitatea nesatisfăcă- 
ire a unor Îngrijitori, speciâliști și 
ire de conducere din unitățile 
ricole. Pe această bază s-a întoc- 
t un program de îmbunătățire a 
ivității din zootehnie, formindu-se 
ective, alcătuite din activiști ai 
nitetului județean de partid și spe- 
liști ai organelor agricole, cărora 
revine sarcina să sprijine unită- 

3 agricole în ce privește introdu
cea ordinii și disciplinei în muncă 
să rezolve problemele ce se ivesc, 

asemenea, s-a prevăzut întărirea 
țanizațiilor de partid din ferme și 
ișterea răspunderii cadrelor de 
aducere din unități și a consiliilor 
pulare comunale pentru buna des- 
:urare a activității din zootehnie, 
versitatea de condiții economice, 
uația diferită in ce privește asigu-’ 
■ea cu furaje și dotarea cu utilaje 
impus luarea unor măsuri de spri- 
ire a unor unități agricole. în 
;st scop s-a organizat o întrajuto- 
•« cu furaje și au fost procurate 
j sînt în curs de a se aduce utila- 
destinate preparării nutrețurilor. 
Rezultatele acestor măsuri n-au 
îrziat să se arate, ele reflectîn- 
-se in sporirea cantității de lapte- 
irfă livrate de majoritatea unită- 
or agricole. Pe ansamblul județu- 
. în decurs de o lună, de cînd a 
t declanșată acțiunea respectivă, 
i realizat o creștere de 2 100 hecto- 
ri la producția de lapte-marfă. Ca 
mare, în primele 15 zile ale lunii 
mărie unitățile industriei alimen- 
■e din județul Brăila și-au realizat 
inul la preluarea și prelucrarea 
itelui. Desigur, rezultatele obținute 
teau fi mai bune dacă în toate uni- 
ile agricole s-ar fi acționat energic 
vederea respectării, punct cu 
net, a măsurilor stabilite. Am ur- 
irit. în cîteva unități agricole cum 
respectă măsurile cuprinse în 

□gramul comitetului județean de 
rtid.
Vm început investigația noastră la 
•ma zootehnică a întreprinderii a- 
icole de stat Urleasca, pentru a 
monstra la ce niveluri de produc- 

se poate ajunge cînd activitatea 
1 zootehnie este bine organizată, 
iul trecut, aici s-au realizat cite 
00 litri lapte la întregul efectiv 

tățile în care sînt fabricați duc, în- 
tr-adevăr, la o diminuare a calității 
produselor. Cît privește operativita
tea cu care asimilăm unele produse, 
problema este mai complexă. In fie
care an, unitățile de cercetare ale In
stitutului central de cercetări chimi
ce asimilează cîteva sute de noi 
substanțe chimice. Or. anual apar în 
lume cîteva zeci de mii de noi com
puși chimici, care se adaugă altor 
sute de mii deja existenți. Nici o 
țară, oricît de dezvoltată ar fi ea, 
nu-i poate asimila pe toți. Este un

în confruntare 
creatoare cu 

cerințele economiei,
lucru extrem de anevoios, întrucît 
orice nou produs înseamnă o cerce
tare. apoi elaborarea unei tehnologii 
specifice pentru a-1 produce si, în fi
nal, realizarea unei instalații-unicat. 
Râreori pe o aceeași instalație se pot 
realiza două substanțe chimice di
ferite.

Faptul că economia noastră soli
cită noi materiale; noi compuși chi
mici este un lucru bun, ceea ce do
vedește o creștere a diversității sor
timentale șl calitative a produselor 
industriei noastre. Aceeași solicitare 
este însă și efectul tardiv al unor 
importuri nechibzuite făcute cu ani 
în urmă, cînd orice minister și chiar 
județ sau unitate industrială achizi
ționa de pe piața externă instalații, 
mașini sau utilaje ce păreau aparent 
avantajoase. Doar aparent însă, in- 
trucît exportatorul știa că cel care a 
importat va trebui să revină, mai de
vreme sau mai tîrziu, pentru a achi
ziționa anumite componente, mate
riale sau substanțe chimice ce con
diționau buna funcționare a utilaje
lor respective. Nu de puține ori pre
țul acestora ajungea la un moment 
dat să fie chiar mai mare decît cel 
al utilajului importat. Un exemplu 
cred că ar fi edificator. De-a lungul 
timpului au fost importate în țara 
noastră sute de instalații de niche
lat sau cromat de cele mai diverse 
tipuri și de la o multitudine de fir
me producătoare din lume. Fiecare 
firmă avea tehnologia sa specifică, 
deci alte produse chimice necesare 
pregătirii sau finisării pieselor su

de viei Si acum totul este bine pus 
la punct, incit prevederile cuprinse 
in programul respectiv au devenit 
de mult timp norme obișnuite de lu
cru. care stau de altfel la baza pro
ducțiilor mari de lapte si a sporuri
lor de creștere în greutate ce se re
alizează aici. Nicolae Nazâru. șeful 
fermei, și Ionel Coșarcă, epizootolo- 
gul-șef al întreprinderii, ne-au în
fățișat programul de lucru al îngri
jitorilor, program care începe la ora 
5 dimineața si se încheie seara la 
18,30, interval în care toate acțiu
nile prevăzute sînt realizate riguros. 
Deci nu este vorba de secrete pen
tru obținerea unor producții mari de 

Cum sînt îndeplinite programele 
pentru dezvoltarea zootehniei în unități 

agricole din județul Brăila

lapte, ci de hrană îndestulătoare și 
de bună îngrijire.

Măsurile întreprinse de comitetul 
județean de partid in ce privește 
introducerea ordinii si disciplinei în 
ferme au dus la respectarea progra
melor de lucru în majoritatea uni
tăților agricole crescătoare de ani
male. La cooperativa agricolă Tudor 
Vladimirescu, producția de lapte a 
crescut la 6 litri pe fiecare vacă fu
rajată, fată de 3,2 litri cit se înre
gistra la mijlocul lunii decembrie. 
Aici. îngrijitorii sint din sat. unii 
dintre ei lucrînd de 30 de ani in zoo
tehnie. Nutrețurile sînt bine gospo
dărite si administrate animalelor, 
după ce au fost preparate corespun
zător. In curs de redresare este și 
sectorul zootehnic al cooperativei a- 
gricole Cazasu, „Anul 1987 nu a fost 
tocmai bun pentru noi. întrucît am 
realizat doar 1 748 litri lapte de la 
fiecare vacă — ne spune Vasilica 
Popescu, președinta cooperativei a- 
gricole. Situația a fost determinată 
de faptul că am avut multe vaci ne
productive. iar furajele n-au fost în
destulătoare. Acum ne aflăm pe un 
drum bun. Prin respectarea progra-1 
mulul de grajd și. în mod deosebit, 
prin prepararea nutrețurilor grosie
re, producția de lapte-marfă de 
la fiecare vacă a crescut cu 2 litri 
și sperăm*  să ajungem la 3 litri pină 
la 1 februarie". Șeful fermei zooteh
nice, Mihai" Brănescu, ne prezintă 

puse acoperirilor cu nichel sau crom. 
De pildă, la o inventariere sumară a 
rezultat că ne-ar trebui circa 350 de 
produse chimice diferite necesare 
doar unei singure operații : asigu
rarea luciului final al' produselor ni
chelate.

— Și este greu să asimilați aceste 
substanțe chimice ?

— bperația este foarte anevoioasă 
și, mai ales, se realizează cu multă 
pierdere de timp. O mare parte din 
potențialul de cercetare este blocat 
cu asemenea asimilări, lucru ce nu 
s-ar fi întîmplat dacă ar fi existat o 
gîndire unitară cu privire la aceste 
importuri, achiziționindu-se cîteva 
tipuri de instalații, și nu sute, cum 
s-a întâmplat.

— Tovarășe director, cum este im
plicat institutul la înfăptuirea acțiu
nii de perfecționare a organizării si 
modernizare a proceselor de produc
ție in unitățile chimice fi petrochi
mice din țară ?

— Cu toate forțele și cu întreaga 
competență profesională existentă în 
unitățile noastre. Inutil să mai spun 
că există programe ferme, bine sta
bilite. ce cuprind cîteva mii de mă
suri a căror realizare este urmărită 
pas cu pas. Pentru a vă da însă sea
ma de importanța pe care o acordăm 
noi acțiunii de modernizare, merită 
să rețineți următoarele aspecte can
titative': în anul trecut s-au elaborat 
documentații de execuție pentru 285 
de obiective ce urmează a fi moder
nizate, prin aplicarea cărora se esti
mează o eficientă economică de circa 
2,5 miliarde lei și o economie de 
energie echivalentă cu circa 650 000 
tone combustibil conventional.

— In finalul discuției noastre vă 
rugăm să ne spuneți care sint orien
tările și direcțiile principale ale acti
vității de cercetare in anul 1988 ?

— Elaborat sub directa îndrumare 
a tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu. planul de 
activitate al Institutului central da 
chimie pe anul 1988 abordează direc
ții și probleme variate, de mare ac
tualitate, cum sînt creșterea gradului 
de prelucrare a țițeiului, prin asi
gurarea unei proporții de produse 
albe de cel puțin 67 la sută, creș
terea gradului de valorificare a gaze
lor naturale, uleiurilor vegetale, gu- 
droanelor de cocserie sau de la dis
tilarea lemnului, a sării și minereuri
lor sărace în substanțe utile. Tot
odată, vom intensifica activitatea în 
direcția ridicării nivelului tehnic și 
calitativ al producției în domeniile 
chimiei fine și de mic tonaj, elasto-v 
merilor șl polimerilor, a materialelor 
ultrapure și semiconductoare, a me
dicamentelor și produselor aroma
tice ș.a. Modernizarea instalațiilor 
existente, cit și a concepției celor ce 
urmează să fie realizate pină în anul 
1990 și după 1990 este o problemă, de 
asemenea, esențială. în acest dome
niu. orizontul este larg deschis și 
consider că prezintă o importantă 
deosebită unirea eforturilor specia
liștilor din cercetare, învățămînt și 
producție. Numai așa vor putea fi 
stabilite cele mai bune soluții. 
Aceasta nu înseamnă însă că vom 
diminua sau neglija cercetările fun
damentale de anvergură, ceea ce ex
primă preocuparea consecventă pen
tru afirmarea științei românești și 
participarea ei activă la îmbogățirea 
tezaurului mondial de cunoștințe în 
toate domeniile.

VLaicu RADU

modul de preparare a furajului unic, 
format din grosiere defibrate. la care 
se adaugă tărîțe, apoi amestecul 
se saramurează sau se melasează, 
rezultînd un furaj de bună calitate 
din care se administrează cite 12 kg 
pe zi.

In unele ferme zootehnice, datori
tă faptului că organizațiile de partid 
și cadrele de conducere din unitățile 
agricole respective nu se străduiesc 
să aplice, punct cu punct, prevede
rile, din programul aprobat de comi
tetul județean de partid privind îm
bunătățirea activității In fermele 
zootehnice, rezultatele sînt încă sub 
posibilități. în consiliul agroindus

trial Făurei. după datele oferite de 
tovarășul Valeriu Micu. președintele 
consiliului, producția de lapte este 
cu 900 hectolitri sub planul la zi. în 
afară de cooperativa agricolă Vi- 
sani. care a realizat un spor apre
ciabil la producția de lapte, în cele
lalte unități realizările sînt minime. 
Astfel, la cooperativele agricole 
Drogu și Galbenu, deși se înregis
trează unele creșteri la producția- 
marfă de lapte livrată față de a- 
ceeași perioadă a lunii decembrie, 
cantitatea mulsă este încă mică, iar 
la Găiseanca — și la asociația eco
nomică Drogu — producția se men
ține la același nivel scăzut sau chiar 
este în scădere. Vom detalia o si
tuație. în contrast cu realizările de 
la I.A.S. Urleasca, pe care le-am 
consemnat la început, la I.A.S. Fău
rei, pînă Ia 15 ianuarie se obținu- 

•seră doar 4,1 litri lapte-marfă — cu 
o creștere nesemnificativă față de 
luna decembrie. Aici lucrează un co
lectiv tânăr, dornic să cunoască și 
să aplice experiența înaintată în 
zootehnie, dar ar fi binevenit un 
sprijin mal concret și calificat din 
partea organelor de specialitate. La 
ferma nr. 2, condusă de Cornel Bi- 
bicu, programul de lucru se respec
tă, însă modul de preparare șl de 
furajare a animalelor diferă de cel 
practicat in unitățile in care s-au în
registrat progrese în ce privește 
creșterea producției de lapte. Aici,

Pe măsură ce ne apropiem de încheierea lunii ia
nuarie, prima lună din cel de-al treilea an al ac
tualului cincinal, oamenii muncii din întreaga eco
nomie, din toate sectoarele de activitate iți inten
sifică eforturile, iau noi măsuri tehnice și organiza
torice pentru realizarea în cele mai bune condiții a 
sarcinilor de plan la toți indicatorii cantitativi și ca
litativi. Așa cum s-a evidențiat la recenta analiză 
făcută de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
oamenii muncii din patria noastră au trecut cu hotă- 
rîre la infâptuirea sarcinilor de plan pe anul 1988, 
obținind intr-o serie de sectoare ale economiei na
ționale rezultate bune in producție, superioare celor 
din aceeași perioadă a anului trecut

In mod firesc, una din sarcinile prioritare ce revin 
colectivelor de oameni ai muncii în aceste zile se 
referă la realizarea ritmică, integrală, la toate sorti-

Mai mult, mai repede, mai bine
Urmărind graficul de realizare a 

producției fizice la sortimentele de 
bază — vată minerală, împîslitură 
din fibră de sticlă și pînză bitumată 
— se desprinde concluzia că la în
treprinderea de materiale izolatoare 
din Șimleu Silvaniei procesul de 
producție a demarat în acest an sub 
cele mai bune auspicii. Zilnic a fost 
realizată și depășită producția pla
nificată. După două decade din luna 
ianuarie, planul a fost depășit cu 
35 tone vată minerală, 12 000 mp im- 
pislitură din fibră de stiolă și 15 000 
mp pînză bitumată. Cum s-a acțio
nat pentru îndeplinirea ritmică, in
tegrală a sarcinilor de plan 7

„încă din luna decembrie a anului 
trecut, ne-a spus tovarășul loan 
Ardelean, secretarul comitetului de 
partid din întreprindere, ne-am con
centrat eforturile organizatorice în 
direcția unei temeinice pregătiri a 
producției din acest an. Subliniez că 
la 25 decembrie era lansată în fabri
cație producția lunii ianuarie, fie
care secție, atelier și formație de lu
cru știind precis ce au de făcut. 
Evident, au fost asigurate materia 
primă, materialele. piesele de 
schimb, tot ceea ce era și este ne
cesar pentru buna desfășurare a ac
tivității productive. Ca urmare, încă 
din primele zile ale anului unitatea 
noastră a lucrat din plin".

Este de la sine înțeles că. în peri
oada care a trecut din acest an. s-a'u 
întreprins alte acțiuni concrete, me
nite să asigure derularea normală a 
procesului de producție, intensifi
carea acestuia, avînd în vedere că 
sarcinile sint mobilizatoare încă din 
prima lună. Așa că, imediat ce s-a 
încheiat operațiunea — lunară — de 
revizie si reparație (acolo unde a 
fost cazul) a mașinilor si instalații
lor, s-a trecut la aplicarea operativă 
a unor măsuri tehnico-organlzatori- 
ce a căror eficiență s-a dovedit 
chiar din primele zile. Precizări 
ne-a dat inginerul-șef al întreprin
derii. tovarășul loan Șimonca :

— Una dintre măsuri viza spori
rea gradului de valorificare a vatei 
minerale. Astfel s-a mărit cantita
tea de plăci G-100 și de împîslitură 
bitumată aditivată.

— Efuctul ?
— Au crescut realizările atît can

titativ, cît și valoric. Prin respecta
rea riguroasă a disciplinei tehnolo
gice. aprovizionarea din timp a 
locurilor de muncă, urmărirea pas 
cu pas a fluxului tehnologic, reali
zările au fost bune încă din primele 
zile ale anului. Concomitent s-a 
procedat la o reprogramare a func
ționării liniilor tehnologice, potrivit 
sarcinii de reducere a consumurilor 
de energie electrică. Astfel s-a asi

furajul unic este conceput și reali
zat cu totul altfel : grosierele, tă- 
rîțele și finul se amestecă toate la 
un loc, făcîndu-se o tocare sumară. 
Evident, tărîțele se pierd, digestibi- 
litatea celorlalte furaje e redusă. 
Spuneam că se simte nevoia unei 
îndrumări și a unui control mai com
petente. Nu este de căderea noastră 
să facem aprecieri cu privire la 
Criteriile care au stat la baza re
partizării pe unități a specialiștilor 
care, în cadrul programului amin
tit, acordă asistență tehnică. La I.A.S. 
Făurei insă a fost repartizat, pen
tru a sprijini unitatea, un specialist 
de la trustul I.A.S., care a devenit 
astfel zootehnist de ocazie, pentru 
că in cadrul atribuțiilor pe care le 
are, el se ocupă cu... hidroameliora- 
țiile. Un cuvint autorizat ar fi putut 
avea specialiștii din cadrul laborato
rului pentru controlul nutrețurilor. 
Pe doi din*  aceștia — Mihaela Năvo- 
daru și Elena Nicolcioiu — i-am gă
sit la cooperativele agricole Tudor 
Vladimirescu și Cazasu, unde pre
pararea furajelor era, Intr-adevăr, 
bine organizată. Sprijinul lor și al 
altor specialiști, legați direct de ac
tivitatea din zootehnie, ar trebui 
acordat cu prioritate acelor unități 
care se confruntă cu cele mai mari 
greutăți în ce privește desfășurarea 
activității în sectorul zootehnic.

Analizele pe care biroul comitetu
lui județean de partid le face pe
riodic la nivelul consiliilor agro
industriale, controalele efectuate în 
unități, Însoțite de măsuri pentru 
rezolvarea unor probleme practice 
care se ivesc sînt de natură șă asi
gure mijloacele cele mai eficiente de 
punere în valoare a resurselor mari 
pe care le are agricultura județului 
în vederea creșterii producției zo
otehnice. Pentru perioada următoare 
se impune să se desfășoare o sus
ținută activitate organizatorică și de 
Îndrumare tehnică pentru ca în uni
tățile agricole din județ, să se reali
zeze o creștere numerică si calitativă 
a efectivelor, însoțită de sporirea 
simțitoare a producției de furaje, 
condiții hotărltoare pentru creșterea 
în continuare a producției de lapte, 
corespunzător posibilităților mari 
de care dispun unitățile agricole din 
județul Brăila.

Ioan HERȚEG 

gurat funcționarea Ia întreaga ca
pacitate a liniei de fabricație la îm- 
pîslitura din fibră de sticlă in schim
burile I și III, s-a redus activitatea 
în atelierul mecanic în schimbul II. 
fără a fi afectat insă procesul de 
producție. Totodată, ca urmare a a- 
doptării unor noi soluții tehnice, 
s-au eliminat opririle accidentale la 
instalațiile de bază. Au fost înlocui- 

vte motoarele de 45 kW la stația de 
oxidare cu pompe duplex, cu func
ționare cu abur. în vederea asigu
rării funcționării la capacitate a in
stalațiilor au fost reorganizate echi
pele de intervenție potrivit noilor ce
rințe.

în scopul creșterii productivității 
muncii, la țesătorie au fost montate 
dispozitive automate de oprire la 
ruperea firului. Ca urmare, un mun
citor poate deservi acum 3—4 răz
boaie. Dat fiind faptul că beneficia
rii solicită tot mai mult produse hi- 
droizolatoare cu bitum aditivat, s-a 
extins capacitatea de preparare a 
masticurilor aditivate. Produsele 
realizate sînt mult mai flexibile și 
au punctul de înmuiere mult mai 
ridicat. Nu cu mult timp în urmă a 
fost realizată, prin autodotare, o 
mașină de control a împîsliturii 
albe, a cărei funcționare a dus la 
creșterea cu 3 la sută a productivi
tății muncii și reducerea substanția
lă a costurilor de producție. în pre
zent este în curs de executare a 
doua mașină de acest fel. Tot în 
aceste zile se finalizează lucrările la

Ritmicitatea fabricației depinde și de 
ritmicitatea livrărilor de materiale

încă din primele zile ale anului 
1988, colectivul de oameni ai muncii 
de la întreprinderea mecanică de 
mașini și utilaj minier din Baia 
Mare s-a mobilizat pentru realiza
rea ritmică, integrală a planului la 
producția fizică. După cum ne-a re
latat inginerul Ovidiu Man, directo-

O cerință prioritară pentru creșterea eficienței:

Stocurile supranormative 
-neîntîrziat în circuitul economic
Baza de desfacere a rulmenților, de 

pe lingă Centrala de rulmenți și or
gane de asamblare (C.I.R.O.A.) Bra
șov, a fost înființată pentru a în
lesni desfășurarea producției cu
rente de rulmenți, precum și asi
gurarea importurilor. Răspunzînd 
unei nevoi reale, incepînd din anul 
1981 baza și-a asumat, de aseme
nea, rolul de a reintroduce în cir
cuitul economic rulmenții aflați în 
stocuri fără mișcare sau cu mișcare 
lentă în unități din întreaga tară, 
activitate prin care peste 6 milioa
ne de rulmenți în valoare de aproa
pe o jumătate de miliard de lei au 
putut fi valorificați în interesul pro
ducției.

Dar. în ciuda faptului că din anul 
1987 s-a trecut la organizarea mun
cii de preluare și reconservare a 
rulmenților în două schimburi, ac
țiunea este departe de a răspunde 
nevoilor economiei naționale. Din cei 
circa 6 milioane de rulmenți luati 
in evidență de către coordonatorul 
de balanță (C.I.R.O.A. Brașov) s-a 
aprobat să fie preluați de către bază 
3,5 milioane bucăți. Din cauza ca
pacității limitate a stației, aceasta a 
preluat pină la finele anului 1987 nu
mai 1,9 milioane rulmenți, ceea ce 
a făcut ca, dintr-un plafon de cre
ditare acordat în acest scop, de 600 
milioane lei, să fie utilizat abia un 
sfert. Cu atît mai nesatisfăcătoare 
apar aceste cifre dacă ținem seama 
de faptul că, la nivelul economiei 
naționale, se află în stocuri supra
normative, cu mișcare lentă sau fără 
mișcare, nu mai puțin de 15 milioa
ne rulmenți 1 în aceste condiții este 
evident că ritmul de preluare, re
conservare și reintroducere în circui
tul economic a acestor valori este 
necorespunzător. Se pune deci în
trebarea : ce anume trebuie Între
prins pentru accelerarea acestui 
ritm 7 Din discuțiile avute cu eco
nomistul Constantin Cîrțînă, directo
rul bazei de desfacere a rulmenților, 
ca și cu alți specialiști din cadrul 
bazei și al centralei de resort s-au 
conturat în linii mari trei direcții de 
acțiune.

Prima se referă la necesitatea re- 
inventarierii tuturor stocurilor supra
normative de rulmenți ale unităților 
beneficiare și luarea acestora în evi
dența coordonatorului de balanță, ur- 
mînd ca aceia aflați în stare bună să 
fie preluați de către bază, iar cei 
degradați, care nu mai răspund nor
melor de calitate, să fie casați și ex- 
pediați unităților siderurgice pentru 
a se turna din ei mărci de oteluri 
tot pentru rulmenți.

A doua direcție vizează dezvolta
rea și modernizarea actualei capa
cități de preluare și reconservare din

mentale a planului la producția fizică. Și aceasta de
oarece, după cum se știe, desfășurarea normală a 
activității productive depinde in primul rînd de asi
gurarea bazei materiale a planului, de livrarea la 
timp, potrivit contractelor încheiate, a tuturor mate
riilor prime, a tuturor pieselor și subansamblelor rea
lizate prin cooperare. Există în acest sens numeroa
se exemple de întreprinderii care demonstrează că 
acolo unde s-au luat din timp măsurile tehnice și 
organizatorice necesare, sarcinile de plan la pro
ducția fizică se realizează ritmic, integral, la toate 
sortimentele, ceea ce, evident, contribuie la bunul 
mers al activității pe ansamblul economiei, lată de 
ce asemenea experiențe trebuie să fie cit mai bine 
cunoscute și din ele să învețe cit mai multe colective 
de oameni ai muncii.

instalația de recuperare a căldurii 
din gazele calde la cuptorul care fo
losește ulei ca agent termic. Pune
rea ei în funcțiune va determina re
ducerea consumului de păcură și va 
asigura îmbunătățirea parametrilor 
de funcționare a instalațiilor.

Creșterea răspunderii personalului 
muncitor pe întreg fluxul de fabri
cație, aprovizionarea corespunzătoa
re, ritmică, cu materiale, urmărirea 
zilnică a producției la toate nivelu
rile, întărirea disciplinei muncito
rești, în general, sînt, de asemenea, 
cîteva argumente ale promițătorului 
debut în noul an la întreprinderea 
de materiale izolatoare din Șimleu 
Silvaniei.

Hotărirea unanimă a comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii din uni
tate este de a răspunde prin noi si 
însemnate fapte de muncă îndemnu
rilor adresate de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizi
tei de lucru efectuate in această uni
tate reprezentativă a industriei ma
terialelor de construcții. Așa cum 
ne-au spus numeroși oameni ai mun
cii. colectivul de aici omagiază aniver
sarea zilei de naștere și a îndelun
gatei activități revoluționare a celui 
mai iubit fiu al poporului român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. prin 
realizarea in mod ritmic și la un 
înalt nivel calitativ a producției 
planificate, prin îndeplinirea în cele 
mai bune condiții a planului pe luna 
ianuarie si pe întregul an.

Euqen TE GLAS 
corespondentul „Scinteii*

rul Întreprinderii, Încă de anul tre
cut programul de fabricație al lunii 
ianuarie a fost defalcat pe secții, 
iar comenzile de utilaje înscrise în 
planul perioadei au fost analizate în 
toate amănuntele lor, tocmai pentru 
cunoașterea temeinică, amănunțită, 
de către toți oamenii muncii a sar-

cadrul bazei. în acest scop vor fi 
sistematizate spatiile de depozitare, 
vor fi realizate și unele construcții 
simple. Pe lingă aceste măsuri, o 
contribuție deloc neglijabilă o pot 
avea chiar... întreprinderile benefi
ciare. Despre ce este vorba 7 Unii 
beneficiari aduc rulmenți la bază 
într-o totală dezordine, la grămadă, 
fără o evidență bine pusă ia punct, 
ceea ce face ca personalul stației să 
piardă cu sortarea lor timp foarte 
prețios. Este cazul unor unități ca 
I.U.G.T.C. Timișoara, „Șiretul" Ba
cău, întreprinderea de aparate șl ac
cesorii Alexandria, „Eiectroputere" 
Craiova etc. Iar in asemenea cazuri.

Preocupări șl acțiuni 
la Centrala industrială 
de rulmenți și organe 
de asamblare Brașov

timpul pierdut cu sortarea și prelua
rea rulmenților se repercutează asu
pra celorlalți beneficiari, care sint 
nevoiți să aștepte ceasuri întregi.

în sfirșit, este necesară creșterea 
răspunderii unităților beneficiare 
pentru asigurarea unor condiții op
time de depozitare și păstrare a rul
menților aflați in stoc, pentru a pre
veni degradarea lor. „Marea majori
tate a beneficiarilor noștri se stră
duiesc să asigure condiții corespun
zătoare de păstrare a rulmenților, ne 
spune directorul bazei. De Ia între
prinderi precum „23 August" și 
„Optica Română" din Capitală, „Ră
săritul" și întreprinderea mecanică 
nr. 2 din Brașov, B.J.A.T.M. Caraș- 
Severin etc. ne sosesc rulmenți în 
condiții ireproșabile, care îți lasă im
presia că abia au ieșit din fabrica
ție; Din păcate, unități, între care aș 
menționa antrepriza de construcții 
hidrotehnice „Șiretul" din Bacău, 
întreprinderea de vagoane din Arad, 
Combinatul de utilaj greu din Iași, 
dovedesc o totală lipsă de răspun
dere în păstrarea acestor piese de 
mare complexitate, sensibilitate și 
precizie, aducindu-i la bază intr-o 
stare de degradare avansată, în spe
cial din cauza ruginii. Or. aseme
nea rulmenți nu mai pot fi utili
zați".

Ne-am convins pe viu asupra te
meiniciei afirmației directorului ba
zei, asistînd la controlul rulmenților 
aduși pentru predarea la bază de că

cinilor de producție și organizarea 
rit mai bună a activității.

încheierea încă din luna octombrie 
h anului trecut a pregătirii tehnolo
gice a fabricației pentru luna ianua
rie a permis lansarea din timp în 
fabricație a comenzilor cu termene 
de livrare în această perioadă. O 
deosebită atenție s-a acordat pregă
tirii și realizării producției pentru 
export. Mai ales că volumul aces
teia in totalul producției fizice pe 
anul în curs a crescut la 26 la sută. 
Astfel, fabricația a fost organizată 
pe linii tehnologice echipate cu 
agregate, mașini, dispozitive și scule 
specializate. Concomitent s-au luat 
măsuri pentru asimilarea și intro
ducerea in fabricație a unor noi ti
puri de produse, cum ar fi : com
plexul mecanizat de susțineri mi
nier. reductoarele cu roți conice si 
cilindrice, noile tipuri de transpor
toare cu bandă metalică și altele.

în general, se poate aprecia deci 
că activitatea s-a desfășurat în bune 
condiții, dovadă că după două deca
de s-a realizat circa 60 la sută din 
planul lunii ianuarie. Ritmicitatea 
producției a fost deci bună în peri
oada care a trecut din acest an. To
tuși, pentru îndeplinirea în cît mal 
bune condiții a planului pe luna ia
nuarie, pe primul trimestru și pa 
întregul an se impune urgentarea 
contractării producției cu unii bene
ficiari. „Totodată, este necesar, așa 
cum ne-a precizat tovarășul Ion 
Lucaciu, inginerul-șef al întreprin
derii, ca unii furnizori, cum sint în
treprinderea de mașini electrice 
București, „Neptun“-Cimpina, Re- 
șița-Renk, întreprinderea de trans
formatoare și motoare electrice Fi- 
liași, întreprinderea de motoare 
electrice Tumu Măgurele, să urgen
teze livrarea motoarelor electrice si 
reductoarelor de mare putere con
tractate și cu termene de livrare în 
această perioadă. De asemenea, 
avînd în vedere că anul trecut am 
avut greutăți în asigurarea ritmică 
a bioxidului de carbon necesar pro
ceselor tehnologice, solicităm Între
prinderii „Automecanica" din Me
diaș să urgenteze livrarea autocis
ternei pentru transportul bioxidului 
de carbon la mari distanțe". Inter
venind în discuție, inginerul Matei 
Chlrimbu. șeful secției utilaje teh
nologice nr. 3, ne-a spus că lipsa de 
ritmicitate in livrarea bioxidului de 
carbon pentru operațiile de sudură 
a dus, Încă din aceste zile, la anu
mite stagnări în producție. Lipsa de 
ritmicitate în livrări se datorează și 
faptului că s-a repartizat cota de 
bioxid de carbon la Combinatul chi
mic din Craiova și nu la Combina
tul chimic din Piatra Neamț, de 
unde condițiile de transport sînt 
mult mai avantajoase.

Deci, lată și cîteva probleme care 
trebuie urgent rezolvate pentru în
deplinirea ritmică, integrală a sarci
nilor de plan la producția fizică.

Gbeorqhe PARJA 
corespondentul „Scinteii*

tre A.C.H. „Șiretul" din Bacău : Ma
joritatea rulmenților — descărcați 
dintr-un autocamion fără prelată ! 
— erau plini de rugină, iar unii se 
găseau în ambalaje de carton com
plet ude. Este de la sine înțeles că 
asemenea rulmenți nu mai aveau 
decit valoarea... fierului vechi.

Problema de fond rămîne însă, 
fără îndoială, prevenireâ formării de 
noi stocuri supranormative. Discutăm 
pe această temă cu economistul Au-, 
rel Alămurean, șeful serviciului con
tractări, import, balanțe rulmenți și 
organe de asamblare din cadrul cen
tralei de resort, care ne-a spus : 
„Este absolut necesar ca fiecare în
treprindere și centrală industrială 
să-și dimensioneze cererile de rul
menți în funcție de necesitățile reale 
de fabricație, de contractele încheia
te pentru intern sau export. Aceleași 
exigențe trebuie să se manifeste și 
în cazul importului de rulmenți. Să 
nu se mai repete situații precum 
cele de la întreprinderea mecanică 
Plopeni, Combinatul siderurgic Ga- 
LsCți și alte unități, care au solicitat 
rulmenți din import fără o funda
mentare temeinică, îngroșînd... sto
cul fără mișcare. Pentru unii dintre 
rulrhenții solicitați de C.S. Galați și 
aflați în ștoc, economia națională a 
plătit mai bine de 200 000 lei bucata. 
Nu mai puțin anormală este situația 
întâlnită cu puțin,timp în urmă, cînd 
Centrala industrială pentru echipa
ment și tehnică de calcul București 
a solicitat importul unor tipodimen- 
siuni de rulmenți care se găseau în 
stocul... supranormativ al întreprin
derii de piese radio și semiconduc- 
tori de la Băneasa, din cadrul ace
leiași centrale. O altă cerință este 
aceea ca în proiectarea noilor pro
duse să fie valorificate acele tipo- 
dimensiuni care se află în stoc, 
preîntîmpinîndu-se lansarea unor co
menzi pentru rulmenți care sînt deja 
fabricați".

Față de numărul mare de rulmenți 
aflați la această oră în stocuri făr£ 
mișcare, imobilizînd resurse mate
riale și financiare uriașe, este de 
datoria Centralei industriale de rul
menți și organe de asamblare Bra
șov, în calitate de producător șl 
coordonator de balanță, a Ministe
rului Industriei Constructoare de 
Mașini să adopte în continuare noi 
măsuri pentru accelerarea ritmului 
de reintroducere în circuitul econo
mic a acestor valori și, mai cu sea
mă, pentru prevenirea formării de 
noi stocuri.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scinteii"
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TELEGRAMA ADRESATĂ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român,

președintele Republicii Socialiste România, 

de participanții la Plenara Consiliului 
Național al Societății de Cruce roșie

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Plenara Consiliului Național al Societății de Cruce Roșie, desfășurată în 

atmosfera de puternică angajare patriotică, revoluționară in care întregul 
nostru popor, strins unit în jurul partidului, al dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, muncește pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresu
lui al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, a dat o vibrantă ex
presie sentimentelor de nețărmurită dragoste, de aleasă stimă și recunoștință 
pe care vi le purtăm pentru strălucita și neobosita dumneavoastră activitate 
consacrată înfloririi țării, creșterii bunăstării poporului, cauzei socialismului. 
Ne exprimăm deplina adeziune față de neobosita si nobila activitate pe care 
dumneavoastră o desfășurat! pentru apărarea păcii, pentru edificarea unei 
lumi mai bune și mai drepte, o lume a înțelegerii și colaborării între popoare.

Cu aleasă stimă și deosebită prețuire, aducem uh cald și respectuos oma
giu tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, militant de seamă 
al partidului și statului, om de știință de largă recunoaștere internațională, 
pentru contribuția de cea mai mare însemnătate Ia elaborarea și înfăptuirea 
programelor de dezvoltare economico-socială a patriei. Ia inflorirea științei, 
învățămîntului și culturii românești. j

Ne angajăm să nu precupețim nici un efort pentru desfășurarea unei 
eficiente educații sanitare, să ne intensificăm eforturile pentru creșterea con
tribuției Societății de Cruce Roșie la înfăptuirea politicii sanitare și demo
grafice, profund umaniste, a partidului și statului nostru — premisa menți
nerii tinereții și vigorii națiunii.

în numele celor 7,5 milioane de membri ai Societății de Cruce Roșie vă 
adresăm, dumneavoastră, fiul cel mai iubit și stimat al intregii națiuni, cu 
prilejul împlinirii a peste 55 de ani de activitate revoluționară și aniversării 
zilei de naștere, cele mai calde urări de viată îndelungată, do sănătate și feri
cire, putere de muncă, noi și tot mai mari succese în activitatea de inaltă 
răspundere pe care o desfășurați in fruntea partidului și statului pentru în
făptuirea grandioasei opere de edificare a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

ECONOMIA MODERNĂ A ROMÂNIEI 
- REALIZARE FUNDAMENTALĂ 
A PARTIDULUI, A POPORULUI

★
Vineri a avut loc, in Capitală, 

Plenara Consiliului Național al So
cietății de Cruce Roșie, care a anali
zat activitatea desfășurată de comi
tetele și comisiile de Cruce Roșie in 
anul 1987 și sarcinile ce le revin in 
anul 1988. S-a examinat, de aseme
nea, activitatea internațională a

La Combinatul de îngrășăminte chimice Slobozia 

A INTRAT iN FUNCȚIUNE 0 NOUĂ CAPACITATE DE PRODUCȚIE
Colectivele de oameni ai muncii 

de la Combinatul de Îngrășăminte 
chimice Slobozia și Antreprizei de 
montaj utilaj chimic București, cin
stind cu prestigioase fapte de muncă 
aniversarea zilei de naștere și a 
peste 55 de ani de eroică acti
vitate revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. raportează că, 
muncind cu dăruire și abnegație 
muncitorească, au pus în funcțiune 
fabrica de bioxid de carbon lichid, 
cu o capacitate de 5 500 tone anual, 
obiectiv ce va aduce o contribuție 
importantă la asigurarea necesaru'ui 
de materii prime șl materiale al uni
tăților din cadrul industriei con
strucțiilor de mașini.

In telegrama adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, de Comitetul de 
partid și de Consiliul oameni
lor muncii de Ia Combinatul de 
îngrășăminte chimice Slobozia se 
subliniază că, în prezent, muncitorii, 
tehnicienii si inginerii din această

Cronica zilei
Cu prilejul împlinirii a 40 de ani 

de la semnarea primului Tratat de 
prietenie, colaborare si asistentă mu
tuală dintre România si Ungaria, 
ambasadorul R.P. Ungare la Bucu
rești, Băl Sziits, a oferit, vineri, un 
cocteil.

TELEGRAME
Primul-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, 
Constantin Dăscălescu, a primit o 
telegramă din partea primului-mi- 
nistru al Republicii Turcia, Tiirgut 
Ozal. prin care îi mulțumește cordial 
pentru felicitările transmise cu ocazia

★
Tovarășul Constantin Dăscălescu. 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a adresat 
o telegramă tovarășului Li Peng. 
premier interimar al Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, in legătură cu

tv
13 00 Telex
13,05 La sfîrșit de săotămînă (parțial 

color)
14,45 Săptâmîna politică
15,00 închiderea programului
19.00 Telejurnal
19,20 O viață eroică, revoluționară. în

chinată partidului, poporului, pa

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 23 ianuarie, ora 20 — 26 ia
nuarie, ora 20. în țară : Vremea va 
fi în general închisă, cu cerul mai 
mult noros. Vor cădea precipitații lo
cale, mai ales sub formă de ploaie și 
lapoviță, în regiunile vestice și sud- 
vestice și mai ales sub formă de nin
soare în rest.. Izolat, cantitățile de apă 
pot depăși 10 litri pe metrul pătrat în 
24 de ore, în vestul și sud-vestul țării. 
Vîntul va sufla în general moderat, cu

cinema

★
Consiliului pe anul 1987 și au fost 
stabilite obiectivele pe anul în curs. 

Intr-o atmosferă însuflețitoare. 
participanții au adresat o telegramă 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

întreprindere. în frunte cu comuniș
tii. acționează cu inaltă răspundere 
pentru îndeplinirea integrală și e- 
xemplară a planului pe 1988. livrind 
suplimentar la export peste 15 000 
tone azotat de amoniu si 70 000 tone 
uree, sporind astfel contribuția uni
tății la asigurarea resurselor valuta
re ale tării.

In aceste momente înălțătoare. de\ 
aleasă sărbătoare pentru partid, tară 
și popor — se arată în încheierea 
telegramei — , exprimind gîndurile 
comuniștilor, ale tuturor oamenilor 
muncii de pe platforma noastră, in
tr-un glas cu toți fiii tării, vă rugăm, 
mult iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să primiți pri
nosul nostru de dragoste nețărmurită 
Si profundă recunoștință ce vi le 
purtăm. însoțit de cele mai alese 
urări de viață lungă. în deplină să- 
nătate. împreună cu mult stimata 
tovarășă Eleha Ceausescu, multă pu
tere de muncă spre a ne conduce pe 
mai departe, cu aceeași înțelepciune 
și clarviziune, spre noi victorii, spre 
comunism.

Au participat membri ai guvernu
lui. adjunct! de șefi de secție la C.C. 
al P.C.R., membri ai conducerii Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai al
tor ministere si instituții centrale, 
generali și ofițeri, alte persoane ofi
ciale.

(Agerpres)

reînvestirii sale în această funcție, 
în telegramă se exprimă convingerea 
că relațiile de colaborare dintre 
România și Turcia vor continua să 
se dezvolte cu succes, în interesul 
reciproc, contribuind la întărirea în
țelegerii și încrederii în Balcani.

♦
tragicul accident aviatic din apro
pierea aeroportului Chongqing, care 
a provocat pierderi de vieți ome
nești. prin care ii adresează cele mai 
sincere condoleanțe, iar familiilor 
indoliâte profundă compasiune.

triei. întemeieri socialiste în co
lumna patriei. Documentar (co
lor). O producție a Studioului de 
film TV

19.50 Uniți în jurul viteazului erou. 
Versuri și cîntece patriotice, re
voluționare (color)

20,00 Teleenciclopedia (color)
20.30 Film artistic (color).e ,,Din nou 

împreună". Producție a Casei de 
filme cinci

21.50 Melodii îndrăgite (color)
22,20 Telejurnal
22.30 închiderea programului 

unele intensificări la începutul inter
valului în partea de est și sud-est, cu 
50—60 km pe oră', viscolind trecător 
zăpada. Temperaturile minime noctur
ne vor oscila între minus 10 și zero 
grade, ușor mal ridicate în sud, iar 
cele maxime diurne între minus 5 și 
plus 5 grade. Local, se va semnala 
ceață, și izolat polei. în București : 
Vremea va fi în general închisă, cu 
cerul mai mult noros. Vor cădea pre
cipitații temporare, predominant sub 
formă de ninsoare. Vîntul va sufla 
moderat, cu intensificări trecătoare de 
35—45 km pe oră, viscolind zăpada. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 3 și zero grade, iar cele 
maxime între minus 1 și plus 1 grad.

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
0 Totul se plătește : LIRA (31 71 71)
— 9: 11; 13; 15; 17; 19, FT..ORF a 3C A. 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
COSMOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
0 Miss Iugoslavia : LUMINA (14 74 16)
— 9; 11; 13; 15; 17;’19
0 Taina reginei piraților : TIMPURI 
NOI (156110) — 9; 11; 13; 15; 17; 19 
0 Călărețul fără cap : DACIA
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

(Urmare din pag. I)
zării dezvoltării intensive a econo
miei naționale, restructurării tehno
logice de fond a industriei, dezvol
tării mai accentuate a subramurilor 
de înaltă tehnicitate și eficacitate, 
concomitent cu înfăptuirea unei 
profunde revoluții agrare, care cu
prinde întreaga bază tehnico-mate- 
rială, organizarea științifică a pro
ducției, sporirea randamentelor și 
performanțelor, precum și sistemati
zarea, pe criteriile civilizației socia
liste, a comunelor și satelor noastre, 

în concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, un element defi
nitoriu al optimului economiei națio
nale moderne și armonios structura
tă în profil de ramură îl constituie 
proporția dintre baza de materii 
prime, energie și capacitatea de pre
lucrare și valorificare. Această pro
porție este dimensionată pentru o 
lungă perioadă de timp, pe criterii 
de eficientă economică, socială și 
ecologică, pe baza îmbinării intere
selor curente cu cele de perspectivă 
ale națiunii. în acest sens, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fundamentat 
atît dezvoltarea producției proprii de 
materii prime șl energie, cit și ne
cesitatea asigurării unei înalte va
lorificări a acestora — ca soluție de 
fond și de durată a progresului eco
nomiei naționale.

Dezvoltarea intensivă, calitativ su
perioară a economiei românești 
presupune ca, paralel cu lărgirea 
bazei proprii de materii prime și 
energie, să se asigure reducerea în
semnată a consumurilor specifice, 
concomitent cu ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor. 
Pornind de la aceste exigențe, parti
dul nostru, cu aportul determinant 
al secretarului său general, a elabo
rat un sistem de programe speciale, 
cu caracter național, care să asigure 
atit mărimea productivității muncii 
sociale, cit și reducerea cheltuieli
lor de producție, ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, ca 
expresii directe ale valorificării su
perioare a resurselor atrase în pro
cesul reproducției socialiste lărgite 
și de asigurare, pe această bază, a 
echilibrului material al producției 
sociale, a creșterii capacității de per
formantă a economiei naționale.
- Făurirea unei economii naționale 
moderne și armonios structurată 
presupune o proporție judicios di
mensionată intre producția de bunuri 
materiale și cea de servicii. Pe 
măsura creșterii productivității mun
cii sociale, a exigențelor din viața 
economico-socială contemporană,

(Urmare din pag. I)
orașului Focșani (cum sînt cele din 
1862. 1867 etc.) este înscrisă deviza 
scumpă tuturor „Unirea face pu
terea"... Unire-Unitate, două cuvin
te emblematice, care explică fie
care pas făcut în cartea de aur a 
neamului. în deplină unitate de 
conștiință poporul a croit drum 
Independenței, a realizat marea 
Unire, de la 1 decembrie 1918, a 
plămădit, intr-un august eroic, 
chipul unei noi societăți, o socie
tate în care omul este stăpîn sieși, 
în care aspirațiile cele mai cuteză
toare s-au împlinit strălucit si de
plin.

La Începutul acestui secol (1906), 
D. F. Caian încerca o mono
grafie a „orașului de pe Mil- 
cov“ — Focșani, Printre pagini în 
care făcea „inventarul industriilor" 
— tăbăcării, blănării, cizmării, 
ceaprazării etc. așază și această 
timidă opțiune (pag. 225) — „cind 
mai cu seamă 'comerțul și indus
triile vor căpăta o dezvoltare mai 
mare, atunci Focșanii va lua avin- 
tul dorit, va fi unul din orașele 
de provincie plăcut". Previziunea 
monografistului avea să aștepte 
decenii bune pentru a fi confir
mată de realitate. într-un anotimp

INFORMAȚII
• Evoluție bună a hoherilor ro

mâni la concursul internațional de 
la Altenberg (R.D. Germană). Echi
pajul C. Nagy. C. Petrariu s-a clasat 
pe locul al treilea, cu timpul de 4’05", 
iar echipajul D. Degan, P. Sțanciu 
pe locul al patrulea, cu 4’05”31/100. 
Proba a fost ciștigată de echipajul 
A.S.K. Altenberg — cu 3’58"75/100.
• Azi și miine, la Tg. Mureș, în 

sala sporturilor, vor avea loc între
cerile tradiționalului concurs „Top-12“ 
pentru seniori la tenis de masă. Prin
tre participant se numără Otilia 
Bădescu, Emilia Closu. Maria Alboiu, 
Kinga Lohr, Adriâna Năstase, Mana 
Bogoslav și Călin Creangă, Andras 
Fejer. Vasile Florea, Cristian Ignat, 
Daniel Cioca.

• Campioana republicană de șah 
pe 1987 va fi desemnată în urma 
meciului de baraj (patru partide) 
dintre marea maestră Margareta 
Mureșan și maestra internațională 
Eugenia Ghindă. Meciul are loc la 
Predeal. Azi, prima partidă.

0 Miine. la handbal feminin-, sînt 
programate meciurile ultimei etape a 
turului campionatului diviziei A : 
Rulmentul Brașov — Confecția 
București. Mureșul Tg-. Mureș — 
TEROM Iași, Știința Bacău — Con
structorul Timișoara. Chimistul Rm. 
Vîlcea — Dorobanțul Ploiești. Hidro
tehnica Constanta — C.S.M. Sibiu. 
Rapid Bu-urești — Oțelul Galați.

0 TENIS. Finala turneului interna
țional de la Melbourne se va dispu
ta intre australianul Pat Cash si sue
dezul Mats Wilander. în semifina
le. Pat Cash l-a întrecut cu 6—4, 
2—6. 6—2, 4—6. 6—2 pe favoritul nr. 
1 al concursului, cehoslovacul Ivan 
Lendl, iar Mats Wilander l-a eli-

teatre
0 Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : Caligula — 18; (sala Amfi
teatru): Actorul — 18; (sala Atelier): 
Autograf — 18
0 Opera Română (13 18 57) : Poves
tirile lui Hoffmann — 18
0 Teatrul de operetă (13 63 48) : Lo
godnicul din Lună — 18
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Io, Mircea Voievod — 18; (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44) : Uriașii mun
ților — 18
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Amurgul 
burghez — 18
0 Teatrul Foarte Mic . (14 09 05) i 
Pentru ce am murit — 18,30
0 Teatrul de comedie (16 64 60) 1 
Măseaua de minte — 18 

sectorul serviciilor pentru produc
ție și pentru populație se dezvoltă și 
se diversifică continuu, aducind con
tribuții tot mai mari la progresul 
social-economic, la ridicarea calițății 

. Vieții.
Economia românească, angajată 

ferm pe făgașul progresului multi
lateral, integrează organic invățămîn- 
tul, cercetarea științifică și dezvol
tarea tehnologică, puternice forțe de 
producție ale societății contempora
ne. Secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
elaborat o concepție nouă, revoluțio
nară și de amplă perspectivă cu 
privire la dezvoltarea invățămintu- 
lui, cercetării științifice și progresu
lui tehnic prin integrarea lor recipro
că intr-un sistem dinamic, subordo
nat in permanență exigențelor mereu 
sporite ale economiei naționale.

• Conduse cu inaltă competență și 
dăruire de tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
prestigios om politie, savant de largă 
recunoaștere internațională, pre
ședinte al Consiliului Național al 
Științei și Invățămintului, aceste 
activități dinamice, de vîrf ale eco
nomiei naționale aduc o deosebită 
contribuție la formarea celui mai 
revoluționar factor al producției so
ciale modeme — omul, cu înalte 
cunoștințe și cu o înaintată conști
ință —, la elaborarea de soluții de 
mare eficientă economică și socială. 

Făurirea unei economii naționale 
unitare, moderne, judicios structura
tă presupune repartizarea rațională 
a forțelor de producție pe intreg cu
prinsul țării, dezvoltarea complexă și 
armonioasă a tuturor localităților. 
Așa cum arăta secretarul general al 
partidului la Conferința Națională a 
partidului, din decembrie 1987, 
„Tocmai pe această bază, a reparti
zării juste a forțelor de producție pe 
întreg teritoriul țării, a amplasării și 
dezvoltării lor echilibrate, precum și 
a producției pe locuitor, am asigurat 
condiții pentru manifestarea deplinei 
egalități în drepturi pentru toți 
cetățenii patriei noastre, dezvoltarea 
puternică de noi centre industriale, 
de noi orașe și localități industrial- 
agrare."

Exigențele dezvoltării pe baze 
moderne a forțelor de producție, ale 
făuririi unei economii naționale 
echilibrate, care să favorizeze pro
gresul calitativ al factorilor de pro
ducție în toate subsistemele și ve
rigile sale de bază, au condus la 
un amplu proces de perfecționare a 
relațiilor sociale și de producție, a 
proprietății socialiste asupra mijloa
celor de producție, a mecanismului

al prefacerilor profunde și comple
xe. Edificarea societății socialiste, 
mai ales in perioada de inegalabil 
avint constructiv, marcată de Con
gresul al IX-lea ăl partidului, fo
rum te a inaugurat „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". a determinat 
propulsarea așezării pe noi Trepte,

INSCRIPȚII PE 
MONUMENTUL UNIRII 
de înaltă acumulare și nestăvilit 
progres. Focșani — „orașul unirii" 
a înregistrat, ca întreg județul 
Vrancea. ca toate orașele și comu
nele acestuia, ample împliniri. în 
perioada 1965—1987 în Vrancea au 
fost puse în funcțiune aproape 50 
de capacități de producție indus
trială. din acestea majoritatea în 
municipiul de pe Milcov : între
prinderea Metalurgică. întreprin
derea de scule și elemente hidrau
lice. Fabrica de utilaj și piese de 
schimb pentru industria chimică, 
întreprinderea de aparataj elec
tric pentru instalații, întreprinde
rea de tricotaje etc. In ultimii

SPORTIVE
minat cu 6—0, 6—7, 6—-3, 3—6, 6—1 
pe coechipierul său. Stefan Edberg. 
0 Federația internațională de tenis 
a stabilit listele jucătorilor si jucă
toarelor ce vor participa direct la 
turneul' -olimpic din acest an. între 
aceștia, la masculin, suedezul Stefan 
Edberg (principalul favorit), compa
triotul său Mats Wilander, vest-ger- 
manul Boris Becker, cehoslovacul 
Miloslav Mecir și australianul Pat 
Cash. în competiția feminină, cap de 
serie numărul 1 a fost desemnată 
Steffi Graf (R.F. Germania). S-au 
calificat, de asemenea, direct Gabrie
la Sabatini (Argentina), Helena Sii- 
kova (Cehoslovacia) și Manuela Ma
leeva (Bulgaria). Pentru locurile dis
ponibile vor fi organizate în acest 
an, pe zone geografice, turnee de 
calificare. Europa dispune de 8 locuri 
la masculin și 4 la feminin.

0 Raliul Monte Carlo a fost cîști- 
gat anul acesta de automobilistul 
francez Bruno Saby. la volanul unei 
fnașini „Lancia Delta". Pe locurile 
următoare s-au clasat italianul Ales
sandro Fiorio și un alt concurent 
francez, Jean Pierre Ballet.

0 Vineri, la patinoarul „23 August" 
din Capitală. în cadrul Campionatu
lui republican de hochei pe gheață, 
s-au întilnit formațiile Steaua si 
Dinamo. Partida s-a tncheiat cu 
scorul de 4—2 (0—4), 2—1. 2—1) în 
favoarea jucătorilor de la Steaua. 
Astăzi, de la ora 14,00, are loc me
ciul revanșă.

0 SCHI. Proba feminină de slalom 
special din cadrul concursului inter
național de schi-alpin de la Radstadt 
(Austria) a fost ciștigată de iugo
slava Mateja Svet, cronometrată in 
două manșe cu timpul de 2’07”30/100. 

0 Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Necazurile unui îndră
gostit — 18,30: (sala Studio) : Senti
mente șt naftalină — 18
0 Teatrul Gluleștl (sala Malestic, 
14 72 34) : Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 18; (sala Gluleștl, 18 04 85) : 
Visul unei nopți de Iarnă — 18
0 Teatrul satlric-muzlcal ,,C. Tă
iase" (sala Savoy, 15 58 78) : Savoy, 
Savoy — 18; (sala Victoria, 50 58 65): 
Varietăți pe portativ —. 19
0 Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Ctntâ clocirlle 
— 18
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Toate pinzele sus — 9; Albă ca 
Zăpada și cel 7 pitici — 15
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Arvlnte și Pepelea — 15; 
(sala Cosmonauțllor. 11 12 04): Poves
te despre marionetă — 15
0 Circul București (IO 41 95): Caval
cada circului — 15,30; 18,30

de funcționare a economici naționa
le, pe baza planului național unic 
de dezvoltare economico-socială, in 
cadrul autoconducerii muncitorești, 
autogestiunii economico-financiare 
și autoaprovizionării teritoriale. Co
ordonatele de fond ale acestui pro
ces sînt definite cu clarviziune de 
secretarul general al partidului, 
arătind că făurirea unei economii 
naționale moderne, de mare com
plexitate și competitivitate, armo
nios structurată in profil de ramu
ră și teritorial se realizează în con
dițiile dezvoltării proprietății socia
liste. ale creșterii rolului planului 
național unic, care reprezintă acțiu
nea conștientă organizată a poporu
lui, concomitent cu întărirea auto
conducerii muncitorești și autoges
tiunii economico-financiare. cu spo
rirea răspunderii fiecărui colec
tiv de oameni ai muncii in gos
podărirea eficientă a părții din avu
ția națională încredințate spre ad
ministrare. * *•

® 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
— 16, O zi la București — 9; 11; 13; 
19 SCALA (11 03 72)
© Stop cadru pentru eternitate. Unde 
ești, copilărie : DOINA (16 33 38) — 
9:11: 13: 15: 17: 19
0 Simboluri. Vulcanul stins : BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 15; 17; 19
0 omul țării. Cale liberă : MUNCA 
(21 50 97) — 15: 17; 19
a Palatul soarelui pentru copii. 
Emisia continuă : STUDIO (59 53 15)
— 10: 12.15; 14,30; 16.45; 19
• însemne ale înaltei prețuiri. Anul

Ca urmare a înfăptuirii neabătute 
a hotăririlof Congresului al XIII-lea 
și ale Conferinței Naționale ale 
partidului, a realizării Programului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintării 
țării noastre spre comunism, 
„România — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — va deveni o 
țară cu o industrie și o agricultură 
puternice, comparativ cu țările dez
voltate, va asigura progresul gene
ral al tuturor sectoarelor de activi
tate, astfel incit se va realiza dez
voltarea armonioasă, multilaterală a 
întregii societăți, creîndu-se condiții 
mai bune de muncă, de viață, de 
manifestare plenară a personalității 
umane pentru toți cetățenii Româ
niei".

Cu prilejul aniversării zilei de 
naștere și împlinirii a peste 55 de 
ani de strălucită si eroică activi
tate revoluționară. patriotică a 
mult stimatului si iubitului nos
tru conducător. împreună cu toți 
cei care lucrează în învătămint, cu 
întregul popor, corpul profesoral, 
studenții, toți lucrătorii din Acade
mia de studii economice aducem 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cel 
mai profund și respectuos omagiu 
pentru contribuția sa decisivă la 
progresul și prosperitatea patriei 
noastre, la dezvoltarea ei liberă și 
independentă. într-o lume a păcii și 
colaborării, urindu-i din adîncul 
inimii multă sănătate, viată înde
lungată și putere de muncă, pentru 
ridicarea României socialiste pe noi 
culmi ale civilizației socialiste și co
muniste, împreună cu tradiționala 
urare „LA MULȚI ANI !“.

trei ani, consecutiv, Vrancea s-a 
situat pe primul loc în marea în
trecere socialistă din industrie, 
construcții, transporturi și circula
ția mărfurilor. Alături de puterni
cele platforme industriale/ ca ur- 
mare^ a. investițiilor importante alo
cate. a sporit considerabil numărul 
loauirițelor„-s«au dezvoltat invătă- 
mîntul și asistenta sanitară, viața 
culturală a înscris note de reală 
efervescentă.

Unire — Unitate. Cuvinte cu 
adevărat emblematice, care trec 
din istorie în viața de toate zilele, 
în dimensiunile programelor asu
mate... Se poate vorbi, cu nenumă
rate argumente, despre inefabila 
satisfacție pe care o oferă fiecare 
succes, despre necontenita infle
xiune a orizontalelor, despre sim
bolica „concurență" pe care reali
zările noastre socialiste o fac geo
grafiei fizice... La scurtă vreme de 
la lucrările istorice ale Conferin
ței Naționale a partidului, acum, 
cind tara întreagă omagiază pe 
Marele Bărbat al României socia
liste. poporul român se află unit, 
un singur trup — o singură voință, 
gata mereu pentru drumurile de 
miine. mai cutezătoare și mai lu
minoase.

Radioreceptoare 
portabile 

și staționare
Un radioreceptor poate constitui 

in orice imprejurare, o companie 
utilă, agreabilă și, să recunoaștem, 
foarte informată : de la știrea cu
rentă la starea vremii, de la ulti
mele descoperiri în domeniul ști
inței la cartea mirosind încă a 
cerneală tipografică. Și azi. în 
epoca tehnicii ultramoderne, acest 
mijloc de informare își păstrea
ză larga utilitate. Așa se și expli
că de ce. in ultimul timp, unitățile 
specializate pe produse electro
nice. raioanele de profil ale maga
zinelor comerțului de stat din în
treaga țară au pus la vinzare o 
gamă variată de radioreceptoare de 
diverse mărimi, într-un design 
adecvat, cu una sau mai multe lun
gimi de undă, cu surse de alimen
tare la baterji, de alimentare 
combinată — baterii și rețea — sau 
numai la rețeaua electrică, dar cu 
un consum redus de energie. Iată 
cîteva din aceste tipuri care se 
bucură de solicitările cumpără
torilor : SONG, IRIS și DUO cu 
două lungimi de undă, primul cu 
carcasă de plastic metalizat, cele
lalte două numai din plastic, dar 
într-o multitudine de culori ; 
TOP — cu o singură lungime de 
undă, un excelent aparat de buzu
nar ; SOLO 500 cu patru lungimi 
de undă ; GLORIA cu cinci lun
gimi ; COSMOS cu trei, toate în 
afară de TOP cu funcționare com
binată — pe baterii și la rețea.

Pentru automobiliști există la 
vinzare în magazinele comerțului 
de stat radiocasetofonul STELA și 
casetofonui CORINA. Caracteristi
cile acestor aparate ? Sensibilitate, 
rezistentă la intemperii, carcase 
metalizate sau din plastic într-o 
prezentare atrăgătoare, garantate 
pe un termen de 12 luni și la 
prețuri convenabile. (M. Cuibuș).

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 22 IANUARIE 1988
Extragerea I : 62 42 5 16 61 68 54 

38 67.
Extragerea a II-a : 87 6 22 2T 41 

00 60 1 84.
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI :

896 048 lei, din care 53 708 lei, report 
la categoria 1.

TELEGRAME EXTERNE

Congresul al 31-lea al Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - —
Mesajul de salut al P.C.R.

MADRID 22 (Agerpres). — La 
Madrid se desfășoară lucrările celui 
de-al 31-lea Congres al Partidului 
Socialist Muncitoresc Spaniol. Con
gresul dezbate activitatea partidului 
în ultimii patru ani și programul 
pentru perioada 1988—1992 si pină la 
sfirșitul acestui secol.

în expunerea prezentată de Felipe 
Gonzalez, secretar general al parti
dului. s-a analizat situația economi
că și socială din Spania din ultima 
perioadă, reliefîndu-se unele rezul
tate obținute, precum si dificultățile 
cu care se confruntă in prezent 
această tară, in special cele legate 
de rata foarte ridicată a șomajului, 
mai cu seamă în rindurile tineretu
lui. menținerea Si adîncirea discre
pantelor intre veniturile diferitelor 
pături sociale în defavoarea produ
cătorilor de bunuri materiale. Refe- 
rindu-se la unele probleme interna
ționale, Felipe Gonzalez a mențio
nat disponibilitatea Spaniei de a ac
ționa pentru destindere si colabora
re in primul rind pe plan european, 
pentru dezarmare si lichidarea sub
dezvoltării.

La congres participă reprezentanți 
ai unor partide socialiste si social- 
democrate, precum si ai unor parti
de comuniste si muncitorești si miș
cări de eliberare națională.

Partidul Comunist Român este re
prezentat de tovarășul Ion Stoian, 
membru supleant âl Comitetului Po
litic Executiv, secretar al Comitetu
lui Central, care a prezentat mesa
jul de salut al partidului nostru.

In numele Partidului Comunist 
Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. in me
saj se adresează un cordial salut 
Congresului Partidului Socialist 
Muncitoresc Spaniol și urarea de 
succes deplin lucrărilor sale. Se ex
primă convingerea că relațiile de 
prietenie și conlucrare statornicite 
între Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist Muncitoresc Spa
niol, între popoarele român și spa
niol se vor dezvolta și în viitor, spre 
binele celor două țări, în interesul 
cauzei fcăcii, securității și colaboră
rii internaționale, pentru o lume fără 
arme și fără războaie.

Poporul român, se arată în mesaj, 
este în prezent angajat cu toate 
energiile sale creatoare în activitatea 
de îndeplinire a programului de dez
voltare în ritm intens a tării, adoptat 
la cel de-al XIII-lea Congres, pre
cum și a obiectivelor și orientărilor 
stabilite de recenta Conferință Na
țională a partidului.

Preocuparea primordială a Parti
dului Comunist Român în proble
mele internaționale este lupta pen
tru apărarea și menținerea păcii. 
Partidul nostru, secretarul său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, se 
spune in mesaj, consideră că proble
ma fundamentală a epocii contem
porane o constituie oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea la măsuri 
concrete de dezarmare, în primul 
rind de dezarmare nuclear^, asigu
rarea dreptului suprem al oamenilor, 
al popoarelor, la viață, la pace, la 
existență liberă și demnă. România,

VIENA' Reluarea lucrărilor Reuniunii general-europene
VIENA 22 (Agerpres). — întrerup

te in luna decembrie, lucrările Reu
niunii general-europene au fost re
luate la Viena, intrind. astfel, în 
cea de-a cincea etapă.

Luînd cuvintul in plen, reprezen
tantul țării-gazdă. ministrul de ex

BEIJING: Sesiunea Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari

BEIJING 22 (Agerpres). — întru
nit in-sesiune la Beijing, Comitetul 
Permanent al Adunării Naționale a 
Reprezentanților Populari a R.P. 
Chineze a hotărît ca prima sesiune 
a celei de-a 7-a legislaturi a 
A.N.R.P. să se desfășoare în luna 
martie. în capitala chineză. Pe a- 
genda viitoarei sesiuni — relatează 
agenția China Nouă — vor figura 
alegerea președintelui și vicepre

ORIENTUL MIJLOCIU
NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). 

— La sediul O.N.U. din New York 
a fost difuzată scrisoarea adresată 
de ministrul sovietic al afacerilor 
externe. Eduard Șevardnadze, secre
tarului general al O.N.U. cu privi
re la situația ,din Orientul Mijlociu, 
în acest ■ document se propune ca 
membrii Consiliului de Securitate să 
înceapă consultări în vederea con

i ÎNCETAREA CURSEI ÎNARMĂRILOR

i

Raul Alfonsin. primul- 
al Greciei. Andreas Pa- 
premierul Indiei. Rajiv 
președintele Mexicului.

STOCKHOLM 22 (Agerpres). — 
Reprezentanții „Grupului celor sase 
țări pentru pace și dezarmare", re
uniți in capitala Suediei, au par
ticipat la un miting de masă. în 
cadrul căruia s-a dat citire „De
clarației de la Stockholm" — do
cument semnat de președintele Ar
gentinei. ~ 
ministru 
pandreu, 
Gandhi, 
Miguel de la Madrid, primul-mi
nistru al Suediei. Ingvar Carlsson. 
și fostul președinte al Tanzaniei. 
Julius Nyerere — în care se lan
sează opiniei publice mondiale ape
lul de a face totul pentru asigu-

Reuniunea laureaților Premiului Nohel
22 (Agerpres). — La Pa- 
încheiat lucrările reuniu- 
grup de laureați ai Pre- 

perso-nalități în do- 
literaturil, artelor, 

După cum

PARIS
ris s-au 
nii unui 
miului Nobel — 
meniul științei, 
rhilitanți pentru pace.
transmite agenția E.F.E., concluziile 
dezbaterilor scot in evidență fap
tul că problemele cele mai impor- 

l tante ale omenirii sint, în același 
’ timp, universale și ințerdependen- • uuivciauic oi 111 ic i u c p c___
) te. Știința reprezintă o forță, care 
i trebuie să fie pusă, in egală mă-

președintele Nicolae Ceaușescu au 
militat cu deosebită consecvență pen
tru imprimarea unei noi gindiri și 
pentru o abordare nouă a probleme
lor păcii și războiului, a celorlalte 
probleme grave cu care șe confruntă 
omenirea. în acest sens, România so
cialistă s-a pronunțat ferm pentru 
măsuri eficiente de oprire a cursei 
înarmărilor, încetarea tuturor expe
riențelor nucleare, pentru realizarea 
unui program complex de dezarma
re, care, avînd în centrul său lichi
darea armelor nucleare, să asigure 
reducerea, in același timp, a armelor 
convenționale, a efectivelor și chel
tuielilor militare.

în concepția partidului nostru, re
levă mesajul, noua gîndire politică 
presupune soluționarea pe cale poli
tică, prin tratative, a tuturor stărilor 
de război și de conflict dintre state, 
din diferite zone ale lumii, lichi
darea subdezvoltării și instaurarea 
unei noi ordini economice interna
ționale. bazată pe deplina egalitate și 
echitate, reglementarea globală a 
problemei datoriilor externe, care 
împovărează tot mai mult țările în 
curs de dezvoltare.

Salutind ca un eveniment de în
semnătate istorică semnarea tratatu
lui dintre Uniunea Sovietică șl Sta
tele Unite ale Americil cu privire la 
eliminarea rachetelor cu rază medie 
și mai scurtă de acțiune. România 
apreciază că acesta este un rezultat 
al luptei, tuturor popoarelor, al po
liticii realiste și. in același timp, un 
prim pas spre realizarea de noi înțe- " 
legeri pe calea eliminării totale a 
armelor nucleare din Europa și din 
întreaga lume. Totodată, ne expri
măm convingerea că în anul 1988 se 
va trece la tratative și se va reali
za un acord în vederea reducerii 
drastice a armamentelor convențio
nale în Europa, eliminarea armelor 
chimice și realizarea unui nou echi
libru in raportul de forțe la un nivel 
cit mai redus al Înarmărilor pe con
tinent.

După părerea noastră — subliniază 
mesajul — nu se poate admite nici 
o justificare pentru menținerea unor 
rachete nucleare cu rază medie sau 
mai scurtă de acțiune de către unele 
state din -Europa. Armele nucleare 
reprezintă un pericol grav nu numai 
pentru statele ce le posedă, ci șl 
pentru pacea, securitatea și viața 
tuturor popoarelor de pe continent ,’ ' 
și din întreaga lume.

în actualele împrejurări interna
ționale, se arată în mesaj, apreciem 
că este necesar să se facă totul 
pentru întărirea colaborării între 
partidele comuniste și muncitorești, ” 
socialiste, social-democrate, alte 
forțe progresiste și democratice pe 
baza principiilor egalității șl respec
tului reciproc. în lupta comună pen
tru libertate și independență națio-, 
nală. pentru destindere și colaborare, 
pentru dezarmare, pace și progres 

» în întreaga lume.
în încheiere, mesajul exprimă 

urări de succes lucrărilor Congresu
lui Partidului Socialist Muncitoresc 
Spaniol.

terne, Alois Mock, a evidențiat ne
cesitatea ca în timpul lucrărilor să 
prevaleze un spirit constructiv care 
să permită găsirea unor soluții, ge- 
neral-acceptabile in problemele afla
te în discuție si încheierea cu re
zultate cit mai bune a forumului de 
la Viena.

ședintelui R.P. Chineze, alegerea 
noului Comitet Permanent al A.N.R.P.. 
hotărirea asupra componenței Con
siliului de Stat și a membrilor gu
vernului. alegerea conducerii altor 
organe centrale de stat. Deputății 
vor audia, examina și aproba ra
poarte asupra activității guvernului 
si cu privire la planul și bugetul de 
stat pe anul 1988.

vocării unei Conferințe internațio
nale cu privire la situația din O- 
rientul Mijlociu. Concluziile și re
comandările acestor consultări ar 
putea fi examinate într-o reuniune 
specială a Consiliului de Securitate, 
la nivelul miniștrilor de externe ai 
țârilor membre — relatează agen
ția T.A.S.S.

„Declarația de Ia Stockholm" (
rarea continuității procesului de ț 
dezarmare nucleară". / .

în document se relevă necesita- i 
tea de a se trece cit mai rapid la l 
încheierea de noi acorduri cuprin- 
zătoare de dezarmare. în primul ț 
rind în ceea ce privește reducerea 1 *■>  
cu 50 la sută a armelor strategice. ’ 
Semnatarii se pronunță, totodată. I 
pentru lichidarea tuturor armelor 1 
nucleare tactice, reducerea forțelor \ 
armate convențTonale, interzicerea ' 
experiențelor cu arme nucleare, res
pectarea tratatului A.B.M.. prohi
birea armelor antisatelit. împiedi
carea dezvoltării de noi generații și 
mai distrugătoare de arme, elimi-mai distrugătoare de arme, 
narea armelor chimice.

V 

r

sură, în slujba tuturor oamenilor și ) 
a tuturor popoarelor. Dezarmarea i 
- se afirmă în concluzii — va da ’ 
un impuls semnificativ dezvoltării ) 
economice și sociale, avînd în ve- i 
dere resursele limitate ale plane- 
tei. t

Participanții s-au pronunțat pen- i 
tru orqanizarea unei conferințe in- i 
ternațiooale, la care să fie exami- ' 
nată, problematica datoriei externe * 
a țârilor în curs de dezvoltare, in 
ansamblul ei.
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ÎNALTĂ prețuire internațională personalității 
PROEMINENTE A PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI SOCIALISTE

Apariția în Egipt a volumului:

„MCOLAE CEAUȘESCU - PREȘEDINTELE ROMÂNIEI. 
LONTRIiniTIA SA EA SOLUȚIONAREA TUTUROR 

CONFLICTELOR PE CALEA NEGOCIERILOR"

Manifestări omagiale peste hotare

CAIRO 22 {Agerpres). — In Egipt a apărut volumul 
„NICOLAE CEAUSESCU - PREȘEDINTELE ROMÂNIEI. CONTRIBUȚIA SA 
LA SOLUȚIONAREA TUTUROR CONFLICTELOR PE CALEA NEGOCIERI
LOR", elaborat de cunoscutul om politic egiptean Sayed Zaki, membru 
al Secretariatului General al Partidului Național Democrat (de guvernâ- 
mînt), președintele Asociației de prietenie Egipt — România. Expresie a 
interesului larg al cercurilor politice și opiniei publice din Egipt față de 
viața și activitatea conducătorului României, noua lucrare consacrată 
personalității proeminente a tovarășului Nicolae Ceaușescu, concepției sale 
politice dinamice și realiste se înscrie printre cele mai reușite inițiative 
menite să evidențieze opera și acțiunile unui om de stat de excepție.

In Introducerea lucrării, auto
rul relevă că, in cadrul în- 
tilnirilor pe care Ie-a avut, de-a 
lungul anilor, cu președintele 
Nicolae Ceaușescu, a fost profund 
impresionat de puternica sa perso
nalitate, de activitatea strălucită a 
șefului statului român pusă în sluj
ba intereselor propriului popor, a 
dezvoltării raporturilor de prietenie 
și colaborare ale României cu Egip
tul, cu toate celelalte națiuni ale 
lumii, a soluționării, pe calea politi
că, a tratativelor, a tuturor con
flictelor și diferendelor, a marilor 
probleme cu care este confruntată 
lumea contemporană. Autorul 
mărturisește : „De fiecare dată 
cind l-am intllnit pe președintele 
Nicolae Ceaușescu m-am convins 
tot mai mult de rolul deosebit pe 
care domnia sa îl are pe plan in
tern și international. Cartea de 
față este o mărturie a trăiniciei 
raporturilor egipteano-române, a 
marilor evenimente petrecute in 
epoca liderului militant 
Nicolae Ceaușescu. Ea este o în- 
registrare, in cuvinte sincere și 
pline de răspundere, a unor poziții 
nepieritoare, a unor mari realizări 
obținute sub conducerea președin
telui Nicolae Ceaușescu in diferite 
probleme contemporane, intre care 
și cauza Orientului Mijlociu".

In Cuvint înainte, semnat de 
dr. Rifaat El Mahgoub, președinte
le Adunării Poporului (parlamen
tul) din Egipt, se evidențiază : „tn 
Egipt vorbim despre președintele 
României ca despre un prieten 
drag, căruia îi datorăm stima și 
respectul deosebit pentru fapta sa 
nobilă de a ne fi făcut cunoscute 
virtuțile poporului al cărui jiu este, 
de a ne fi îndemnat cu sfatul, 
exemplul strălucit și imensa lui 
experiență politică să ne îmbună
tățim existența in vatra noastră 
multimilenară și de a ne fi atras, 
cu fapta și cu gindul, in marele 
front al luptei pentru o lume mai 
bună și mai dreaptă.

Unul dintre domeniile de maximă 
importanță și actualitate în care 
președintele Nicolae Ceaușescu și-a 
ciștigat un renume binemeritat este 
cel al necesității ca orice conflict, 
orice problemă litigioasă sau disen
siune dintre state să fie soluționate 
pe calea negocierilor. In cartea de 
față sint ilustrate acțiunile concre
te ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru această 
linie".

Volumul este structurat tn cinei 
capitole ample, care înfățișează ci
titorului viața și activitatea exem
plară de patriot, revoluționar și 
conducător ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, identificarea 
personalității și operei sale politi
ce cu interesele supreme ale po
porului român, realizările istorice 
obținute de România în perioada 
care a trecut de la Congresul al 
IX-lea al P.C.R. Este pusă in evi
dentă, totodată, contribuția remar
cabilă. unanim apreciată, a pre
ședintelui României la dezvoltarea 
ascendentă a relațiilor româno- 
arabe și la reglementarea pe cale 
politică, pașnică a conflictelor din 
Orientul Miiloc’U și din alte re
giuni ale globului, la cauza înțe
legerii, colaborării și păcii în în
treaga lume.

„Perioada de cind în fruntea 
Partidului Comunist Român și a 
statului se află președintele 
Nicolae Ceaușescu — subliniază 
autorul — este o evocă deosebită 
în istoria României, caracterizată 
prin dinamismul extraordinar al 

energiilor creatoare ale națiunii, 
prin succese și realizări fără prece
dent, atît pe plan intern, cit și ex
tern. Cunoscută, pe bună drepta
te, sub denumirea de -Epoca 
Ceaușescu», această perioadă rela
tiv scurtă, de numai 22 de ani și 
jumătate, oferă imăginea unor ac
țiuni de continuă și rodnică afir
mare a noului în toate domeniile 
activității sociale, de progres neîn
trerupt și de modernizare a forțe
lor de producție, de dezvoltare a 
unei industrii puternice, avansate 
și a unei agriculturi in plin avint, 
de sporire considerabilă a venitului 
național și, pe această bază, de ri
dicare constantă a nivelului de ci
vilizație materială și spirituală al 
întregului popor. In egală măsură, 
anii de cind președintele 
Nicolae Ceaușeseu se află la cirma 
partidului și statului coincid cu o 
viguroasă redimensionare a locului 
și ■ prestigiului României în con
știința lumii, grație unei politici 
principiale și active, deschise și 
perseverente, orientată spre rela
ții de prietenie cu toate statele, 
spre soluționarea nouă, justă și 
democratică a marilor probleme ale umanității".

Un capitol distinct al lucrării este 
consacrat prezentării personalității 
politice și științifice a tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. Autorul relevă că tova
rășa Elena Ceaușescu „l-a însoțit 
pe marele lider încă din anii tine
reții în lupta pentru progresul po
litic, social, economic, științific și 
tehnologic al țării. A participat, 
alături de președintele României, 
la amplul și complexul proces de 
modernizare a producției româ
nești, aducindu-și in același timp o 
contribuție inestimabilă la îmbogă
țirea patrimoniului științific al cer
cetării în domeniul chimiei și pe
trochimiei. Pe lingă activitatea ști
ințifică și de cercetare tehnologică, 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu are înalte responsabili
tăți in conducerea partidului și sta
tului din România".

Capitolul „O identitate de esen
ță, Ceaușescu — România" relie
fează vasta activitate a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru dezvol
tarea multilaterală a țării noastre, 
pentru organizarea pe baze științi
fice a societății, pentru ridicarea 
patriei noastre pe noi trepte de 
progres și civilizație.

Un loc important în lucrare este 
rezervat prezentării pe larg a 
concepției președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind necesi
tatea eliminării hotărite și defini
tive a recurgerii la forță și la a- 
menințarea cu forța din relațiile 
dintre state și a înlocuirii radicale 
a metodelor vechi, bazate pe forță, 
cu dialogul și cooperarea pașnică 
dintre națiuni, cu' tratativele și 
căile pașnice de reglementare a 
oricăror conflicte și diferende in
ternaționale.

„De o apreciere deosebită pe plan 
arab și internațional — relevă auto
rul — se bucură poziția și demer
surile consecvente ale României, 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu 
in favoarea unei soluționări poli
tice globale, juste și durabile a si
tuației din Orientul Mijlociu, a in
staurării liniștii și păcii în această 
zonă. România s-a pronunțat per
manent pentru o reglementare po
litică. exclusiv pașnică a conflictu
lui din Orientul Mijlociu, bazată pe 
retragerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate in urma războiului 

din iunie 1967, pe 
asigurarea dreptu
lui poporului pa
lestinian la auto
determinare, inclu
siv la crearea unui 
stat propriu, inde
pendent, pe garan
tarea independen
ței, suveranității și 
integrității tuturor 
statelor din regiu
ne".

In partea finală 
a volumului sînt 
inserate declarații 
ale unor șefi de 
stat și ale altor 
personalități poli
tice arabe care dau 
expresie înaltei 
stime și prețuiri 
față de personali
tatea și opera pre
ședintelui Româ
niei.

Prezentarea ofi
cială a volumului 
a avut Ioc in ca
drul unei adunări 
festive organizate 
la sediul central al 
Partidului Național 
Democrat, la care 
au participat im
portante persona
lități ale vieții po
litice și economice 
din Egipt, repre
zentanți ai Minis
terului Afacerilor 
Externe, ai unor 
institute de învă- 
țămînt superior, 
rcdactorl-șefi ai 
unor cotidiana egiptene, ziariști, 
studenți, un numeros public.

In deschiderea festivității a fost 
prezentat mesajul adresat de 
președintele Adunării Poporului, 
Rifaat El Mahgoub, care sublinia
ză : „Transmitem cu această ocazie 
salutul și felicitările poporului 
egiptean adresate președintelui 
Nicolae Ceaușescu, personalitate de 
prestigiu a lumii contemporane, 
luptător neobosit pentru cauza pă
cii și prieteniei între popoare",

Sayed Zaki, autorul volumului, a 
subliniat că „Asociația de prietenie 
Egipt—România a ținut să sărbăto
rească aniversarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, mesager al pă
cii in lume, în semn de omagiu și 
apreciere la adresa luptei și efortu
rilor sale permanente pentru pace, 
înțelegere și cooperare între po
poare. Preș.edintele 
Nicolae Ceaușescu — a spus el — 
se identifică cu poporul său. Sub 
conducerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, România a cu
noscut orizonturi noi. Această epo
că este cea mai bogată din istoria 
României, epoca in care poporul 
român a înaintat spre culmile înal
te ale progresului".

Fathi Sharkawi, directorul gene
ral al editurii „Al Ahram", a expri
mat satisfacția de a fi contribuit la 
tipărirea volumului omagial de
dicat personalității președintelui 
Nicolae Ceaușescu. El a pus în 
evidență eforturile președintelui 
României in vederea instaurării 
păcii și înțelegerii intre popoare, 
precum și relațiile de strînsă prie
tenie statornicite între popoarele 
român și egiptean, sub conducerea 
președinților Nicolae Ceaușescu și 
Hosni ‘Mubarak.

Dînd glas satisfacției pentru or
ganizarea festivității de omagiere 
a președintelui României, Mahmoud 
Fahmi, membru al Conducerii 
Partidului Național Democrat, a 
declarat : Regiunea în care trăim 
este martora unor evenimente 
complexe cărora trebuie să li se gă
sească rezolvarea. Președintele 
Nicolae Ceaușescu a depus efor
turi continue, ajutîndu-ne in re
zolvarea problemelor cu care sîn- 
•tem confruntați, pentru realizarea 
păcii și înțelegerii în regiune.

Mohamad Marwan, prodecan al 
Academiei de Științe „Sadat", a 
declarat că „este fericit să aibă 
onoarea de a vorbi în numele foș
tilor studenți care ău ștudiat in 
România. Am învățat multe în 
România, am cunoscut nemijlocit 
minunatul popor român care, sub 
conâucerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, a obținut reali
zări deosebite in toate domeniile 
de activitate".

„Este o ocazie deosebită să ne 
întilnim, reprezentanți ai conduce
rii partidului, oameni de știință și 
cultură din Egipt, cu prilejul lansă
rii volumului omagial dedicat pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu" — a 
subliniat Ahmed Abdel Zaher, 
membru al Conducerii Partidului 
Național Democrat, președintele 
Uniunii Centrale a Cooperativelor 
■de Consum.

Ahmad El Khamis, profesor la 
Academia de Științe „Sadat", a 
subliniat că „volumul omagial 
dedicat președintelui 
Nicolae Ceaușescu reprezintă o ex
presie a prețuirii și aprecierii față 
de personalitatea și eforturile 
neobosite ale șefului statului român 
în direcția păcii, cooperării și înțe
legerii intre popoare. Adunarea 
festivă este un prilej deosebit de a 
ne manifesta dragostea și respec
tul pentru activitatea susținută a 
președintelui României in scopul 
realizării idealurilor de pace ale 
popoarelor de pretutindeni".

„Am venit la această adunare 
festivă pentru a-mi exprima stima 
și admirația față de președintele 
României, pentru activitatea sa 
neobosită in folosul păcii și cola
borării in lume" — a declarat 
Shams El-din Khafagy, vicepre
ședinte al Uniunii Centrale a Co
operativelor de Consum. „Poporul 
român își iubește conducătorul și 
este strins unit în jurul său. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu este 
unul din marii șefi de stat ai lumii 
contemporane" — a evidențiat vor
bitorul.

In cadrul adunării festive a fost 
inaugurată o expoziție de carte cu- 
prinzînd lucrări din gindirea so
cial-politică a președintelui Româ
niei și a avut loc o gală de filme 
documentare românești.

Sărbătorirea zilei de naștere și a peste 55 de ani de activitate re
voluționară ale tovarășului Nicolae Ceaușescu prilejuiește organi
zarea, peste hotare, a diferite manifestări, în cadrul cărora sint oma
giate personalitatea proeminentă a secretarului general al partidului, 
rolul său determinant in fundamentarea științifică și traducerea în 
viață a politicii interne și externe a țării, mărețele realizări obținute, 
in toate domeniile, de poporul român in perioada deschisă de Con
gresul al IX-lea, afirmarea puternică a României in lume.

PHENIAN 22 (Agerpres). — La 
Phenian a avut loc o festivitate 
consacrată apariției in limba co
reeană a cuvîntării tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la cel de-al 
IH-lea Congres al educației poli
tice și culturii socialiste, lucrare 
tipărită sub auspiciile Editurii 
Partidului Muncii din Coreea.

Salutind apariția in limba core
eană a cuvîntării tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Ciăn Giu Nam, 
rectorul Marelui Palat de Studiu al 
Poporului, a evocat contribuția da 
inestimabilă valoare a operei to
varășului Nicolae Ceaușescu la în
noirea și dinamizarea teoriei și 
practicii revoluționare, la îmbogă
țirea cu noi idei, teze și concepta 
a tezaurului socialismului științific, 
a patrimoniului cunoașterii epocii 
contemporane.

Au fost evidențiate succesele re
marcabile dobindite de poporul 
român în anii edificării socialismu
lui, îndeosebi după Congresul al 
IX-lea al partidului, indisolubil le
gate de n.umele și strălucita acti
vitate ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, patriot și revo
luționar înflăcărat, strateg genial al 
României moderne, personalitate 
proeminentă a vremurilor noastre. 
Au fost reliefate principiile noi ale 
relațiilor internaționale formulate 
și promovate cu consecvență de se
cretarul general al partidului, care 
au făcut ca autoritatea și presti
giul mondial ale României să cu
noască noi dimensiuni.

Cu prilejul acestei manifestări ■ 
fost vernisată și o expoziție de 
carte în care, la loc de cinste, s-au 
aflat opere ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, culegeri de cu- 
yintări și lucrări din cele mai di
verse domenii ale gîndirii revolu
ționare a secretarului general al 
partidului, președtntele Republicii 
Socialiste România.

Au fost adresate felicitări res
pectuoase tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, eminent con
ducător de partid șl de stat, stră
lucită personalitate a mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale, prieten apropiat și stimat al 
poporului coreean. Rectorul Ciăn 
Giu Nam a subliniat că intrarea in 
patrimoniul Marelui Palat de Stu
diu al Poporului a prețioaselor 
opere va constitui o contribuție de 
seamă la adîncirea cunoașterii gin- 
dirii revoluționare a conducătorului 
român, la aprofundarea raporturi
lor de prietenie româno-coreene, 
care au Ia bază frecventele întil- 
niri și convorbiri dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen.

La manifestare au fost prezenți 
O Mun Han, vicepreședintele Co
mitetului de relații culturale cu 
străinătatea, vicepreședintele Aso
ciației de prietenie coreeano- 
română, funcționari superiori din 
M.A.E., membri ai Academiei de 
Științe Sociale a R.P.D. Coreene, 
cadre universitare din domeniul po
litic și social, un numeros public.

DAMASC 22 (Agerpres). — O ta- 
tilnire prietenească a avut loc la 
Institutul Superior de Știinte Po
litice de pe lingă Comandamentul 
National al Partidului Baas Arab 
Socialist din Siria.

în alocuțiunile rostite au fost 
reliefate pe larg momente din via
ta si activitatea revoluționară ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
S-au evidențiat marile realizări 
obținute de poporul român în con
strucția socialistă, cu precădere |n 
perioada istorică inaugurată de 
Congresul al IX-lea al partidului, 
subliniindu-se rolul determinant al 
secretarului general al partidului 
în elaborarea si înfăptuirea politi
cii interne si externe a partidului 
și statului nostru. în orientarea e- 
forturilor întregii națiuni pentru 
dezvoltarea multilaterală a Româ
niei socialiste, pentru ridicarea 
continuă a calității vieții tuturor 
cetățenilor patriei.

A fost reliefată înalta apreciere 
de care se bucură pe toate meri
dianele globului inițiativele și ac
țiunile secretarului general al 
partidului, contribuția sa la solu

ționarea constructivă a marilor 
probleme ale contemporaneității. A 
fost exprimată deplina satisfacția 
pentru cursul ascendent al rapor
turilor româno-siriene. ilustrat și 
de recenta vizită efectuată in tara 
noastră de secretarul general a] 
Partidului Baas Arab Socialist, pre
ședintele Republicii Arabe Siriene, 
Hafez Al-Assad.

Cu această ocazie a fost prezen
tată o gală de filme documentare 
si au fost vernisate expoziția de 
carte social-politică „Din opera se
cretarului general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România" si ex
poziția de fotografii „Realizări 
ale poporului român in epoca 
Nicolae Ceaușescu".

Au participat membri ai condu
cerii Secției de relații externe a 
Comandamentului Național al Par
tidului Baas Arab Socialist, repre
zentanți ai Ministerului sirian al 
Afacerilor Externe, cadre didactice 
și cursant! ai Institutului Superior 
de Științe Politice.

SOFIA 22 (Agerpres). — La Uni
versitatea ..Kliment Ohridski", din 
Sofia, a fost organizată o festivi
tate In cadrul căreia personalitatea 
proeminentă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, succesele obținute de po
porul român in anii construcției 
socialiste, cu deosebire în ultimii 
22 de ani. au fost reliefate de ca
dre didactice din cadrul universi
tății.

Vorbitorii au relevat pe larg ac
țiunile șefului statului român pen
tru soluționarea marilor probleme 
ale contemporaneității, inițiativele 
sale de pace și securitate în Pe
ninsula Balcanică. în Europa si in 
lume. Au fost puse în evidentă re
lațiile de prietenie si strinsă cola
borare existente Intre România si 
Bulgaria, rolul hotărâtor al întâlni
rilor sî convorbirilor dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Todor JIvkov pentru impul
sionarea si amplificarea acestor 
raporturi. în interesul celor două 
țări si popoare, ai păcii si bunel 
vecinătăți in Balcani.

In cadrul unei ample expoziții 
de carte social-politică. istorică, 
beletristică, la Ioc de frunte au fost 
prezentate lucrări, in limba româ
nă si în alte limbi, din opera to
varășului Nicolae Ceaușescu.

HELSINKI 22 (Agerpres). — în 
cadrul unei manifestări omagiale 
organizate la Helsinki au fost evi
dențiate vasta activitate revoluționa
ră a tovarășului Nicolae Ceausescu, 
participarea sa neînfricată la ma
rile bătălii purtate de poporul ro
mân împotriva asupririi si exploa
tării, pentru libertate socială si na
țională. rolul său hotărâtor în ela
borarea si înfăptuirea politicii in
terne si externe a României, mari
le realizări obținute de poporul 
român in perioada inaugurată de 
Congresul al IX-lea al P.C.R.

Au ’fost subliniate, de asemenea, 
activitatea neobosită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru întro
narea In practica relațiilor dintre 
state a principiilor respectului 
independentei și suveranității na
ționale, egalității depline în drep
turi. neamestecului In treburile in
terne, renunțării la forță și la a- 
menlntarea cu forța, avantajului 
reciproc, precum și poziția sa 
fermă șl militantă pentru dezvol
tarea unor relații de tip nou în
tre partidele comuniste și munci
torești. pentru respectarea dreptu
lui fiecărui partid de a-și elabora 
de sine stătător strategia si tactica 
revoluționară.

Participantii au adus un cald 
omagiu personalității tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, adresîndu-i 
urări de viată îndelungată, sănăta
te și fericire, pentru gloria Româ
niei socialiste.

Cu același prilej au fost inau
gurate o expoziție de carte ce gru
pează la loc de frunte opere ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

precum și o expoziție documen
tară de fotografii referitoare la 
realizările urbanistice, economice 
si social-culturale ale municipiu
lui București.

Au participat Arvo Aalto, pre
ședintele Partidului Comunist Fin
landez, alti conducători ai parti
dului. reprezentanți ai organizații
lor de masă și obștești, membri ai 
Asociației de prietenie Finlanda — 
România, ziariști.

BERLIN 22 (Agerpres). — La 
Universitatea din Leipzig a avut 
loc un simpozion. Comunicările ști
ințifice prezentate și discuțiile pur
tate au evidențiat dezvoltarea am
plă pe plan social-economic, ști
ințific, cultural*  si în alte dome
nii a tării noastre, îndeosebi după 
Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român. A fost subliniat 
rolul hotăritor al tovarășului

MINISTRUL AFACERILOR EX
TERNE AL UNIUNII SOVIETICE, 
Eduard Șevardnadzz, și-a încheiat, 
vineri, vizita oficială în Spania. El 
a fost primit de regele Juan Carlos 
și de președintele guvernului spa
niol, Felipe Gonzalez, și a purtat 
convorbiri cu omologul său din 
țara-gazdă, Francisco Fernandez 
Ordonez. Cu prilejul vizitei, la 
Madrid, au fost semnate Progra
mul de dezvo tare a cooperării eco
nomice și industriale sovieto-spa- 
'oleipe termen lung și Programul 

^elaborare culturală și științifi- 
intre cele două țări.

OKIO a fost dată publici- 
'forma politică a Partidu- 

Vt din Japonia — cea 
Srmatiune a opoziției — 

Xdu"e critici la adresa 
N bugetare a guver-

Nicolae Ceausescu în fundamen
tarea științifică si înfăptuirea
politicii interne și externe a
partidului și statului. In edificarea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintarea României 
spre înaltele culmi ale comunis
mului.

S-a reliefat, totodată, rolul de
terminant al întilriirilor dintre con
ducătorii de partid și de stat din 
Republica Socialistă România și Re
publica Democrată Germană, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Erich 
Honecker, in dezvoltarea șl adin- 
cirea continuă a relațiilor de priete
nie și colaborare dintre cele două 
partide, state și popoare.

Au fost prezentate o expo
ziție de carte, la loc de frun
te aflindu-se operele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. precum și ex
poziția „Culorile Bucureștiuluj".

SAN JOSE 22 (Agerpres). — La 
Universitatea națională din Costa 
Rica a fost deschisă o expoziție de 
carte, cuprinztnd la loc de cinste 
volume din opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

In alocuțiunile rostite cu acest 
prilej au fost reliefate personali
tatea de excepție a conducătorului 
partidului și . statului nostru, 
rolul determinant al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in elaborarea si 
traducerea in viață a politicii in
terne și externe a țării, realizările 
remarcabile obținute de poporul ro
mân în construcția socialistă, afir
marea puternică a României pe 
plan international.

Au participat rectorul și vice- 
rectorul universității, cadre didacti
ce, cercetători, ziariști.

Cu același prilej, a fost Inaugu
rată expoziția de fotografii „Româ
nia ’87“ și au fost prezentate filme 
documentare românești.

BOGOTA 22 (Agerpres). — La 
Bogota a fost organizată o mani
festare politică și culturală in 
cadrul căreia a fost evidențiat 
rolul hotăritor al președintelui 
Nicolae Ceaușescu in înfăptuirea 
transformărilor revoluționare din 
țara noastră, subliniindu-se reali
zările din anii de după Congresul 
al IX-lea al P.C.R., ale epocii 
deschizătoare de noi și cuteză
toare orizonturi — „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". S-a Subliniat 
că, sub directa conducere 
și îndrumare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, au fost elaborate 
programe ample de dezvoltare eco
nomică și socială a țării vizind per
fecționarea continuă a tuturor do
meniilor de activitate, realizarea 
unei înalte calități a vieții, înscrie
rea activă a României în circuitul 
mondial de valori materiale și spi
rituale. Au fost evocate pe larg po
litica externă de pace și cooperare 
promovată de țara noastră, de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu șl 
dezvoltarea relațiilor româno-co- 
lumbiene.

In cadrul unui stand de carte 
social-politică, la loc de frunte au 
fost expuse lucrări din opera to
varășului Nicolae Ceaușescu.

A fost inaugurată, totodată, o 
expoziție de fotografii prezentînd 
realizările obținute de poporul 
român în construcția socialismului.

La manifestare au participat 
secretarul general al Partidului 
Comunist din Columbia', alti repre
zentanți ai vieții politice, ai diferi
telor ministere, instituții centrale și , 
firme de comerț exterior, ai presei, 
radioului și televiziunii columbie
ne. Au fost prezenți membri ai 
corpului diplomatic acreditați la 
Bogota.

_________________ /
I
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nului. Socialiștii niponi consideră 
că proiectul de buget, care prevede 
majorarea cu 5,2 la sută a fonduri
lor alocate apărării, „urmărește 
transformarea Japoniei într-o pu
tere militară și contravine tendinței 
globale tot mai accentuate de dezar
mare". Totodată, platforma P.S.J. se 
'pronunță împotriva introducerii de 
noi impozite, arătînd că acestea ar 
deveni și mai împovărătoare pentru 
populația țării.

ÎNTREVEDERE. Ministrul de ex
terne al R. F. Germania. Hans- 
Dietrich Genscher, aflat în vizită 
Ia Washington în calitatea sa de 
președinte în exercițiu al Consiliu
lui ministerial al C.E.E., a fost 
primit de președintele S.U.A., 
Ronald Reagan. în cursul întreve
derii, la care a fost prezent secre
tarul de stat american, George 

Shultz, au fost abordate aspecte ale 
relațiilor dintre C.E.E. și S.U.A., 
precum și probleme privind dezar
marea.

ROMA va găzdui lucrările celei 
de-a zecea sesiuni a Consiliului 
guvernatorilor al fondului interna- 
t onal de dezvoltare agricolă 
(F.I.D.A.) în intervalul 26—29 < ia
nuarie. Participantii — guvernatori 
și delegați din cele 142 de state 
membre — vor analiza diverse as
pecte ale activităt’i fondului, ca si 
raportul asupra Programului spe
cial pentru Africa. Președintele 
F.I.D.A.. Idriss Jazairy. va prezen
ta concluziile preliminare formula
te de Comitetul interguvernamen- 
tal la nivel înalt asupra bazei fi
nanciare si structurii viitoare ale 
fondului.

PRELUNGIREA STĂRII DE UR
GENȚĂ IN ZIMBABWE. Parla
mentul Republicii Zimbabwe a 
prelungit cu încă sase luni starea 
de urgentă din tară, instituită ca 
urmare a acțiunilor teroriste comi
se de regimul rasist de la Pretoria 
împotriva acestei țări. Numai in 
ultime’e sase luni, a declarat în 
parlament ministrul de interne. 

Moven Mahachi. elemente teroris
te aflate ■ in solda regimului de la 
Pretoria au comis în zonele de est 
ale țării, peste 100 de acțiuni în 
urma cărora și-au pierdut viata 
numeroși locuitori pașnici si au 
fost aduse daune considerabile e- 
conomiei naționale.

LUPTE VIOLENTE IN SUDUL 
ANGOLEI. In zona orașelor Cuito 
Cuanavale, important punct strate
gic. și Munhangâ, Forțele armate 
populare de eliberare ale Angolei 
(F.A.P.L.A.) au angajat lupte vio
lente cu efectivele armatei sud- 
africane care au invadat regiunea 
din sudul țării — a declarat Pedro 
Maria Tonha, ministrul apărării al 
Angolei. Autoritățile de la Pretoria 
au concentrat în nordul Namibiei 
un mare contingent de trupe, in 
scopul extinderii acțiunilor agresive 
împotriva Angolei. Forțele armate 
populare de eliberare ale Angolei 
au zădărnicit ofensiva sud-africană 
împotriva orașului Cuito Cuana
vale, care se află sub controlul 
F.A.P.L.A.

UN STUDIU AI, TENDINȚELOR 
DEMOGRAFICE in țările Comuni- 

Economioe (vest-)Europene 

publicat la Bruxelles relevi că 
populația acestui grup de țări va 
înregistra un ușor spor in interva
lul de pină in anul 2000, după care 
va marca o descreștere și o imbă- 
trinire. tn intervalul 1985—2025 se 
va înregistra o descreștere genera
lă a populației de circa 2 la sută. 
Numărul copiilor in vîrstă de pină 
la 15 ani va scădea de la 64 mi
lioane in 1985 la 49 milioane in 
2025, in timp ce totalul persoanelor 
in virstă de peste 65 de ani 
crește de la 53 milioane la 64 
lioane.

va 
mi-

AL 
AL

PURTĂTORUL DE CUVINT 
MINISTERULUI APĂRĂRII .... 
BELGIEI a anunțat că unul dintre 
cele două culegătoare de mine bel
giene trimise în luna septembrie în 
zona Golfului a părăsit regiunea 
pentru a reveni în Belgia.

ÎNTlLNIRE. In orașul ghanez 
Tamale a avut loc o întîlnire între 
președintele Ghanei. Jerry Raw
lings. și șeful statului Burkina 
Faso. Blaise Compaore, consacrată 
unor probleme ale relațiilor bila
terale. Compaore a efectuat în ul
tima perioadă vizite in Benin. 

Togo. Niger. Mali si Jamahiria A- 
rabă Libiană. în cursul cărora a 
abordat cu liderii acestor țări po
sibilitățile de extindere a colabo
rării pe diferite planuri.

POPULAȚIA ANGLIEI va fi în 
jurul anului 2000 de peste 49 mi
lioane de locuitori, față de 47,1 
milioane de locuitori în prezent — 
prognozează Oficiul pentru popu
lație și recensământ de la Londra.

CONVORBIRI BRAZILIANO — 
CUBANEZE. Unitatea Americii La
tine si pericolul acțiunilor destabi
lizatoare ale regimului rasist sud- 
african în Africa australă ca si e- 
voluția raporturilor bilaterale au 
fost principalele puncte înscrise pe 
agenda convorbirilor dintre miniș
trii de externe ai Braziliei. Rober
to de Abreu Sodre. si Cubei. Isi
doro Malmierca. care a efectuat o 
vizită oficială Ia Brasilia, infor
mează agenția Prensa Latina.

PRIMUL-MINISTRU AL MO- 
ZAMBICULUI, Mario de Grața 
Machungo. va efectua o vizită ofi
cială în Portugalia in perioada 3—5 
februarie a.c.. s-a anuntat în capi

tala lusitană. Convorbirile sale cu 
premierul portughez. Cavaco Silva, 
se vor concentra asuora relațiilor 
bilaterale, dintre problemele Inter
nationale o importantă specială va 
fi acordată situației din Africa aus
trală.

I

COSMONAUȚII SOVIETICI Vla
dimir Titov și Musa Manarov iși 
continuă activitatea la bordul com
plexului orbital de cercetări știin
țifice '„Mir", transmite agenția 
T.A.S.S. Ei au efectuat noi expe
riențe cu observatorul „Roentgen" 
și telescopul „Glazar", au continuat 
studierea electronilor și pozitroni- 
lor in spațiul cosmic. Cosmonauții 
se simt bine. Zborul complexului 
„Mir" se desfășoară în condiții 
normale.

DEVALORIZARE. Guvernul Ar
gentinei a hotărit o nouă devalo
rizare a australului (moneda na
țională) în raport cu dolarul S.U.A. 
Potrivit unui comunicat al Băncii 
Centrale, noua rată de schimb este 
in prezent de 3 91 australi*  pentru 
un dolar în operațiunile de cum
părare si 3,93 australi în cele de 
vinzare.


