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spirit de inițiativă, răspundere muncitorească
FIENI Planul pe ianuarie îndeplinit 

înainte de termen
In aceste zile, cînd tara întreagă 

îl omagiază pe marele sau condu
cător cu prilejul sărbătoririi zilei 
de naștere: și a peste 55 de ani de 
eroică activitate revoluționară pusă 
cu înflăcărat patriotism si inega
labilă clarviziune științifică în sluj
ba intereselor supreme ale tării, 
partidului si poporului, colectivul 
Combinatului de lianți si azboci
ment din Fieni. deținător al înal
tului titlu de „Erou 
cialiste", prezintă, 
aleasă cinstire fată 
Nicolae Ceaușescu.
prestigios raport muncitoresc : rea
lizarea înainte de termen a sarci
nilor de pian pe luna ianuarie. Pe 
baza avansului de timp ciștigat. a- 
ceastă unitate industrială fruntașă 
va produce peste prevederi, pînă la 
sfârșitul lunii. 12 400 tone ciment. 
1 600 tone var. 2 000 mp plăci si 15 
km tuburi din azbociment, produ
se obținute cu consumuri energeti
ce situate la nivelul celor mai scă
zute ce se înregistrează la ora ac- 

. tuală ne plan mondial.
— Ne facem o datorie de inimă 

si de conștiință fată de iubitul 
conducător al partidului si statului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. ge
nialul ctitor al României moderne, 
dedicindu-i în aceste momente săr-

al Muncii So
in semn de 
de tovarășul 
un bogat si

bătorești. de intensă vibrație pa
triotică. realizările noastre — ne 
spune inginerul Gheorghe Drago-- 
mir. directorul combinatului. Uni
tatea noastră ființează de peste 
șase decenii, dar ea a fost complet 
înnoită și modernizată ca urmare 
a aplicării in practică a indicații
lor secretarului general al parti
dului. De aceea, ca atîtea mii de 
colective muncitorești din întreaga 
tară, cimentiștii din orașul Fieni îi 
poartă recunoștință fierbinte mare
lui erou al României socialiste, 
pentru că datorăm gindirii si fap
tei sale revoluționare toate măre
țele înfăptuiri ce se constituie în 
impunătoarea realitate a străluci
tei epoci ce-i poartă numele. An- 
gajîndu-ne să adăugăm noi si re
marcabile fapte de muncă rezulta
telor înregistrate pînă acum, ii 
adresăm secretarului general al 
partidului, președintele Republicii, 
urarea de multă sănătate si neseca
tă putere de muncă, de viată înde
lungată și fericire pentru a 
conduce partidul si poporul, cu în
țelepciunea si spiritul revoluționar 
profund novator ce-i sînt caracte
ristice. spre noi orizonturi de pro
gres si împliniri socialiste. (Gheor
ghe Manea).

ral al partidului. Sfaturile prețioa
se primite de fiecare dată, sarci
nile și orientările date ne-au mo
bilizat să acționăm cu energii spo
rite pentru a realiza produse cu un 
grad înalt de tehnicitate, competi
tive pe piața mondială. Profund 
recunoscători celui ce și-a închinat 
întreaga viață și activitate revo-

luționară slujirii patriei și parti
dului. alăturăm raportului nostru 
muncitoresc angajamentul ferm de 
a depune toate eforturile și întrea
ga noastră capacitate de muncă 
pentru realizarea exemplară a 
planului la toți indicatorii pe 
acest an și pe întregul cincinal. 
(Ion Onuc Nemeș).

BRAȘOV: Rezultate ale înnoirii
și modernizării producției

SIBIU Zile record în producție

întreprinderea ,.Rulmentul'*  din 
Brașov a înregistrat anul trecut 
rezultate remarcabile în activita
tea de export, livrind peste pre
vederi partenerilor externi produ
se în valoare de 38 milioane lei. 
Unul dintre factorii determinanți 
care au condus la obținerea aces
tui succes l-a constituit dezvoltarea 
gamei de tipodimensiuni de rul
menți de înaltă complexitate teh
nică destinați mașlnilor-unelte, in
dustriei de avioane, autoturisme și 
centrale nucleare.

Sarcinile la exportul direct sta
bilite uzipei din Brașov în acest an 
sînt mai mari și mai mobilizatoare. 
Pentru a asigura îndeplinirea lor 
exemplară, incă din această lună, 
colectivul întreprinderii acordă , o 
deosebită atenție înnoirii și mo
dernizării producției. De la înce
putul lunii ianuarie si oină acum, 
specialiștii întreprinderii au lansat 
în fabricație un număr de 183 tipo
dimensiuni de rulmenți, ceea ce

constituie un adevărat record. Acest 
fapt a creat condiții ca 32 la sută 
din valoarea producției-marfă să o 
constituie produsele noi și moder
nizate, cifră care depășește cu 7 
la sută sarcina de plan privind 
ponderea produselor noi și moder
nizate pe întregul an. Totodată, 
munca avîntată a întregului colec
tiv a permis ca sarcinile la export 
pe lupa ianuarie să fie îndeplinite 
înainte de termen.

— Rezultatele obținute — a subli
niat Marcel Peca. inginerul-șef al 
întreprinderii — sînt rodul hotărîril 
colectivului nostru de a omagia prin 
fapte de muncă remarcabile sărbă
torirea zilei de naștere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a îndelunga
tei sale activități revoluționare, pa
triotice. De asemepea, am executat 
prin autoutilare și am livrat în 
avans trei mașini destinate noii 
întreprinderi de rulmenți de la Sla
tina. (Nicolae Mocanu).

profund științifică
în dezvoltarea învățămîntului

La fel ca toate colectivele de 
oameni ai muncii din întreaga țară, 
care aduc prin noi și vrednice fapta 
de muncă omagiul lor fierbinte, 
de înaltă cinstire și prețuire, secre
tarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, harnicul 
colectiv de constructori de mașini 
de la întreprinderea mecanică 
Mîrșa a transformat . aceste zile 
sărbătorești în adevărate " zile- 
record în producție. In acest fel.

s-a realizat o producție-marfă su
plimentară în valoare de 43 milioa
ne lei. Tot în aceste zile au fost 
finalizate trei autobasculante die
sel de cîte 110 tone și 10 bascu
lante de 17 tone destinate expor
tului.

— întreprinderea noastră — ne 
spune Cornel Roman, secretarul 
comitetului de partid pe întreprin
dere — s-a bucurai în mai multe 
rînduri de vizita secretarului gene-

VÎLCEA: Angajamente exemplar
onorate

Colectivele de oam-ni ai muncii 
de la Combinatul chimic Rimnicu 
Vîlcea Și Combinatul de produse 
sodice Govora au reușit, în peri
oada care a trecut din cel de-al 
treilea an al actualului cincinal, 
să-și onoreze integral sarcinile de

plan și, în același timp, șă înregis
treze importante depășiri la pro
ducția fizică. Aceste succese.se da- 

. toresc responsabilității și dăruirii 
muncitorești cu care au acționat
(Continuare în pag. a II-a)

Prin transformările revoluționare 
structurale, fără precedent în siste
mul politic și economic al României, 
în dezvoltarea puternică a indus
triei. modernizarea agriculturii, a 
celorlalte ramuri economice, prin 
constituirea cercetării științifice in
tr-o ramură distinctă a economiei 
noastre naționale, perioada care a 
trecut de la Congresul al IX-lea al 
partidului a evidențiat cu putere ro
lul decisiv, in continuă creștere, al 
științei și invățămintului. ca forțe 
motrice fundamentale ale progresu
lui rapid și multilateral al țării 
noastre. Capacitatea de creație a po
porului nostru, tradițiile sale pro
gresiste au fost încurajate și con
duse cu geniu și forță, de la me
morabilul Congres al IX-lea. de către 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
ilustru spirit clarvăzător și științific, 
promotor consecvent al noului, al 
cutezanței creatoare.

In afirmarea factorilor lntensivi- 
calitativi ai dezvoltării, un rol deo
sebit revine cercetării științifice și 
invățămintului, formării omului 
nou. care. în concepția revoluționară 
a partidului nostru, a secretarului 
său general, trebuie să fie temeinic 
pregătit profesional, cu înaltă com
petență științifică. în măsură să se 
implice activ și dinamic, responsa
bil în înfăptuirea amplului proces 
de construcție socialistă în care s-a 
înscris țara noastră.

Asa cum s-a subliniat șl in docu
mentele celei de-a V-a Conferințe 
Naționale a partidului, in cincinalul 
al 8-lea și în perspectiva anilor 2000 
va crește puternic rolul științei, al 
învățămîntului. ca factori hotărâtori 
pentru ridicarea continuă a gradului 
de civilizație, a forței materiale și 
spirituale a patriei. în magistralul 
Raport prezentat la Conferința Na
țională a partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia că „în
făptuirea planurilor și programelor 
economico-sociale ale actualului cin- 
eipal impune ca o necesitate obiecti
vă dezvoltarea și mai puternică a 
științei, invățămintului si culturii. 
Trebuie să acționăm cu toată hotă-

rirea in direcția intensificării acti
vității de cercetare, pentru legarea 
mai strinsă a cercetării cu producția 
și invățămintul, soluționarea într-u:i 
termen scurt a problemelor multiple 
și complexe ale progresului tehnic, 
ale introducerii rapide in producție, 
in toate sectoarele, a noilor realizări 
ale științei și tehnicii". Aceste ce
rințe sint strîns legate, de altfel și 
de documentele adoptate la primul 
Congres al Științei și învățămîntu- 
lui : „Programul de cercetare știin
țifică. dezvoltare tehnologică și in
troducere a progresului tehnic in 
perioada 1986—1990“ și ..Programul 
privind asigurarea forței de muncă, 
dezvoltarea învățămîntului și per
fecționarea continuă a cadrelor în 
perioada 1986—1990“. Aceste impor
tante documente, elaborate sub di
recta coordonare a tovarășei acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, sint menite să asigure 
înfăptuirea obiectivelor majore ale 
dezvoltării economico-sociale a 
României în etapa actuală, a sarci
nilor ce rezultă din programele spe
ciale privind creșterea mai accen
tuată a productivității muncii. îmbu
nătățirea nivelului tehnic și calita
tiv al produselor, reducerea consu
murilor specifice de materii prime, 
combustibil și energie, realizarea u- 
nor producții agricole la nivelul exi
gențelor noii revoluții agrare.

Din această grijă permanentă ma
nifestată de către partidul nos
tru. personal de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru ctitorirea 
unui învățământ modem, flexibil, 
anticipativ, se desprinde ideea ge
neroasă că școala de toate gradele 
trebuie să se manifeste tot mai 
pregnant ca principal mijloc de di
fuzare a științei și culturii, pentru 
modelarea caracterelor și formarea 
cetățenească

Trecînd la 
și sarcinilor 
nai. poporul 
nouă etapă a edificării socialismu
lui 1 multilateral dezvoltat. Această 
nouă etapă ridică și în fața școlii 
in generat în fața învățămîntului

a tinerelor generații, 
înfăptuirea obiectivelor 
celui de-al 8-lea cinci- 

nostru a pășit într-o

||PARTICIPARE, ANGAJARE, RĂSPUNDERE ||
I
în climatul democrației muncitorești revoluționare

Discutam despre oameni, 
despre spiritul lor inventiv, 
despre disciplină și anga
jare, despre simțul datoriei 
pe care numai munca te
nace și făcută cu dragoste 
il poate certifica. Pentru 
fiecare idee de acest fel, 
interlocutorii noștri de Ia 
întreprinderea de ulei din 
Slobozia aduceau exemple 
concrete de inițiative, de 
fapte grăitoare prin ele în
sele. Oamenii, precizau ei, 
dovedesc cu adevărat ce 
pot, mai ales atunci cînd se 
ivesc momente mai deose
bite, de excepție. Și ni s-a 
evocat pnul, nedorit de ni
meni, desigur, dar petrecut 
din cauza neglijenței unor 
mecanici. „Pregătire aveau
— ne spune directorul fa
bricii, inginerul Gheorghe 
Bălan. Diplome frumoase 
care atestau că sînt mari și 
tari in meserie. Și, pe baza 
atestatelor, le-am încredin
țat răcitorul de șrot. E un 
ax acolo, foarte mare, in
stalat vertical, cu 
ment de presiune 
trema de sus, un 
care normal, prin 
nare, la un anumit 
determinat matematic, se 
uzează și trebuie schimbat. 
Și mai este o bucșă de 
proporții, introdusă pe ax 
de jos in sus. Ei. mecani
cii aceștia cu diplome fru
moase, nu au gresat la 
timp în locurile necesare
— o îndatorire a lor ele
mentară — și s-a gripat 
utilajul. Vă dați seama ce 
ar fi însemnat să demon
tăm totul, la timp nepotri
vit, ca pentru o reparație 
in afara celei planificate, 
obișnuită, cerută de uzarea 
normală a rulmentului de 
presiune. Ne trebuia o ma
cara, ne trebuia timp, ne 
trebuia... Și am f’ oierdut 
producție, nu glumă !“.

Cum s-a rezolvat proble
ma ? Ni s-a spus : „opera
tiv" ! Acest răspuns, atît de 
laconic, merită a fi deta
liat, pentru că, pînă la 
urmă, dincolo de aspectele 
tehnice propriu-zise pe 
care le conține, este pur
tător de frumoasă semni
ficație vorbind despre spi
ritul de inventivitate în ac
țiune, despre dăruirea în 
muncă. Explicat în citeva 
cuvinte, totul ar părea sim
plu — bucșa, făcută dlntr-o 
bucată, a fost secționată 
vertical ca să nu fie de
montat ditamai axul, deve
nind astfel detașabilă ori 
de cîte ori ar fi ne
voie. O ideie practică care 
ar fi trebuit să aparțină, 
inițial, fabricantului utila
jului. Rulmentul de presiu
ne însă, la rîndul lui, uzat 

^irematur, prin gripare, nu

un rul- 
la ex- 
rulment 
funcțio- 
interval

A
0 viață exemplară de militant

era accesibil pentru schim
bare decît tot prin demon
tarea axului. „Și cum 
ați procedat" ? întrebăm 
„prinși" de tensiunea în- 
tîmplării. „Cineva a avut 
o idee surprinzătoare — 
intervine Dumitru Alman- 
giu, inginerul-șef al între
prinderii. de față la discu
ția noastră. A propus să 
fie retezat axul la un me
tru distantă de rulment, să 
fie schimbat rulmentul și 
apoi fragmentul de ax să 
fie reintegrat întregului 
printr-un sistem de prin
dere cu siguranță. Altă 
idee care nu i-a venit fa
bricantului. Așa am și pro
cedat" ! „Bine, bine — re

pede și operativă", cum le 
place interlocutorilor noștri 
să se exprime. Astfel de 
decizii, proprii climatului 
democrației muncitorești 
revoluționare, au devenit 
practică obișnuită în între
prindere. în felul acesta 
sînt abordate probleme 
complicate de automatizare 
tot mai accentuată a fluxu
rilor de producție (în acest 
caz se colaborează strîns 
cu numeroase întreprinderi 
specializate din țară); sau 
cele privind noile proiecte 
de amenajare a cablajului 
de ansamblu, la care se lu
crează eu forțele proprii; 
sau se soluționează ches
tiunile legate de reglarea

Cu dăruire
și competență

plicăm noi — se poate oare 
interveni așa de lesne cu 
modificări de substanță a- 
supra unui utilaj ? Sînt 
date, tehnice precise peste 
care nu se poate trece cu 
una cu două. Așa, oricine 
s-ar putea apuca să modi
fice utilajul sub oretextul 
perfecționării, al inovației 
și, in realitate, să strice. 
Există legi clare în privin
ța asta, care interzic..." 
„Sigur că sint legi clare — 
ni se răspunde — legi care 
nu pot fi nicicum ignora
te. Dar, în același timp, le
gea nu-ți interzice să per
fecționezi un utilaj, o linie 
tehnologică etc., cu condi
ția însă să 
printr-un nou 
cesitatea și 
perfecționării
Am respectat legea, am fă
cut proiectele, ni s-au a- 
probat și am intervenit o- 
perativ".

Treptat se reconstituie 
tot mai limpede acel mo
ment „de cumpănă", cum 
îl numesc gazdele noastre, 
moment de verificare și de 
atestare a capacității pro
fesionale deosebite de care 
au dat dovadă atunci mai 
mulți muncitori, maiștri și 
ingineri. Ideile s-au elabo
rat pe Ioc. apoi au fost de
monstrate prin calcule ri
guroase. transformîndu-se 
în „decizie colectivă lim-

demonstrezi, 
proiect, ne
valabili ta tea 

respective.

celor 1 500 de motoare elec
trice aflate permanent în 
funcțiune (o acțiune de an
vergură desfășurată cu te
nacitate de-a lungul a trei 
ani de zile de testări și re
glări), ca și problemele ri
dicate de un substanțial 
program de modernizări 
menit să sporească simțitor 
productivitatea și calitatea 
muncii.

îi ascultăm cu mult in
teres pe acești admirabili 
oameni — muncitori, maiș
tri, ingineri — care, prin- 
tr-o muncă desfășurată cu 
spirit de răspundere dublat 
de riguroasă pregătire pro
fesională, asigură acestei 
întreprinderi, de un dece
niu încoace, an de an, loc 
fruntaș pe țară printre în
treprinderile de același 
profil. Sînt date reale pro
bate cu fapte concrete, cu 
rezultate productive exem
plare. Le înregistrăm, dar, 
în mintea noastră, fără să 
vrem, stăruie în acest ta
blou imaginea axului gri
pat, cu care, de faot, a de
butat discuția noastră. Și 
nu ne putem stăpini, pînă 
la urmă, și o reamintim : 
cum de a fost posibil ca
zul acela neplăcut șl ce 
măsuri s-au luat, pe alt 
plan, pe cel al disciplinei ? 
Ni se răspunde cu sinceri
tate că. iată, a fost posibil 
să se petreacă și așa ceva,

că oameni care își îndepli
nesc formal sau nici mă
car formal atribuțiile se 
mai întîlnesc, că de-a lun
gul timpului s-au mai ivit 
niște intimplări oarecum 
asemănătoare tratate însă 
de colectivul muncitoresc 
de aici Cu toată severita
tea. Diplomele atestînd că 
omul posedă o meserie nu 
atestă — chiar cind scrie 
pe ele nota 10 — că insul 
respectiv, în viața practică, 
este tot de aceeași notă 
maximă. O diplomă este 
un act „istoric", ne spune 
unul dintre interlocutorii 
noștri — adică e un fapt 
petrecut, viața de zi cu zi 
îți cere însă mereu diplo
mă nouă, de un fel cu to
tul deosebit, care să de
monstreze prin faptele tale 
că te perfecționezi mereu 
în meserie, că‘ ești la cu
rent cu ce e nou în dome
niul tău de activitate, că 
tu însuți creezi ceva nou 
— un dispozitiv, de pildă —, 
că lansezi o idee de nouă 
tehnologie, că propui în 
colectivul atelierului sau 
secției din care faci parte 
o inițiativă valoroasă, că 
înțelegi să respecți cu stric
tețe disciplina de produc
ție, impunind-o și tovară
șilor tăi de muncă.

Dar în cazul amintit — 
revenim — ce măsuri s-au 
luat ? „Fiindcă cei în cauză 
nu au avut respect față de 
munca tuturor și nici față 
de meseria lor, ne-am luat 
rămas bun de la ei. Li s-a 
desfăcut contractul de 
muncă". „Nu a fost prea 
aspră hotărârea" ? „Aspră, 
dar dreaptă ! Altfel nu se 
poate. Cum să tratezi indo
lența, lipsa de răspundere? 
Toleranța nu are ce căuta 
în astfel de momente, in
disciplina, delăsarea tre
buie tratate radical. Vedeți 
dumneavoastră, o fabrică 
este un organism viu, tre
buie să-i menții cu grijă și 
dragoste starea de sănăta
te, să i-o sporești, nu să 
i-o scazi. Și un utilaj, 
de exemplu. îmbătrînește. 
conform legilor fizicii; tre
buie să-l fortifici tii, cu 
inteligența ta tehnică, fie 
că ești mecanic, operator 
chimist, automatist sau in
giner, conștient că aici, în 
fabrică, este și pîinea, și 
rostul tău".

Nu, bănuiala de-o clipă 
că am întîlnit în tot ce ne 
relatau gazdele noastre spi
ritul de automulțumire s-a 
risipit. Mai ales după ce 
ne-au făcut cunoscute pro-

Dîonîsle SINCAN 
Mihai VISO1U

(Continuare în pag, a U-a)^

patriot, dăruită cauzei partidului,
poporului, socialismului

Marți, 26 Ianuarie 1988. In prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu s-a 
deschis expoziția națională omagială organizată cu 
prilejul aniversării zilei de naștere și a peste 55 de ani 
de activitate revoluționară, patriotică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Pe baza unor vaste și impresio
nante mărturii documentare, expoziția evocă îndelun
gata și eroica activitate revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, desfășurată sub gloriosul stindard 
de luptă al Partidului Comunist Român, viața sa exem
plară, trăită cu neabătută consecvență la cele mai 
înalte cote ale dăruirii și abnegației revoluționare pen
tru binele și demnitatea poporului, pentru gloria și 
măreția patriei socialiste. Expoziția pune în lumină, 
de asemenea, mărețele înfăptuiri obținute de poporul 
român în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea 
al partidului, de cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost învestit în suprema funcție de conducere în partid, 
izbînzile cu adevărat epocale dobîndite pe <țalea edi
ficării unei economii moderne, armonioase, conectată 
permanent la cele mai noi cuceriri ale revoluției tehni- 
co-științifice, a făuririi unui cadru profund original și 
larg democratic de conducere a societății, a întăririi 
necontenite a unității moral-politice a națiunii noastre

socialiste, a ctitoririi unei noi înfățișări, mindre, pros
pere a țării, a așezărilor sale. Expoziția relevă multi
lateralitatea creației teoretice a secretarului general 
al partidului, spiritul creator sub semnul căruia a fost 
regindită întreaga activitate de făurire a orînduirii 
noi, de asigurare a continuității și perfecționării pro
cesului revoluționar in țara noastră. Sînt reliefate am
plitudinea și însemnătatea uriașă a dialogului cu țara, 
cu poporul al tovarășului Nicolae Ceaușescu, parte 
integrantă a unui nou stil de muncă șl de conducere 
instaurat în activitatea partidului in perioada inaugu
rată de Congresul al IX-lea al partidului. Prin toate 
acestea se ilustrează contribuția de hotărîtoare însem
nătate a tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea 
și înfăptuirea întregii politici a partidului și statului 
nostru, la întreaga operă de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism, conturindu-se dimensiunile cu 
adevărat impresionante ale creației teoretice și acti
vității politico-organizatorice ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, supremă legitimare a titlului cu 
care epoca pe care o trăim s-a încrustat în conștiința 
contemporanilor, in filele marii cărți de istorie a pa
triei — „Epoca Nicolae Ceaușescu",

Infățișăm astâzi cititorilor noștri, intr-un prim reportaj de Ia expoziția 
națională omagială, eroica activitate revoluționară, patriotică, viața exem
plară a tovarășului Nicolae Ceaușescu, evocată amplu, impresionant 
în cadrul expoziției.

superior în special, probleme ma
jore noi. Ea pune in termeni cu to
tul noi rolul, conținutul de idei, 
structura, tehnica didactică și efi
cienta întregii activități universita
re. In general. în etapa în care ne 
aflăm, se amplifică substanțial rolul 
scolii superioare de entitate econo
mică. de instituție care participă ac
tiv la crearea celor mai calificata 
contingente ale forței de muncă a 
societății, de tribună și propulsor 
revoluționar al celor mai înaintate 
și îndrăznețe cuceriri ale noii revo
luții științifice și tehnice. „Princi
pala cerință pe care partidul, sta
tul. întreaga societate o pun in fața 
invățămintului superior — sublinia
ză tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
este ridicarea calității procesului de 
instrucție și educație la nivelul ma
rii revoluții științifice contempo
rane".

Necesitatea ridicării substanțiale a 
nivelului calitativ al școlii devine cu 
atît mai evidentă cu cit socialismul 
și comunismul nu se pot construi — 
cum a subliniat strălucit secretarul 
general al partidului și în cuvintarea 
rostită cu prilejul emoționantei adu
nări solemne omagiale consacrate 
celei de-a 70-a aniversări a zilei de 
naștere și sărbătoririi a peste 55 de 
ani de activitate revoluționară — de
cît pe baza și cu ajutorul științei, 
prin însușirea tezaurului de valori 
științifice și culturale create de o- 
menire. „Avem programe minunate, 
— a arătat secretarul general al 
partidului — o perspectivă sigură 
pentru înfăptuirea tuturor acestora, 
dar doresc, și in acest moment, să 
menționez că ne aflăm într-o aseme
nea etapă a dezvoltării societății 
omenești cind, pentru a asigura 
progresul națiunii noastre, al întregii 
omeniri, se cere un spirit nou, revo
luționar. în același timp, se cer o 
atitudine nouă și o înțelegere nouă 
a rolului științei și tehnicii în asigu
rarea progresului general al societă
ții omenești". In această lumină, edu
cația trebuie să-și propună în mod 
conștient să pregătească specialiști 
pentru societatea viitorului după ne
voile și exigențele formulate de a- 
ceasta. Plecînd de la problema
tica majoră a educației, tovarășul 
Nicolae Ceausescu a jalonat ne baze 
noi, originale, profund științifice 
întreaga orientare a școlii românești, 
capabilă să impulsioneze progresul 
social-economic șl să impună afir
marea noii revoluții tehnico-științi- 
fice și a noii revoluții agrare.

Unul dintre conceptele profund 
novatoare ale gîndiril secretarului 
general îl reprezintă, fără îndoială, 
integrarea invățămintului cu cerce
tarea si producția. Prin conținutul 
său. integrarea învățămîntului cu 
cercetarea științifică asigură. în pri
mul rînd.. ridicarea nivelului de pre
gătire a viitorului specialist. înar-

Proî. univ.
Constantin PINTIL1E 
rectorul Institutului agronomic 
„N. Bălcescu" — București
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PRODUCȚIA FIZICA 
-realizată ritmic, integral!

Cum pregătiți adunarea generală 
a oamenilor muncii?

Angajament, dar și faptă: ramai 
produse de cea mai bună calitate!

Din prima lună a anului, 
rezultate promițătoare

„INCOV" — cu siguranță că nu toți 
cititorii știu ce înseamnă aceste ini
țiale. Facem de la bun început preci
zarea că acestea reprezintă marca 
întreprinderii de covare din Alba 
Iulia, unitate-emblemă a indus
triei noastre ușoare, una dintre 
cele mai modeme ctitorii ale Epocii 
Nicolae Ceaușescu din această ramu
ră de activitate.

Au trecut doar cinci ani de la in
trarea ei în funcțiune. Perioadă rela
tiv scurtă dar încărcată cu remar
cabile fapte care poartă semnătura 
unui inimos, harnic și priceput co
lectiv. între ele, cel mai important : 
„INCOV" s-a impus pe piața inter
națională oa unul dintre cei mai de 
seamă producători și exportatori de 
covoare plușate. în acest sens, aste 
de ajuns să amintim că produsele 
executate la Alba Iulia sînt exporta
te pe toate continentele și mai cu 
seamă In țâri cu îndelungată tradiție 
în execuția covoarelor, cum ar fi : 
U.R.S.S., Japonia, S.U.A., Australia, 
Olanda, Belgia ș.a. Totodată, se cu
vine subliniat încă un amănunt deo
sebit de relevant : mostrele și colec
țiile realizate în întreprindere și 
prezentate recent la diverse tîrguri 
internaționale de profil au stîrnit nu
meroase aprecieri din partea specia
liștilor de peste hotare, care nu au 
întîrziat să perfecteze noi contracte. 
De altfel, eleganța modelelor, colo- 
ristica deosebită a produselor. în- 
tr-un cuvînt calitatea excepțională a 
acestor covoare, precum și seriozita
tea cu care este onorată aici fiecare 
comandă de export au făcut ca pro
dusele cu marca „INCOV" să fie de 
la un an la altul tot mai mult soli
citate la export. Drept dovadă, planul 
la export pe anul 1988 este în tota
litate acoperit cu comenzi : mai mult, 
nnele firme solicită încă de pe 
acum suplimentarea comenzilor.

începem documentarea noastră în 
această întreprindere contrar fluxu
lui firesc de fabricație. Ne oprim 
mal întîl la rampa de expediție a 
produselor finite. Frumos ambalate, 
aici găsim cîteva mii de covoare 
care urmează să fie expediate parte
nerilor străini.

— Sînt prbduse noi. realizate pen
tru un nou partener din Japonia — 
ne spune inginerul-șef al întreprin
derii, tovarășa Traudi Boța. Urmă
rim zilnic, pe tot fluxul, stadiul rea
lizării producției de export. Veghem 
cu toții oa graficele să fie respectate 
întocmai. Comisia de export din ca
drul întreprinderii a stabilit respon
sabilități precise pe secții, ateliere 
și formații, astfel incit exportul să 
fie executat cu prioritate și Ia un 
înalt nivel calitativ. Astfel, am luat 
toate măsurile ca aprovizionarea cu 
fire de lină să decurgă ritmic, ma
șinile de țesut să lucreze neîntrerupt, 
iar la finisai calitatea să fie irepro
șabilă. Ca urmare a acestor măsuri, 
ne-am Îndeplinit integral planul de 
export pe luna ianuarie, creîndu-se 
premise chiar pentru devansarea 
unor comenzi.

Ce aspecte pot reține mai Intîi 
atenția reporterului într-o unitate in
dustrială care se aseamănă mai mult 
cu un veritabil centru de creație 7 
Iată numai cîteva. prezentate foarte 
succint Pe mașinile de țesut se află 
în lucni 20 de modele noi. realizate- 
de colectivul de creație coordonat de 
Dan Crecan. La finisaj se află în 
stadiu de finalizare un nou lot de 
produse, care vor fi livrate pentru 
prima dată unui partener extern. La

Cu dăruire 
și competență

(Urmare din pag. I)

iectele de viitor. Enumerăm cîteva 
dintre ele : reproiectarea cu forțe 
proprii a circa 1 200 repere de piese 
de schimb pentru utilajele fabricii ; 
rezolvarea, tot cu forțe proprii, a 
unor probleme de concepție privind 
îmbunătățirea performanțelor unor 
utilaje complicate, cum sînt, de pildă, 
unele reductoare, răcitorul de șrot. 
schimbătoarele de căldură etc. „Avem 
oameni foarte buni — preciza ingi- 
nerul-șef Dumitru Almangiu. Un 
automatist, cum este maistrul Ion 
Ploieșteanu sau maistrul energetician 
Apostol Buturcă, sau A.M.C.-iștii 
Toma Mieluș și Constantin Dragomir 
sau lăcătușul loan Bălan — pe el 
poți să-l judeci, de la prima privire, 
numai după scule, sînt ca ale unui 
chirurg, strălucitoare și tot așa de 
fine, și, bineînțeles, după fapte. Ase
menea oameni sint mereu nemulțu
miți cu ce și cît au făcut într-o zl 
de muncă !“.

Au propus, de exemplu, centralei 
Industriale de care țin un proiect de 
extindere a atelierului uzinal, trans
formarea acestuia în atelier mecanic 
în care colectivul de aici să producă 
acele piese de serie mică si de vo
lum mic. dar cu înalt grad de'pre
lucrare atît de necesare tuturor fa
bricilor de același profil din țară. 
„De ce să ne complicăm, de ce să 
ne legăm la cap 7“ li s-a dat de în
țeles. Lor nu le-a plăcut acest răs
puns mal mult decît evaziv șl au ac
ționat, cu puterile lor. pentru fabrica 
lor. produeîndu-și piesele necesare, 
dovedind că pot și vor să facă ; mai 
au niște proiecte de noi produse, 
pentru care au gîndit șl conceput 
tehnologii și utilaje — chestiune de 
perspectivă, la care se gindesc ei. nu 
așteaptă să se glndească alții. Sînt 
lacomi, gîndlm noi. lacomi de mun
că. de noutăți pe care ei le și pro
voacă. Și sînt aspri cu ei înșiși, o 
asprime de un fel anume, care se 
numește lupta cu incompetenta pen- 
tțtu competentă, lupta cu indisciplina 
pentru disciplină. Lăcomie și aspri
me recomandabile. 

secția pregătire a firelor pentru țe
sere se dă zor mare pentru că de 
activitatea de aici depinde practic 
producția întreprinderii. Pe directo
rul unității, inginerul loan Avram, 
îl găsim în secția finisaj. Discută cu 
șeful secției, inginerul Vasile Bota, 
Ritmul de producție 7 Peste tot. în 
fiecare atelier, la fiecare loc de 
muncă, cel planificat și consemnat 
în grafice.

— Planul 7 11 facem, fără discuție, 
ne spune directorul întreprinderii. 
La noi nu asta-i problema. Pe noi 
calitatea ne frămîntă. Lucrăm pro
duse omologate de firma Wollmark. 
Ne-am impus pe multe piețe exter
ne. Și nu-i ușor să aperi ceea ce 
ai cîștigat.

— Dar reușiți, nu-i așa 7
— Cum altfel 7 învățăm, ne per

fecționăm cu toții și țintim mereu 
mai sus. Avem cursuri de pregătire 
pe meserii. La noi policalificarea e 
policalificare. Cine nu ține pasul cu 
planul, cu noul se autoelimină. Șl 
eu particip la aceste cursuri. Știți, 
unii cînd aud de covoare îi încearcă 
un ușor zîmbet. Numai că aceia nu 
știu că meseria aceasta e soră gea
mănă cu arta.

Multă dreptate are directorul în
treprinderii din Alba- Iulia. Ceea ce 
iese din mîna priceputelor țesătoa
re. între care Lenuța Maier. Maria 
Iacob, Dorina Gligor. ca să amintim 
doar citeva fruntașe, chiar artă se 
numește. Iar aspirația spre frumos 
a întregului colectiv de aici se îm
pletește zi de zi cu dăruirea de a-și 
realiza exemplar sarcinile de plan. 
Așa cum de altfel s-a întîmplat per
manent de la înființarea acestei în
treprinderi. Așa cum s-a întîmplat 
zi de zi de la începutul acestui an. 
Așa cum, după temeinicia cu care 
este pregătită producția aici, se va 
petrece și în continuare.

Gheorghe IONITA 
Steian D1NICA 
corespondentul „Scinteil"

PENTRU CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ 

Calitatea reparațiilor hotărăște calitatea muncii
Dincolo de aplicarea cu strictețe 

a tehnologiei fiecărei culturi, obți
nerea de producții ridicate este de
terminată într-o măsură hotăritoare 
de buna funcționare a tractoarelor, 
utilajelor și mașinilor utilizate la 
executarea lucrărilor pe parcursul 
campaniilor agricole. Iată de ce. în 
această perioadă, în întreaga acțiune 
de reparare și pregătire a parcului 
de tractoare și utilaje pentru cam
pania agricolă de primăvară trebuie 
să ■ se manifeste răspundere și exi
gentă sporite pentru realizarea re
parațiilor la un nivel calitativ supe
rior. Neglijențele din acest domeniu 
de activitate se răsfrâng negativ a- 
supra utilizării cu randament maxim 
a tractoarelor și. in. final, asupra 
nivelului producțiilor obținute. Este 
tocmai ceea ce rezultă dintr-un stu
diu întocmit de Trustul S.M.A. 
Giurgiu, din care reiese că între ve
niturile realizate de un tractor și 
cheltuielile făcute pentru repararea 
lui există diferente mari, de la o 
stațiune de mecanizare la alta, toc
mai datorită calității diferite a 
muncii efectuate in perioada ds 
pregătire a utilajelor. Pentru un leu 
cheltuit cu repararea unui tractor, 
în anul trecut S.M.A. Hotarele, Ve
dea. Giurgiu, Călugăreni și Frățești 
au obținut în jur de 10 iei venituri, 
pe cînd S.M.A. Anghelești. Băneasa 
și Putineiu — abia jumătate.

DE CE LA SUTE DE KILOME
TRI ȘI NU ÎN CENTRUL PRO
PRIU 7 Realizarea unor reparații de 
calitate depinde nemijlocit de cola
borarea factorilor implicați, în cazul 
da fată deținătorii de utilaje, atelie
re și centre de reparații și furnizorii 
de piese de schimb. Cu ce rezultate 
funcționează această colaborare în 
județul Giurgiu 7 „Diagnosticul" ce 
se pune unei mașini care se defec
tează în perioada de garanție este 
acceptat îndeobște și de unii, și de 
alții. Neînțelegerile apar cînd tre
buie să se precizeze cauzele, pentru 
că de aici încep să decurgă răspun
derile. Mai precis, de aici se pune 
problema : cine plătește 7 Cel care 
a reparat mașina sau cel care a ex
ploatat-o. La Giurgiu există un cen
tru județean specializat în repara
rea motoarelor de tractor. Două din 
cele trei stațiuni de mecanizare prin 
care am trecut au renunțat la co
laborarea cu acest centru, trimlțîn- 
du-și motoarele pentru reparat toc
mai la... Tg. Secuiesc, iar cea de-a 
treia este pe cale să procedeze la 
fel. De ce s-a ajuns la această si
tuație, ca motoarele să fie plimbate 
sute de kilometri pentru a fi repa
rate 7 Să dăm cuvîntul celor impli
cați.

„Fabrica de case", cum mal este 
denumită întreprinderea de mate
riale de construcții din Călărași, nu 
este numai furnizoarea panourilor 
mari de prefabricate ce se asamblea
ză pe șantiere în zeci și sute de 
blocuri din noile cartiere muncito
rești ale reședinței de județ. Este 
și „constructorul magistralelor albe 
subterane", prin care hrana cea mai 
de preț a culturilor — apa — ajun
ge la rădăcina plantelor, pentru că o 
mare pondere a produselor realiza
te la I.M.C. Călărași o constituie tu
burile de beton armat precomprimat. 
Explicabilă deci atmosfera de mun
că intensă, de deplină angajare a 
muncitorilor și specialiștilor de aici 
pentru a realiza produse mal multe, 
la un nivel calitativ superior.

în secțiile tuburi PREMO și tu
buri SENTAB, acolo unde la fiecare 
pas se simte trepidația muncii res
ponsabile pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor zilnice de plan, 
abia apucăm să schimbăm cîteva vor
be cu maiștrii Ovidiu Grama. Nicolae 
Stancu și șeful de echipă Dumitru 
Ciobotaru : „Era firesc să pășim cu 
dreptul in noul an. ne spune unul 
dintre ei, pentru că ne-am pregătit 
temeinic încă din trimestrul IV al 
anului trecut. Una din hotărârile 
noastre este ca în fiecare zi să fa
cem ceva pentru îmbunătățirea or
ganizării muncii, întărirea ordinii și 
disciplinei, perfecționarea autocon
trolului pe fiecare fază de fabrica
ție. în felul acesta am reușit ca în 
perioada care a trecut de Ha începu
tul anului să depășim zilnic sarci
nile de plan".

La rîndul său. Inginerul Constan
tin Vasilache, președintele consiliu
lui oamenilor muncii, ne-a precizat : 
„încă din primele zile ale acestui an, 
valorificînd sau mai exact spus adău
gind un plus de efort, de organizare

Tudor Oancea, inginer-șef al 
S.M.A. Putineiu : „Din numărul de 
motoare reparate anul trecut la cen
trul din Giurgiu, mai mult de ju
mătate au „cedat" înaintea expiră
rii termenului de garanție. Unele au 
fost trimise chiar de două-trei ori la 
remedieri'. Pe lingă observațiile de 
ordin calitativ, ing. Gheorghe Cojo- 
earu, directorul S.M.A. Călugăreni, 
adaugă și altele, care țin de disci
plina contractuală : „într-o decadă, 
centrul de la Tg. Secuiesc ne trimi
te 12 motoare, ieșite parcă din fa
brică. iar centrul de la Giurgiu, abia 
sase, dar și acestea, uneori, incom
plete". Gabriel Chilea, directorul 
S.M.A. Vedea, in loc de explicații 
ne arată o notă de constatare greu 

Cum se acționează în stațiuni de mecanizare a agricul
turii din județul Giurgiu pentru pregătirea tractoarelor 

și utilajelor

de crezut pentru un motor ce a fost 
reparat : „Bătăi anormale la linia 
de arbore, bloc uzat la palier 5, cu- 
zinet învârtit in bloc, joc axial la 
linia de arbore, stabilizator uzat la 
maximum". Precizăm că e vorba de 
un motor care a funcționat doar ci
teva luni după reparația capitală și 
pentru care s-au plătit 7 400 lei. 
Iată si un caz tipic de indisciplină 
în muncă. Motorul cu seria 47226U 
are un diagnostic mai „subțire" : 
„Bucșa de la chiulasă spartă". Ce e 
o bucșă 7 O piesă simplă, pentru 
care motorul a fost scos de pe trac
tor și demontat. Se putea preveni 
această defecțiune 7 — întrebăm. 
Da I — ni se răspunde. Dacă se fă
ceau probele obligatorii înainte de 
montare. Dar nu s-au făcut. Ni se 
relatează si alte asemenea cazuri 
asupra, cărora nu mai stăruim. Ce
rem lămuriri Inginerului Stan Min- 
culescu. șeful centrului de reparat 
motoare din Giurgiu. „Cele mai 
multe tractoare -cad» din cauza 
proastei exploatări și întrețineri, dar 
și a materialelor de slabă calitate 
din care sînt confecționate uneia 
piese" — ni se plinge interlocutorul, 
vorbindu-ne mai mult de „viciile 
ascunse" ale pieselor și mai puțin 
do lipsurile proprii. într-adevăr, 
din discuțiile avute în unitate au re
zultat și aspecte precum cele relatate 
de interlocutorul nostru. Dar faptul 
că unul din zece motoare cade în 
perioada de garanție, nemaivorbind 
de cel» ce trec de aceasta, dar care 

la experiența dobîndită în 1987, cînd 
am realizat și depășit planul la toți 
indicatorii, am reușit să atingem rit
muri înalte de lucru. Pentru desfă
șurarea în condiții cît mai bune a 
producției am făcut în primul rînd o 
nouă repartizare a forței de muncă 
pe schimburi, în vederea utilizării 
mai eficiente a energiei electrice și 
termice, unitatea noastră fiind o 
mare consumatoare de energie. Ac
țiunile întreprinse ne-au permis să 
obținem în perioada care a trecut din 
luna ianuarie o economie de ener
gie echivalentă cu consumul necesar 
pentru aproape două zile de produc
ție. Revăzînd cu mai multă exigență 
organizarea forței de muncă, am tre
cut la refacerea formațiilor pe schim
buri. ceea ce a dus la creșterea pro
ductivității muncii cu circa doi la 
sută față de prevederile de plan. 
Toate aceste măsuri tehnico-organi- 
zatorice, la care desigur se adaugă 
și altele, aplicate pe fondul unei am
ple mobilizări a întregului colectiv, 
ne-au permis, așa cum ne-am an
gajat, ca pină în ziua de 26 ianuarie, 
zi in care întregul nostru popor a oma
giat aniversarea zilei de naștere și a 
îndelungatei activități revoluționare 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, să 
realizăm integral prevederile planului 
pe luna ianuarie. în zilele care au 
rămas pînă la încheierea lunii, co
lectivul nostru s-a angajat și este 
pregătit să realizeze peste prevede
rile de plan 3 000 metri liniari de 
tuburi de beton armat precomprimat. 
Sîntem ferm hotărîți ca în conti
nuare să adăugăm noi și noi succese 
la rezultatele lunii ianuarie, astfel 
îneît să îndeplinim în cele mai bune 
condiții prevederile planului pe anul 
1988 și pe întregul cincinal".

Mihail DUMITRESCU
corespondentul „Scinteii" 

n-au viață lungă, ar fi trebuit să 
dea serios de gîndit lucrătorilor de 
la centrul de reparații Giurgiu. Sînt 
scăpate din vedere — probabil dato
rită zelului cu care se justifică nea
junsurile și se pasează răspunderea, 
ca și obligațiile ce revin personalu
lui tehnic dintr-un asemenea centru 
specializat — controlul fiecărei 
piese introduse in motor, controlul 
pe fiecare fază de reparații, cit și 
controlul final, toate acestea tre
buind să fie realizate cu cea mai 
mare strictețe, zi de zi. Procedîn- 
du-se așa. nu se ajungea la situația 
ca motoarele să „călătorească" sute 
de kilometri pentru a fi reparate 
în condițiile de calitate cerute.

DESPRE BUTURUGA MICA... 
ÎNTR-O NOUA VARIANTA. Cali
tatea necorespunzătoare a materia
lelor din care sint confecționate a- 
numite piese provoacă greutăți ne
justificate stațiunilor de mecaniza
re, prin scoaterea din brazdă a unor 
tractoare trecute chiar prin cele mai 
exigente controale în timpul repa
rațiilor. Semicuzinetul la etanșeiza- 
re este o piesă simplă, comparativ 
cu altele mult mai complexe. De ce 
totuși ne-am oprit asupra acestei 
piese 7 în unitățile de mecanizare 
din Giurgiu, anual în jur de 50 de 
tractoare sînt scoase din brazdă în 
perioada de garanție din cauza a- 
cestei piese. „Se uzează foarte repe
de — ne explică inginerul-șef al 
S.M.A. Vedea. Marin Andrei. Mate
rialul din care sînt confecționate nu 
corespunde documentației de execu
ție, ceea ce duce la pierderi de ulei 
în timpul funcționării. Pentru 
schimbarea acestei piese, motorul 
trebuie dat jos de pe tractor, dus 
la centru și demontat complet. Pen
tru o piesă care costă cîțiva lei, 
cheltuim mii de lei, ceea ce dimi
nuează veniturile pe tractor".

Ne-am interesat la unitățile pro
ducătoare despre cauzele acestei 
situații, care se constată și în alte 
județe. De la întreprinderea meca
nică pentru agricultură Năvodari 
aflăm că din lipsă de materiale care 
să aibă compoziția stabilită prin 
proiect — furnizor întreprinderea 
„Neferal" București — producerea 
acestui reper a fost oprită. El este

— O întrebare binevenită — ne in- 
tîmpină aflînd despre ce este vorba, 
tovarășul Ioan Filip, secretarul co
mitetului de partid, președinte al 
consiliului oamenilor muncii de la 
întreprinderea „Electroaparataj" din 
Capitală, funcție pe care o îndepli
nește de aproape 10 ani. Am deci 
ceva experiență în acest domeniu. Și 
cu toate acestea privesc pregătirea 
actualei adunări generale a oameni
lor muncii cu grija pentru eficiența 
ei deplină, ca la debutul meu în 
funcția de președinte al consiliului 
oamenilor muncii.— De ce

—> Noi, membrii consiliului oame
nilor muncii de la „Electroaparataj", 
avem cel puțin trei argumente să 
acordăm toată atenția pregătirii te
meinice a adunării generale. Pe 
scurt, acestea sînt : 1) Este prima în
trunire a forului autoconducerii 
muncitorești din întreprindere după 
Conferința Națională a partidului, 
care a exprimat drept cerință esen
țială pentru afirmarea democrației 
muncitorești perfecționarea modului 
ei de funcționare, creșterea gradului 
ei. de eficiență ; 2) Beneficiem, în 
pregătirea adunării generale, de 
orientări mai clare ca oricînd, orien
tări formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu atît la Conferința 
Națională, cît și la reuniunile foru
rilor naționale ale democrației mun
citorești ce au avut loc ulterior ; 3) 
în anul 1987, prin rezultatele obți
nute, cînd ne-am îndeplinit și depă
șit planul la absolut toți indicatorii, 
inclusiv la export, am luat o se
rioasă opțiune pentru obținerea ce
lui de-al doilea titlu — primul l-am 
obținut în 1984 — de unitate „Erou 
al Muncii Socialiste".

— Argumente deosebit de impor
tante. Spuneți-ne cînd și cum a 
început pregătirea adunării generale 
a oamenilor muncii 7

— O să vă surprindă, dar noi con
siderăm că pregătirea ei, în linii 
mari, a început a doua zi după în
cheierea celei din luna noiembrie a 
anului trecut. De ce 7 Pentru că 
știam bine că de soluționarea la timp 
a problemelor dezbătute atunci de
pindea startul și nu numai startul 
activității productive în anul 1988. 
De aceea ne-am concentrat toată 
atenția asupra rezolvării problemelor 
— și in proporție de peste 80 la sută 
le-am soluționat în timp optim — 
care condiționau atunci pregătirea 

totuși fabricat la centrul de produc
ție al S.M.A. Gh. Gheorghiu-Dej, 
din județul Bacău, dar din materia
le necorespunzătoare. De aici sltua- 

, ția de mai sus.
ARUNCA GHEATA PENTRU CA...

S-A TOCIT TOCUL. Verificarea 
stării tehnice indică, pentru un mare 
număr de motoare, numai necesita
tea segmentării. Cum in magazie nu 
sint segmenți, două ar fi posibilită
țile : ori să se schimbe setul com
plet, care, după cum am mai arătat 
cu alte prilejuri, costă de citeva ori 
mai mult, ori ca motorul să func
ționeze în continuare cu consum 
mare de ulei și cu putere redusă. 
E limpede că cele două „soluții" 
sint la fel de păgubitoare. în tim
pul documentării noastre am luat 
cunoștință și de alte situații de 
schimbare a unor subansamble cos
tisitoare pentru că lipsesc piese mă
runte. asupra acestor aspecte ur- 
mmd să ne referim în cadrul unei 
investigații mai largi. Vom insista 
însă asupra unei situații în care, 
deși asigurarea acestor piese mă
runte nu constituie o problemă, se 
procedează întocmai ca in povestea 
cu... gheata. în nomenclatorul de 
aprovizionare eu piese pentru trac
torul „A 1800“ a fost prevăzută ca 
subansamblu de schimb transmisia 
cardanică. După cum afirmă specia
liștii din producție, dar și cel din 
cercetare, acest subansamblu nu se 
uzează niciodată în totalitate, ci nu
mai două piese componente, care 
trebuie înlocuite după un timp de 
funcționare. Dar, din cauză că aces
te piese — crucea de cardan și pas
tila, care costă 200 lei — nu au fost 
trecute în nomenclator, nu sînt adu
se ca piese de schimb. Deci unită
țile sînt nevoite să schimbe suban- 
samblele în întregime, al căror preț 
este de 1 300 lei, iar pe cele vechi 
să le dea la topit. Astfel de situații 
am întîlnit șl în județele Timiș, 
Arad și Călărași. Interesîndu-ne 
despre cauzele ce o generează, tre
buie arătat că, dincolo de omiterea 
din nomenclatorul de aprovizionare 
cu aceste piese componente, fapt ce 
cade desigur in răspunderea unită
ții producătoare, aceasta — între
prinderea de piese auto din Sibiu — 
are capacități de producție disponi
bile și poate să fabrice oricite piese 
componente se cer. Este nevoie doar 
ca factorii care se ocupă cu apro
vizionarea la nivelul județelor să 
facă actele de comandă necesare 
pentru procurarea unor asemenea 
piese de schimb.

Lucian CIUBOTARU 
Ion MANEA 

producției anului 1988. în mod con
cret, pregătirile pentru adunarea 
noastră generală, care va avea 
loc in ziua de 5 februarie, 
au început cu mai bine de 
două săptămîni in urmă, cind s-au 
desfășurat cele 18 adunări ale oame
nilor muncii din ateliere și secții. 
Atunci am convocat toți membrii 
consiliului oamenilor muncii și secre
tarii birourilor organizațiilor de 
partid și am stabilit cîteva cerințe 
obligatorii în legătură cu desfășu
rarea acestora. în primul rînd, să 
asigurăm o prezență activă a comu
niștilor la dezbaterile din aceste 
adunări, pentru ca ei, prin cuvîntul 
rostit aici, să confere acestora carac
terul unor dezbateri democratice, 
muncitorești, și nu al unor ședințe de 
producție obișnuite. In al doilea 
rînd, să stimulăm răspunderea oame
nilor pentru soluționarea probleme
lor. Am stabilit ca orice idee, chiar 
dacă nu este perfect conturată, să 
fie reținută și la nevoie definitivată 
cu autorul ei după adunare. în al 
treilea rind, să analizăm imediat, 
după fiecare adunare, propunerile și 
problemele ridicate și să decidem 
cine are competența să le soluționeze 
și să le îndreptăm spre acest făgaș.

— Asta înseamnă — dacă înțele
gem bine — un adevărat „tur de for
ță" din partea membrilor consiliului 
oamenilor muncii și a comitetului de 
partid, care, zilnic, au trebuit să 
participe la adunări și tot zilnic si 
analizeze rezultatele lor.

— Exact. Dar numai așa poți pre
găti temeinic adunarea generală. Nu
mai așa poți asigura funcționarea 
eficientă a cadrului de conducere 
democratică a întreprinderii. Atunci 
cind investești răspundere in buna ei 
funcționare ai satisfacția să constați 
cît de mare e eficiența forului nos
tru suprem de conducere. De pildă, 
la adunările din cadrul atelierelor și 
secțiilor au participat peste 6 000 de 
oameni, au luat cuvîntul peste 350. 
70 la sută din aceștia fiind comuniști, 
și au fost făcute 177 de propuneri. 
Veți spune — statistici obișnui
te ! Inexact. Ele constituie, ca să 
mă exprim așa, avanpremiera care, 
prin rezultatele ei, asigură sau nu 
succesul adunării generale a oame
nilor muncii. în ce ne privește, pot 
să spun că-1 asigură. Studierea 
propunerilor făcute în cadrul aces
tor adunări, a căror rezolvare 
este de competenta exclusivă a 
conducerii întreprinderii, si stabilirea 
modului de finalizare a lor pe bază de 
priorități și posibilități — dar nu mai 
tîrziu de trimestrul III — reprezin
tă, practic, soluționarea a peste 80 
la sută din problemele mari și mici 
prin care avem garanția, nu este un 
cuvînt pretențios, îndeplinirii sarci
nilor de plan pe acest an. Și atunci 
nu înseamnă că, în linii mari, am 
asigurat și o bună pregătire a adu
nării reprezentanților oamenilor 
muncii pe întreprindere 7

— Ba da. Dar, in plus, pentru 
prima adunare generală pe acest an 
a oamenilor muncii se cer elaborate 
multe materiale. Iar calitatea lor de
termină calitatea dezbaterilor. Ce mă
suri ați luat pentru a avea garanția 
că ele vor fi de cea mai bună ca
litate 1

— Dacă se procedează demo
cratic și la elaborarea lor, lu
crurile se simplifică. De pildă, 
pentru elaborarea dării de seamă pe 
bază de bilanț a consiliului oameni
lor muncii am stabilit un colectiv 
alcătuit din nouă tovarăși. Colecti
vul este coordonat de președintele 
consiliului oamenilor muncii și are 
în componența sa toți factorii de 
decizie din unitate și doi reprezen
tanți ai oamenilor muncii. Pentru 
elaborarea proiectului bugetului de 
venituri și cheltuieli am constituit 
un colectiv, condus de contabilul-șef, 
care are în componența sa o parte 
din membrii comisiei de resort a 
consiliului oamenilor muncii șl cîți
va specialiști de la bancă și ministe
rul de resort. Iar programul de mă

SPIRIT DE INIȚIATIVA, RĂSPUNDERE MUNCITOREASCA
(Urmare din pag. I)
chimiștii vilceni, preocupărilor și 
eforturilor permanente de a folosi 
instalațiile la capacitatea maximă. 
Dar la obținerea acestor succese o 
contribuție deosebită au adus-o și 
colectivele de oameni ai muncii 
din sectoarele întreprinderii mi
niere Rimnicu Vîlcea, care. în 
aceeași perioadă, au asigurat peste 
prevederi însemnate cantități de 
calcar și sare în soluție, produse 
ce constituie pentru ambele com
binate chimice materii prime de 
bază.

— Pînă la 28 ianuarie — ne spu
ne tovarășul Florin Ceaușu, secre
tarul comitetului de partid pe în
treprindere —, minerii din sectoa
rele de exploatare Ocnița și Bis
trița au extras și livrat suplimen
tar chimiștilor de pe platforma 
industrială a municipiului Rimnicu 
Vîlcea 15 937 tone sare și. respec
tiv, 7 929 tone calcar. Acest impor
tant spor de producție evidențiază 
că luna ianuarie, pe care minerii 
au declarat-o „lună-record", se va 
încheia, într-adevăr, cu producții-

MUREȘ: Livrări suplimentare la export
Pentru a omagia prin noi și im

portante fapte de muncă aniver
sarea zilei de naștere și a celor 
peste 55 de ani de activita
te revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în numeroase 
întreprinderi industriale și unități 
economice din județul Mureș au 
fost organizate zlle-record in pro
ducție. Despre una din realizările 
de seamă de la intreprinderea 
„Electromureș" din Tîrgu Mureș 
ne vorbește Rodica Poenaru, șef 
compartiment export :

— Situind în centrul întregii 
noastre activități îndeplinirea 
exemplară a planului la export, ra
portăm că, prin modernizarea rit
mică a proceselor de producție, 
crearea unor ateliere și linii teh
nologice specializate în producția 
de export, am reușit să realizăm în 
aceste zile sărbătorești cea mai 

suri tehnico-organizatorice este ela
borat de un colectiv condus de in
ginerul-șef, care are in componența 
sa, pe lingă specialiștii de resort ai 
întreprinderii, și responsabilii comi
siilor pe domenii ale consiliului oa
menilor muncii. Cu cinci zile înainte 
de ținerea adunării generale, darea 
de seamă pe bază de bilanț va fi 
difuzată spre informare și comple
tare tuturor membrilor consiliului 
oamenilor muncii, iar celelalte două 
documente, ce urmează a fi dezbă
tute in adunarea generală, vor fi 
afișate în secții și ateliere spre a fi 
cunoscute de către toți oamenii mun
cii. Ceea ce înseamnă că le oferim 
și pe această cale posibilitatea de a 
participa la dezbaterea și îmbunătă
țirea lor.

— Observ că aveți pe masă un 
chestionar deosebit de interesant. 
Notez întrebările lui : „ce probleme 
a analizat consiliul oamenilor mun
cii in 1987 ? ; care este structura lor 
pe teme și ce rezultă din ea privind 
realizarea unui echilibru judicios in
tre problemele curente și cele de 
perspectivă 7 ; care este participarea 
membrilor consiliului oamenilor 
muncii la dezbateri 7 ; cum funcțio
nează critica și autocritica in reu
niunile de lucru ale consiliului oa
menilor muncii — ciți tovarăși au 
avut intervenții critice și ciți nu au 
avut nici o intervenție critică?" Care 
este rostul acestor intrebări 7

— în darea de seamă pe care o 
prezentăm in fața adunării generale 
trebuie să analizăm, în funcție de 
rezultatele obținute, modul în care 
consiliul oamenilor muncii a condus 
activitatea întreprinderii, cum a 
funcționat el ca for de lucru ope
rativ al sistemului autoconducerii 
muncitorești. Iar pentru a nu veni 
în fața adunării cu aprecieri gene
rale, globale, de principiu — care 
spun de toate și în esență aproape 
nimic — ne-am propus să ne funda
mentăm analiza cu privire la stilul 
de muncă, la integrarea în activita
tea de conducere a tuturor membri
lor consiliului oamenilor muncii, pe 
baza unei evaluări riguroase furni
zate de rezultatele unui sondaj.

— dacă rezultatele lui vor fi 
critice 7

— Informăm adunarea generală șl 
vom trage concluziile de rigoare. Nu 
este adunarea generală forul suprem 
de conducere democratică a între
prinderii 7 Anul trecut, de pildă, 
cind două din cadrele noastre do 
conducere s-au făcut că nu aud cri- 
ticile adresate în adunarea generală 
unora din sectoarele pe care le edn- II 
duc. au fost interpelați de doi repre
zentanți ai oamenilor muncii și obli
gați să prezinte. în termen de 10 11 
zile, programe concrete de îndrepta
re a lucrurilor, în adunarea noastră 
generală există un autentic spirit de 
dezbatere. Nimeni nu critică de dra
gul de a critica. Dar tot nimeni 
nu se poate sustrage de la critică 
dacă situația impune acest lucru.

— Vor participa la adunarea gene
rală a oamenilor muncii, ca și in alți 
ani, reprezentanți ai centralei și mi
nisterului, ai altor organe de sin
teză. Ce probleme deosebite vor fi 
ridicate in adunarea generală in fața acestora ?

— O singură problemă — cea le
gată de răspunderea ce le revine 
față de asigurarea bazei materiale. 
De aceea am dori ca la adunarea 
generală a oamenilor muncii să 
avem prezenți în mijlocul nostru, pe 
lingă reprezentanții centralei și mi
nisterului de resort, și reprezentanți 
de la Ministerul Industriei Metalur
gice, Ministerul Industriei Chimice, 
Ministerul Aprovizionării Tehnico- 
Materiale și Gospodăririi Fondurilor 
Fixe și Ministerul Finanțelor. Pre
zența acestora la adunarea generală 
a oamenilor muncii ne va ajuta, spe
răm, să clarificăm toate problemele 
legate de îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor z de plan pe anul 1988.

Constantin PRIESCU

record. Este un angajament deve
nit fapt de muncă și el se consti
tuie în cel mai frumos omagiu pe 
care minerii vîlcenl il aduc secre
tarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, la 
sărbătorirea zilei de naștere și a 
peste 55 de ani de glorioasă acti
vitate revoluționară. Și noi, mine
rii, ne îndreptăm gindurile pli
ne de adincă recunoștință, do 
nemărginită dragoste, stimă și 
respect către cel mal iubit fiu al 
neamului, ctitorul României socia
liste moderne, căruia, la această 
sărbătoare de inimă pentru în
treaga națiune, îl adresăm cele 
mai fierbinți urări de viață lungă, 
sănătate și fericire, spre gloria 
scumpei noastre patrii, pentru 
mersul nostru sigur și dinamic pe 
trepte tot mai înalte de progres și 
civilizație.

Minerii noștri, string uniți în 
jurul partidului, al secretarului 
său general, se angajează solemn, 
în acest moment sărbătoresc, să 
nu precupețească nici un efort 
pentru îndeplinirea exemplară a 
planului pe acest an și pe întregul 
cincinal. (Ion Stanciu).

mare producție din cursul lunii ia
nuarie. O dată cu acest succes, 
ne-am îndeplinit in avans planul la 
export pe luna ianuarie, ceea ce 
face ca în perioada care a mai ră
mas din această lună să livrăm, pe 
adresa partenerilor externi, o pro
ducție suplimentară în valoare de 
peste 3 milioane lei.

Este de remarcat că în acest an, 
față de produsele tradiționale ex
portate — echipamente electrice 
auto și produse electrocasnice —, 
colectivul de aici exportă, în pre
mieră, conductori electrici pentru 
automatizări și telecomunicații, 
pentru electronică, avînd un ridicat 
grad de valorificare a materiilor 
prime și a materialelor. Totodată, 
față de 1987, volumul produselor de 
mecanică fină exportate va crește 
în acest an de peste 5 ori. 
(Gheorghe Giurgiu).
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CEHII MAI IUBIT FIU Al TĂRII - OMAGIUL VIBRANT ȘI FIERBINTE 
AL COMUNIȘTILOR, AL ÎNTREGULUI POPOR

împreună cu întregul popor, meta- 
lurgistii aduc un vibrant omagiu în
delungatei activități revoluționare a 
înțeleptului conducător al partidu
lui si al tării, fiu legendar al po
porului. care slujește. cu inegalabilă 
dăruire si patos revoluționar, inte
resele supreme ale națiunii, cauza 
socialismului, păcii si Progresului — 
se subliniază in mesaiul MINISTE
RULUI INDUSTRIEI METALUR
GICE.

Constienti de importanta sarcini
lor deosebite care, rezultă pentru in
dustria metalurgică din magistralul 
raport prezentat de dumneavoastră 
la recenta Conferință Națională a 
partidului, din celelalte documente 
adoptate de înaltul forum al comu
niștilor, exprimindu-ne adeziunea 
deplină la intreaga politică a parti
dului. al cărei strălucit promotor 
sînteti. vom acționa cu maximă exi
gentă si răspundere comunistă pen
tru realizarea producției fizice si a 
sarcinilor de export, pentru crește
rea eficienței economice a ramurii, 
pentru îmbunătățirea substanțială a 
calității produselor si ridicarea în 
continuare a gradului de asigurare 
cu metal a necesarului economiei 
naționale.

însuflețiți de cele mai înalte sen
timente de stimă si nețărmurită dra
goste fată de dumneavoastră, mult 
iubite si stimate tovarășe secretar 
general al partidului. în aceste mo
mente sărbătorești ne angajăm ca 
in intreaga noastră muncă să ne 
conducem cu fermitate după strălu
citul exemplu de dăruire si înalt pa
triotism prezent în îndelungata dum
neavoastră activitate revoluționară.

Sărbătoare scumpă a poporului ro
mân. inscrisă definitiv in istoria 
neamului, aniversarea zilei dumnea
voastră de naștere ne oferă si nouă, 
celor ce muncim,in industria chimi
că si petrochimică, fericitul prilej 
de a vă adresa, laolaltă eu tara în
treagă, un fierbinte si vibrant oma
giu. expresie a sentimentelor de dra
goste si profund devotament ce le 
nutrim fată de dumneavoastră, ge
nialul conducător si strateg al parti
dului si statului nostru, proeminentă 
personalitate a vieții politice con
temporane. marele Erou al păcii 
mondiale, strălucit militant pentru o 
lume mai dreaptă si mai bună pe 
planeta noastră — se relevă în 
mesaiul MINISTERULUI INDUS
TRIEI CHIMICE ȘI PETROCHI
MICE.

Pentru toti oamenii muncii ce îsl 
desfășoară activitatea în industria 
chimică si petrochimică, ramură mo
dernă, de vîrf a economiei noastre 
naționale, rod în întregime al poli
ticii înteleote a Partidului Comu
nist Român, al cărei ilustru promo
tor sinteti, sărbătoarea de astăzi este 
o nouă posibilitate de a vă adresa, 
cu profundă stimă si aleasă prețui
re. mulțumirile fierbinți pentru grija 
constantă ce o manifestați fată de 
noi. pentru prezenta dumneavoastră 
pemijlocită în rîndurile chlmistilor 
Si petrochimistilor. pentru orientă
rile. îndemnurile si soluțiile de 

, . inestimabilă valoare de care benefi
ciem permanent.

Rostim astăzi cu dragoste sl alea
să prețuire două cuvinte scumpe : 
„Ceausescu — România* 1, ele repre
zentând espnta unității de monolit 
dintre tară si conducătorul ei. unita
te ce prezintă întregii omeniri o 
Românie mîndră, ce-și făurește un 
nou destin, urmînd calea trasată de 
partidul comuniștilor. în fruntea că
ruia sînteti dumneavoastră, genial 
conducător al celei mai grandioasa 
opere ce o înfăptuiește astăzi, ur- 
mindu-vâ. poporul, ea reprezentind 
pentru întreaga lume „Calea româ
nească spre socialism si comunism", 
iar pentru noi, epoca cea mai bogată 
In înfăptuiri, „Epoca Ceausescu" -- 
se arată în mesaiul comuniștilor si 
al oamenilor muncii din MINISTE
RUL AGRICULTURII.

Prestigiul fără precedent Pe care 
astăzi România îl are în întreaga 
lume îl datorăm gîndirii si acțiunii 
dumneavoastră novatoare și pline 
de umanism, luptei neobosite Pe care 
o duceți pentru triumful păcii si bu
nei înțelegeri între toate statele 
lumii, caracterului constructiv al de
mersurilor si inițiativelor ce le pro
movați pentru rezolvarea complexe
lor probleme cu care se confruntă 
astăzi omenirea.

Vă asigurăm, mult Iubite si sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. de 
profunda noastră recunoștință pen
tru grija si sprijinul permanent pe 
care le acordați dezvoltării si mo
dernizării agriculturii si ne angajăm 
că nu vom precupeți nimic pentru 
a înfăptui noua revoluție in agri
cultură.

Aniversarea zilei dumneavoastră 
de naștere, mult stimate si iubite 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, președinte al 
Republicii, și împlinirea a 55 de ani 
de activitate revoluționară consti
tuie pentru comuniștii, împreună cu 
ceilalți oameni al muncii din indus
tria ușoară, ca de altfel pentru între
gul popor, un minunat prilej de a vă 
adresa din adîncul inimilor lor, cu 
sentimente de dragoste fierbinte, de 
înaltă stimă, prețuire și de profundă 
recunoștință, cele mai calde felici
tări și urări de viată îndelungată șl 
fericire, multă sănătate și putere de 
muncă, spre binele și fericirea po
porului român, al progresului și în
floririi patriei noastre socialiste, 
pentru edificarea pe pămîntul scump 
al României, a viitorului de aur al 
omenirii, societatea comunistă — se 
relevă în mesajul MINISTERULUI 
INDUSTRIEI UȘOARE.

Afirmarea României în viata in
ternațională o datorăm neabătutei 
dumneavoastră activități puse în 
slujba colaborării, păcii si dezarmă
rii, a introducerii unei noi ordini 
economice în relațiile internaționa
le, ideilor cutezătoare, justeței și 
umanismului principiilor pe care le 
promovați in dialogul cu conducăto
rii de partid și de stat, fapte ce v-au 
impus în conștiința omenirii drept 
unul din cei mai proeminent! oa
meni politici, ca luptător ferm pen
tru o lume mai bună și mai dreap
tă. ca pe un mare și Înflăcărat Erou 
al păcii.

Permitețl-ne ca sl cu acest prilej 
sărbătoresc să vă asigurăm, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că oamenii mun
cii din industria ușoară, in frunte cu 
comuniștii, sțrins uniți în jurul 
partidului, urmează cu devotament și 
pasiune revoluționară indicațiile și 
orientările pe care dumneavoastră ni 
le dați necontenit pentru perfecțio
narea activității, pentru dezvoltarea 
Intr-un ritm ascendent a ramurii 
noastre.V ________

O îmbinare fericită a timpului a 
așezat în calendarul istoriei noastre, 
alături de ziua memorabilă a Unirii 
Principatelor Române de la 24 ia
nuarie. această sărbătoare scumpă 
națiunii române, ziua de naștere a 
dumneavoastră. stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit și stimat fiu al po
porului român — se subliniază în 
telegrama CONSILIULUI DE CON
DUCERE AL C.A.P. SCORNICEȘTI, 
județul Olt,

Intrînd în rîndurile luptei revolu
ționare de la frageda vîrstă de 15 
ani, v-ați remarcat în lupta pentru 
cauza revoluționară, libertatea so
cială și națională a patriei.

încă de atunci v-ați bucurat de 
stima, prețuirea și încrederea mun
citorilor, Ați îndurat nedreptățile 
regimului burghezo-moșieresc, ați 
suportat viata aspră din închisorile 
vechiului regim, dar nu ați încetat 
să activați ca membru al Partidului 
Comunist Român. Ați fost maltratat 
de călăii regimului trecut șl nimic 
din toate acestea nu v-au schimbat 
idealurile pentru care ați luptat, 
ideal drag inimii dumneavoastră și 
întregii clase muncitoare.

Pilduitoarea dumneavoastră bio
grafie revoluționară, energia fără 
seamăn cu care ati acționat în con
dițiile aspre ale activității ilegale, 
lupta eroică ce o desfășurați de 55 de 
ani în fruntea partidului și statului 
nostru, pentru apărarea intereselor 
fundamentale ale poporului, a inde
pendenței și suveranității patriei, 
constituie și pentru noi. cooperatorii 
din Scomicești. exemplu de dăruire 
totală pentru creșterea bunăstării și 
prosperității poporului român.

Consiliul de conducere al coope
rativei agricole Scornicești. expri- 
mind voința și hotărârea tuturor 
cooperatorilor, se angajează, mult 
stimate și iubite Nicolae Ceaușescu, 
să nu precupețească nici un efort 
pentru a transpune în viată pre
țioasele dumneavoastră indicații, 
primite cu ocazia vizitelor efectua
te în comuna natală.

Ziua de 26 ianuarie a anilor noștri 
luminoși se înalță în conștiința noas
tră ca o măreață sărbătoare naționa
lă. prilej de înaltă și recunoscătoare 
cinstire a dumneavoastră, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. eroul 
respectat și îndrăgit al întregii su
flări a țării, strateg al perioadei is
torice pe care cu justificată mîndrie 
o numim „Epoca Ceaușescu". perioa
dă inaugurată de Congresul' al 
IX-lea al partidului. In care ați adus 
o uriașă contribuție la mobilizarea 
și orientarea energiilor creatoare ale 
întregului popor spre înfăptuirea 
unor realizări fără egal în intreaga 
sa existență multimilenară, proiec- 
tînd cu o viziune novator-științifică 
coordonatele majore ale progresului 
economico-social al țării — se arată 
în mesaiul MINISTERULUI CO
MERȚULUI EXTERIOR ȘI COOPE
RĂRII ECONOMICE INTERNA
TIONALE.

Ca lucrători în domeniul relațiilor 
economice externe ale țării noastre 
înțelegerii astăzi mai bine ca oricînd 

I profunzimea, justețea și realismul 
orientărilor dumneavoastră care, re- 
zultînd din analiza profund științifi
că a interdependențelor crescînde 
dintre economiile naționale, a ridi
cat la rangul de strategie opțiunea 
fundamentală a țării noastre de 
participare tot mal activă și mai 
eficientă la diviziunea internațională 
a muncii, la schimbul mondial de 
valori, pe o bază nouă, principială 
și conceptuală, ca o necesitate obiec
tivă ce se impune pentru realizarea 
unei economii naționale moderne și 
eficiente. în condiții de deplină su
veranitate și independență, de pace 
și progres.

Am înțeles pe deplin că sarcinile 
mari care ne revin de creștere a 
exporturilor românești, în condiții de 
eficientă economică sporită, au la 
bază aplicarea programelor privind 
cercetarea științifică, dezvoltarea 
tehnologică și introducerea progre
sului tehnic, elaborate sub conducerea 
tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului. președintele 
Consiliului Național al Științei și 
învățăminiului; căreia îi aducem — 
și cu acest prilej — un respectuos 
omagiu pentru activitatea laborioasă 
pe care o desfășoară zi de zi în 
slujba patriei.

încă de la Congresul al IX-lea, 
dumneavoastră, mult stimate si iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ati înscris pe stindardul partidului 
cuvintele sacre «Socialismul se fău
rește cu poporul și pentru popor 1» 
și, potrivit acestui înalt crez politic, 
ați chemat pe toți cei ce muncesc 
alături de partid, alături de comu
niști. înscriindu-se în acest proces 
de adîncă semnificație democratică, 
înțeleaptă dumneavoastră inițiativă 
privind crearea Organizației demo
crației și unității socialiste ne-a ofe
rit tuturor posibilitatea largă de a 
participa direct si organizat la in
treaga viață economică și social- 
politică a societății, făcîndu-ne in 
același timp pe deplin datoria, con
știent! de marea răspundere care ne 
revine pentru destinele patriei.

Acordăm cea mai înaltă aprecie
re politicii externe, Inițiativelor și 
acțiunilor întreprinse de dum
neavoastră pe plan internațional în 
vederea salvgardării păcii, a dezar
mării, a soluționării într-un spirit 
nou a marilor probleme care con
fruntă în prezent omenirea. Sîntem 
conștient! că această politică izvo
răște din grija dumneavoastră con
tinuă pentru liniștea poporului ro
mân, pentru destinele patriei socia
liste. pentru apărarea valorilor crea
te de civilizația și cultura univer
sală si constituie unica alternativă la 
un război care ar nimici înseși con
dițiile existentei vieții pe planeta 
noastră — se relevă în mesajul CO
MITETULUI CENTRAL AL ORGA
NIZAȚIEI DEMOCRAȚIEI SI UNI
TĂȚII SOCIALISTE.

Urmîndu-vă însuflețițorul exemplu 
de slujire a, patriei, vom face totul 
pentru ca hotăririle istorice adopta
te de Congresul al XIII-lea al 
P.C.R. sub impulsul gîndirii dum
neavoastră înnoitoare, să devină 
realitate și să asigure ascensiunea 
continuă a economiei naționale pe 
coordonatele modernizării, producti
vității și eficienței. Vă urăm din a- 
dincul inimilor noastre sănătate de
plină. viață lungă și nesecată capa
citate de muncă, spre a călăuzi în 
continuare România socialistă spre 
piscurile însorite ale comunismului.

Cu emoție șl adîncă recunoștință, 
ținem să eVocăm astăzi rolul dum
neavoastră de căpătîi în proiectarea 

șl înfăptuirea noului destin al cer
cetării românești, contribuția hotărî- 
toare pe care ati adus-o la promo
varea științei, la nivelul însemnătă
ții, demnității și răspunderilor unei 
esențiale forte de producție, creatoa
re nemijlocită de venit national, de 
progres și civilizație, sprijinul 
neprecupețit pe care l-ați mobilizat 
in folosul dezvoltării și moderniză
rii bazei materiale și de personal a 
acestei activități, participarea dum
neavoastră directă la inițierea celor 
mai îndrăznețe și eficiente orientări 
și realizări ale științei și tehnolo
giei naționale. Aducem cea mai înal
tă cinstire încrederii neabătute și en
tuziasmului vibrant cu care ați 
încurajat și însuflețit în permanen
tă activitatea cercetătorilor, căutarea 
neobosită a noului, înscrierea avîn- 
tată a puterilor cunoașterii in cel 
mai înaintat front al luptei dedica
te progresului și bunăstării, liber
tății și demnității oamenilor, înțele
gerii, securității, cooperării și păcii 
în lume — se menționează in mesa
jul COMITETULUI NAȚIONAL 
PENTRU ȘTIINȚA ȘI TEHNOLO
GIE.

Vă asigurăm, mult stimate șl 
iubite tovarășe secretar general al 
partidului și președinte al Republi
cii. că nu vom precupeți nici un 
efort spre a onora încrederea și 
sprijinul dumneavoastră. Sub con
ducerea tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu. îndrumător 
neobosit al muncii noastre, eminent 

• Strălucita și îndelunga
ta activitate revolu
ționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — 
chezășie a libertății și 
progresului, a impe
tuoasei înaintări a 
României spre piscurile 
comunismului.

• Ferm și unanim angajament muncitoresc de a 
acționa cu entuziasm, competență și responsabi
litate comunistă pentru realizarea mărețelor 
obiective stabilite de Congresul al XIII-lea și 
Conferința Națională ale partidului.

savant și militant de seamă al parti
dului și statului, ale cărei multilate
rală activitate și prodigioase reali
zări sporesc necontenit forța și pres
tigiul internațional al științei, în
vățămîntului șl culturii din patria 
noastră, ne angajăm să îndeplinim 
exemplar prevederile planului in a- 
cest al treilea an al cincinalului, sar
cinile ce ne revin în temeiul hotă- 
rîrilor Conferinței Naționale.

în aceste momente înălțătoare, cind 
țara întreagă sărbătorește peste 55 
de ani de eroică activitate revolu
ționară și a 70-a aniversare a zilei 
dumneavoastră de naștere, vă ru
găm. cu deosebit respect, să ne în
găduiți să vă adresăm, din adîncul 
inimilor noastre, în semn de nemăr
ginită dragoste și profundă cinstire, 
în numele CONSILIULUI POLITIC 
SUPERIOR AL ARMATEI, al comu
niștilor, al tuturor militarilor, un 
fierbinte omagiu, calde felicitări, 
urări de sănătate și fericire, de via
ță îndelungată, de satisfacții și îm
pliniri în munca de supremă răs
pundere dedicată ridicării patriei pe 
noi culmi de progres și civilizație, 
afirmării României socialiste libere 
și independente în rîndul națiuni
lor lumii.

Exprimîndu-vă intreaga noastră 
recunoștință, pentru fundamentarea 
științifică a concepției privind a- 
părarea patriei de către întregul po
por. a doctrinei militare naționale, 
pentru grija statornică manifestată 
față de întărirea capacității comba
tive a armatei, avind convingerea de 
nestrămutat că omagiul suprem pe 
care îl putem aduce eroicei dum
neavoastră activități îl constituie fap
tele de muncă, ne artgajăm în mod 
solemn, mult stimate tovarășe se
cretar general, că vom acționa cu 
fermitate și dăruire revoluționară 
pentru ridicarea nivelului pregătirii 
de luptă și politice a militarilor, dez
voltarea conștiinței socialiste, patrio
tice a personalului, îndeplinirea e- 
xemplară a tuturor misiunilor și 
sarcinilor încredințate, astfel îneît in 
1988 să obținem cele mai bune re
zultate de pînă acum în toate do
meniile.

Acest moment jubiliar ne oferă 
fericită ocazie să aducem, din adîn
cul inimilor noastre, un fierbinte și 
tovărășesc omagiu celui mai iubit 
fiu al poporului român, eminent 
conducător revoluționar și patriot 
înflăcărat, neobosit luptător pentru 
propășirea, libertatea și indepen
dența patriei socialiste, genial ctitor 
șl strateg al devenirii comuniste a 
patriei, militant de seamă al miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale, personalitate proemi
nentă a lumii contemporane — .se 
arătă în mesajul CONSILIULUI 
OAMENILOR MUNCII DE NAȚIO
NALITATE MAGHIARA DIN RE
PUBLICA SOCIALISTA ROMANIA.

Dintre marile realizări ale perioa

dei inaugurate de Congresul al 
IX-lea, realizări legate pentru tot
deauna de numele dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. se înscrie și asi
gurarea unei egalități reale și efec
tive în drepturi și îndatoriri a tu
turor fiilor patriei, fără deosebire de 
naționalitate. Este un adevăr probat 
prin argumentele indubitabile ale 
faptelor că toți oamenii muncii, 
cetățeni ai României socialiste, se 
bucură de cele mai largi posibilități 
de a participa nemijlocit, in deplină 
egalitate și frăție, la edificarea și 
conducerea societății, de, a-și dez
volta multilateral personalitatea, de 
a beneficia de toate cuceririle socia
lismului.

Sărbătorirea acestei luminoase și 
istorice zile ne oferă un minunat 
prilej de a reînnoi angajamentul 
nostru ferm, împreună cu întregul 
popor, ca fii egali în drepturi și în
datoriri, strins uniți în jurul parti
dului, al dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să acționăm fără 
preget, cu competență și responsabi
litate revoluționară pentru realizarea 
neabătută a programului, a mărețe
lor obiective stabilite de Congresul 
al XIII-lea și Conferința Națională 
ale Partidului Comunist Român.

împreună cu țara întreagă cinstim 
cu acest prilej jubiliar pe neînfrica
tul militant revoluționar, patriotul 
înflăcărat, pe cel mai iubit fiu al 
poporului român, pe dumneavoas

tră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, care v-ați consa
crat. încă din fragedă tinerețe, în
treaga viață luptei revoluționare a 
clasei muncitoare pentru triumful 
înaltelor idealuri de libertate și 
dreptate socială, ale independenței 
și suveranității naționale, pentru 
edificarea noii societăți pe pămîntul 
României — se afirmă în mesajul 
CONSILIULUI OAMENILOR MUN
CII DE NAȚIONALITATE GERMA
NĂ DIN REPUBLICA SOCIALISTA 
ROMANIA.

împreună cu întregul popor, vă 
purtăm cea mai adîncă recunoștință 
pentru prodigioasa dumneavoastră 
activitate în arena vieții internațio
nale, pentru afirmarea idealurilor 
poporului român de pace si progres, 
de colaborare și înțelegere între po
poare, pentru instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale, 
pentru făurirea unei lumi mai bune 
și mai drepte pe planeta noastră.

Folosim și acest prilej jubiliar 
pentru a vă adresa întreaga noastră 
gratitudine pentru contribuția dum
neavoastră marcantă la elaborarea 
concepției științifice, revoluționare 
cu privire la locul și rolul națiunii 
și al naționalităților în epoca actua
lă, concepție riguros științifică,1 
profund originală, de înaltă valoare 
teoretică și practică. Datorită prin
cipialității și grijii pe care ați ma
nifestat-o și o manifestați personal 
pentru înfăptuirea consecventă a 
politicii naționale juste a partidului 
și statului nostru, este asigurată 
deplina și adevărata egalitate în 
drepturi. în toate domeniile vieții 
economice și social-politice, a tu
turor fiilor patriei, fără deosebire de 
naționalitate, afirmarea neîngrădită 
a personalității umane, fapt ce a 
condus la și mai puternica întărire 
a unității întregului popor în jurul 
partidului, al dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general.

Scriitorii României socialiste își 
unesc glasurile cu cele ale tuturor 
oamenilor muncii pentru a vă ruga 
să primiți cele mai sincere urări de 
sănătate și de viață lungă, de înfăp
tuire a proiectelor dumneavoastră 
cutezătoare, puse cu ătîta pilduitoare 
dăruire și cutezanță în slujba celor 
mai înalte aspirații de progres și 
civilizație, de bunăstare și pace ale 
națiunii noastre — se subliniază în 
mesajul UNIUNII SCRIITORILOR 
IMN REPUBLICA SOCIALISTA 
ROMANIA.

înfăptuind noul său destin, po
porul român, mai unit ca oricînd în 
jurul partidului și al secretarului 
său general, patriotul înflăcărat și 
revoluționarul consecvent care și-a 
dedicat întreaga viață edificării 
României moderne, construirii socia
lismului în patria noastră, a înscris 
în cartea de aur a Istoriei naționale, 
mai ales în ultimele două decenii, 
cea mai luminoasă pagină a împli
nirii sale. în deplină concordanță cu 
prefacerile spectaculoase din viața 

economică și socială a țării, cultura, 
literatura română au cunoscut o im
presionantă înflorire a tuturor ener
giilor creatoare. Călăuziți de senti
mentul răspunderii pentru prezentul 
și viitorul patriei, de impulsul nobil 
al slujirii adevărului, scriitorii au 
zămislit opere însuflețite de patosul 
construcției unei lumi noi, într-o 
gamă largă de modalități artistice, 
contribuind la modelarea conștiințe
lor în spiritul umanismului socialist, 

în aceste momente de înaltă săr
bătoare, ne angajăm să acționăm cu 
hotărîre și cutezanță revoluționară 
pentru înfăptuirea mărețelor obiec
tive stabilite de Congresul al 
XIII-lea și de Conferința Națională 
ale partidului, pentru a spori aportul 
literaturii la transpunerea în viață 
a programelor de dezvoltare econo- 
mico-socială a patriei.

Transformările revoluționare, atit 
in baza materială, în nivelul șî cali
tatea forțelor de producție, cît și In 
înflorirea științei, învățămîntului și 
culturii, întărirea continuă a demo
crației socialiste și afirmarea plena
ră a personalității umane sînt lega
te indisolubil de activitatea neobosi
tă. de spiritul militant, clarvăzător 
ce caracterizează puternica dum
neavoastră personalitate de genial 
strateg și conducător politic -- se 
reliefează in mesajul COMITETU
LUI DE PARTID AL SECTORULUI 
6 Al MUNICIPIULUI BUCU
REȘTI.

în această perioadă de prodigioasă 
propășire socialistă, asemenea în
tregii țări, sectorul 6 a cunoscut 
uriașe prefaceri înnoitoare, care 
înnobilează înfățișarea prezentă și 
viitoare a Bucureștiiului, devenit o 
capitală înfloritoare.

Laborioasa dumneavoastră activi
tate teoretică și practică, recunoscu
tă și apreciată și prin înaltele dis
tincții ce v-au fost acordate, vasta 
operă social-politică pătrunsă de un 
profund spirit dialectic, novator, 
fundamentată pe studierea și cunoaș
terea realităților românești, pe 
analiza riguros științifică a fenome
nelor vieții contemporane și apli
carea creatoare a adevărurilor gene
rale ale socialismului științific, a 
materialismului dialectic șl istoric la 
condițiile concrete din țara noastră, 
se înscriu ca o contribuție de 
inestimabilă valoare la îmbogățirea 
tezaurului gîndirii universale, a con
cepției revoluționare despre lume șî 
viață a clasei muncitoare.

în aceste momente aniversare, vă 
exprimăm cele mai fierbinți mulțu
miri pentru sprijinul și îndrumarea 
ce ni le acordați zi de zi și vă 
încredințăm de hotărîrea noastră 
fermă ca, urmîndu-vă neabătut 
luminosul exemplu de mare Erou al 
revoluției noastre socialiste, să în
făptuim neabătut istoricele obiective 
ale Congresului al XIII-lea al 
partidului și ale Conferinței Națio
nale, prețioasele orientări și indica
ții pe care ni le dați permanent, cu 
ocazia vizitelor de lucru efectuate 
în unitățile economico-sociale din 
sector, pentru realizarea amplului 
program al devenirii comuniste a 
României.

Acum, la aniversarea a pesta 
cincizeci și cinci de ani de 
neîntreruptă și strălucită activitate 
revoluționară și a zilei dumneavoas
tră de naștere, comuniștii, toți oa
menii muncii din municipiul Cluj- 
Napoca vă adresează, din adîncul 
inimilor, cele mai calde felicitări și 
își exprimă sentimentele de înaltă 
prețuire și recunoștință pentru ener
gia și dăruirea cu care militați spre 
binele și prosperitatea poporului 
român, pentru consecvența și prin
cipialitatea cu care slujiți cauza pro
gresului. libertății, independenței șl 
suveranității scumpei noastre patrii, 
pe drumul luminos al edificării so
cialismului șl comunismului — se 
relevă In mesajul COMITETULUI 
MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA AL 
P.C.R.

Alături de întreaga națiune româ
nă, oamenii muncii clujeni dau o 
înaltă apreciere excepționalei dum
neavoastră contribuții la elaborarea 
și fundamentarea teoretică a mărețe
lor planuri și programe de dezvol
tare economico-socială a patriei, la 
perfecționarea organizării și con
ducerii societății, la progresul con
tinuu al cercetării științifice româ

nești și aplicarea largă în producție 
a rezultatelor acesteia.

Angajați plenar în înfăptuirea 
obiectivelor istorice stabilite de 
Congresul al XIII-lea și de Confe
rința Națională ale partidului, a 
sarcinilor ce ne revin în acest al 
treilea an al cincinalului 1986—1990, 
mobilizați de orientările și indica
țiile dumneavoastră date cu prilejul 
vizitei in municipiul și județul nos
tru din toamna anului 1987, vă 
asigurăm, mult iubite si stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că vom 
urma minunatul exemplu pe care-1 
oferiți comuniștilor și întregului 
popor pentru a ne amplifica aportul 
la trecerea României într-o etapă 
nouă, superioară de dezvoltare, pen
tru afirmarea continuă a patriei 
noastre ca țară liberă, suverană și 
independentă.

Manifestîndu-ne aleasa prețuire și 
gratitudinea fără margini față de 
pilduitoarea activitate pe care o 
desfășurați, din fragedă tinerețe, 
pentru Împlinirea idealurilor de 
dreptate și libertate ale națiunii 
noastre, pentru contribuția excep
țională adusă la elaborarea și în
făptuirea politicii interne și externe 
a partidului și statului, la dezvol
tarea intensivă, multilaterală și în
florirea necontenită a patriei, la 
soluționarea marilor probleme cu 
care se confruntă lumea contem
porană, comuniștii, toți oamenii 
muncii din întreprinderea noastră 
vă raportează, mult stimate tovarășe 
secretar general, că, în anul 1987, 
beneficiind de orientările, indicațiile 
și sarcinile formulate de dum
neavoastră cu prilejul vizitelor de 
lucru efectuate in unitate, am acțio
nat pentru modernizarea întregii 
fabricații pe baza creației tehnico- 
științifiice originale, ceea ce a con
dus ca ponderea produselor noi și 
modernizate, în valoarea producției 
marfă, să crească continuu, ajun- 
gmd la peste 52 la sută — se relevă 
in telegrama COMITETULUI DE 
PARTID ȘI CONSILIULUI OAME
NILOR MUNCII DIN ÎNTREPRIN
DEREA „23 AUGUST" BUCUREȘTI.

Pătrunși de adîncă emoție și 
nețărmurită mîndrie, vă exprimăm, 
și cu acest prilej solemn, în numele 
oamenilor muncii, al tuturor cetă
țenilor, întreaga gratitudine și cele 
mai alese mulțumiri pentru marile 
realizări ale acestor ani din circum
scripția electorală nr. 1 M.A.N., al 
cărei deputat sîntețl, pentru grija 
și preocuparea constantă ce le 
purtați dezvoltării economico-sociale 
și urbanistice a orașului nostru, 
construirii metroului, amenajării 
complexe a riului Dîmbovița, marilor 
ansambluri edilitare ce dau o în
fățișare mereu nouă Capitalei și 
contribuie in mod decisiv la creș
terea continuă a calității vieții 
tuturor locuitorilor săi.

însuflețiți permanent de luminosul 
dumneavoastră exemplu de muncă 
și viață, de abnegație și patriotism 
înflăcărat, de pasiune și dăruire re
voluționară, vă încredințăm, mult 
stimate și iubite tovarășe secretar 
general, că vom acționa cu toată 
hotărîrea și energia pentru trans
punerea neabătută în viață a istori
celor hotăriri adoptate de Congresul 
al XIII-lea șl Conferința Națională 
ale partidului, că nu vom precupeți 
nici un efort pentru realizarea in
tegrală a sarcinilor de plan pe 1988, 
angajîndu-ne să finalizăm obiecti
vele cuprinse in programele noastre 
de organizare și modernizare.

Astăzi, cînd întreaga națiune oma
giază ziua dumneavoastră de naște
re, comuniștii, toți oamenii muncii 
de la ÎNTREPRINDEREA MECANI
CA DE MATERIAL RULANT „GRI- 
VIȚA ROȘIE" din București își în
dreaptă gindurile, sentimentele de 
aleasă prețuire și nemărginit devo
tament către dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general, marele erou al neamului, 
revoluționar consecvent și patriot în
flăcărat, eminent conducător comu
nist, strategul genial al României 
socialiste moderne, adresindu-vă din 
inimă urarea noastră de „La mulți 
ani 1“ in deplină sănătate și putere 
de muncă, pentru a conduce patria 
noastră pe calea înfăptuirii celor mai 
scumpe idealuri ale poporului ro
mân, societatea socialistă și comu
nistă.

înfăptuind programul de perfecțio
nare a organizării și modernizare a 
proceselor de producție, acțiune 
complexă de mare însemnătate, ini
țiată de dumneavoastră, colectivul 
nostru de muncă a trecut ferm la 
realizarea unei producții de tip in
tensiv, care a condus la creșterea 
productivității muncii, ridicarea ni
velului tehnic și calitativ al produse
lor, concomitent cu reducerea consu
murilor de materii prime, materiale, 
combustibili și energie electrică.

Dînd glas înaltelor simțăminte de 
nețărmurită dragoste și adine res
pect, pe care cei peste 23 000 de co
muniști și, alături de ei, toți oame
nii muncii din cetatea oțelului gălă- 
țean le nutresc față de dumneavoas
tră, inegalabilul conducător de 
partid și țară, strategul vizionar al 
devenirii socialiste și comuniste a 
României moderne, BIROUL COMI
TETULUI DE PARTID ȘI BIROUL 
EXECUTIV AL CENTRALEI IN
DUSTRIALE SIDERURGICE GA
LAȚI vă adresează fierbintea rugă
minte de a primi, în această zi ani
versară, înălțător eveniment național 
— 26 ianuarie 1988 —, urarea izvorită 

' din adîncul inimilor, de ani mulți de 
viață, in sănătate deplină și multă 
putere de muncă și creație. întru 
gloria și măreția neamului românesc.

Profund recunoscători vieții și 
luptei dumneavoastră eroice și însu
flețiți de exemplul strălucit pe care-1 
oferiți tuturor fiilor acestui neam, 
cocsarii, furnaliștii, oțelaril și lami- 
natorii, constructorii, energeticienii, 
cercetătorii și proiectanții, toți oa
menii muncii din unitățile cetății de 
foc gălățene se angajează, cu acest 
fericit prilej, să urmeze cu credință, 
neabătut, politica partidului nostru, 
al cărei promotor strălucit sinteți 
dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, să-și 
mobilizeze activ forțele și capacita
tea pentru a infăptui luminosul pro
gram elaborat de cel de-al XIII-lea 
Congres al partidului, spre a adăuga 
noi trepte edificiului socialist al 
patriei, corespunzător sarcinilor tra
sate de. dumneavoastră prin magis
tralul Raport prezentat la Conferin
ța Națională a partidului.

în aceste momente de aleasă săr
bătoare prilejuite de aniversarea zi
lei dumneavoastră de naștere și a 

peste cincizeci și cinci de anî de in
tensă și eroică activitate revoluțio
nară — se arată în telegrama colec
tivului de oameni ai muncii din IN
STITUTUL DE STUDII ȘI PROIEC
TĂRI HIDROENERGETICE — vă a- 
dresăm, din adîncul inimii, cele mai 
calde felicitări, urări de sănătate de
plină și fericire, viață îndelungată, 
multă putere de muncă pentru a 
conduce, cu strălucire și cutezanță, 
cu poporul și pentru popor, scumpa 
noastră patrie. România, pe drumul 
unor noi și mărețe împliniri epocale, 
al făuririi luminosului ei destin so
cialist și comunist.

In atmosfera de vibrantă și înălță
toare angajare patriotică, de. uriaș 
efort creator, generată de orientările, 
tezele și ideile cuprinse în magistra
lul Raport prezentat Conferinței Na
ționale a partidului de dumneavoas
tră, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — programul de 
acțiune, de muncă și luptă al comu
niștilor, al întregului popor — noi 
avem marea cinste să vă raportăm 
că am îndeplinit și depășit sarcinile 
de plan în anul trecut și am creat 
premisele pentru mobilizarea comu
niștilor, a tuturor oamenilor muncii 
la înfăptuirea exemplară a planului 
pe anul 1988, elaborind proiecte de 
cea mai bună calitate, pentru reali
zarea programului de investiții și de 
modernizare a activității din dome
niul hidroenergetic.

Din adîncul Inimilor noastre, al 
celor ce muncim înfrățiți pe aceste 
străbune meleaguri românești — se 
spune în telegrama colectivului de 
oameni ai muncii de la LA.S. 
NĂDLAC, județul Arad, vă asi
gurăm, mult iubite și stimate secre
tar general, că rezultatele pe care 
le-am obținut in anul trecut, unita
tea noastră situîndu-se printre cele 
mai bune pe țară Ia producțiile de 
griu și porumb, și avem o zooteh
nie modernă, toate acestea le dato
răm faptului că prin activitatea 
dumneavoastră neobosită ați fost 
permanent lingă noi, prin indicațiile 
și orientările pe care ni le-ați dat, 
prin îndemnurile de a face totul 
pentru promovarea unei noi revoluții 
in agricultură, menită să ducă la 
obținerea de recolte nemaiatinse in 
istoria țării noastre.

Iată de ce, în aceste momente 
aniversare, cind întreaga națiune își 
îndreaptă gîndurile de recunoștință 
spre cel ce este un permanent exem
plu de muncă revoluționară, vă asi
gurăm, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că nu vom pre
cupeți nici un efort pentru a ne 
situa și în acest an la cote cit mai 
înalte de eficiență, promovind teh
nologiile cele mai înaintate, astfel 
îneît să ne situăm, din nou, la ni
velul cerut de noua revoluție agrară-

Fericiți să știm că pe tot cuprinsul 
țării, in cei aproape 23 de ani ai 
epocii de glorie și măreție — numită 
întru cinstirea dumneavoastră „Epoca 
Nicolae Ceaușescu" — s-au ridicat 
falnice citadele și platforme ale in
dustriei, agriculturii, științei și cul
turii, au înflorit strălucitoare*  orașe 
și monumentale zidiri pentru propă
șirea patriei, sîntem mîndri să evi
dențiem că dumneavoastră, mult 
iubite șl stimate tovarășe secretar 
general, sîntețl cel care, de aseme
nea. ați conceput și hotărît la fața 
locului. în februarie 1978, crearea 
combinatului agroindustrial „Timiș", 
unicat în zootehnia mondială, atit 
prin dimensiuni, cît și prin perfor
manțe tehnico-economice — se arată 
în telegrama colectivului de oameni ai 
muncii de la COMBINATUL AGRO
INDUSTRIAL „TIMIȘ".

Aflat într-un proces de continuă 
dezvoltare intensivă, combinatul 
agroindustrial „Timiș" a încheiat 
anul 1987 — prin aplicarea fermă a 
măsurilor de organizare și moder
nizare, în care cuvintul de ordine 
a fost și este promovarea a tot ceea 
ce se dovedește mai nou, mai a- 
vansat și mai eficient — cu un 
bilanț rodnic. Vă raportăm, de ase
menea, că, așa cum ne-ați cerut la 
Conferirița Națională, bilanțurile lu
nii ianuarie sint superioare perioa
dei similare a anului trecut.

La temelia tuturor rezultatelor 
noastre se află efortul susținut al 
organizației de partid, al întregului 
colectiv de muncă pentru înfăptuirea 
exemplară a indicațiilor, orientări
lor și indemnurilor dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, care au constituit și constituie 
pentru noi toți un amplu program 
de acțiune si faptă revoluționară.

Cu nemărginită dragoste și cel 
mai ales respect, comuniștii, toți 
oamenii muncii de la întreprinderea 
agricolă de stat Slobozia, asemenea 
întregului nostru popor, folosesc mi
nunatul prilej oferit de ziua dum
neavoastră de naștere — zi-simbol 
a întregii noastre națiuni — pentru 
a vă transmite, mult iubite și stima
te tovarășe secretar general, prinosul 
gîndurilor și sentimentelor noastre 
de admirație și dragoste, împreună 
cu tradiționala urare „LA MULȚI 
ANI 1“ in deplină sănătate, multă 
putere de muncă și creație în nobila 
activitate pe care, de peste două de
cenii, o desfășurați în fruntea parti
dului și a țării, în slujba bunăstării 
și fericirii poporului român, a socia
lismului șl comunismului în Româ
nia, a cauzei păcii, înțelegerii și 
colaborării internaționale — se afir
mă în telegrama COMITETULUI DE 
PARTID ȘI CONSILIULUI OAME
NILOR MUNCII DE LA I.A.S. 
SLOBOZIA, județul Ialomița.

Ingăduiți-ne, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să vă mulțumim din adincul inimilor 
noastre pentru sprijinul permanent 
pe care-1 acordați dezvoltării fără 
precedent a agriculturii românești, 
pentru clarviziunea cu care ați for
mulat obiectivele noii revoluții agra
re.

Cu inimile pline de bucurie că 
sîntem contemporani ai acestor ani 
luminoși, vă asigurăm, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar general, 
că sîntem mai hotărîți decit oricînd 
pentru a face din anul 1988 un an al 
producțiilor-record la toate culturile, 
angajindu-ne să obținem, în medie 
la hectar, cel puțin 7 000 kg griu, 
8 000 kg orz și 13 000 kg porum b 
boabe, iar în zootehnie minimum 
4 500 litri lapte de la fiecare vacă 
furajată, ceea ce ne va permite să 
depășim realizările anului precedent 
la indicatorul producție agricolă glo
bală cu 20 la sută și să îndeplinim 
condițiile cerute pentru conferirea 
Înaltului și onorantului titlu da 
„Erou aî Nolî Revoluții Agrare". 

_____ J
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O viață exemplară de militant patriot, dăruită 
cauzei partidului, poporului, socialismului

Deschiderea Conferinței Naționale 
a Partidului Comunist Bulgar

Sub seninul accelerării 
progresului economico-social

Impresionante mărturii de e- 
pocâ privind îndelungata luptă 
revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu jalonează dru
mul unei pilduitoare vieți de mili
tant patriot, dăruită cauzei parti
dului. poporului. socialismului, 
mărturii prezente în prima sală a 
Expoziției naționale omagiale. Pe 
întiiul panou, o dată memorabilă : 
26 ianuarie 1918. Ziua în care la 
Scornicești, străveche așezare din 
județul Olt, în familia lui Andruța 
și Alexandra Ceaușescu, s-a născut 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. în 
continuare, mai multe fotografii 
îl înfățișează pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în anii 1933, 1936, 
1939, 1945. 1965. într-o firească ală
turare, alte fotografii cu imagini de 
la mari evenimente politice și re
voluționare din acești ani atestă, 
prin simbolica lor îngemănare, fap
tul că datele biografiei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu se leagă nemij
locit de momentele fundamentale 
ale vieții poporului român în pe
rioada contemporană, ale luptei a- 
cestuia pentru libertate și dreptate, 
pentru adevăr, cinste și demnitate, 
pentru a fi singur stăpîn pe soarta 
sa. Inti'-atfevăr, cel care a văzut 
lumina zilei în anul greu, eroic, 
1918. an de împlinire a marelui vis 
al Unirii, avea să intre în 1933 — 
un alt an înscris cu roșii litere în ca
lendarul luptelor revoluționare — în 
partidul comunist, alegînd, astfel, 
pentru întreaga viață drumul în
fruntării cu „orînduiala cea crudă și 
nedreaptă", drumul acțiunii pentru 
edificarea unei noi societăți, socia
liste, pe pâmintul patriei; cel care 
în anul 1936, prin neasemuit curaj și 
dirzenie, prin inaltă clarviziune po
litică a transformat procesul ce î-a 
fost intentat, in fruntea unui grup da 
militanți comuniști și antifasciști, 
intr-o puternică tribună de luptă de 
la înălțimea căreia s-a demonstrat 
încă o dată patriotismul fierbinte 
al Partidului Comunist Român, s-a 
aflat apoi in primele rinduri in 
pregătirea și desfășurarea marii 
demonstrații antifasciste șl anti- 
războinice de la 1 Mai 1939, stră
lucită biruință politică a partidului, 
ilustrare a marii sale capacități de 
mobilizare a energiilor revoluțio
nare ale poporului ; cel care în anii 
de început al noului timp al țării 
a contribuit cu înaltă abnegație și 
dăruire la toate victoriile obținute 
do partid in lupta pentru cu
cerirea puterii politice a fost ales 
în 1965 în fruntea partidului, la 
cirma destinelor naționale, inau- 
gurind, așa cum o confirmă cei a- 
proape 23 de ani care au trecut de 
atunci, cea mai rodnică perioadă a 
istoriei românești.

Asemenea adevăruri sînt cu stră
lucire ilustrate de sute și sute de 
mărturii documentare prezentate 
in expoziție. lată un raport 
al autorităților, care vorbește 
despre repetatele arestări la care a 
fost supus în anii 1933—1934 : 23 
noiembrie 1933, 26 august, 20 sep
tembrie, 6 octombrie și 24 octom
brie 1934 — semn al participării 
sale, cu tinerească însuflețire, în 
primele rînduri, la acțiunile revolu
ționare organizate de partid îm
potriva fascismului, a asupririi ca
pitaliste. Un proces-verbal din 27 
iunie 1934 atestă că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
alți 3 tineri revoluționari, a fost 
arestat la Craiova de Consiliul de 
război al Corpului I Armată pe 
cînd voia să intre în sala de ședin
țe — unde se rejudeca procesul

Concepție novatoare, profund științifică in dezvoltarea
(Urmare din pag. I)
mindu-1 cu metodele, procedeele și 
tehnicile de investigare ale perime
trului specialității alese și deci il 
face capabil să o cunoască și să o 
stăpînească mai bine.

Totodată, școala personifică știin
ța. o sădește în mintea tinerilor in 
formare și o transformă în atribut 
al competentei profesionale. Ca ur
mare. viitorul specialist învață cer- 
cetind. La rîndul ei. integrarea în- 
vătămintului cu producția realizează 
legarea acestuia de viată, de proble
mele concrete ale profesiunii, de ac
tivitatea socială. Această integrare 
elimină barierele create în decursul 
timpului intre munca fizică și cea 
intelectuală.

O altă creație științifică, ori
ginală a gindirii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. creație care a 
oferit și școlii superioare o dimen
siune calitativă, o constituie elabo
rarea șl fundamentarea conceptului 
dc nouă revoluție agrară. Aplicarea 

conducătorilor luptelor muncito
rești din ianuarie-februarie 1933 — 
spre a depune mărturie in favoarea 
acuzaților și a citi adeziunile mun
citorești pentru stingerea procesu
lui și eliberarea deținuților. Un 
„comunicat" din ziarul „Clopotul" 
nr. 54, din 30 septembrie 1934. anun
ța cititorilor că în seara zilei de 
20 septembrie un grup de intelec
tuali și muncitori antifasciști, între 
care și tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
aflați Ia sediul din strada Foișor 
nr. 9, au fost atacați de organele 
polițienești și de gardiști, fiind în
chiși apoi 24 de ore la sediul pre
fecturii poliției. Comunicatul se în
cheia cu legămîntul Comitetului 
Național Antifascist de a continua 
neabătut lupta.

însemnări de la Expoziția națională omagială 
consacrată aniversării zilei de naștere 

și a peste 55 de ani de activitate revoluționară 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu

In perioada care a urmat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
acționat cu aceeași neînfricare, 
cu aceeași înaltă dăruire, cu 
aceeași încredere în triumful cau
zei comuniste. Iată în continua
re documente de epocă ce vorbesc 
despre procesul de la Brașov din 
27 mai — 5 iunie 1936, intentat 
unui grup de militanți comuniști 
și antifasciști în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Un proces care, 
prin conduita revoluționară a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. a 
intrat în istorie ca ilustrare a for
ței partidului de a crește și forma 
în rindurile sale militanți revolu
ționari de nădejde, înarmați cu 
ferme convingeri comuniste, gata 
să facă totul pentru biruința drep
tei lupte a partidului. Mărturiile 
epocii atestă cu puterea de netă
găduit a faptelor că tînărul mili
tant Nicolae Ceaușescu a avut ro
lul hotăritor, prin cuvîntul său 
neînfricat, clarvăzător, prin exem
plul său personal de abnegație și 
curaj, in realizarea sudurii sufle
tești a celor arestați, cit și în fi
ri en tarea politică imprimată pro
cesului. aici făcîndu-se auzite che
mările la luptă ale partidului pen
tru înfăptuirea marilor imperative 
ale momentului. Marea însemnă
tate politică a acestui proces s-a 
vădit in largul său ecou în opinia 
publică, așa cum o atestă facsi
milele a numeroase ziare de epo
că. precum și marea demonstrație 
populară de la 31 mai 1936 în 
cursul căreia, așa cum arată și o 
fotografie din expoziție, imense 
mulțimi au cerut cu fermitate 
stingerea proceselor antifasciste și 
regim politic în închisori.

Iată, apoi, o fotografie reprezen- 
tind Doftana — temuta închisoare 
pe care autoritățile o destinaseră 
izolării militanților revoluționari, 
măcinării voinței lor de luptă, dis
trugerii lor fizice și psihice — 
temniță intre zidurile căreia a fost 
adus la 15 august 1936 tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. întemnițarea 
sa la Doftana, ca și greaua sentin

fermă în viață a cerințelor acestui 
concept. înfăptuirea exemplară a 
orientărilor stabilite in documentele 
Congresului al XlII-lea este în eta
pa actuală sarcina principală a tu
turor lucrătorilor din agricultură, a 
întregii școli agronomice românești. 
In această lumină. învățămîntului 
superior agricol ii revine misiunea, 
de mare importantă, de a-și spori 
continuu aportul la ridicarea nive
lului de pregătire a specialiștilor a- 
gricoli, potrivit exigențelor noii re
voluții agrare, ale dezvoltării inten
sive a economiei naționale.

In acest spirit, desfășurarea unul 
învătămint superior agricol modern 
și eficient, integrat organic cu cer
cetarea științifică și producția, rea
lizat de institutul nostru în cadrul 
Stațiunii didactice și experimentale 
de la Belciugatele. reprezintă un 
proces continuu care s-a afirmat și 
s-a perfecționat de la an la an. In 
prezent străbatem o etapă calitativ 
nouă in ceea ce privește adîncirea 
și extinderea integrării învătămin- 

ță pronunțată împotriva sa in pro
cesul de la Brașov învederau do
rința autorităților de a-1 îndepăr
ta pentru o perioadă cit mai în
delungată din mișcarea revoluțio
nară. de a-1 obliga să renunțe la 
convingerile, la lupta sa. Aseme
nea intenții s-au lovit de voința 
neînfricată și hotărîrea de luptă 
ale tinărului militant revoluționar, 
de profunzimea convingerilor sale 
comuniste ; întemnițarea la Dofta
na a reprezentat o perioadă în care 
lupta revoluționară nu a încetat, 
ci a continuat în forme noi. ceru
te de împrejurări, constituindu-se 
într-un moment important în pre
gătirea sa revoluționară, în întă
rirea fermității în luptă ; s-a ve
rificat încă o dată cu strălucire 
faptul că Doftana a fost transfor

mată de comuniști Intr-o Înaltă 
școală de căline și educare revo
luționară. într-o autentică acade
mie de partid, o universitate la ale 
cărei aspre cursuri s-a însușit pen
tru întreaga viață spiritul revolu
ționar. O atestă eroica activitate 
desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu după ieșirea din 
Doftana. cînd i-au fost încredin
țate noi și importante misiuni re
voluționare. duse la îndeplinire cu 
înaltă dăruire, cu nesecată ener
gie. Iată un document din 4 au
gust 1939 prin care Siguranța ra
porta că în ziua precedentă, la o 
acțiune a cercului cultural al lu
crătorilor din industria texti
lă și pielăriei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „cunoscut co
munist", a vorbit tinerilor, cerin- 
du-le să acorde o însemnătate deo
sebită pregătirii lor politice si cul
turale. Un alt document al autori
tăților opresoare, aflat în facsimil 
în expoziție, menționează că Ia 
13 august 1939 pe stadionul din 
Parcul Veseliei a avut loc o ser
bare câmpenească la care au luat 
parte peste 1 000 de muncitori. 
Semnalînd „prezența unui mare 
număr de membri si simpatizanți 
ai mișcării comuniste", ca si faptul 
că aceștia au folosit prilejul spre 
a transforma serbarea „în mani
festație comunistă", raportul con
semna rolul important al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în atingerea 
acestui țel. Un document, din 
10 februarie același an. semnala 
tinerea unei ședințe conspirative 
la care s-a constituit o comisie 
însărcinată să coordoneze acțiunea 
de organizare a tineretului comu
nist ; membru al acestei comisii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu avea 
să aibă, în perioada următoare, o 
contribuție determinantă la reor
ganizarea Uniunii Tineretului Co
munist. în fruntea căreia a fost 
ales la sfîrșitul aceluiași an.

1 Mai 1939. O fotografie înfăți
șează uriașa mulțime care a trans
format în acea zi străzile Capita
lei intr-un imens timp de mani

tului cu producția agricolă și cerce
tarea științifică. Cadrele didactice 
din institut, alături de întregul per
sonal muncitor. își amplifică efor
turile în vederea căutării și folosirii 
unor modalități noi. cît mai eficien
te de integrare a invățămîntului su
perior agricol cu producția și cerce
tarea științifică, activitate care ur
mărește in final formarea unor spe
cialiști agricoli în profil larg, com
plex. capabili să asigure în unită
țile în care vor lucra realizarea și 
chiar depășirea obiectivelor noii re
voluții agrare.

Puternica personalitate și for
ță creatoare ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și-au pus magis

tral și hotăritor amprenta pe reorga
nizarea din temelii a întregului învă- 
țămînt modern românesc. Fie că 
vorbim de integrarea acestuia cu 
cercetarea și cu producția, fie că 
amintim de formarea specialistului 
în profil larg, ori acordăm întregu
lui învățămînt însușirea de forță 
motrice a progresului social și eco- 

festație revoluționară, antifascistă 
și antirăzboinică. O demonstrație 
desfășurată sub semnul unității 
muncitorești de acțiune, al înaltei 
răspunderi a clasei noastre mun
citoare fată de prezentul și viito
rul tării. O demonstrație apreciată 
în epocă drept o mare victorie po
litică a partidului, cu un larg ecou 
și semnificații internaționale. O 
demonstrație a cărei reușită se 
leagă nemijlocit de munca desfă
șurată pentru pregătirea sa de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. de 
către tovarășa Elena Ceaușescu, 
care au dovedit nu numai o supe
rioară înțelegere a marilor coman
damente ale acelui greu moment 
istoric, ci și o mare putere de 
muncă, o neobosită energie, forță 
de inrîurire și convingere.

Iulie 1940. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost din nou 
arestat ; închis la Văcărești. Jilava, 
Caransebeș, Tg. Jiu, s-a dovedit 
același dîrz luptător, a cărui bogată 
experiență revoluționară și maturi
tate politică au slujit sudării colec
tivelor comuniste și antifasciste din 
închisori, sporirii capacității lor de 
rezistentă la orice greutăți și pri
vațiuni. Infruntind regimul aspru 
al închisorilor și lagărelor, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a contri
buit la definirea direcțiilor princi
pale privind organizarea și desfă
șurarea mișcării de rezistentă 
antifascistă, pregătirea actului isto
ric 'de la 23 August 1944.

Fotografii și extrase din presă 
vorbesc, în continuare, da tumul
tuoasa activitate revoluționară des
fășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în primii ani 
postbelici, ilustrînd adevărul, remar
cat și într-un ziar al epocii, că to
varășul Nicolae Ceaușescu „a ieșit 
din închisoare mai călit, mai copt, 
mai dîrz în îndeplinirea misiunilor 
sale de ridicare a tineretului ro
mân". Mărturiile vremii atestă con
tribuția sa hotărîtoare la reorga
nizarea pe baze legale a activității 
Uniunii Tineretului Comunist, in 
fruntea căreia se afla, la îndepli
nirea sarcinii de mare răspundere 
încredințate acesteia de partid — 
de a mobiliza și uni energiile ti
nerei generații în îndeplinirea vi
talelor cerințe ale acelor ani : spri
jinirea frontului antihitlerist, adîn- 
cirea procesului de transformare 
revoluționară a societății românești, 
refacerea economiei naționale dis
truse de războiul și jaful hitlerist. 
Avîndu-1 în frunte pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, organizația re
voluționară de tineret a îndeplinit 
cu strălucire aceste sarcini, tinere
tul afirmîndu-se ca o puternică 
forță a înnoirii democratice a în
tregii vieți sociale, ca o puternică 
forță a luptei pentru asigurarea 
unui viitor mai bun al poporului, 
îndreptățite erau, deci, cuvintele 
unui ziar care. în preajma alege

învățămîntului
nomic al unei națiuni, regăsim ideile- 
fortâ ale secretarului general al 
partidului, ctitorul neobosit al învă- 
țămintului românesc din zilele 
noastre.

Tinerele vlăstare aflate In șco
lile generale, licee și facultăți, 
alături de toți dascălii lor aduc cel 
mai fierbinte și sincer omagiu celui 
care, prin exemplul său luminos de 
viată și angajare revoluționară, a 
dus România socialistă pe cele mai 
strălucite culmi de progres și civi
lizație. Iar cel mal sincer și fierbinte 
omagiu adresat conducătorului iubit 
la aniversarea sa îl vor constitui, 
alături de gîndurile și cuvintele 
noastre, faptele și. mai ales, rezul
tatele muncii noastre. Exemplul de 
muncă și dăruire al celui mai iubit 
fiu al acestui popor va fi pentru noi 
imboldul și izvorul tuturor inițiati
velor și realizărilor pe care le aș
teaptă de la noi, cei chemați să în
făptuim noua revoluție agrară, 
partidul și țara. 

rilor din noiembrie 1946, sub titlu] 
„Cui dăm votul și încrederea noas
tră". scria despre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : ..se găsește de 
16 ani in primele rinduri ale luptă
torilor pentru democratizarea tării 
și ridicarea materială și culturală 
a poporului român. Sirguitor, e- 
nergic, hotărît și însuflețit de un 
spirit de sacrificiu neprecupețit, el 
devine popular și iubit pretutin
deni. Modest, simplu și hotărit, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
simbolul luptătorului pentru ade
văr și pentru toate idealurile na
ționale".

în perioada ce a urmat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a îndeplinit 
munci de înaltă răspundere în con-1 
ducerea unor sectoare ale econo
miei. a armatei, a partidului, adu- 
cînd o contribuție de seamă la 
opera de edificare a noii societăți, 
la elaborarea si înfăptuirea politi
cii partidului. Pretutindeni s-a 
afirmat ca un om politic cu mare 
capacitate politico-organizatorică. 
ca un militant hotărit pentru ade
văr si dreptate, pentru apărarea li
bertății si demnității poporului. Cu 
neabătută consecventă a acționat 
pentru întărirea rindurilor partidu
lui. pentru strîngerea legăturilor 
acestuia cu poporul, pentru apă
rarea legalității socialiste Si lăr
girea continuă a democratismului 
orinduirii noi. Întreaga sa activita
te. aflată statornic sub semnul 
abnegației revoluționare, al slujirii 
devotate a cauzei partidului, a as
pirațiilor supreme ale poporului, 
l-a impus în conștiința poporului 
ca pe un mare si strălucit om poli
tic. cu inepuizabilă putere de 
muncă, profund receptiv la nou. cu 
o uriașă capacitate de mobilizare 
si organizare a energiilor poporu
lui. indestructibil atașat idealurilor 
Si valorilor supreme ale națiunii, 
adînc încrezător în forteie creatoa
re ale acesteia. în numele acestei 
convingeri, unanim Împărtășite de 
toti comuniștii, de toti oamenii 
muncii din tara noastră, istoricul 
Congres al iX-lea i-a încredințat 
suprema funcție de conducere in 
partid, l-a ales în fruntea destine
lor naționale. A fost o opțiune în
temeiată pe încrederea că, sub con
ducerea sa. marile resurse crea
toare ale poporului își vor afla de
plină valorificare spre binele tării 
si al oamenilor ; a fost o opțiune 
întemeiată pe încrederea că. sub 
conducerea sa. poporul va străbate 
căi noi și va urca trepte noi spre 
culmile civilizației comuniste. în
crederea poporului s-a dovedit pe 
deplin întemeiată : Congresul al 
IX-lea a deschis în istoria tării e- 
poca unor transformări revoluțio
nare în întreaga viată economico- 
socială. a creșterii fără precedent 
a avuției naționale, a înnoirii 
chipului tării, a schimbării calitati
ve a muncii si viotii poporului. în
tr-un răstimp scurt a fost străbătut 
un drum lung, ialonat de mărețe 
înfăptuiri socialiste, ce vor rămîne 
pentru totdeauna îngemănate cu 
gindirea cutezătoare, cu activita
tea multilaterală ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, omul care a de
venit simbolul unității noastre, al 
voinței noastre de a urca spre noi 
culmi de civilizație comunistă, de 
a înălța necontenit tara în măreție, 
glorie și demnitate, marele om po
litic care dă nume unei epoci — 
epocă amplu înfățișată în Expozi
ția națională omagială — despre 
ale cărei mărețe înfăptuiri vom re
lata intr-un viitor reportaj.

Silviu ACHIM

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 29 ianuarie, ora 20 — 1 fe
bruarie, ora 20. în țară : Vremea va 
fi in general închisă și relativ caldă 
pentru această perioadă a anului, în 
cea mal mare parte a țării. Vor cădea 
precipitații locale sub formă de nin
soare la începutul intervalului în estul 
și nord-estul țării. în regiunile ves
tice precipitațiile vor fi mai ales sub 
formă de ploaie, care, treptat, se vor 
extinde in toate zonele țării. Izolat, în 
sud-vest cantitățile de apă pot depăși 
10 litri pe metrul pătrat în 24 de ore. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat, 
cu unele intensificări trecătoare la 
începutul intervalului în estul țării 
unde, izolat, va mai spulbera zăpada. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 7 și plus 3 grade, mai 
coborîte în prima noapte în estul țării, 
dar mai ridicate în sud-vest, iar cele 
maxime între zero șl 10 grade, mai 
coborîte în nord-est în prima noapte. 
Local se va produce ceață, iar izolat 
se va semnala polei. în București î 
Vreme în general închisă șl relativ 
caldă pentru această perioadă a anu* * 
lui. Condiții de ninsoare slabă la 
începutul intervalului.

• Teatrul Național (14 7171, Sala
mare) : Cartea Iul Iovlță — 18 ; (sala 
Amfiteatru) : Contrabasul — 18 ;
(sala Atelier) : Faleza — 18
• Opera Română (13 18 57) : Evghenl 
Oneghin — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : 
Secretul lui Marco Polo — 18
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : 
Uriașii nâunfllor — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Bărbatul și-, femeile — 18.30
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Preșul — 18
0 Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Necazurile unul Îndră
gostit — 18 ; (sala Studio) : Acești 
Îngeri triști — 17,30
0 Teatrul Giuleștl (sala Majestic,
14 72 34) : Cursa de Viena — 18 ; (sala 
Giuleștl, 18 04 85) : Jean, fiul iul Ion 
— 18
0 Teatru! satiric-muzica! „C. Tă- 
nase“ (sala Victoria. 50 58 65) : Va
rietăți pe portativ — 19
0 Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Clntă, ciocirlie 
— 18
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Toate pinzele sus — 9 ; Albă ca Ză
pada și cel 7 pitici — 15 ; 18
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Arvlnte și Pepelea — 15 ; 
(sala Cosmonauțllor, 11 12 04) : Pe- 
trică șl Lupul — 10
0 Circul București (10 41 95) : Ca
valcada circului — 18,30
0 Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneu! Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Mircea Cristescu. 
Solist : Gheorgbi Badev (R. P. Bul
garia) — 18

La Sofia au început ieri lucră
rile Conferinței Naționale a Parti
dului Comunist Bulgar, eveniment 
deosebit de important în viața po
litică a Bulgariei socialiste vecine 
Si prietene. Cuvîntul de deschidere 
și prezentarea raportului au fost 
făcute de tovarășul Todor Jivkov, 
secretar general al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria.

Este pentru prima dată cînd. în 
perioada dintre congrese, este con
vocată o conferință națională ' a 
partidului în scopul examinării 
modului în care sint transpuse în 
viață obiectivele strategice stabilite 
de forumul suprem.

Conferința se desfășoară sub 
semnul intensificării eforturilor 
pentru îndeplinirea hotăririlor a- 
doptate de Congresul al XlII-lea al 
P.C. Bulgar, care a trasat principa
lele linii de dezvoltare economică, 
socială și culturală a tării în cel 
de-al nouălea cincinal și pînă in 
anul 2000. Obiectivul central este 
accelerarea progresului multilateral 
al tării prin punerea in valoare, in 
condiții cît mai bune, a avantaje
lor socialismului și. pe această 
cale, satisfacerea 
în măsură cres- 
cindă a necesită
ților materiale și 
spirituale ale po
porului. ridicarea 
gradului său de bunăstare și civi
lizație.

Pregătirile pentru conferință s-au 
caracterizat printr-o intensă acti
vitate creatoare a oamenilor mun
cii. reflectată în numeroase reali
zări^ obținute în întrecerea socia
listă. Printre cele mai semnificative 
fapte de muncă din ultimul timp 
se numără darea în folosință a 
unei construcții hidrotehnice de 
însemnătate majoră a actualului 
cincinal — lacul de acumulare din 
apropierea orașului Mihailovgrad. 
Noul lac artificial, al doilea ca 
volum din tară, asigură întreprin
derilor industriale din regiune apa 
necesară și permite irigarea a 
80 000 hectare de teren. într-un 
alt domeniu, cel al transporturilor, 
s-a anuntat terminarea unui nou 
tronson electrificat pe magistrala 
feroviară Pernik—Sofia, finalizîn- 
du-se astfel complexul inelar de 
căi ferate în jurul capitalei, cu 
etecte din cele mai însemnate asu
pra sporirii volumului de mărfuri 
transportate și a indicatorilor ge
nerali de eficientă în acest sector. 
Numeroase realizări au fost ob
ținute și în alte domenii economi
ce. în sfera agriculturii, științei și 
tehnicii, a învățămîntului etc. Tot
odată. in paginile ziarelor, la radio 
și televiziune, fruntași în muncă, 
activiști de partid. oameni de 
știință, directori de întreprinderi, 
edili, scriitori și artiștj și-au îm
părtășit gîndurile cu care au în- 
timpinat conferința vorbind despre 
modul în care fiecare a înțeles 
să-și facă mai bine datoria în 
cinstea acestui eveniment, despre 
contribuția pe care sînt hotărîți să 
o aducă pentru ca hotărîrile ce vor 
fi adoptate de forumul comuniști
lor să poată prinde viață.

Pe parcursul dezbaterilor des
fășurate in întreaga tară a 
fost pusă cu putere in evidentă 
creșterea spiritului de angajare a 
comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii în opera de înnoire profun
dă a ansamblului vieții economico- 
sociale. O ilustrează în primul rînd 
faptul că în adunările organizații
lor de bază ale P.C. Bulgar, ținute 
în pregătirea conferinței, au luat 
cuvîntul 224 000 de comuniști, care 
au făcut peste 113 200 observații 
critice și propuneri de îmbunătăți
re a activității în întreprinderi și 
instituții, în școli și în cooperati

Corespondență din Sofia

tv
20,00 Telejurnal
20.20 Priorități tn economie. în obiec

tiv : programul energetic
20,35 Cadran mondial (color). 

Nicolae Ceaușescu — Erou al 
păcii mondiale

cinema
• Timp eroic pe plaiuri de legendă ; 
SALA MICA A PALATULUI — 17,30
• De la literatură la film : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 12; 16: 19
• Totul se plătește : VOLGA
(79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17; I9t
MIORIȚA (14 27 14) - 9; 11; 13; 15; 
17; 19, ARTA (213186) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
• Program special pentru copii și 
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 11; 
13; 15
• Vulcanul stins : DOINA — 17; 19. 
POPULAR (35 15 17) — 15; 17; 19
• Mirajele iubirii : PACEA (71 30 85)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Secretul Iul Bacchus s COSMOS 
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 1»
• însemne ale Înaltei prețuiri. Tran
dafirul galben : BUZEȘTI (50 43 58)
— 15; 17; 19
• Secretul Iul Nemesis : PRO
GRESUL (23 94 10) — 15; 17; 19
• Mesagerul invincibil : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, FE
ROVIAR (50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17;
19. MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19. FLAMURA (85 77 12) — 9; 
11; 13; 15: 17; 19
• Misiune specială : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 8,30; 10,15; 12; 14; 16; 18;
20. EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19. FAVORIT (45 31 70) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
• Mari regizori. mari actori i 
SCALA (11 03 72) — 9: 13,30; 17,43
• Secretul sistemului de alarmă : 
VICTORIA (16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Vlnătorul de șerpi : TIMPURI 
NOI (156110) — 9; 11; 13: 15; 17; 19
• Miss Iugoslavia: LUMINA (14 74 16)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Cucoana Chlrlța : rERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17; 19
• B.D. tn alertă : MUNCA (21 50 97)
— 15; 17; 19 

ve agricole. Propunerile ara
tă, intre altele, că există mari 
posibilități de a se accelera do
tarea tehnică a întreprinderilor 
bulgare și de a se înnoi producția. 
Mai mult, există rezerve și de alt 
gen : fără investiții de mijloace fi
nanciare, îmbunătățirea ordinii și 
disciplinei este de natură să aducă 
Însemnate ciștiguri materiale. A- 
ceasta este una din concluziile des
prinse de ziarul „Rabotniccsko 
Delo" într-un articol intitulat „Ca
pital prețios", dedicat analizei a- 
mintitelor observații și propuneri. 
Este exprimată, totodată, convin
gerea că sînt numeroase propune
rile oamenilor muncii ce pot fi 
aplicate rapid, putîndu-se sconta 
pe efecte din cele mai salutare 
încă în acest an.

Una dintre ideile fundamentale, 
abordate în cursul dezbaterilor, se 
referă la faptul că. așa cum s-a 
stabilit în hotărîrile Congresului al 
XIIT-lea al P.C. Bulgar, actualul 
cincinal și anii pînă la sfîrșitul 
secolului vor constitui perioada în 
care revoluția tehnico-științifică 
trebuie să constituie baza și esen
ța luptei pentru restructurarea an
samblului vieții economico-sociale, 

atingerea acestui 
obiectiv implicînd 
o viziune nouă, 
promovarea în 
măsură decisivă 
a factorilor inten

sivi de dezvoltare, modificări pro
funde în structura producției și 
tehnologiilor, a relațiilor de pro
ducție, ca și a sistemelor de con
ducere.

Desigur, realizarea revoluției teh- 
nico-științifice nu este privită ca 
un scop în sine, ci ca mijloc indis
pensabil de potențare a energiilor 
națiunii in vederea atingerii unor 
noi cote de progres și prosperitate. 
In ansamblul acestui proces de uti
lizare intensă a cuceririlor știin
ței accentul se va pune pe elec
tronică și biotehnologie, ca și pe 
introducerea în producție a unor 
noi materiale. De aici și sectoarele 
industriale ce se vor bucura de o 
dezvoltare prioritară : industria 
electronică și electrotehnică, con
strucția de mașini, industria chi
mică, o atenție specială urmînd a 
fi acordată sistemelor automati
zate flexibile de producție, micro
procesoarelor și roboților indus
triali. Utilizarea noilor tehnologii 
ar urma să fie extinsă nu numai în 
industrie, ci și în agricultură, unde 
se au în vedere sporuri mari la 
principalele culturi, începînd cu 
cerealele.

Pe scurt, este vorba de noi di
recții șl orientări, care implică re
nunțarea la scheme depășite, cău
tări asidue pentru găsirea celor 
mai potrivite soluții de înaintare 
accelerată. Intre altele, reorienta- 
rea in curs cuprinde, cum era șl 
firesc, reorganizarea învățămîntu
lui și a cercetării științifice, urmă- 
rindu-se apropierea maximă a 
acestor sectoare de nevoile produc
ției și stimularea pe toate căile a 
ideilor valoroase.

O enumerare, fie și sumară, a 
temelor ce urmează să fie dezbă
tute de către cei peste 3 200 dele
gați la conferință pune în eviden
ță interesul viu pe care forumul 
comuniștilor îl trezește în ansam
blul societății bulgare. Numitorul 
comun al gîndurilor exprimate de 
participants la conferință este 
optimismul și încrederea că hotă
rîrile ce urmează a fi adoptate vor 
deschide noi și luminoase perspec
tive progresului economico-social, 
mareînd o nouă etapă pe calea 
edificării societății socialiste dez
voltate.

Vasîle OSOS

20.55 înalt exemplu, strălucit Îndrumă
tor a! tinereții noastre revoluțio
nare (color). Documentar

21,10 Serial științific (color). Univers, 
materie, viată. Emisiune de edu
cație materlalist-științlfică. Epi
sodul 15

21,35 Cintec drag pe-ntinsul târli. 
Muzică populară (color)

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

0 Liceenii: STUDIO (59 53 15) — 10-
12,30; 15; 17; 19

teatre
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MESAJE DE FEUCJȚARE DE PESTE HOTARE 
ADRESATE PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere, vă adresez, în numele poporului elen și al meu personal, 
felicitări călduroase și cele mai bune urări de sănătațe șl fericire 
personală, de prosperitate pentru poporul român prieten.

CHRISTOS SARTZETAKIS
Președintele 

Republicii Elene

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate domnule președinte Nicolae Ceaușescu,
Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, în numele meu 
și al poporului libanez, cele mai calde și sincere felicitări, do- 
rindu-vă deplină sănătate și putere de muncă pentru a continua 
să conduceți România și poporul român prieten către noi progrese 
și succese, de natură să întărească eforturile pe Care le depuneți 
pentru apărarea păcii și realizarea înțelegerii și colaborării între 
toate popoarele lumii.

AMIN GEMAYEL
Președintele Republicii Libaneze

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării zUeî dumneavoastră de naștere, vă 
transmit cordiale felicitări și vă exprim sentimentele mele cele mai 
profunde pentru dumneavoastră și urări de prosperitate pentru 
poporul român.

MIGUEL DE LA MADRID HURTADO
Președintele Constituțional 
al Statelor Unite Mexicane

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu fericitul prilej al celei de-a 70-a aniversări a zilei dumnea
voastră de naștere, regina mi se alătură in a vă adresa cele mai 
bune urări de sănătate și fericire personală.

Urîndu-vă la mulți ani, exprimăm, de asemenea, convingerea 
noastră sinceră că, sub conducerea dumneavoastră, poporul român 
va obține tot mal mari succese și prosperitate.

BIRENDRA BIR BIKRAM 
SHAH DEV

Regele Nepalului

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să primiți, cu ocazia fericită a celei de-a 70-a aniversări 
a zilei dumneavoastră de naștere, cordiale felicitări și cele mai 
bune urări de sănătate și fericire personală, de bunăstare și prospe
ritate pentru poporul român prieten.

CHAIM HERZOG
Președintele Statului Israel

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere, vă rog să acceptați 
felicitările mele și cele mai bune urări pentru dumneavoastră, fa
milia dumneavoastră și poporul român.t

VIGDIS FINNBOGADOTTIR
Președintele Islandei

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a zilei de naștere, îmi face 
o deosebită plăcere să vă adresez dumneavoastră și Partidului Co
munist Român calde felicitări. în același timp, doresc să exprim 
inalta mea apreciere față de marile realizări in construcția socia
lismului obținute de România sub eminenta dumneavoastră con
ducere.

în întreaga lume sint bine cunoscute și se bucură de înaltă 
apreciere marile dumneavoastră contribuții și inițiative prtvihd 
asigurarea păcii în lume, interzicerea armelor nucleare și biochi
mice.

Lucrarea dumneavoastră publicată recent în Japonia sub 
titlul „Inițiative de pace ale României, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu" va produce, fără îndoială, o puternică impresie 
asupra poporului japonez.

în acest context, sint fericit să remarc că partidele noastre, ale 
căror raporturi prietenești se dezvoltă de la an la an, au o abor
dare comună față de multe probleme ale vieții internaționale.

Vă doresc în mod sincer să vă bucurați de multă sănătate pen
tru a putea exercita în continuare conducerea construcției socia
liste și a juca un rol activ în promovarea păcii in lume.

Cu felicitări și salutări frățești.
Al dumneavoastră cu sinceritate,

TAKAKO DOY
Președintele 

Comitetului Central Executiv 
al Partidului Socialist din Japonia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere. Comitetul Central al 
Partidului Socialist Costarican dorește să vă adreseze, prin inter
mediul meu, un salut frățesc.

Gigantica operă întreprinsă de poporul român în construcția so
cialismului și in consolidarea unei patrii libere și suverane este o 
mărturie a rolului conducător al partidului și statului, in fruntea 
cărora vă atlati dumneavoastră.

Viața dumneavoastră consacrată servirii patriei și Idealurilor 
socialismului, precum și contribuția dumneavoastră la cauza păcii 
mondiale și noii ordini economice internaționale se vor bucura în
totdeauna de prețuirea și respectul oamenilor progresiști din lumea 
întreagă.

Dorindu-vă viață lungă și noi succese în munca dumneavoastră, 
vă rugăm să primiți salutul afectuos al militanților noștri și al meu 
personal.

ALVARO MONTERO MEJIA
Secretar general

al Partidului Socialist Costarican

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general dl Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, în numele Comitetului Central al Partidului Popular Re
voluționar Laoțian, al Guvernului Republicii Democrate Populare 
Laos și al nostru personal, dorim să vă transmitem cele mai bune 
urări de sănătate, viață îndelungată și succese strălucite în înde
plinirea nobilei dumneavoastră misiuni.

Cu acest prilej solemn, urăm poporului frate român să obțină, 
sub conducerea Partidului Comunist Român, in frunte cu dumnea
voastră, mari succese in îndeplinirea hotărârilor Congresului al 
XIII-lea, in lupta pentru pacea și securitatea popoarelor din lumea 
întreagă.

KAYSONE PHOMVIHANE
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Laoțian

PHOUMI VONGVICHIT
Președinte interimar

al Republicii Democrate Populare Laos

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Aș dori să vă exprim cele mai calde felicitări cu prilejul celei 

de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de nașteres Remarcabila 
dumneavoastră personalitate de patriot devotat și internaționalist, 
de luptător pentru cauza sacră a făuririi unul viitor luminos Româ
niei și întăririi păcii și socialismului in lume se bucură de stima 
întregului dumneavoastră popor, precum și a tuturor națiunilor 
iubitoare de pace și progres.

Sint convins că, sub conducerea dumneavoastră, relațiile fră
țești dintre Republica Afganistan și Republica Socialistă România 
vor fi tot mai fructuoase, spre binele celor două țări șl popoare, 
al cauzei păcii in întreaga lume.

Vă rog să primiți cele mai bune urări de sănătate și noi succese 
in îndeplinirea sarcinilor dumneavoastră de înaltă răspundere.

NAJIBULLAH
Secretar general

al C.C. al Partidului Democratic al Poporului 
din Afganistan,

Președintele Republicii Afganistan

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte.
Cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez dumneavoastră, 
ca și poporului prieten român, vii și călduroase felicitări din 
partea mea, la care alătur pe cele ale poporului zairez regrupat în 
sinul Mișcării Populare a Revoluției, partidul nostru de guvernă- 
rnint. Profit de această fericită ocazie pentru a vă prezenta urările 
melc de sănătate, viată îndelungată și de fericire.

Cu cea mai înaltă considerație,

Mareșal MOBUTU SESE SEKO KUKU 
NGBENDU WA ZA BANGA

Președintele fondator 
al Mișcării Populare a Revoluției, 

Președintele Republicii Zair

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte.
Sărbătorirea celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa cele mai vii felici
tări și cele mai bune urări de sănătate, fericire și viață îndelungată.

Exprim, de asemenea, urările mele fierbinți de deplină reușită 
in activitatea dumneavoastră consacrată progresului continuu și 
prosperității poporului român.

Fie ca excelentele relații de prietenie și cooperare statornicite 
intre țările noastre să se dezvolte și să se întărească tot mai mult 
pentru bunăstarea popoarelor noastre și în folosul omenirii.

Cu cea mai înaltă considerație,

EL HADJ OMAR BONGO
Președintele Republicii Gaboneze

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

îmi este plăcut să vă adresez felicitările mele cordiale cu oca
zia zilei dumneavoastră de naștere.

Adresez urări pentru prosperitatea continuă a poporului român 
și pentru fericirea dumneavoastră personală.

Vă reînnoiesc considerația mea distinsă,
LEON FEBRES CORDERO

Președintele
Republicii Ecuador

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, îmi este 
foarte plăcut să vă adresez cele mai cordiale felicitări și urări de 
fericire personală.

Cu deosebită atenție,

AUGUSTO PINOCHET UGARTE
General-căpitan

Președintele Republicii Chile

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Sărbătorirea celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră 
de naștere îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, în numele 
poporului Republicii Niger, al guvernului și al meu personal, cele 
mai vii și călduroase felicitări, precum și urările noastre sincere 
de sănătate, fericire și viață îndelungată, de progres și prosperitate 
pentru poporul român.

Am convingerea că legăturile de prietenie și colaborare fruc
tuoase care există intre țările noastre se vor dezvolta tot mai 
mult în interesul celor două popoare.

Cu cea mai înaltă considerație,

Colonel ALI SEIBOU
Președintele Consiliului Militar Suprem 

Șef al statului Republica Niger

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am marea plăcere de a vă transmite, in numele guvernului in
dian și al meu personal, cele mai bune urări cu ocazia celei de-a 
70-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere. Sper că relațiile 
prietenești existente între România și India se vor intări în viitor 
sub conducerea dumneavoastră.

Vă rog să primiți asigurarea înaltei mele considerațiuni.

RAJIV GANDHI
Prim-ministru

al Republicii India

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere vă transmit felicitările mele cordiale și cele mal bune urări 
de fericire personală și de viață îndelungată.

FRANZ JOSEF STRAUSS
Prim-ministru al Bavariei

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Prilejul fericit al celei de-a 70-a aniversări a zilei dumnea
voastră de naștere îmi oferă deosebita plăcere de a vă adresa calde 
urări si felicitări.

Constatăm cu profundă satisfacție că între Pakistan si România 
s-au dezvoltat de-a lungul anilor relații bune, spre binele reciproc 
al celor două țări. Eforturile întreprinse de guvernele noastre in 
direcția extinderii domeniilor de cooperare au avut drept rezultat 
o continuă amplificare a comerțului. cooperării economice si a 
schimburilor culturale. Sintem convinși că actuala colaborare se 
va întări continuu.

Folosesc acest prilej pentru a vă adresa urări de viață îndelun
gată. sănătate Si fericire, iar poporului român, prosperitate si pro
gres continuu.

Vă rog să primiți asigurarea celei mai înalte considerațiuni.

MOHAMMAD KHAN JUNEJO
Prim-ministru

al Republicii Islamice Pakistan

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Aș dori să folosesc prilejul oferit de cea de-a 70-a aniversare a 
zilei dumneavoastră de naștere pentru a vă transmite felicitările 
mele cordiale și cele mai bune urări de sănătate si fericire.

Fie ca bunele relații existente între România, sub înțeleaptă 
dumneavoastră conducere, și Malayezia să se dezvolte și să se în
tărească în viitor.

Dr. MAHATHIR BIN MOHAMAD
Prim-ministru al Malaycziei

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Se spune că sînt fericite țările în a căror istorie contactele si 
relațiile externe nu au cunoscut perioade mai bune si mai rele. 
Fericite sint țările ale căror raporturi sînt deosebit de prietenești 
și cordiale. îndrăznesc să situez relațiile dintre România si Sri 
Lanka in această categorie fericită si unică.

De aceea, festivitățile prilejuite de cea de-a 70-a aniversare a 
zilei dumneavoastră de naștere, domnule Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste România, sînt un moment semnifi
cativ pentru poporul srilankez. Dumneavoastră ati jucat un rol im
portant în istoria acestei mărețe țări în ultim’i "55 de ani. în timpul 
vizitei mele oficiale în România. în anul 1086, am avut prilejul 
de a vă întâlni si a învăța din înțelepciunea si experiența dumnea
voastră. domnule Nicolae Ceausescu, mare om de stat.

Vă doresc, domnule președinte Nicolae Ceaușescu, sănătate si 
viată îndelungată per.tru a continua să conduceți națiunea română 
pe culmi tot mai înalte.

Fie ca relațiile strînse de prietenie dintre cele două țări ale 
noastre să se întărească si mai mult in viitor.

RANASINGHE PREMADASA
Prim-ministru al Republicii Democratice 

Socialiste Sri Lanka

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România,
Președintele Frontului Democrației și Unității Socialiste
Domnule secretar general.
Domnule președinte.
în numele Partidului Social-Creștin din Belgia doresc, în mod 

deosebit, să vă felicit din toată inima, cu ocazia celei de-a 70-a 
aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.

Sentimentele de recunoștință ce mă animă sînt cu atît mai 
profunde cu cît păstrez cea mai frumoasă amintire despre convor
birea pe care am avut-o cu dumneavoastră, la București, la 26 oc
tombrie 1984.

în cadrul acestei convorbiri, dumneavoastră mi-ați împărtășit 
preocuparea față de problemele pe care le reprezintă supraproduc
ția de armamente nucleare și ați exprimat dorința ca lumea să 
poată să se debaraseze de aceste arme.

Știu că această aspirație vă preocupă in aceeași măsură și as
tăzi. Aceasta reiese, intre altele, din discursul pe care l-ați pro
nunțat cu ocazia Conferinței Naționale a Partidului Comunist 
Român.

împreună cu dumneavoastră mă bucur de realizarea acordului 
cu privire la eliminarea rachetelor nucleare cu rază medie și mai 
scurtă do acțiune dintre S.U.A. și U.R.S.S. și sper ca acest acord 
să poată constitui începutul unor acorduri mai numeroase șl mai 
marcante in materie de dezarmare și controlul armamentelor.

Invitația Frontului Democrației șl Unității Socialiste, care mi-a 
permis să vizitez atunci țara dumneavoastră, a contribuit, fără în
doială, la aprofundarea contactelor noastre reciproce.

Sper ca in viitor aceeași cale să poată fi continuată.
îngăduiți-mi să alătur felicitărilor ce vi le adresez cele mai 

bune urări pentru viitorul întregii Românii.
Fie ca dumneavoastră și poporul dumneavoastră să trăiască un 

viitor prosper !

FRANK SWAELEN
Președintele Partidului Social-Creștin Flamand 

din Belgia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Dragă tovarășe,
Vă rugăm să primiți cele mai calde urări din partea Partidului 

Stingă Elenă și a mea personal, cu prilejul celei de-a 70-a aniversări 
a zilei dumneavoastră de naștere.

Sîntem convinși că veți continua să contribuiți în mod hotărîtor 
la eforturile pentru realizarea unei păci globale, a destinderii și 
dezarmării, pentru apărarea drepturilor tuturor popoarelor șl pen
tru o colaborare mai strinsă și înțelegere in Balcani, precum și 
pentru dezvoltarea în continuare a bunelor relații dintre popoarele 
și țările noastre.

Vă adresăm, încă o dată, din inimă, urări de multă sănătate și 
fericire.

Cu salutări tovărășești,

LEONIDAS KYRKOS
Secretar general

al C.C. al Noului Partid al Stingii Elene

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe Ceaușescu.
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Aus

tria. precum și al meu personal, vă transmit felicitări cordiale cu 
ocazia celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.

Vă dorim multă sănătate și, împreună cu toți comuniștii români, 
să obțineți succese in activitatea de îndeplinire a importantelor 
hotăriri care au fost adoptate la cel de-al XIII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, îndeosebi în domeniul progresului 
economic și social, in interesul oamenilor muncii din țara dumnea
voastră.

Cu cele mai bune salutări !

FRANZ MUHRI
Președinte al C.C.

al Partidului Comunist din Austria

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Vă rugăm să primiți, dragă tovarășe Ceaușescu, felicitările noas
tre cele mai cordiale cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a.zilai 
dumneavoastră de naștere. Vă dorim multă sănătate și noi succese 
în activitatea pe, care o dedicați dezvoltării pe mai departe a socie
tății socialiste în România, pentru pacea, securitatea popoarelor și 
pentru dezarmare.

Cu salutări frățești,

ARVO AALTO
Președintele

Partidului Comunist Finlandez

ESKO VAINIOMPAA
Secretar general

al Partidului Comunist Finlandei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Ar
gentina, vă rog să primiți salutul nostru frățesc cu prilejul celei 
de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere. Acesta este 
un nou prilej pentru a stringe legăturile noastre tradiționale, fău
rite în lupta pentru pace și socialism.

Cunoaștem îndelungata dumneavoastră luptă pentru înființarea 
Uniunii Tineretului Comunist, al cărei prim-secretar ați fost, per
secuțiile pe care le-ați suferit în anii ilegalității, contribuția 
dumneavoastră la educația marxist-lenlnistă, încă din închisorile 
în care ați fost deținut, chemarea dumneavoastră către tineret pen
tru a participa la edificarea României libere, democratice și inde
pendente, îndeplinirea de către dumneavoastră a diferitelor sarcini 
în cadrul Partidului Comunist Român, de la conducător regional 
pînă la secretar general al partidului, participarea dumneavoastră 
la adoptarea noii Constituții, care a proclamat Republica Socialistă 
România în 1965.

Partidul Comunist Român, statul socialist român desfășoară, 
sub conducerea dumneavoastră, o amplă politică de relații interna
ționale, care i-au adus respectul comunității internaționale și al 
popoarelor care luptă pentru democrație, progres social și socialism.

Este evidentă contribuția dumneavoastră activă la elaborarea 
Actului final de la Helsinki, a conceptului privind noua ordine eco
nomică internațională șl. în sinteză, ia construirea unei politici de 
pace durabilă, care să favorizeze lupta popoarelor împotriva impe
rialismului și pentru emanciparea lor națională.

Al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român a pus In 
fața partidului și poporului român mari obiective pentru dezvol
tarea social-economică în perspectiva anului 2000, rcafirmind obiec
tivele construcției socialismului pentru prosperitatea muncitorilor, 
țăranilor șl întregului popor român. Dăm o înaltă apreciere acti
vității pe care, în calitatea de secretar general al partidului și șef 
al statului, o desfășurați dumneavoastră pentru concretizarea sar
cinilor încredințate în acest sens.

Comitetul Central al Partidului Comunist din Argentina se 
alătură la această sărbătoare, dorindu-vă noi succese, sănătate si 
fericire.

Cu salutări frățești,

ATHOS FAVA
Secretar general

al Partidului Comunist din Argentina

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Mult stimate tovarășe Ceaușescu,
Cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră da 

naștere, primiți salutul nostru cordial și felicitările noastre pentru 
aportul deosebit la pacea mondială și la construcția societății 
socialiste, care a transformat România într-un stat modern indus- 
trial-agrar a cărui importanță a crescut în lumea contemporană.

GILBERTO VIEIRA
Secretar general al C.C.

al Partidului Comunist din Columbia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Vă transmitem un mesaj frățesc de felicitare cu ocazia împlinirii 
vîrstei de 70 de ani și a 55 de ani de activitate revoluționară, apre
ciind rolul dumneavoastră în fruntea Partidului Comunist Român 
și a statului român. •

• COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST DIN URUGUAY

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Comitetul Central al A.K.E.L. și eu personal vă transmitem, cu 

ocazia celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 
cele mai călduroase felicitări și vă urăm multi ani în deplină să
nătate, spre binele poporului român, al promovării idealurilor de 
pace și socialism.

EZEKIAS PAPAIOANNOU
Secretar general al Partidului Progresist 

al Oamenilor Muncii din Cipru 
(A.K.E.L.)

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 

Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, îi 
adresăm, cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a zilei de naștere, 
urări de sănătate și viață îndelungată în folosul păcii și socialis
mului.

PARTIDUL COMUNIST SANMARINEZ
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TELEGRAME EXTERNE

ÎNCETAREA experiențelor nucleare-on imperativ 
DE CEA MAI MARE ACTUALITATE

Apariția în Kuweit a lucrării:

„Președintele României, Nicolae Ceaușescu. Inițiative în direcția 
soluționării pe cale pașnică a conflictului arabo-israelian“

NEW DELHI 28 (Agerpres). — în 
declarații făcute presei la New Delhi, 
cunoscutul cardiolog american Ber
nard Lown, copreședinte al mișcării 
internaționale „Medicii lumii împo
triva unui război nuclear", a califi
cat armele nucleare drept instru
mente de genocid, precizînd că va fi 
imposibilă asistența medicală pentru 
victimele unui război atomic — re
levă agenția Prensâ Latina. El a asi
gurat că unica prescripție medicală 
este suspendarea experiențelor nu

cleare și neproliferarea armelor de 
acest tip. Fondurile destinai e cursei 
înarmărilor sînt deturnate de la do
menii cruciale, ca ocrotirea sănătății 
și dezvoltarea. Fără dezarmare nu 
poate fi posibilă dezvoltarea — a 
afirmat Bernard Lown.

Cardiologul american conduce o 
delegație de oameni de știință din 
diferite țări, care efectuează o vizită 
în India. în cadrul unei campanii 
avînd ca obiectiv conștientizarea 
opiniei publice asupra consecințelor 
unei catastrofe nucleare.

PRAGA

KUWEIT 23 (Agerpres). - In aceste zile de mare sărbătoare pentru 
poporul român, în Kuweit a apărut volumul „PREȘEDINTELE ROMÂNIEI, 
NICOLAE CEAUȘESCU. INIȚIATIVE ÎN DIRECTA SOLUȚIONĂRII PE CALE 
PAȘNICĂ A CONFLICTULUI ARABO-ISRAELIAN *.

Realizată de cunoscutul scriitor 
și publicist IBRAHIM SHAMMAS. 
directorul cotidianului „Kuwait 
Times", lucrarea — tipărită în condi
ții grafice excelente — evidențiază 
activitatea consecventă și inițiati
vele constructive ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu urmărind regle
mentarea prin mijloace politice, 
pașnice, a conflictelor din Orientul 
Mijlociu și din alte regiuni ale 
globului, edificarea unei lumi fără 
arme și fără războaie, a unei lumi 
mai bune și mai drepte. în acest 
cadru se scot în relief raporturile 
de prietenie, colaborare și solida
ritate ale României cu statele 
arabe.

O serie de fotografii ilustrează 
dialogul frecvent româno-arab la 
nivel înalt.

în Cuvint înainte, autorul subli
niază : Tipărirea în Kuweit a vo
lumului „Președintele României, 
Nicolae Ceaușescu. Inițiative în 
direcția soluționării pe cale paș
nică a conflictului arabo-israe- 
lian“ confirmă aprecierea generală 
de care se bucură in lume opera 
și activitatea practică ale președin
telui României. Pentru noi, lucra
rea are semnificații aparte, cu to
tul deosebite. Acest eveniment edi
torial răspunde interesului profund, 
pe deplin motivat, al poporului 
nostru față de poporul dintre Du
năre și Carpați, față de gindirea 
și acțiunea conducătorului său. 
Kuweitienii manifestă un interes 
sporit pentru experiența originală 
a României în dezvoltarea sa eco- 
nomico-socială accelerată.

„Opera președintelui 
Nicolae Ceaușescu — scrie Ibrahim 
Shammas — merită să fie cunos
cută îndeaproape pentru semnifi
cațiile ei remarcabile de ordin ge
neral, dar care ne interesează și 
pe noi în cel mai înalt grad. Lu
crarea de față iși propune să pre
zinte exemple și dovezi convingă
toare privind conceptele novatoare, 
abordările curajoase și clarvăză
toare ale conducătorului român în 
principalele probleme ale vieții și 
relațiilor internaționale".

Poziția fermă și demersurile va
loroase ale României, ale președin
telui Nicolae Ceaușescu vizînd so
luționarea pe cale pașnică a con
flictului din Orientul Mijlociu — 
se reliefează — se integrează or
ganic în concepția atotcuprinzătoa
re, realistă, științifică a conducă
torului partidului și statului ro
mân privind organizarea păcii 
mondiale prin respectarea strictă a 
normelor de drept în raporturile 
interstatale, prin înfăptuirea dezar
mării. cu prioritate a dezarmării 
nucleare, prin reglementarea poli
tică a tuturor diferendelor și con
flictelor existente și instaurarea 
unei noi ordini politice și econo
mice mondiale.

Volumul este structurat în cinci 
mari capitole, consacrate relațiilor 
bilaterale româno-kuweitiene, ra
porturilor de prietenie și solidari
tate româno-arabe, politicii de pace 
a României, atașamentului ferm al 
țării noastre față de principiul re
glementării pașnice a conflictelor 
și diferendelor, poziției principiale 
a României față de soluționarea pe

cale pașnică a conflictului din 
Orientul Mijlociu.

Ca urmare a dialogului la nivel 
înalt promovat cu consecventă de 
președintele Nicolae Ceaușescu, a 
politicii externe de largă deschi
dere spre lume a României, a po
tențialului economic în creștere 
al celor două țări — se subliniază 
in lucrare — relațiile bilaterale 
româno-kuweitiene au avut un 
curs in permanență ascendent, în 
interesul celor două popoare, al 
cauzei înțelegerii, colaborării și 
păcii în întreaga lume. De aseme
nea, sint scoase în relief tradițiile 
îndelungate și dezvoltarea continuă 
ale relațiilor de prietenie și con
lucrare reciproc avantajoasă dintre 
România și alte țări arabe.

Capitolul intitulat „România — 
țară a păcii" oferă cititorului ku- 
weitian posibilitatea să cunoască în 
profunzime coordonatele funda
mentale ale activității internaționa
le a țării noastre, rolul determinant 
al președintelui Nicolae Ceaușescu 
în elaborarea și transpunerea în 
viață a ansamblului politicii externe 
românești, orientată neabătut in 
direcția obiectivelor nobile ale des
tinderii, colaborării și păcii între 
popoare. După ce relevă legătura 
organică dintre opera de construc
ție internă din România, de o am
ploare și un dinamism fără prece
dent, și politica externă de pace și 
largă colaborare a țârii noastre, 
autorul prezintă pe larg concepția 
revoluționară, novatoare, profund 
realistă, multidimensională a pre
ședintelui Nicolae Ceausescu în le
gătură cu modalitățile practice de 
edificare și consolidare a păcii — 
bunul cel măi de preț al întregii 
omeniri.

Un capitol distinct al lucrării în
fățișează pe larg concepția pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pri
vind necesitatea repudierii hotărite 
a vechii politici bazate pe forță și 
ingerințe in treburile altor popoare 
și a înlocuirii acesteia cu respectul 
față de normele dreptului și legali
tății internaționale, cu recurgerea 
la metodele politice, pașnice, la 
dialog si tratative pentru rezolva
rea conflictelor și diferendelor exis
tente. sau care pot apărea. între 
state.

Cel mai amplu capitol al cărții 
prezintă cititorului poziția fermă, 
principială și constructivă a Româ
niei. a președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru soluțio
narea prin mijloace pașnice a con
flictului din Orientul Mijlociu. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu — se 
relevă în lucrare — este autorul 
unei concepții originale,, realiste, 
științifice, atotcuprinzătoare privind 
căile și modalitățile concrete de so
luționare a conflictului din Orien
tul Mijlociu, concepție care se află 
în mod ferm și consecvent la baza 
tuturor demersurilor și inițiative
lor României în această problemă, 
a întregii activități desfășurate de 
statul și guvernul român pe plan 
bi și multilateral, avînd ca finali
tate stingerea acestui periculos 
focar do tensiune, realizarea unui 
climat de pace și cooperare în re
giune. în interesul popoarelor din 
această carie a lumii, al păcii și 
securității mondiale.

Este subliniat rolul de prim 
ordin pe plan mondial al Româ
niei, al președintelui 
Nicolae Ceaușescu în evidențierea 
periculozității focarului de tensiu
ne din Orientul Mijlociu, în în
demnul adresat cu perseverență tu
turor părților la moderație și ra
țiune și în sublinierea imperativului 
renunțării la forță și la război. Se 
scoate în relief poziția României 
privind necesitatea reglementării 
conflictului arabo-israelian prin 
negocieri, care să conducă la re
tragerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate în urma războiului 
din 1967, la recunoașterea dreptului 
la existență al tuturor statelor din 
zonă și la materializarea drepturi
lor legitime ale poporului palesti
nian, inclusiv a dreptului său la 
crearea unui stat propriu, inde
pendent. Sint trecute în revistă, de 
asemenea, poziția constructivă, de
mersurile și inițiativele perseve
rente, deosebit de valoroase, între
prinse de-a lungul anilor de Româ
nia, personal de șeful statului 
român, pe plan bilateral șl multi
lateral, inclusiv în cadrul contacte
lor la nivel înalt, vizînd reglemen
tarea conflictului arabo-israelian.

Se subliniază, de asemenea, că 
România și conducătorul ei au avut 
un rol de pionierat în lansarea ideii 
convocării unei conferințe interna
ționale de pace privind Orientul 
Mijlociu, care să conducă la regle
mentarea tuturor problemelor din 
regiune, la instaurarea unei' păci 
globale, juste si durabile. Totodată, 
în lucrare se arată că, în confor
mitate cu politica sa externă prin
cipială și constructivă. România 
s-a pronunțat ferm pentru soluțio
narea pe cale pașnică a conflictu
lui din Liban — pe baza respectării 
stricte a independenței, suveranită
ții, integrității teritoriale și unită
ții acestei țări — și pentru regle
mentarea prin mijloace politice, 
prin negocieri, a conflictului dintre 
Iran și Irak, în interesul popoare
lor respective, al stabilității și pă
cii în această regiune și în întreaga 
lume.

Evenimentele din ultimul timp 
din Orientul Mijlociu și chiar pe 
un plan mai larg — se arată în în
cheiere — au demonstrat realismul 
profund și clarviziunea aprecieri
lor președintelui Nicolae Ceaușescu, 
care a subliniat, în repetate rîn- 
duri, că problemele litigioase și 
stările conflictuale nu pot fi solu
ționate prin impunerea unor poziții 
de forță, ci numai pe calea nego
cierilor.

Festivitatea consacrată lansării în 
Kuweit a lucrării s-a desfășurat 
sub auspiciile Societății unificate 
kuweitiene pentru distribuirea pre
sei și a publicațiilor în zona Golfu
lui și a Orientului Mijlociu — „As- 
Sharikat Al-Mutahida Litawzia Al- 
Suhuf Ua Al-Matbuat — Z M M“. 
Cu acest prilej, AHMAD ALI 
FARES, reprezentantul Societății 
Z M M, a subliniat dubla semnifica
ție a acestui important eveniment 
publicistic — omagierea, în Kuweit, 
a aniversării zilei de naștere, și a 
îndelungatei activități revoluționare 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu, 
și apariția — pentru prima dată în 
Kuweit r- n unei lucrări consa
crate prezentării inițiativelor, gîn- 
dirii novatoare și stăruitoarelor 
eforturi ale șefului statului român 
consacrate cu dinamism și con
secventă soluționării politice, pe 
calea tratativelor, a stărilor con

flictuale din zona 
Orientului Mijlo
ciu.

Vorbitorul a ară
tat, de asemenea, 
că, pentru institu
ția pe care o re
prezintă, este o 
cinste să difuzeze, 
în Kuweit și în 
alte țări arabe, lu
crarea care, prin 
tematica sa de acut 
interes și de stric
tă actualitate, va 
atrage cu siguran
ță atenția cititori
lor.

Autorul lucrării, 
IBRAHIM . SHAM
MAS, a evidențiat 
că, în opinia 
sa, președintele 
Nicolae Ceaușescu 
înmănunchează în 
mod fericit cele 
mai înalte calități 
ale omului păcii, 
măreția eforturilor 
și a inițiativelor 
puse în slujba dez
voltării pașnice si 
a progresului civi
lizației uma
ne. Președintele 
Nicolae Ceaușescu 
— a arătat vorbi
torul — este un 
remarcabil luptător 
pentru pace, este 
conducătorul, gin- 
ditorul și omul 
dreptății — pe 
plan național și
internațional — revoluționarul că
tre care sejndreaptă privirile pline 
de speranță ale omenirii contem
porane, însetată de un viitor clădit 
în pace și siguranță.

Punînd în evidență momentul 
de înălțătoare manifestare oma
gială pentru poporul României so
cialiste — aniversarea zilei de 
naștere și a peste 55 de ani de ac
tivitate revoluționară a celui pe 
care, cu justificată mîndrie națio
nală, poporul român îl consideră 
făuritorul eroic al propriilor sale 
destine, vorbitorul a subliniat : 
„Președintele Nicolae Ceaușescu 
este un om de excepție. Domnia 
sa și-a consacrat întreaga viață 
idealurilor păcii. Transmitem în
treaga noastră stimă și considera
ție acestui om înțelept, prietenul 
devotat al țărilor arabe, omul 
păcii zilelor noastre".

Publicarea în Kuweit a lucrării 
consacrate eforturilor și inițiative
lor președintelui României pentru 
instaurarea păcii și a stabilității în 
întreaga regiune a Orientului Mij
lociu constituie un eveniment stră
lucit în activitatea noastră edito
rială — a arătat YOUSSUF A A 
ALYAN. proprietarul Editurii „Ku
wait Times". Momentului omagia! 
pe care îl sărbătorește în aceste zile 
poporul român — aniversarea zilei 
de naștere și a peste 55 de ani de 
neobosită activitate ale președin
telui Nicolae Ceaușescu — i se 
alătură sincer mulți alți oameni din 
întreaga lume. In Kuweit aceasta 
se materializează printr-o nouă și 
merituoasă expresie de recunoș
tință pentru profunda Sa dăruire și 
slujire a intereselor omenirii.

Vorbitorul a relevat apoi clar
viziunea ideilor și a inițiativelor

președintelui Românie! în proble
mele specifice Orientului Mijlociu, 
eforturile depuse pentru triumful 
și afirmarea tratativelor ca unică 
măsură practică pentru realizarea 
dezideratelor supreme de pace și 
securitate ale popoarelor din Orien
tul Mijlociu. Practica și istoria, a 
arătat vorbitorul, confirmă fapul 
că inițiativele și eforturile multi
laterale ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu au meritul de a 
conștientiza omenirea în fața ade
văratelor realități ale lumii con
temporane.

Șeful Reprezentanței din Kuweit 
b Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei. AWNI BATTASH, a ex
primat satisfacția O.E.P. pentru 
apariția lucrării consacrate con
tribuțiilor importante ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu la 
apărarea drepturilor inalienabile 
ale poporului arab palestinian, în 
general la dezvoltarea continuă și 
consolidarea prieteniei cu popoare
le arabe. El a subliniat, de aseme
nea, că șeful statului român este 
un susținător de nădejde al O.E.P., 
reprezentantul unic legitim al po
porului arab palestinian, precum și 
al participării Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, pe bază de 
deplină egalitate, alături de celelal
te părți interesate, la o conferință 
internațională de pace privind 
Orientul Mijlociu.

La festivitatea prezentării lucră
rii au luat parte reprezentanți al 
unor instituții centrale kuweitiene, 
ai vieții politice și culturale, zia
riști din Kuweit, corespondenți ai 
presei străine, precum și din alte 
țări arabe, șefi ai unor misiuni di
plomatice arabe acreditați în statul 
Kuweit.

Manifestări omagiale in diferite țări ale lumii
Manifestări consacrate aniversării zilei de naștere și împlinirii a peste 

55 de ani de activitate revoluționară, patriotică, ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, continuă să aibă loc in țări de 
pe toate continentele. Sint scoase in evidență remarcabila contribuție a 
României la promovarea în relațiile internaționale a unui climat de încre
dere și securitate, demersurile, inițiativele și acțiunile președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru înfăptuirea dezarmării, păcii și destinderii, a 
noii ordini economice internaționale. In același timp, sint reliefate trans
formările ample, înnoitoare, petrecute in viața poporului român de la cel 
de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român, contribuția determi
nantă a secretarului general al partidului la elaborarea și transpunerea in 
viață a politicii de dezvoltare economică și socială a țării, pentru ridicarea 
României pe noi culmi de civilizație și progres, pentru creșterea perma
nentă a nivelului de trai al poporului.

PRAGA 28 (Agerpres). — In ca
drul acțiunilor de marcare in 
R. S. Cehoslovacă a marii aniver
sări de la 26 ianuarie, la Praga a 
fost organizată o manifestare oma
gială. A fost prezentat filmul 
„România, Ceaușescu, pace", care 
s-a bucurat de o apreciere 
călduroasă.

Au participat Frantisek Pitra, 
membru supleant al Prezidiului, 
secretar al C.C. al P.C.C., Michal 
Stefanak, șeful Secției de politică 
internațională a C.C. al P.C.C.. re
prezentanți ai conducerii. Ministe
rului Afacerilor Externe, conducă
tori ai unor instituții centrale, acti
viști de partid și de stat

BUDAPESTA 28 (Agerpres). — 
In cadrul unei expoziții de carte 
organizate la Budapesta au fost 
prezentate opere ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. precum și lu
crări ce tratează aspecte ale poli
ticii interne și externe a României, 
inițiative și acțiuni întreprinse de 
țara noastră pe plan internațional. 
Au fost expuse numeroase lucrări 
reflectînd concepția secretarului 
general al partidului cu privire la 
înfăptuirea dezarmării, asigurarea 
păcii și colaborării în întreaga 
lume, instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale.

A fost prezentată, totodată, o 
expoziție documentară de fotografii

ilustrînd activitatea multilaterală a 
secretarului general al partidului 
și mari obiective construite în 
„Epoca Nicolae Ceaușescu".

Intr-o alocuțiune rostită cu acest 
prilej au fost puse in evidență în
delungata activitate revoluționară a 
secretarului general al Partidului 
Comunist Român. personalitate 
proeminentă a vieții politice inter
naționale. rolul său hotăritor în 
făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în patria 
noastră.

Au participat Vida Miklos, mem
bru al Consiliului prezidențial al 
R. P. Ungare, reprezentanți ai C.C. 
al P.M.S.U.. ai ministerelor de ex
terne, comerțului, apărării și cul
turii, ambasadori și membri ai cor
pului diplomatic acreditați la Buda
pesta, conducători ai unor organi
zații de masă și obștești, reprezen
tanți ai unor cotidiane centrale, ai 
radioului și televiziunii ungare.

BEIJING 28 (Agerpres). — Sub 
egida Academiei de Științe Sociale 
a R. P. Chineze, lâ Beijing a avut 
Ioc o reuniune festivă. Luînd cu- 
vintul. Ru Xin. vicepreședinte al 
Academiei, a adus un cald omagiu 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. cu 
prilejul aniversării zilei de naștere 
Si a. îndelungatei sale activități re
voluționare. Conducătorului parti
dului și statului nostru i-au fost

adresate calde felicitări și sincere 
urări de sănătate, viață îndelunga
tă și putere de muncă, de noi 
realizări strălucite în neobosita ac
tivitate închinată progresului po
porului român pe calea făuririi 
societății socialiste multilateral dez
voltate, cauzei înțelegerii și păcii 
între popoare.

Cu prilejul festivității. Centrului 
de informații și documentare al 
Academiei i-a fost oferit un fond 
de carte românească, incluzînd 
lucrări din opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — sinteză ma
gistrală a experienței edificării so
cialismului în condițiile specifice 
României.

Au participat membri ai condu
cerii Academiei, oameni de știin
ță, cercetători

BEIRUT 28 (Agerpres). — La 
Beirut a avut loc o conferință de 
presă în cadrul căreia au fost pe 
larg înfățișate viața și activitatea 
revoluționară ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, realizările obți
nute de poporul român în dezvol
tarea economică și socială a pa
triei, în mod deosebit în perioada 
inaugurată de Congresul al IX-lea 
al partidului. De asemenea, au fost 
prezentate politica externă con
structivă promovată de România, 
inițiativele președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru instau
rarea unei păci globale, juste și 
durabile în Orientul Mijlociu, pen
tru soluționarea pe baze democra
tice a crizei libaneze.

Cu acest prilej au fost des
chise expozițiile de fotografii 
„Nicolae Ceaușescu — o viață în
chinată celor mai înalte idealuri 
revoluționare ale poporului" și 
„Imagini din România socialistă". 
A fost inaugurată, de asemenea, o 
expoziție de carte cuprinzînd vo
lume din gindirea social-politică a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Au participat primul ministru 
Selim Al Hoss, membri ai conduce

rii Partidului Comunist Libanez, 
Partidului Socialist Progresist din 
Liban, Partidului Baas Arab Socia
list, Partidului Național Social Si
rian. ai mișcării șiite „Amal", 
Frontului Popular Pentru Elibe
rarea Palestinei, ziariști, un nu
meros public,

BRASILIA 28 (Agerpres). — La 
Brasilia a avut loc o manifestare 
omagială. în cadrul căreia au fost 
prezentata volumul „Concepția pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pri
vind corelația dintre problemele 
dezarmării si dezvoltării", recent 
apărut la Brasilia, precum și lu
crări documentare ilustrînd viata 
social-politică și economică a 
României.

A fost vernisată, de asemenea, 
expoziția de fotografii 
„Nicolaa Ceaușescu — o viață 
închinată celor mai înalte idealuri 
revoluționare ale poporului român".

Au participat reprezentanți ai 
Ministerului Relațiilor Externe, 
alte persoane oficiale, oameni de 
afaceri, personalități culturale, zia
riști.

WASHINGTON 28 (Agerpres). — 
Bibliotecii Congresului S.U.A. i-a 
fost donată o colecție de carte ro
mânească din domeniile politic, 
economic, științific și social. în care 
la Ioc de frunte se află operele 
președintelui Nicolae Ceaușescu. 
Colecția urmează să fie prezentată 
publicului american într-o expoziție 
la Biblioteca Congresului.

Expoziții de carte și documentare 
de fotografii. conferințe privind 
viața și activitatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu. contribuția sa 
la dezvoltarea economică și socială 
a României au fost organizate la 
West Michigan University și Ohio 

’State University.
în cadrul unei adunări omagiale 

consacrate marii aniversări de la 
26 ianuarie, desfășurată la New 
York, s-a dat o înaltă apreciere

activității revoluționare îndelungate 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pusă în slujba idealurilor de liber
tate, independență, suveranitate 
națională și progres ale poporului 
român. Au fost înfățișate pe larg 
succesele fără precedent obținute 
de poporul român în construcția 
socialistă în cele peste două decenii 
de cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu 
conduce destinele României socia
liste.

S-a reliefat activitatea sa neobo
sită îndreptată spre promovarea 
idealurilor de pace, colaborare și 
securitate în întreaga lume.

A fost inaugurată o expozi
ție de carte cuprinzînd opere 
ale tovarășului președinte 
Nicolae Ceaușeșcu, între care 
volumul „Nicolae Ceaușescu. O 
politică externă independentă, de 
pace si cooperare", recent apărut 
m S.U.A.

Au fost prezentate, de asemenea, 
filme documentare privind reali
zările obținute în domeniul dezvol
tării economico-sociale a țării 
noastre.

Au participat reprezentanți per- 
manenți ai țărilor acreditate In 
O.N.U., funcționari superiori din 
Secretariatul organizației mondiale, 
oameni de afaceri, oameni de cul
tură și artă americani, ziariști.

COPENHAGA 28 (Agerpres). — 
Sub auspiciile Asociației Danemar- 
ca-România, lâ Copenhaga a fost 
prezentată o gală de filme docu
mentare sub genericul „România 
— țară în plină dezvoltare". în des
chiderea căreia a luat cuvîntul pre
ședintele asociației. Bent Ramsdal 
Knudsen.

A fost, de asemenea, deschisă o 
expoziție de fotografii ilustrînd 
marile realizări ale poporului ro
mân. îndeosebi din perioada care a 
trecut de la Congresul al IX-lea al 
partidului.

Convorbiri cehoslovace — vest-germane
PRAGA 28 (Agerpres). — Secre

tarul general al C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia, Milos Jakes, a conferit, 
la Praga, cu cancelarul vest-german, 
Helmut Kohl, care a efectuat o vi
zită oficială în Cehoslovacia. După 
cum relatează agenția C.T.K. inter
locutorii au subliniat necesitatea în
cheierii încă în acest an a unui 
acord privind reducerea radicală a

nivelului armelor strategice ofensi
ve și a semnării neintîrziate a unei 
convenții cu privire la interzicerea 
producției de arme chimice și lichi
darea acestora la scară globală.

Au fost abordate, totodată, pro
bleme ale relațiilor bilaterale șl ale 
perspectivelor de dezvoltare a aces
tora pe diverse planuri.

Dezbaterile din Consiliul de Securitate al O.N.U.
asupra situației din teritoriile arabe ocupate

NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate a început 
dezbaterile pe marginea raportului 
secretarului general al O.N.U., - Ja
vier Perez de Cuellar, asupra situa
ției din teritoriile arabe ocupate.

Reprezentantul permanent al Ior
daniei, Abdallah Salah, vorbind în 
numele grupului țărilor arabe Ia 
O.N.U.. a cerut Consiliului de Secu
ritate să depună eforturi susținute 
pentru convocarea cit mai urgentă 
a unei conferințe internaționale de

pace în Orientul Mijlociu, cu parti
ciparea tuturor părților interesate, 
inclusiv a membrilor permanenti ai 
Consiliului de Securitate și ai Orga
nizației pentru Eliberarea Palesti
nei. singurul reprezentant legitim al 
poporului palestinian.

Vorbind în numele țărilor C.E.E., 
ambasadorul R.F. Germania. V. War- 
tenburg. a cerut Consiliului de Secu
ritate să contribuie la elaborarea 
unei soluții acceptabile pentru toate 
părțile implicate în conflictul din 
regiune.

In favoarea soluționării pe cale politică a situației 
din America Centrală

MADRID 28 (Agerpres). — Pre
ședintele guvernului spaniol. Felipe 
Gonzalez, s-a pronunțat în sprijinul 
eforturilor „Grupului de la Contado- 
ra“ vizînd instaurarea păcii în Ame
rica Centrală, arătînd că țara sa este 
dispusă să participe la acțiunea de 
verificam a aplicării acordurilor de 
la Esquipolas dacă acest lucru va 
fi acceptat de șefii statelor din zonă.

Totodată, el a condamnat orice 
formă de ajutor acordat forțelor con
trarevoluționare din Nicaragua, ca 
și alte acțiuni care ar putea pune în 
pericol realizarea păcii în regiune.

MADRID 28 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Nicaragua, Da
niel Ortega, și-a încheiat vizita ofi
cială de două zile efectuată la Ma

drid, unde a conferit cu primul-mi- 
nistru al Spaniei, Felipe Gonzalez, 
informează agenția EFE. Au fost 
examinate probleme bilaterale, pre
cum și aspecte majore ale relațiilor 
internaționale, cu prioritate evoluția 
situației din America Centrală.

MANAGUA 28 (Agerpres). — La 
Managua s-au desfășurat lucrările 
unei reuniuni regionale pentru pace 
și unitate în America Centrală, la 
care au luat parte reprezentanți ai 
vieții educaționale latino-americane, 
Participanții au adoptat, în final, o 
declarație, în care se pronunță pen
tru soluționarea prin dialog a con
troverselor regionale și respingerea 
fermă a amestecului străin în trebu
rile interna
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Știința și tehnologia

HAVANA 
gați din 15 _
Spania șl Portugalia 
aceste zile, la Havana, ia 
celei de-a IV-a Adunări generale a 
Programului regional al științei și 
tehnologiei 
(CYTED), 
sa Latina.

28 (Agerpres). — Dele- 
state latino-americane, 

participă. în 
lucrările

In serviciul dezvoltării 
transmite agenția Pren- 

Secretarul general al

dezvoltării

Casero Nuno, a 
prilej, importanța

în sprijinul
Reuniunea de la Havana

CYTED, Manuel 
relevat, cu acest
traducerii în viață a unui program 
amplu de cooperare regională in do
meniul științei și tehnologiei, ca o 
contribuție la dezvoltarea social- 
economică a statelor din această 
parte a lumii.

Vie condamnare a actelor agresive ale regimului 
rasist de Ia Pretoria

DAR ES SALAAM 28 (Agerpres). 
— Declarația comună dată publici
tății la încheierea întîlnirii dintre 
miniștrii de externe din țările afri
cane din „prima linie" șl omologii 
lor din statele nordice europene, ce 
a avut Ioc în localitatea tanzaniană 
Arusha, subliniază că starea conflic- 
tuală din sudul Africii are drept 
cauză principală politica de apart
heid promovată de regimul minori
tar de la Pretoria și ocuparea ilegală 
a Namibiei, transmite agenția China 
Nouă. In cazul în care nu se va pune 
capăt politicii agresive a guvernan
ților sud-africani. există riscul de
clanșării unei conflagrații care să 
afecteze toată regiunea sudică a 
continentului, se arată, de aseme
nea. în document.

LUANDA 28 (Agerpres). — Comu
nicatul comun publicat la Luanda la 
încheierea convorbirilor dintre pre
ședintele Angolei. Jose Eduardo dos 
Santos, și președintele Republicii 
Congo. Denis Sassou Nguesso. no
tează că s-a ajuns la un acord pri
vind extinderea legăturilor politica 
si economice dintre cete două țări.

Cei doi președinți condamnă cu 
fermitate actele de agresiune ale re
gimului rasist de la Pretoria împo
triva țărilor independente vecine și 
consideră că politica de apartheid 
din Republica Sud-Africană consti
tuie principala cauză a actualei si
tuații încordate din sudul continen
tului. se spune în document. Comu
nicatul subliniază necesitatea aplică
rii în practică a rezoluțiilor adoptate 
lâ Națiunile Unite privind indepen
denta Namibiei.

DE

LA MOSCOVA a fost dat publi
cității comunicatul de presă pri- 

I vind vizita efectuată in U.R.S.S. de 
* Oskar Fischer, ministrul afacerilor 
I externe al R.D.G.. și convorbirile 

purtate cu Eduard Șevardnadze, 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S. Părțile au abordat proble- 

Ime privind dezvoltarea relațiilor 
bilaterale si aspecte ale actualită
ții internaționale, legate îndeosebi 

Ide problematica eforturilor pen
tru dezarmare, relatează agenția 
T.AJS.S.

| INTlLNIRE. In localitatea tanza- 
I niană Arusha s-au deschis lucră- 

rilo intilnirii consultative la nivel 
I înalt a Conferinței pentru coordo

narea dezvoltării țărilor din sudul 
Africii (SADCC).

ACORD. Un acord cu privire la 
Înfrățirea orașelor Potsdam, din 

IR.D. Germană, și Bonn, capitala 
R.F. Germania, a fost semnat de 
primarii celor două orașe. Ințele- 

Igerea — menționează agenția ADN
— este destinată să contribuie la 
dezvoltarea relațiilor de bună ve- 

| cinătate dintre R.D.G. și R.F.G., 
I fiind parte componentă a eforturi

lor in direcția păcii. Acesta este 
Icel de-al 14-lea acord de înfrățire 

intervenit între orașe ale țărilor 
respective.

LA LUANDA au început con- I 
vorbirile dintre autoritățile guver
namentale angoleze și subsecreta- I 
rul de stat american Chester | 
Crocker. După cum informează 
surse oficiale din Luanda. noua | 
rundă de convorbiri între cele două I 
părți se înscrie în cadrul eforturi
lor guvernului angolez în vederea | 
soluționării problemei namibiene | 
pe baza rezoluției Consiliului de 
Securitate 435 din 1978. I

COMUNICAT. Ia Varșovia s-a I 
dat publicității comunicatul comun 
polono-iranian privind vizita ofi- I 
cială a ministrului afacerilor cx- | 
terne al Iranului, Aii Akbar Ve- 
layati, transmite agenția P.A.P. | 
Părțile s-au informat reciproc j 
asupra poziției țărilor lor în pro- 1 
blema conflictului iraniano-irakian . 
și au analizat alte probleme impor- | 
tante ale actualității internaționale, I 
se spune în comunicat, adăugin- 
du-se că s-a convenit continuarea I 
dialogului politic dintre cele două 
țări.

EXPERIMENT. Ignorînd protes- I 
tele opiniei publice canadiene și ' 
americane. Statele Unite au efec- . 
tuat un nou tir cu rachete ..Cruise" I 
pe deasupra teritoriului Canadei. Că I 
și în cazul precedent, racheta — cu 
focoase amorfe — a fost lansată de I 
pe un bombardier „B-52“ deasupra I 
Mării Peaufort și a străbătut teri- ' 
toriul din nord-vestul canadian.
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