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și al țării - profund omagiu, caldă
recunoștință din partea întregului popor
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ALBA : Ritmuri înalte
de lucru
în acesto zile sărbătorești, rit
mul muncii la întreprinderea
„Porțelanul" din Alba Iulia,
unitate distinsă de două ori cu
înaltul titlu de „Erou al Muncii
Socialiste", a urcat la cote su
perioare. Fruntașii onorează cu
fapte de muncă deosebite pres
tigiul dobîndit. De la începutul
anului și pînă în prezent, ei au
realizat suplimentar la produc
ția fizică 100 000 articole de
porțelan.
— întreaga producție supli
mentară este destinată exportu
lui — ne-a precizat tovarășa
Elena Covaciu. directoarea în
treprinderii. Acest succes îl
adăugăm marelui buchet de
realizări cu care întreaga țară
cinstește aniversarea zilei de
naștere a tovarășului
Nicolae Ceaușescu și a celor
peste 55 de ani de activitate re
voluționară. Putem astăzi rapor
ta cu mindrie. dar si cu satis
facția muncii împlinite, că în
treprinderea noastră, construită
și pusă în funcțiune în glori
oasa epocă inaugurată de Con
gresul al IX-lea al partidului,
a devenit, ca urmare a îndru
mărilor și indicațiilor secretaru
lui general al partidului, date
cu prilejul întîlnirilor de lucru
cu colectivul nostru, o unitate
care se înscrie în cerințele unei
înalte calități și eficiente eco
nomice. (Ștefan Dinică).

Planul la export
realizat în avans

Prima rundă pe acest an a adu
nărilor generale ale oamenilor mun
cii se desfășoară într-o perioadă de
înaltă efervescentă patriotică, de pu
ternică emulație. Cînd țara. întreagă
a trecut cu hotărîre la înfăptuirea
istoricelor hotărîri ale Conferinței
Naționale a partidului, Cînd țara
întreagă a omagiat și omagiază. prin fapte
. _ de muncă exemplare, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu.
secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, cu prilejul ani
versării zilei de naștere și a înde
lungatei sale activități revoluționare.
Pretutindeni. în fabrici și uzine, pe
șantiere. în institute de cercetare și
proiectare, in unități. agricole. în
toate
unitățile
economico-sociale
ale țârii se ac
ționează. printr-.o
puternică mobili
zare de forțe,
pentru a se înde
plini zilnic sarci
nile de plan, pen
tru a se obține
din prima lună a
anului rezultate
cit mai bune in
anul 1983 — an
cu importantă de
cisivă pentru în
făptuirea în bune
condiții a între
gului plan cincinai.
Să facem din
anul 1938 — a ____________
adresat tovarășul ’
Nicolae Ceaușescu.
secretarul general al partidului, che
marea întregului nostru popor —
anul cu cele mai bune rezultate de
pină acum din acest cincinal și care
să asigure îndeplinirea in bune con
diții a întregului pian cincinal. Iată
conturat, cit se poate de clar, obiec
tivul fundamental al activității din
industrie și agricultură, din toate sec
toarele producției materiale pe acest an.
întrunite In prima rundă de lucru
pe acest an. adunările generale ale
oamenilor muncii — forurile repre
zentative ale autoconducerii muncito
rești — sînt chemate ca. in spiritul
sarcinilor și orientărilor subliniate de
tovarășul Nicolae Ceaușescu. să stabi
lească strategia prin care să se asi
gure obținerea în acest an a celor
mai bune rezultate cantitative și ca
litative din actualul cincinal. înseși
punctele înscrise pe ordinea de zi a
acestora — analiza pe bază de bilanț
a activității desfășurate in anul tre
cut, adoptarea programului de mă
suri menite să asigure realizarea
exemplară a sarcinilor de plan pe
acest an, aprobarea bugetului de ve
nituri și cheltuieli al fiecărei uniiăți
ca instrument practic al aplicării
autogestiunii și autofinanțării — obli
gă importantele foruri ale democrației
muncitorești-revoluționare să impri-

me dezbaterilor din actuala rundă
un proi'ur.d caracter de lucru.
Spre a-și îndeplini în mod efectiv
această menire, spre a fi în toate
unitățile tribune autentice de dezba
teri democratice, e necesar ca adu
nările generale să fie conectate în
toate unitățile Ia cîteva cerințe esen
țiale. fundamentale, pentru mani
festarea lor ca foruri reprezentative
ale autoconducerii muncitorești cu
maximă eficiență.
în primul rînd. adunări'e genera
le ale oamenilor muncii să fie pre
gătite cu toată temeinicia. Și nu
e vorba de aspectul festiv al sălii,
cum se mai înțelege simplist pe

generale, pentru ca, pînă la ora des
fășurării acestora, toate problemele
care nu au încă soluții certe să fie
analizate și rezolvate. Pe de alta,
prin angajarea unui dialog concret
cu reprezentanții oamenilor muncii,
in legătură cu problemele stringen
te ce trebuie soluționate, ceea ce con
feră adunărilor generale, deciziilor
adoptate o bază reală, democratică,
de analiză și dezbatere. Este dreptul
și obligația organelor județene și
municipale de partid ca. acolo
Unde constată că aceste cerințe si
altele nu au prevalat în pregătirea
adunărilor generale, să decidă amînarea lor pînă ce vor fi pregătite in
spiritul orientă
rilor date de con
ducerea partidu
lui.
Analiza activi
tății pe bază de
bilanț nu în
seamnă si nu tre
buie să însemne
— cum din păcate
s-a mai întîmplat în unele
locuri la adunări
le anterioare cu
o asemenea ordi
ne de zi — o
abundență de ci
fre, mai mult sau
mai puțin expli
cate. fără a fi
punctate cu cla
ritate semnifica
ția și importanța
îor pentru bunul
mers al activită
ții economice în
ansamblu a întreprinderii. Analiza
activității pe bază de bilanț este în
primul rînd o anaijză a activității
desfășurate de consiliul oamenilor
muncii, ca organ investit de adu
narea generală să conducă întreprin
derea și să administreze partea de
avuție incredințată de societate, de
înșiși oamenii muncii in calitate de
proprietari, producători și benefi
ciari. Conducerea partidului a cerut
și cere permanent organelor de
partid, organe.or de conducere co
lectivă să-și perfecționeze stilul și
metodele de muncă, să confere ac
tului de conducere o eficiență cit
mai mare, subliniind cil claritate fap
tul că între calitatea activității de
conducere și rezultatele obținute în
unități există o relație de intercondiționare. de determinare. Prin pris
ma acestei cerințe se impune ca și
stilul de muncă al consiliilor oame
nilor muncii în ansamblul lor, ai
cadrelor de conducere din întreprin
deri să fie analizat in strînsă legă
tură cu rezultatele obținute de fie
care unitate șî, în funcție de aceasta,
adunarea generală să decidă confir
marea in funcție a celor care au

PERFECȚIONAREA ACTIVITĂȚII

generale ale oamenilor muncii
alocuri, ci de problemele de fond
ale pregătirii acestora. Iar probleme
de fond sînt : analizarea de către
consiliile oamenilor muncii împreună
cu reprezentanții centralelor și mi
nisterelor a posibilităților de înde
plinire a sarcinilor de plan, a realis
mului lor ; analizarea condițiilor asi
gurate pentru realizarea producției
in condiții de inaltă calitate și efi
ciență; analizarea stadiului contrac
tării producției; analizarea posibili
tăților de fundamentare a unor bu
gete de venituri și cheltuieli cit mai
echilibrate ; analizarea stadiului de
îndeplinire a programului de per
fecționare a organizării si mo
dernizare a producției și multe al
tele. Un accent deosebit trebuie pus
— așa cum a cerut secretarul gene
ral al partidului la ședința Comite
tului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R. din 14 ianuarie a.c. — pe
fundamentarea bugetelor de venituri
și eheltuieli ale tuturor unităților
economice, ca pirghie importantă
pentru aplicarea fermă a princ’piilor autoconducerii și autogestiunii economice. Aceasta înseamnă ca pre
zența reprezentanților centralelor și
ministerelor în unități să aibă un
conținut efectiv, eficient. Pe de o
parte, printr-o deplasare în unități
cu mult înainte de ținerea adunărilor

ConsSantîn PRIESCU
(Continuare în pag. a Ii-a)

Omul nou, umanismul revoluționar
valori fundamentale
ale politicii partidului
In glndirea filozofică și socialpolitică. atit de bogată în conți
nut și deschisă către nou. ătît
de vie și expresivă a tovarășului
Nicolae Ceaușescu există o domi
nantă, o temă majoră. Este tema
omului nou, a umanismului româ
nesc devenit, prin simbioză cu filo
zofia materialist-dialectică și istori
că, umanism socialist. Ideile secreta
rului general al partidului pe aceas
tă temă se constituie nu numai în
tr-o ardentă și convingătoare ple
doarie pentru om și virtuțile sale
creatoare, ci și intr-un program de
acțiune politică multilaterală în
scopul realizării în practica vieții
sociale cotidiene a idealurilor uma
nismului autentic.
In
viziunea
tovarășului
Nicolae Ceaușescu. umanismul este
o trăsătură tradițională a firii po
porului român, a modulul său de
viață, a concepției sale despre lume.
Din ea s-a inspirat și s-a constituit
filonul umanist peren al filozofiei,
științei, culturii, artei, literaturii ro
mânești. Din ea s-a zămislit și în
florește azi — pe solul revoluției și
construcției noii societăți — umanis
mul socialist. Pe lingă îmbogățirile
și restructurările de conținut filo
zofic. ideologic, politic și etic pe
care socialismul le imprimă uma
nismului. nota definitorie a noului
umanism rezidă în orientarea sa de
cisă spre transformarea societății și
a omului în consens cu tabla de va
lori a societății socialiste.
Construirea societății socialiste
multilateral dezvoltate este o operă
profund umanistă. In centrul ei se
află omul, anume omul muncii, fău
ritorul valorilor materiale și spiri
tuale. îmbinarea armonioasă dintre
interesele generale ale întregii na
țiuni și interesele personale ale mem
brilor societății. Socialismul a revo
luționat din temelii structura economico-socială. instaurând relațiile de
producție socialiste, făurind o socie
tate a oamenilor muncii, fără exploa
tare și exploatatori. Socialismul a ri
dicat clasa muncitoare și pe aliații el
Ia demnitatea de deținători ai puterii
politice, de stăpîni ai destinelor lor.
Astfel, s-a schimbat radical statutul
social al omului muncii devenit pro
prietar, producător și beneficiar al
avuției sociale. S-au creat condiții
pentru un nou raport Intre individ
și societate, promovindu-se princi
piile colectivismului și ale solidari
tății sociale opuse Individualismului
și privatismului, caracteristici ale
societății bazate pe proprietatea pri
vată asupra mijloacelor de produc
ție. Au căpătat dimensiuni noi
libertatea și responsabilitatea socia
lă autentice, corelația dintre drepturi
și Îndatoriri, dintre societate și per
sonalitate. „Noi. comuniștii — arăta
tovarășul NICOLAE CEAUSESCU
— ne propunem, de fapt, să venim
— dacă se poate spune astfel — în

ESENȚIALUL 1NTR-0 VIAȚĂ DE OM
IN C1TEVA SECVENȚE DE VIAȚĂ
întreprinderea de mecanică
fină din București execută o
gamă largă de produse, echi
pamente și aparate intens soli
citate de beneficiarii interni și
de numeroși parteneri de peste
hotare.
Astfel, de la începutul anului
s-au executat numeroase tipuri
de manometre, comparatoare,
pasametre, diverse aparate de
orologerie industrială. scule
diamantate, matrițe, scule din
carburi metalice sinterizate —
ne spune tovarășa Felicia Pe
tre, secretar cu probleme eco
nomice al comitetului de partid
din întreprindere. Și încă un
amănunt : toate aceste produse
sînt reproiectate sau moderni
zate, dec, competitive din toate
punctele de vedere cu produ
sele similare executate pe plan
mondial.
Organizîndu-șl exemplar mun
ca, pe formații și secții specia
lizate in producția de export,
colectivul întreprinderii și-a re
alizat integral planul la export
pe luna ianuarie cu 10 zile in
avans. (Gh. Ioniță).
Foto : S. Cristian

BUZĂU : Produse noi,
competitive
Oamenii muncii din industria
județului Buzău obțin noi și im
portante succese in întrecerea
socialistă. Astfel, la întreprin
derea de contactoare au fost
realizata in premieră transfor
matorul cu bobine pe absorbție
de 400 KVA pentru Fabrica de
țevi Slatina și transformatorul
de balizaj pentru pistele de
aterizare de la aeroporturi, ceea
ce asigură eliminarea importu
lui unor astfel de produse. De
asemenea, la întreprinderea de
utilaj tehnologic Buzău s-a asi
milat și aplicat cu foarte bune
rezultate tehnologia executării
compensatorilor multistrat cu
diametre d-e 2 300 și 2 500 mm.
necesari dotăr i furnalelor de Ia
Combinatul siderurgic Galați.
Specialiștii de la întreprinderea
de producție industrială pentru
construcții căi ferate au proiec
tat. omologat și lansat în fabri
cație un nou tip do schimbător
de cale ferată. (Stelîan Chiper).

Acum, patria noastră
numără peste 23 de mili
oane de cetățeni. Și tot
atîtea destine. Cum se în
fățișează acestea la exa
menul unei vieți trăite 7
Sau pur și, simplu : in de
venire 7 Care sînt liniile
de forță ce alcătuiesc țe
sătura de rezistentă a uriașului destin colectiv 7
Căutarea răspunsului ne
îndreaptă pașii spre oame
nii de lingă noi. Spre
munca și viața lor, în spa
țiul de muncă și de viață
marcat de anul intrat in
istorie — 1965.
...Știu că nu se cunosc,
că nu s-au întîlnit nicio
dată. Cîte ceva despre ce
au făcut miinile lor. desi
gur. au auzit sau poate
chiar au văzut. Asemenea
semne de recunoaștere au
fiecare dintre ei. cu priso
sință. Scrie pe ..cartea de
vizită" a lui Ion Peli : Po
dul Prieteniei. Opera Ro
mână. Teatrul de vară „23
August". Casa de cultură
Bucureștii-Noi. întreprin
derea „Flacăra roșie", tot
din Capitală, Fabrica de
ciment Fieni. blocuri de
locuințe în București (car
tierele Balta Albă. Drumul

Taberei. Floreasca), hote
luri la
Mangalia-Nord,
Neptun. Saturn, Olimp. In
stitutul de fizică atomică
Măgurele, diverse edificii
in R. F. Germania si Li
bia... Și, de ani buni —
Metroul București.
— Mi-am urmat meseria,
spune simplu maistrul Ion
Peli.
— Vreți să ziceți : des
tinul de constructor.
— Destin, meserie sînt
cuvinte. Viața este esen
țialul. nu 7
Lăsăm, deocamdată. în
trebarea în suspensie și
alăturăm la „cartea de vi
zită" evocată o altă exis
tență 7 meserie 7 vocație 7
Nici nu știm cum să-i spu
nem. Ifrim Chipăilă, în
schimb, știe mai bine. Nor
mal : e doar parte din via
ta lui. Să-1 ascultăm :
— Feciorii mei sînt încă
la vremea învățăturii. Pe
cel mare, Vasilică. l-am
adus in vacanțe aici, a mun
cit cot Ia cot cu oamenii din
echipă. Pe Marian și Au
rel i-am urcat adesea toc
mai sus. la furnalul 6. cel
mal mare din țară, printre
cele mai mari din lume.
Urcau și cu teamă, dar și

VASLUI : Producție suplimentară
în prima lună a anului
Colectivele de oa
meni ai muncii de
pe platforme'e in
dustrial? ale județu
lui Vaslui au or
ganizat o decadă
a producțiilor-record.
Acționind cu înaltă
răspundere si abne
gație. colectivele din
31 de întreprinderi
industriale vâsli’iene
raportează îndepli
nirea înainte de ter
men a planului la
producția-marfă in
dustrială și la pro
ductivitatea muncii

pe luna ianuarie,
unitățile
Printre
fruntașe se numă
ră întreprinderile de
materiale izolatoare.
„Mecanica" și Com
binatul de fire sinte
tice Vaslui, de pro
duse abrazive —
„ABROM" — Bîrlad.
Fabrica de utilaj
complex Huș! și alte
le. care vor realiza
suplimentar pînă la
finele lunii produse
în valoare de peste
120 milioane lei. (Pe
tru Necula).

curiozitate. De acolo le-am
arătat tot ceea ce am lă
sat noi. în urmă. aici, in
vatra siderurgică a Gala
ților : seria de șase furna
le. „Uite mă. feciori, aici
este viața mea. După cum
vedeți, merita să fie trăită. Să munciti și să trăiți
si voi la fel. cu rost, că
numai atunci omul poate
avea mulțumire deplină."
Nu le-am spus mai mult
pentru că mă îneca și pe
mine emoția cînd vedeam
in cîte s-a zidit viata mea.
în ani și ani de șantier.
Marile adevăruri au avut. întotdeauna, puncte de
convergență. Amindoi In
terlocutorii. într-un fel sau
altul, ne trimit la teme
liile tuturor întemeierilor
din acești ani. Acestea au
în cuprinsul lor — în anii
Epocii Nicolae Ceaușescu —
efortul a mii și milioane de
oameni care și-au urmat
meseria. Sau vocația. Sau
destinul. A fost șansa lor :
să-și dureze și să-și îm
plinească liberi un destin
de muncă și de existență.
Oare nu-i cu adevărat
acesta lucrul esențial din
tr-o viață de om 7
...N-avea cum să fie aici

tn urmă cu aproape un
sfert de veac, cînd se dis
loca prima cupă de pămint
in cîmpia Bercenilor să
facă loc marii uzine. Măr
gărit Magyar are vlrsta cu
puțin peste un sfert de
veac. De șarja de debut la
cuptorul de 50 tone a au
zit din ce spun mai virstnicii din oțelărle. Că ela
borarea a decurs normal.
Că maiștrii N. Munteanu
și I. Bojin au fost vioara
întîi. Că tot ei au luat cîte
o picătură din șarja numă
rul unu. Pentru arhiva
personală de amintiri. Unii,
acum, sînt de părere că nu
numai pentru amintire s-a
săvîrșit gestul acela. Ci
mai degrabă pentru a mă
sura un drum. Drumul
dezvoltării vertiginoase a
uzinei — întreprinderea de
mașini grele București, co
lectiv harnic, destoinic,
unde, tn acești ani, au avut
loc numeroase dialoguri de
lucru
cu
conducătorul
partidului și statului, to
varășul Nicolae Ceaușescu.
Un drum de efort și cute
zanță, de necontenită învă
țătură mai ales. Tînărul
Mărgărit Magyar era pe

băncile școlii cînd aici se
instala una dintre creațiile
de virf ale Inteligenței
tehnice românești — pre
sa de 12 000 tone forță.
Colosul se înaltă în hală,
pe verticală. pînă la 20
metri. în adine, rădăcinile
sale sînt înfipte pînă la
aproape șapte metri. Are
o greutate de 6 000 tone,
degajă presiuni pînă la 320
atmosfere, este dotat cu
calculator de proces și co
respunde rigorii ..tehnicii
micronilor", putînd forja
lingouri pînă la 400 de
tone. Piesă . pentru transportul căreia ar fi nevoie
cam de vreo... 40 de vagoane !
Normal că munca la asemenea vîrf de tehnică
cere învățătură, multă în
vățătură. Mărgărit Magyar
învăța de acum meserie.
Ia turnătoria de oțel și
fontă, cînd aici s-au tur
nat cele mai grele piese
din istoria țării — prin
tre puținele performanțe
înregistrate In lume : ca-

Iile TANASACHE
(Continuare in pag. a IV-a)

sprijinul naturii, care a sintetizat in
om forma superioară de organizare
a materiei, acționind prin toate mij
loacele pentru stimularea însușirilor
celor mai nobile ale acestuia, pentru
dezvoltarea sensibilității sale, a do
rinței și voinței de autodepășire,
pentru amplificarea continuă a cu
noașterii sale, pentru împlinirea vi
surilor sale celor mai cutezătoare de
progres, dreptate și fericire. Aș pu
tea spune că, in fond, și in acest do
meniu acționăm in spiritul materia
lismului dialectic, ințelegind și stăpinind legile naturii, acționăm, tot
odată, pentru a le pune in serviciul
omului, adică a tot ce a creat mai
bun natura. Noi ne propunem acum
să perfecționăm produsul
___ ___
cel____
mai
înalt al naturii — omul, creatorul a
tot ce există în societate".
După cum rezultă amplu și con
vingător din opera tovarășului
Nicolae Ceaușescu, umanismul so
cialist se înscrie ca nucleu al ideo
logiei politice și. totodată, ca prin
cipal propulsor al activității practice
imediate și de perspectivă a întregii
noastre organizări economico-sociale,
politice și culturale.
Umanismul socialist reprezintă
criteriul fundamental al conceperii
si realizării planurilor cincinale, al
programelor pe termen lung de dez
voltare în diferite domenii de acti
vitate, al tuturor hotăririlor adoptate
de conducerea partidului cu consul
tarea și sprijinul larg al maselor
muncitoare.
în întreaga perioadă care a tre
cut de la Congresul al IX-lea al
Partidului Comunist
~
Român,
cu
contribuția esențială a secretarului general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, au fost elaborate
și promovate cu consecvență princi
piile și cerințele umanismului revo
luționar. impulsionate eforturile de
aplicare în viață a acestor principii,
fapt care a creat un statut social
radical nou pentru toți oamenii mun
cii de la orașe și sate. întregul sis
tem de măsuri adoptate șî aplicate
cu perseverentă de partid și de stat
după 1963 — de la organizarea administrativ-teritorială din 1968 și dez
voltarea industrială armonioasă a
tuturor județelor țării, pe baza cu
ceririlor revoluției tehnico-științifice,
la introducerea noului mecanism economico-financiar și crearea consi
liilor unice agroindustriale de stat și
cooperatiste, de la obiectivul major
al creșterii productivității muncii la
sarcina transformării acumulărilor
cantitative într-o calitate nouă, su
perioară. de la așezarea întregii vieți
politice și de stat pe baza respec
tării stricte a legalității socialiste la
instituționalizarea formelor democra-

tlce de participare a maselor Ia con
ducerea economiei și a statului și la
consfătuirile naționale pe domenii
de activitate, de la reorganizarea învățămîntului și cercetării științifice
pe baza unității cu practica, cu pro
ducția pînă la organizarea și desfă
șurarea Festivalului național „Cîntarea României" și dezvoltarea țot
mai puternică a culturii — toate acestea, alături de multe altele, ates
tă cu puterea faptelor că umanismul
socialist a devenit un principiu
călăuzitor al organizării șl conducerii sociale, a pătruns in structura
practicii noastre sociale.
In procesul de făurire a societății
noastre socialiste au avut loc mari,
istorice transformări. România inscriindu-se azi într-un nou stadiu
de dezvoltare a bazei materiale.
conferind un nou statut social oa
menilor muncii. îmbunătățirea sub
stanțială a condițiilor de muncă, de
viață, de locuit, de învățămint și
cultură ale milioanelor de oameni
din toate localitățile patriei.
In cuvîntarea rostită la Adunarea
solemnă omagială consacrată celei
de-a 70-a aniversări a zilei de naște
re și sărbătoririi a peste 55 de ani
de activitate revoluționară, tovarășul
Nicolae Ceaușescu sublinia : „Prac
tic, in toate județele patriei noastre
— așa cum s-a subliniat la Confe
rința Națională a partidului — s-a
realizat o dezvoltare armonioasă a
industriei, agriculturii, a celorlalte
sectoare de activitate, ceea ce asi
gură adevărata egalitate in drepturi,
condiții de muncă și viață egale
pentru toți cetățenii patriei noastre,
perspectiva înfloririi României, a
unei vieți tot mai fericite, a înfăp
tuirii reale a autoconducerii in toate
domeniile". Creșterile spectaculoa
se în multiple domenii sînt in
dicatori obiectivi ai noii calități
a vieții pe care o trăiește în
tregul nostru popor. Aceștia sînt,
totodată, indicatori sintetici, nu glo
bali și abstracți. ci concreți, indivi
dualizați. ai esenței umaniste a poli
ticii partidului, a societății noastre
socialiste, al căror țel suprem este
realizarea, prin eforturile oamenilor
muncii înșiși, a unui nivel de trai
material și spiritual elevat.
In concepția secretarului general
al partidului nostru, trăsăturile de
finitorii ale umanismului socialist,
din care rezultă superioritatea fată
de umanismul burghez, clădit pe
egoism si individualism, sînt date
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Mîndria noilor ctitorii
De cîte ori pașii ne
poartă pe drumurile
țării, de atîtea ori ini
ma ni se umple de o
nestăvilită bucurie în
care vibrează deopotrivă mindria de a în
tilni noi și noi mâr
turti âie acestui timp
de aur al patriei, în
care
prin
mutică
hotărîtă și gîndire di
namică se edifică efigiile care definesc
această uriașă epopee
constructivă.
aflată
sub
semnul
celui
de-al IX-lea Congres
al partidului, de cînd
înțeleaptă clarviziune
si spiritul de înalt
umanism ale secreta
rului general al parti
dului, tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
ales intre aleșii na
țiunii române, poartă
din izbîndă in izbindă destinele noului ev
socialist al patriei.
Ele, aceste ctitorii,
reprezintă dovada cea
.mai grăitoare a spiri
tului revoluționar, a
ambiției de a valorifi
ca în fapte durabile
marile resurse ale acestui minunat popor,
care. în anii de lumi
nă și împliniri ai noii
sale deveniri. își dez
văluie puternica sa
vocație constructivă.
Ctitorii ale Epocii
Nicolae
Ceaușescu...
Le întîlnești oriunde
poposești, astăzi,
întinsul patriei,
locuri unde pînă

de mult nu se intim'
pla nimic deosebit,
astăzi
dar
care
pulsează în ritmul
înflăcărat al noii ere.
Ce era. de pildă, pină
mai ieri municipiul
Alexandria, reședința
județului Teleorman 7
Dar Roșiori de Vede ?
Dar Turnu Măgurele?
Mici tirguri, cu cîte
va ateliere meșteșugă
rești și cîte o moară.
Anul 1965 marchează
însă și pentru aceste
așezări un început
Un început al noului,

ÎNSEMNĂRI
care le-a schimbat
din temeliii înfățișa
rea, dăruindu-le atri
butele unor localități
în plină înflorire. Aceste orașe, asemenea
multora din patria
noastră, sînt ele înse
le ctitorii ale „Epocii
Nicolae
Ceaușescu".
Dovada este elocven
tă nu doar în aspec
tul edilitar, dar și în
marele număr de ce
tăți ale industriei care
au făcut din aceste așezări embleme pur
tătoare ale progresu
lui multilateral. în
treprinderea de rul
menți, întreprinderea
de panouri si tablouri
electrice și cea de aparataje și accesorii
din Alexandria, în
treprinderea textilă și

Fabrica do prelucrări
mecanice și confecții
metalice din Roșiori
de Vede, Combinatul
do îngrășăminte chi
mice, întreprinderea
de mașini electrice ori
tinăra
întreprindere
de tricotaje tip bum
bac din Turnu Mă
gurele sînt numai cîte
va exemple care dau
o parte din adevăra
tele dimensiuni ale
puternicei dezvoltări
industriale a acestor
meleaguri în anii care
au trecut.
Nu departe. în ju
dețul alăturat, muni
cipiul Giurgiu adă
postește, pe lingă în
treprinderea de con
strucții de mașini și
utilaj greu, rod al
colaborării
noastre
cu vecinii bulgari, o
nouă platformă indus
trială, cea chimică,
mîndrie a locuitorilor,
in măsură să red:
mensioneze aspectul
străvechii cetăți de la
Dunăre, în același judet. o nouâ cti-'
a
Epocii
torie
Ceaușescu.
Nicolae
canalul Dunăre —
o nouă
București,
magistrală albastră in
Cimpla Română, care
va schimba radical în
fățișarea unei locali
tăți,
transformînd-o
dintr-o așezare rura
lă intr-o veritabilă
urbe agroindustrială :
comuna Mihăilești. vi
itor oraș aici, pe tra
seul canalului Bucu
rești — Dunăre. Zeci
de blocuri de cite 2,
3 și 4 etaje, într-o
sistematizare de reală
frumusețe, se înșiră
către noul cenmarcind in afel pasul uriaș
făcut de cei ce muncesc pe aceste meleaguri pe drumul
socialismului. Iar ur
melor străvechii Argedave a lui Burebista din apropiere,
de la Popeștl-Novaci.
li se vor alătura, în
tr-o expresivă conti
nuitate, însemnele noii
așezări mihăileștene.
Sînt ctitorii care
vorbesc despre trans
formările cu adevărat
revoluționare. înnoi
toare. ale locurilor si
oamenilor
României
socialiste de azi.
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Acțiunea de modernizare asigură
ritmuri tot mai înalte de lucru PREGĂTIRI INTENSE PENTRU
In unitățile agricole din județul Dolj:

Disciplina furnizorilor
-din nou sub semnul întrebării
Critlcînd starea de lucruri necorespunzătoare de pe unele șantiere,
la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., tova
rășul Nicolae Ceaușescu a cerut factorilor care acționează în domeniul
investițiilor să aplice măsuri hotărite pentru înlăturarea acestor dificul
tăți și racordarea constructorilor și montorilor. a furnizorilor de utilaje
la exigentele unei activități ritmice și susținute. Sarcină a cărei îndepli
nire cu succes depinde, in primul rînd, de efortul pentru organizarea cit
mai rațională a lucrărilor, utilizarea completă, cu randamente maxime,
a timpului de lucru al oamenilor și utilajelor, stabilirea unei strinse co
laborări cu furnizorii și beneficiarii de investiții.
Cum sînt înțelese și respectate aceste cerințe de permanentă actua
litate ? — iată tema sondajului „Scinteii" pe citeva șantiere dintre cele
mai importante.
început de an energic pe șantie
rul grupului nr. 2 de 50 MW al Cen
tralei electrotermice cu funcționare
pe lignit de la Suceava. Constructo
rii și montorii sînt mobilizați la fi
nalizarea lucrărilor de primă urgen
ță, în acest ianuarie favorabil acti
vității pe șantiere și care si aici, la
Suceava, a cunoscut ritmuri de lucru
în creștere de la o zi la alta. Rit
muri care se regăsesc, bineînțeles,
in stadiul fizic avansat al lucrărilor.
Mai precis, montorii lucrează acum
la finalizarea echipamentului termomecanic în clădirea principală. Ei au
reușit, de altfel, să monteze circa 85
la sută din subansamblele primite
pentru cazan. Au început și montajul
echipamentului-anexă de la turbină,
lucrare executată sub conducerea
atentă șl pricepută a maistrului Vasile Marinescu. La rîndul lot. lucră
torii brigăzii complexe de instalații
electrice și automatizări execută
conexiunile din centrală la camera
de comandă. înalta competență pro
fesională a muncitorului specialist
Mihai Neagu și a oamenilor din
subordinea sa a fost hotărîtoare
în repartizarea lor Ia acest fierbinte
punct de lucru. Operații complexe,
pretențioase realizează și lucrătorii
maistrului Victor Popovici Ia stațiile
electrice, ai maistrului Gheorghe
Grosu la băile capsulate și trans
formatorii de putere de bloc, precum
și cei ai maistrului Dumitru Stre
che. care lucrează la instalația de
automatizare. „Pentru a grăbi ritmul
de lucru ne folosim de experiența
dobîndită la grupul nr. 1, ne spunea
inginerul George Băetu, șeful brigă
zii complexe de instalații electrice
și automatizări. în acest sens, preasamblăm In atelier confecțiile me
talice pentru aparatura de măsură
și control, precum șl alte instalații
care se pretează Ia asemenea ope
rații. Partea mai dificilă a activită
ții noastre constă in aceea că noi
lucrăm .după montori și. numai in
măsura în cate ei finalizează diver
sele echipamente putem primi fron
turile de lucru așteptate. La rîndul
lor însă, și el depind de furnizorii
de utilaje..."
Da. și pe acest șantier sînt Intlmpinate mari greutăți din cauza fur
nizorilor. Probleme deosebite ridică
livrarea furniturilor de către între
prinderea „Vulcan" și a turboagregatului de către întreprinderea de
mașini grele București. Ultimele ter
mene de livrare stabilite anul trecut
între Ministerul Energiei Electrice
și Ministerul Industriei de Utilaj
Greu au fost 30 decembrie 1987 pen
tru subansamblele de Ia întreprin
derea „Vulcan" și, respectiv, sfîrșitul
lunii ianuarie 1988 pentru turbina ge
neratorului și pompele executate de
întreprinderea de mașini grele. Or.
în prezent, întreprinderea „Vulcan"
este restantă cu 72,6 tone echipa
mente pentru cazan, 39 tone furni
turi pentru îmbunătățirile aduse
cazanului, 78,5 tone circuite de înal
tă presiune și înaltă temperatură și
29,8 tone circuite pentru sala mași
nilor. Este adevărat că in decembrie
1987 s-au primit de la aceasta uni
tate 85 tone echipamente, dar re
stantele sint. după cum se vede, apreciabile și creează greutăți deosebi
te in desfășurarea ritmică, normală a
montajului. Pentru că. de exemplu,

numai la sistemul de presiune al
cazanului vor mai trebui executate
10 000 suduri, ceea ce presupune un
volum important de manoperă. „Nu
mai definitivarea sistemului de pre
siune — ne spunea tovarășul Stefan
Bălan, șeful brigăzii complexe —
energo-montaj — poate fi terminat
abia după aproximativ 9 luni, și
asta cu condiția ca pină la sfîrșitul
lunii ianuarie să primim toate fur
niturile amintite".
în ceea ce o privește, întreprinde
rea de mașini grele București, din
luna noiembrie 1987 nu a mai livrat
nimic. Deși execuția turbinei pentru

Făurirea societății socialiste rpultilateral dezvoltate si înaintarea
României spre comunism, ca obiec
tiv fundamental al cincinalului
1986—1990. necesită dezvoltarea for
țelor de producție, perfectionarea re
lațiilor sociale si de producție, con
tinuarea cu fermitate a procesului
de transformare revoluționară a so
cietății. tn acest context. în Direc
tivele Congresului al XIII-lea. în
hotăririle Conferinței Naționale a
partidului se prevede ca in actualul
cincinal si în perspectivă să se pună
un accent deosebit ne îmbunătăți
rea in continuare a planificării. con
ducerii si organizării economico-soeialc, aplicarea fermă a prin
cipiilor noului mecanism economicofinanciar. întărirea autoconducerii
muncitorești si autogestiunii eeonomico-financiare. creșterea continuă
a eficientei economice si a rentabi
lității in toate domeniile.
Una din căile de înfăptuire a an
cestor sarcini deosebit de importante
derivate din obiectivul fundamental
al actualului cincinal o constituie în
sușirea si aplicarea comnonentclor
științei conducerii in economia ro
mânească. îmbogățirea acestora cu
noi principii, metode si tehnici izvorite din experiența construcției so
cialiste.
tn vederea Înarmării eadrelor de
conducere cu principalele cerințe ale
aplicării conducerii științifice, mo
derne. ne vom opri în rindurile de
fată Ia definirea sistemului informa
tional și Ia rolul său in perfecționa
rea deciziei economice.
Sistemul informational cuprinde
ansamblul elementelor de informa
re. materializate sau nematerializate,
existente intr-o unitate economică,
împreună cu relațiile dintre acestea,
legile de transformare si elementele
purtătoare de informații si de pre
lucrare a informațiilor. în vederea
utilizării lor în procesul conduoerii.
După părerea specialiștilor in ști
ința conducerii, sistemul informa
tional al unităților economice tre
buie să aibă citeva caracteristici esentiale, și anume :
1. Interconexiunea dintre informa
ții și permanența mișcării lor. Adică,
informațiile se transformă in alte
informații, tn schimb de informații
cu mediul înconjurător, prin inter

mediul intrărilor si Ieșirilor de in
formații.
2. Mișcarea informațiilor are loc
In cadrul unui circuit informational,
care reprezintă un lanț de informa
ții. care se închide fie în interiorul
sistemului, fie în afara sistemului.
Structura circuitului informational
este dinamică, in sensul că atit cir
cuitele informaționale, cît și ierarhia
lor in cadrul sistemului se pot mo
difica.
3. Sistemul informational este ori
entat către un scop, și anume acela

PE ȘANTIERUL CEHT3MEI
ELECTROTERMICE
DIN SUCEAVA
grupul ,nr. 2 de la Suceava se află
într-un stadiu avansat, totuși ope
rațiile de preasamblare, pretențioa
se și de durată, fac ca termenul sta
bilit pentru livrare să fie pus sub
semnul întrebării.
Precizăm că grupul nr. 2 a avut
termen de punere in funcțiune anul
trecut. Stadiul livrării utilajelor
menține în continuare incertitudi
nile. Și asta în pofida faptului că
furnizorii s-au angajat, prin con
tracte. semnate ferm, să realizeze
utilajele necesare la termene preci
se. menite să permită terminarea
rapidă a grupului și conectarea lui
la sistemul energetic național. De
cită responsabilitate au dat dovadă
cei doi furnizori cînd au semnat
respectivele contracte ? Ce fel de
programe de fabricație și de livrări
și-au întocmit ei după aceea ? Au
fost acestea realiste ? ,D,acă.da. ,d«ț. .
ce nu au fost respectate ? Jață în
trebările la care se așteaptă, răspun
suri ferme, responsabile. Adăugăm .
aici si noul apel pe care atît bene
ficiarul. cît și montorii îl fac colec
tivelor de oameni ai muncii din în
treprinderile menționate, acela de
a-și intensifica eforturile pentru
executarea și livrarea utilajelor res
tante în cel mai scurt timp posibil.

Semnale primite
de pe șantiere
• Termenul de punere în func
țiune ? A expirat de peste o lună
și jumătate. Aceasta este. în ultima
instanță, situația reală a grupului
nr. 2 de 50 MW din cadrul Centra
lei termoelectrice „Progresul" din
București. Cauzele acestui insucces
cu repercusiuni ușor de întrevăzut
asupra sistemului energetic național
sînt vechi și binecunoscute : intirzierea cu care au fost livrate echi
pamentele. la care se adaugă și
aceea cu care au fost definitivate
proiectele, deficiente în organizarea
lucrărilor de construcții-montaj.
începutul noului an a adus pe
șantier un anumit reviriment. Pro
blemele de altădată au fost, în
sfîrșit. rezolvate. Utilajele au sosit,
montorii și-au organizat mai bine
activitatea, constructorii și-au con

centrat, la rîndul lor. forțele pentru
grăbirea lucrărilor ce le revin.
Există, așadar, condiții efective
pentru consolidarea acestui reviri
ment și terminarea rapidă a obiecti
vului. Cu condiția ca ritmurile de
lucru înregistrate în primele două
decade din ianuarie să fie amplifi
cate prin noi măsuri tehnice și or
ganizatorice, printr-o mobilizare
exemplară. Totul depinde acum de
montori și constructori, O răspunde
re care-i obligă și ne determină să
revenim cît de curind pe șantier.
0 Folosește cuiva o hală goală ?
O asemenea întrebare ar trebui să
și-o pună cu toată seriozitatea spe
cialiștii Centralei industriale pentru
rulmenți și organe de asamblare
atunci cind treburile îi aduc la În
treprinderea de rulmenți grei din
Ploiești. Nu de alta, dar a trecut
anul de cînd hala a fost terminată
si... lăsată in părăsire. Pentru că
este lipsită de lucrul cel mai im
portant : utilajele,- Simplă intimplare ? Nicidecum, dacă avem in vede
re faptul că aceeași centrală — in
calitatea ei de titular de investiții
— are datorii neonorate și pe șan
tierele întreprinderilor de rulmenți
din Suceava și Alexandria. Deci,
ceea ce ar fi putut să pară in cazul
investiției din Ploiești un nedorit
„accident" este de fapt un... stil de
muncă, la care conducerea centralei
nu prea este dispusă să renunțe. De
teamă, poate, să nu se spună că este
inconsecventă.
Q Promisiunea făcută e datorie
curată. Conducerea Antreprizei de
construcții industriale din Slatina
precizează că este ferm hotărîtă să
pună piciorul în prag, luînd toate
măsurile pentru accelerarea ritmului
de lucru pe șantierul întreprinderii
de țevi din localitate. A stabilit și
un minuțios program de lucru in
acest scop. Acum urmează partea
cea mai dificilă : să-1 și respecte cu
punctualitate riguroasă. Și. mai
ales, să nu uite nici un moment că
angajamente de îmbunătățire radi
cală a activității desfășurate pe
acest important șantier au mai fost
făcute și în alte rînduri. Fără prea
mari rezultate.
® Beneficiarul si furnizorul con
tinuă disputa. Dispută purtată în
jurul turbosuflantelor absolut nece
sare echipării și funcționării primu
lui furnal de la Combinatul siderur
gic Călărași. Povestea este destul de
veche și cu cît trece timpul, in loc
să se clarifice, se complică și mai
m.ulț,. Furnizorul, întreprinderea., de.
mașini grele din București, a stabi
lit un program de execuție și omo
logare a celor două utilaje, program
care pierde din vedere un amănunt...
esențial : corelarea cu termenul de
punere in funcțiune a investiției. Pe
scurt, furnalul trebuie să intre in
circuitul productiv în luna aprilie,
în timp ce livrările sint planificate
pentru luna... mai. Curat spirit de
colaborare ! La care se adaugă și
contribuția Institutului de cercetare
științifică și inginerie tehnologică
pentru echipamente energetice din
București, care a predat cu întîrziere modificările aduse agregatelor in
dis'cuție. Pînă acum, fiecare din
părți se tine pe poziție, puțin dis
pusă să cedeze. Adică, să colabore
ze cu promptitudine și spirit de so
licitudine pentru depășirea acestui
impas. Soluția este în mina celor
două ministere coordonatoare —
Ministerul Industriei de Utilaj Greu
și Ministerul Industriei Metalurgice.
Vor urma. oare, noi runde de tra
tative sterile sau măsurile firești și
energice, pentru, restabilirea clima
tului de. disciplină contractuală ? în
așteptarea unui răspuns angaiant și
responsabil, trecem pe recepție.

Harnicul colectiv al întreprinderii
rii. Introducerea a două combine
miniere din Cîmpulung Muscel acțio
de înaintare in sectoarele Cotești și
nează ferm, cu înaltă răspundere,
Aninoasa. de pildă, a permis for
pentru continuă perfecționare a acti
mațiilor de aici să dubleze vitezele
vității productive și creșterea ritmu
de avansare în subteran. De aseme
nea, montarea unui complex meca
lui de lucru. Astfel, ca urmare a
nizat în mina Cotești a asigurat du
măsurilor tehnice și organizatorice
luate din timp, planul pe anul tre
blarea productivității muncii pe post,
iar folosirea pe scară mai largă a
cut a fost depășit cu circa 33 000 tone
cărbune, iar in perioada care a trecut
motostivuitoarelor in manipularea
cărbunelui din magazii și depozite
din luna ianuarie a acestui an sarci
ușurează efortul fizic al oamenilor,
nile prevăzute s-au realizat ritmic,
în paralel cu sporirea randamentului
zi de zi. O mențiune aparte se cuvine
în
muncă.
făcută pentru formațiile conduse de
„Sub directa îndrumare a organi
Emilian Moise. Ion Zala, Gheorghe
zațiilor de partid — ne spune ingi
Predoiu și Victor Badeâ, din sec
nerul Tiberiu Petre, șeful biroului
toarele Aninoasa, Jugur și Poenari,
tehnic — măsurile înscrise în pro
care obțin constant cele mai bun : ezultate in producție. Totodată. între
gramele întocmite prind viată la ter
menele stabilite. Se modernizează
gul colectiv acordă o atenție deose
bită îmbunătățirii calității și crește
astfel transportul, aerajul, evacuarea
apelor, betonarea lucrărilor. Totodată,
rii puterii calorice a cărbunelui ex
tras. în acest sens, una din măsurile
se concretizează și alte obiective,
cele mai eficiente
cum sînt : apli
carea
metodei
se referă la ex
de exploatare cu
ploatarea selecti
subminare
la mi
vă incă din aba
LA ÎNTREPRINDEREA
nele Cotești și
taje a lignitului.
Aninoasa ; auto
MINIERA
La baza impor
matizarea opririi
tantelor succese
CWULUNG
MUSCEL
și pornirii venti
înregistrate
în
latoarelor princi
sporirea produc
pale de aeraj ;
ției de cărbune se
introducerea tele
situează progra
mele de perfecționare a organizării
viziunii In circuit inchis la funiculare și stația de sortare. Toate aceste
muncii și modernizare a producției.
modernizări concură și ele la spori
Efectul măsurilor luate in acest sens
rea producției și creșterea producti
este evident încă de pe acum și. in
vității muncii in extracția cărbu
perspectivă, pină la încheierea cinci
nelui".
nalului se va concretiza in creșterea de
peste 3,5 ori a producției de cărbune,
Ridicarea nivelului tehnic al acti
de 2,4 ori a volumului lucrărilor de
vității productive este susținută și de
pregătire și de 1,6 ori a lucrărilor de
o puternică mișcare de invenții și
înaintare. Ca atare, întreaga muncă
inovații. Astfel, unele invenții s-au
organizatorică și politică este orien
și aplicat cu bune rezultate în pro
tată spre unirea eforturilor mineri
ducție. dintre care amintim numai
lor și cadrelor de conducere în direc
două : susținerea minieră în regim
ția promovării progresului tehnic, a
dublu de lucru pentru zonele cu pre
extinderii și generalizării experienței
siuni mari (realizată de un colectiv
înaintate.
condus de Vasile Badea, inginerul-șef
al întreprinderii) și procedeul de să
Concret, după cum ne-a spus ingi
pare a lucrărilor subterane în roci
nerul Marica Velică. șeful serviciului
slabe, acvifere (autor inginerul Floorganizarea muncii, normare și retri
rea Neagu). De menționat că între
buire, măsurile luate în perioada care
prinderea preia și o serie de inven
a trecut de la declanșarea acestei
ții și inovații elaborate în alte uni
acțiuni au vizat reducerea consumu
tăți,
situîndu-se. din acest punct de
rilor de materii prime și materiale,
vedere, pe un loc fruntaș în indus
economisirea combustibilului si ener
tria extractivă a cărbunelui.
giei electrice, creșterea mai accen
tuată a productivității muncii. Ast
Organizațiile de partid, comuniștii,
fel, anul trecut s-au economisit 500
toți oamenii muncii din întreprindere
mc lemn de mină, 3 000 tone metal și
sint pe deplin mobilizați, cu toate
160 MWh energie electrică. Sînt vi
forțele, pentru realizarea exemplară,
zibile și eforturile făcute pentru re
ritmică a planului la producția de
cuperarea materialelor refolosiblle.
cărbune pe luna ianuarie si pe în
Cit privește munca minerilor, e de
tregul an. Se acționează din plin
menționat că cele mai dificile opera
pentru completarea posturilor tn
ții se execută acum cu utilaje și in
stalații moderne, de mare producti
subteran, creșterea calității produc
ției, perfecționarea normării și orga
vitate. Se realizează astfel în procent
de sută la șută tăierea mecanizată a
nizării muncii, executarea unor lu
cărbunelui in carieră și în procent de
crări de construcții și montaj, pregă
68 ■ la sută în abataje. în subteran
ti reâ forței do muncă,' ceea ce oferă
funcționează un număr sporit de
garanția că rezultatele obținute vor
combine și complexe mecanizate, cele
fi și în continuare cel puțin la nive
mal multe fiind amplasate in sectoa
lul planului.
rele Aninoasa. Coteștl și Poenari, de
Gheorghe CÎRSTEA
unde se extrage circa 70 la sută din
producția de cărbune a întreprindecorespondentul „Scinteii"

(Urmare din pag. I)

Negrești-Oaș, întreprinderea de tricotaje

De ce se pune astăzi atît de acut
necesitatea perfecționării sistemului
informațional ? Factorii obiectivi
cane determină perfecționarea siste
mului informational al unităților economice se află în strînsă interde
pendență cu caracteristicile actualei
etape de dezvoltare a economiei ro
mânești. bazate De creșterea com
plexității fenomenelor economicosociale : intensificarea puternică a
cercetării științifice si a dezvoltării
tehnologice ; perfectionarea planifi
cării si conducerii prin utilizarea u

raielă a informațiilor : gradul ridicat
de centralizare a unor atribuții și
neaplicarca în unități a principiului
delegării de autoritate ; nesistematizarea evidențelor ; insuficienta pre
gătire în domeniul sistemelor infor
maționale ; necoreiarca dintre vo
lumul informațiilor și nivelul deci
zional etc.
Conducerea de partid și de stat,
personal tovarășul Nicolae Ceaușescu
acordă o atenție deosebită probleme
lor de organizare, de introducere pe
scară largă în unitățile economice a

Perfecționarea procesului de conducere
- condiție esențială pentru îmbunătățirea
activității productive
de a asigura toate prelucrările de
informații necesare în cadrul unită
ților economice.
Procesul de conducere din unită
țile economice se desfășoară (după
cum se știe) pe baza informațiilor
cantitative si calitative, constituite
intr-un sistem informațional. Calita
tea informațiilor din sistemul infor
mational depinde de următoarele elemente fundamentale : a. conținu
tul informației, caracterizat prin sfe
ra ei de cuprindere si exactitatea re
prezentării; b. forma informației, adică modul de prezentare a conținu
tului acesteia, de care depinde acce
sibilitatea ei ; c. oportunitatea infor
mației, care se referă la asigurarea
unui decalaj corespunzător intre mo
mentul furnizării informației și mo
mentul luării unei decizii cu efecte
utila
Pentru a obține răspunsuri de ca
litate. necesare elaborării deciziilor,
trebuie să avem In vedere sl cali
tatea transformărilor la care sint su-

asigurarea unei activități de condu
cere eficiente în toate unitățile si la
toate nivelurile. Acțiunea de perfec
ționare a sistemului informational,
ca bază pentru perfecționarea con
duoerii unităților economise, trebuie
să albă loc tinînd seama de sarci
nile care stau In fața sistemelor in
formaționale moderne. Dintre aces
tea punctăm cîteva esențiale, fără de
care nu se poate vorbi de existenta
unui sistem : a) stabilirea informa
țiilor efectiv necesare ; b) prezenta
rea structural valabilă a informați
ilor. adică fără a deforma distribu
ția rațională a eforturilor conducerii
Întreprinderilor în raport cu rezul
tatele obținute ; c) furnizarea de in
formații precise, caracteristice me
diului ambiant economic si social in
care îsi desfășoară activitatea uni
tatea economică ; d) prezentarea echilibrată. rațională în raport cu im
portanta lor. atit a informațiilor care
se pot exprima cifric, cît si a celor
pentru care nu există incă exprima
re numerică.

Legumicultura deține o pondere
cestor pregătiri ? — îl întrebăm pa
însemnată in agricultura județului
ing. Ion Anton, directorul trustului
Dolj, în acest an fiind prevăzut să
județean al horticulturii.
se obțină o producție totală de le
— Am reușit ca pină Ia această
gume de aproape 900 mii tone, ceea
dată să semănăm în totalitate varza
ce reprezintă o creștere cu 34 la sută
timpurie pe cele 180 hectare în sec
față de anul 1987. în acest scop, uni
torul socialist și pe 120 hectare pe
tățile agricole din județ vor cultiva
loturile cooperatorilor. Pentru aceas
cu legume o suprafață de circa 40 000
tă, perioadă insă, problema cea mai
hectare, din care 18 975 hectare in
importantă o constituie trecerea la
ogor propriu. 4 716 hectare culturi
producerea răsadurilor. Timpul este
succesive, 10 530 hectare culturi du
înaintat și. conform programului în
ble, 1 157 hectare culturi anticipate
tocmit. urmează să producem eșalo
și 4 320 hectare culturi intercalate în
nat peste 500 milioane fire de răsad
porumb, livezi și-vii tinere. Practic,
și să trecem la plantarea lor în so
în acest an, Doljul ocupă unul din
larii imediat ce condițiile permit.
primele locuri pe țară in ce privește
Or. din acest punct de vedere se
suprafața ocupată cu legume, urmînd
poate spune că batem pasul, pe loc.
să asigure peste 10 la sută din pro
De ce 1 Este pentru prima dată în
ducția totală de
ultimii ani cînd
tomate timpurii
la sfîrșitul lu
pentru export.
nii ianuarie nu
Este firesc deci, 0 problema urgentă nere avem în unități
și .mai ales nece
aproape nici un
sar, ca încă din zolvată : folia de polietile kilogram de fo
această perioadă,
lie. Pentru reali
S-a planificat mai zarea răsadurilor,
atit . organele a- nă !
gricole județene puțin de jumătate din nece în primă urgentă,
de
specialitate,
necesarul de fo
cît și unitățile a- sar și se livrează simbolic lie de polietilenă
este de 381 tone.
gricole producă
toare să între
Pînă la data de
27 ianuarie am
prindă măsurile
ce se impun și să acționeze cu
primit o repartiție pentru trimestrul
răspundere pentru a asigura toate
I de 155 tone, stabilindu-se ca furni
condițiile pentru a realiza exemplar
zori I.P.M.P. Focșani (55 tone) și
sarcinile mari ce le revin în acest
P.M.P. Iași (100 tone). Prin telexul
I.
an. Din acest punct de vedere se
numărul 1 119, din 12 ianuarie 1988,
poate aprecia că organele agricole
D.G.A.D. București confirmă cantita
județene au pregătit mai bine pro
tea de 30 tone ce trebuia să fie li
ducția de legume pentru 1988. Se
vrată la baza numărul 16 a județului
remarcă în primul rînd măsurile
luate pentru amplasarea cît mai co
Dolj de la I.P.M.P. Iași. Incepînd de
rectă a culturilor. Așa. bunăoară. în
la această dată am trimis și noi dele
treaga. suprafață de tomate destina
gați la furnizori. După două săptăte exportului a fost amplasată nu
niîni. mai exact pe 26 ianuarie, am
mai în teren irigat. în zona de sud
primit înștiințarea că au plecat spre
a județului. în bazinele legumicole
noi doar 5 tone de folie. Iată de ce
cu tradiție, cum sint cele din con
considerăm util ca și prin interme
siliile agroindustriale Poiana Mare,
diul ziarului să facem un apel to
Catane, Băileștl, Moțăței și Dăbuvărășesc către furnizori, către foru
leni. Totodată, însemnate suprafețe
rile de specialitate care se ocupă cu
cu legume au fost comasate în preaj
producerea și livrarea foliei, pentru
ma întreprinderii pentru industriali
onorarea în cel mai scurt timp a co
zarea legumelor și fructelor din Ca
menzilor pe care le avem.
lafat și a celorlalte 18 microfabrici
Supunem atenției factorilbr In
ce au fost construite în cadrul coo
drept acest ’apel, cu convingerea că
perativelor agricole de producție. O
măsurile nu vor întîrzia, întrucît
mare suprafață de legume se va cul
producerea răsadurilor la timp con
tiva în așa-numita , „zonă. verde" a
diționează direct încadrarea , tn pe
orașului Craiova/ tocmai pentru a se
rioada optimă a plantării culturilor
asigura buna aprovizionare a popu
și, implicit, realizarea unei producții
lației cu legume și verdețuri proas
timpurii de legume necesare atit
pete de la distanțe mici. Este știut
pentru consumul populației, cît și
faptul că iarna constituie unul din
pentru îndeplinirea sarcinilor Ia ex
sezoanele „fierbinți" pentru legumi
port.
cultura. Și aceasta deoarece bazele
Nicolae BABĂ1AU
producției de legume se pun de pe
corespondentul „Scinteii"
acum. Care este stadiul la zi al a-

Perfecționarea
activității
•
•
productive

Cristian ANTONESCU
Sava BEJINARIU
puse aceste informații, șl anume :
calitatea culegerii informațiilor ; ca
litatea prelucrării informațiilor ; ca
litatea transmiterii informațiilor ;
calitatea transformărilor la care este
supusă informația primită pentru a
elabora si nune în practică o decizie.
Obiectivele sistemului informatio
nal se regăsesc în activitatea De care
o servește, adică activitatea de con
ducere. In toate documentele de
partid si de stat este subliniată ne
cesitatea perfecționării sistemului in
formational economico-social pentru

900000 TONE LEGUME

nor metode si tehnici capabile să
prelucreze un volum mare de infor
mații ; accelerarea introducerii pro
gresului tehnic ; amplificarea relați
ilor economice internaționale, a co
operării in producție, stiintă si teh
nică ; creșterea nivelului de pregă
tire generală : perfecționarea siste
mului
organismelor
democrației
muncitorești, revoluționare, care ne
cesită un grad sporit de informare,
pentru a asigura participarea oame
nilor muncii la elaborarea si înfăp
tuirea programelor de dezvoltare economico-socială a tării.
Cauzele subiective care solicită
perfecționarea sistemului informa
țional sint conținute în situațiile cri
tice rezultate din analizele efectuate
în unitățile economice cu privire la
fundamentarea actelor de decizie, la
oportunitatea, conținutul și eficienta
lor. Analize care relevă, de regulă,
lipsa de selectivitate în circulația in
formațiilor ; gradul scăzut de prelu
crare a informațiilor ; circulația pa-

metodelor moderne de conducere și
a tehnicii de calcul. In aplicarea
metodelor moderne de organizare și
analiză a sistemului informațional,
conducerile unităților economice au
datoria să țină seama atît de prin
cipiile care stau la baza conceperii
sistemului informațional, cît și de
măsurile de raționalizare a acestuia.
Principiile care trebuie respectate în
raționalizarea sistemului informațio
nal se referă la corelarea acestuia cu
structura organizatorică și sistemul
decizional ; corelarea dintre cadrul
general de desfășurare a activității
unităților economice oferit de prin
cipiile de conducere și organizare și
aspectele care reflectă specificul
unităților ; adaptarea continuă a sis
temului informațional la modificările
viitoare, avind în vedere direcțiile
In evoluția organizării unităților
economice din țara noastră ; circu
lația economică a informațiilor.
Măsurile de raționalizare a sis
temului informațional, de care tre
buie să se țină seama, tn cadrul

Foto : S. Cristian

unităților economice, după opiniile
specialiștilor în știința conducerii,
sint următoarele : stabilirea Indica
torilor in funcție de nivelul condu
cerii : asigurarea descentralizării
atribuțiilor unităților economice ;
practicarea mai mare a delegării de
autoritate ; vehicularea datelor sin
tetice cu putere mare de caracteri
zare ; valorificarea complexă a
informațiilor care circulă ; localiza
rea fenomenelor negative și a cau
zelor ; viteza mare de transmitere ;
distanță mică între factorii de de
cizie ; evitarea paralelismelor și
transcrierilor de date ; selectivitatea
informațiilor ; cost scăzut al infor
mării ; conceperea unor circuite in
formaționale care să evite obstacolele
reprezentate de distorsiune, filtraj,
supraîncărcarea de comunicații, exis
tența rețelelor parazite ; proiectarea
formularelor, individualizarea lor ;
tipizarea informațiilor ; organizarea
circulației informațiilor pe domenii
de activitate specializate ; existența
unui grad de integrare în privința
circulației informațiilor în sistemul
întrepnndere-centrală
industrialăminister economic.
O astfel de abordare va conduce la
existența în. unitățile economice a
unui sistem informațional funcțional,
ale cărui caracteristici vor fi : flexi
bilitate mare ; furnizare de informa
ții calitativ superioare : transmiterea
de informații în timp de răspuns
minim ; continuitate în funcționare :
efectuarea prelucrărilor pe baza
stocării datelor.
Avind în vedere consecințele favo
rabile ale perfecționării sistemului
informațional asupra îmbunătățirii
sistemului de conducere a unităților
economice, opinăm că este necesar
să se treacă atît Ia nivel de ramuri,
cit șl la nivel de unități la efectuarea
unor analize critice asupra sistemu
lui informațional existent, la inven
tarierea tuturor problemelor care
prezintă deficiențe în funcționarea
acestuia, în scopul adoptării într-un
cadru sistematic a unor măsuri care
să ducă la o orientare nouă, moder
nă în acțiunile de planificare, con
ducere și organizare, la un salt ca
litativ in domeniul conducerii uni
tăților economice.

Victor MATEESCU
Academia de studii economice
din București

muncit bine, și invers, așa cum pre
vede legea, infirmarea acelora ce
nu și-au făcut datoria. Pentru câ.
in calitate de foruri supreme ale
autoconducerii muncitorești din uni
tăți. adunările generale sînt chema
te să exercite în plenul lor și func
ția de control cu care sînt învestite
de lege. De altfel, menirea adunării
generale ca instituția cea mal repre
zentativă a autoconducerii muncito
rești a fost definită cit se poate de
clar de tovarășul Nicolae Ceaușescu:
„Să facem astfel ca adunările gene
rale '— sublinia secretarul general al
partidului — să asigure dezbaterea
largă și puternică a problemelor
complexe ale dezvoltării țării, să asi
gure stabilirea măsurilor pentru buna
desfășurare a întregii activități. Să
încurajăm să se manifeste cu putere
spiritul critic și autocritic împotriva
lipsurilor și neajunsurilor. împotriva
acelor caVe nu-și îndeplinesc sarci
nile încredințate".
Aceasta înseamnă ca fiecare repre
zentant al oamenilor muncii prezent
la adunarea generală să se simtă răs
punzător pentru tot ce se dezbate
și se decide in acest for. să partici
pe cu propuneri concrete la soluțio
narea tuturor problemelor aflate în
discuție, să interpeleze — atunci cînd
e cazul — pe cei care nu clarifică
problemele sau care, sub acoperișul
conducerii colective. își ascund răs
punderile personale pentru lipsurile
existente în activitatea unităților
respective.
Adunarea generală a reprezentan
ților oamenilor muncii este un larg
for democratic de decizie colectivă.
Ceea ce înseamnă că și participarea
la dezbaterea problemelor, la funda
mentarea deciziilor trebuie să fie —
în spiritul democrației noastre mun
citorești — cit mai reprezentativă.
Subliniem această cerință întrucît. în
unele locuri, in adunări își spun
cuvintul mai mult cei care coordo
nează activitatea unității — ingineri-șefi. șefi de secții și comparti
mente — și mai puțin cei ce parti
cipă efectiv la realizarea activității
productive.
Problematica înscrisă pe ordinea de
zi a actualelor adunări generale ala
oamenilor muncii este extrem de
complexă și ea se cere analizată
cu toată judiciozitatea, spre a nu fi
supralicitate anumite probleme și
omise altele. Abordarea lor este însă
mult ușurată de faptul că pentru ac
tivitatea de îndeplinire a planului pe
acest an există orientări clare, că
problemele esențiale sînt cunoscute
și că. acum, hotărîtoare sint efortu
rile ce trebuie depuse de către fie
care colectiv pentru realizarea rit
mică. zilnică a sarcinilor de plan.
Iar adunările generale, prin dezbate
rile lor, prin programele pe care le
adoptă, trebuie să stabilească stra
tegia de muncă pentru întregul an
1988, să asigure angajarea puternică
a eforturilor tuturor oamenilor mun
cii pentru a obține tn acest an cele
mai bune rezultate din actualul cin
cinal.
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CONDUCĂTORULUI IUBIT AI PARTIDULUI ȘI AL TĂRII - PROFUND
OMAGIU, CALDĂ RECUNOȘTINȚĂ DIN PARTEA ÎNTREGULUI POPOR
în această zi aniversară, de înaltă
sărbătoare pentru întregul nostru
popor, cu cele mai alese sentimente
de stimă, respect și prețuire vă
rugăm să primiți calde și respectuoa
se urări de multă sănătate și ferici
re, de ani mulți și luminoși, plini de
satisfacții și împliniri, spre a conduce
cu aceeași neasemuită înțelepciune
și cutezanță revoluționară destinele
României socialiste spre cele mai
înalte culmi de progres și civilizație,
se arată în mesajul BIROULUI
EXECUTIV AL CONSILIULUI OR
GANIZĂRII ECONOMICO-SOCIALE.
Ne este tuturor deosebit de plăcut
ca astăzi, cu prilejul aniversării
îndelungatei dumneavoastră activi
tăți revoluționare și a zilei de
naștere, să vă aducem un fierbinte
omagiu și să vă exprimăm impreu-nă cu toți comuniștii, cu întreaga
națiune înalta noastră cinstire și
mîndrie patriotică față de mărețeie
realizări obținute de poporul român
în „Epoca Nicolae Ceaușescu“. pe
rioada celor mai profunde transfor
mări revoluționare din istoria de mi
lenii a neamului nostru.
Ne exprimăm, totodată, cu cel mai
adine respect, stima și admirația
noastră față de personalitatea de
excepție a strălucitului conducător
al partidului și statului nostru, genial
ctitor și strateg al înaintării Româ
niei moderne pe drumul victorios al
socialismului și comunismului, față
de gîndirea dumneavoastră profund
revoluționară, care asigură înfăptui
rea în țara noastră a unui cadru
organizatoric original, participarea
largă și nemijlocită a tuturor oame
nilor muncii la conducerea întregii
vieți economice și sociale, lărgirea
și adîncirea continuă a democrației
muncitorești-revoluționare.
în cele peste două decenii de cînd,
prin actul de voință unanimă a în
tregului nostru popor _ și partid,
conduceți destinele României socia
liste, țara noastră a inreg’strat rea
lizări strălucite in toate domeniile
de activitate, a promovat cu consec
vență o politică fermă de pace și
colaborare intre toate popoarele
lumii și a dobindit un deosebit
prestigiu internațional datorită acti
vității remarcabile pe care o desfășurați pentru aplicarea neabătută în
relațiile dintre state a principiilor
democratice de egalitate deplină și
respect, ale independenței și suvera
nității naționale, neamestecului in
treburile interne și avantajului
reciproc.
Vă încredințăm șl cu acest minunat
prilej, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că vom
urma neabătut înaltul și luminosul
dumneavoastră exemplu, vom acțio
na cu pasiune și hotărire revoluțio
nară și nu vom precupeți nici un
efort pentru transpunerea în viață
a istoricelor hotăriri ale Congresului
al XlII-lea și Conferinței Naționale
ale Partidului Comunist Român, a
orientărilor și prețioaselor dumnea
voastră indicații, in vederea aplică
rii ferme în viată. în toate unitățile,
a programelor privind perfecționa
rea organizării și modernizarea pro
ceselor de producție, pentru dezvol
tarea continuă a democrației muncitorești-revoluționare și întărirea
autoconducerii muncitorești, spre bi
nele și prosperitatea întregului nos
tru popor.
Marile înfăptuiri obținute în do
meniile vieții economice și socialculturale din patria noastră sînt in
disolubil legate de gîndirea politică
și activitatea dumneavoastră practică,
de contribuția de inestimabilă va
loare la făurirea României mo
derne. prospere, puternice, libere și
independente, se relevă in mesajul
MINISTERULUI AFACERILOR EX
TERNE.
Este meritul dumneavoastră istoric
de a fi fundamentat strategia parti
cipării active a României la soluțio
narea marilor si complexelor proble
me cu care se confruntă omenirea.
Eminentă personalitate a lumii
contemporane, dumneavoastră ați
dobindit un loc de cinste în rîndul
celor mai de seamă oameni politici
și de stat ai zilelor noastre, datorită
forței ideilor și inițiativelor, justeței
și umanismului acțiunilor pe plan
internațional, conferind României,
.politicii sale de pace, colaborare și
apărare a drepturilor popoarelor la
viață, la libertate un prestigiu fără
precedent.
Dumneavoastră ati oferit un pro
gram concret de acțiune pentru în
făptuirea unei lumi noi. fundamentat
pe o analiză științifică, realistă si
clarvăzătoare a marilor probleme
contemporane, cu dinamica lor. care
proiectează în perspectiva istoriei
prevalenta dreptului asupra ■ forței,
a rațiunii asupra politicii de înar
mare. a echității asupra politicii
avantajelor unilaterale.
Ne angajăm solemn ca. urmind
exemplul dumneavoastră luminos de
viață si activitate revoluționară, să
contribuim cu întreaga noastră capa
citate și putere de muncă la trans
punerea în practică a indicațiilor și
orientărilor prețioase pe care ni le
dați. pentru înfăptuirea exemplară a
sarcinilor ce ne revin din hotăririle
istorice alo celui de-al XlII-lea Con
gres si Conferinței Naționale ale
Partidului Comunist Român.

Viața și activitatea dumneavoastră
reprezintă cel mai înalt exemplu
de cutezanță revoluționară, de curaj,
devotament nețărmurit, de luptă
neînfricată pentru o Românie demnă,
liberă. independentă și suverană,
stăpină pe destinele sale, se sub
liniază în mesajul ACADEMIEI
REPUBLICII SOCIALISTE ROMA
NIA.
Știința si cultura românească se
mîndresc cu faptul că primul revo
luționar al țării, gloriosul conducă
tor al partidului și statului nostru
este. în același timp și în egală
măsură, uri cugetător de uriașă cu
prindere. rigoare și profunzime, un
om de știință care, puternic angajat
în dezvoltarea creatoare a materia
lismului dialectic și istoric, deschide
în permanență științei, gîndirii eco
nomice și social-politice noi orizon
turi. un inepuizabil izvor de idei și
concepte pentru întreaga activitate
teoretică și practică a partidului șl
statului.
Academia Republicii Socialiste
România, cel mai înalt for științific
și de cultură al țării, se mîndrește
de a vă avea în fruntea ei. ca
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calde felicitări împreună cu urările
noastre, pornite din adincul inimii,
de multă sănătate și activitate rodni
că, spre binele poporului român, spre
propășirea și gloria României socia
liste.
Intr-o însuflețitoare și patriotică
unitate de gînd și simțire cu toți fiii
României socialiste, comuniștii, toți
cei ce muncesc și trăiesc pe aceste
străvechi plaiuri românești vă
adresează, la aniversarea a peste 55
de ani de intensă și eroică activita
te revoluționară și a zilei dum
neavoastră de naștere, cele mai alese
și calde urări de fericire, sănătate
deplină, putere de muncă, viață în
delungată, pentru a conduce pe mai
departe, cu pasiune revoluționară,,
poporul nostru pe drumul luminos al
socialismului și comunismului, se
arată in mesajul COMITETULUI
MUNICIPAL DE PARTID DEJ.
Vă exprimăm, în aceste momente
de aleasă sărbătoare, mult stimate
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
sentimentele noastre de deplină sa
tisfacție. aleasă cinstire, nețărmurită
gratitudine, profundă stimă și înaltă
recunoștință pe care le nutrim față
de dumneavoastră,
marele și
înflăcăratul Erou al României, care
v-ați consacrat capacitatea și ener
gia, din fragedă tinerețe, luptei
gloriosului nostru partid pentru
libertate, dreptate socială și națio
nală, destinului socialist și comu
nist al patriei, făurind cea mai în
floritoare epocă din istoria multi
milenară a poporului român, pe
care, cu justificată cinstire și înălță
toare mîndrie patriotică, o numim
„Epoca Nicolae Ceaușescu"
Purtăm în inimi stindardul recu
noștinței și mîndriei patriotice, față
de dumneavoastră, mult stimate și
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
omul și comunistul ce întruchipați
cele mai inalte virtuți de cutezanță
revoluționară, clarviziune științifi
că, înflăcărat patriotism, care pu
neți mai presus de orice prosperi
tatea patriei și poporului, al cărui
strălucit fiu sînteți. Sintem mîndri
că astăzi România se bucură de
înaltă stimă pe meridianele lumii
datorită contribuției hotărîtoare a
dumneavoastră, luptător neobosit
pentru soluționarea problemelor ar
zătoare ce frămîntă omenirea, pen
tru dezvoltarea și întărirea relații
lor de colaborare și prietenie cu toa
te statele lumii, pentru oprirea
cursei înarmărilor și înlăturarea
pericolului nuclear, pentru reali
zarea dreptului sacru al popoarelor
la o lume mai bună și mai dreaptă,
la pace, la viață.

însuflețiți de cele mai înalte sen
timente de aleasă stimă, recunoș
tință și dragoste fierbinte pe care
vi le purtăm, mult stimate și iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă
rugăm să ne permiteți ca, în numele
oamenilor muncii din industria elec
trotehnică, electronică, de mașiniunelte și mecanică fină, să vă adre
săm, cu ocazia sărbătoririi zilei
dumneavoastră de naștere și a pes
te cinci decenii și jumătate de eroi
că activitate, cele mai călduroase
urări de sănătate, fericire și putere
de muncă pentru a ne conduce și în
continuare pe drumul luminos al
înfloririi continue a patriei noastre
socialiste — se subliniază în mesajul
adresat de MINISTERUL INDUS
TRIEI ELECTROTEHNICE.
Dorim să folosim și acest prilej
spre a vă adresa cele mai sincere
mulțumiri pentru tot ceea ce faceți
ca industria electrotehnică, pe care
dumneavoastră ați creat-o, să-și
poată îndeplini rolul încredințat,
asigurindu-vă că nu vom precupeți
nici un efort pentru aducerea la în
deplinire a orientărilor stabilite de
Congresul al XlII-lea și, insuflețitoarelor sarcini trasate de Conferin
ța Națională a Partidului Comunist
Român, pentru Înaintarea României
spre comunism.
Pornite din adincul inimii, urările
noastre de ani mulți des viață, pu
tere de muncă, de noi și strălucite
împliniri se adresează dumneavoas
tră. marele nostru conducător, emi
nent
militant
revoluționar
și
gînditor de geniu, ctitor de țară
nouă, care prin personalitatea sa
creatoare orientează magistral în
tregul nostru mers înainte spre noi
și mărețe înfăptuiri, pentru fericirea
și prosperitatea continuă a României
socialiste — se arată în mesajul
MINISTERULUI JUSTIȚIEI.
Ca slujitori ai dreptului, ne în
dreptăm gîndurile de înaltă recu
noștință pentru valoroasa și generoa
sa contribuție înnoitoare și revolu
ționară ce o aduceți la perfecțio
narea legislației socialiste, pentru a
așeza activitatea de înfăptuire a
justiției pe noi principii, care îmbină
grija față de om, umanismul socia
list cu fermitatea și intransigența
revoluționară față de toți cei care
încearcă să lovească în interesele
societății, pentru creșterea rolului
maselor de oameni ai muncii și
participării directe a acestora la în
făptuirea justiției, expresie nemijlo
cită a procesului de continuă adânci
re a democrației socialiste.
în această zi aniversară, scumpă
întregului nostru popor, strîns uniți
în jurul partidului, omagiindu-ne
conducătorul mult iubit, nu putem
avea o dorinței mai fierbinte decît
aceea de a vă încredința de voința
noastră fermă de a acționa cu toate
forțele pentru înfăptuirea neabătută
a politicii interne și externe a
partidului șl statului, a istoricelor
hotăriri adoptate la Congresul al
XlII-lea șl Conferința Națională ale
Partidului Comunist Român. a
Programului de edificare a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate
și de înaintare a României spre
comunism.

în aceste clipe de măreață sărbă
toare pentru întregul nostru popor,
cu inimile stăpinite de o profundă
emoție, exprimînd sentimentele de
nemărginită dragoste, de înaltă
stimă și profundă recunoștință ce
animă pe toți oamenii muncii din
cooperația meșteșugărească, vă ru
găm să ne permiteți să vă adresăm,
cu prilejul aniversării zilei dumnea
voastră de naștere, cele mai calde
felicitări și să vă urăm, din adincul
inimilor noastre, sănătate, fericire și
multă putere de muncă in nobila si
eroica activitate pe care o desfășurați in fruntea partidului si a tării,
pentru înălțarea României socia
liste pe noi trepte de progres
și civilizație, se subliniază în mesa
jul oamenilor muncii din UNIUNEA
CENTRALA A COOPERATIVELOR
MEȘTEȘUGĂREȘTI.
Mîndri că trăim în cea mal
glorioasă și înfloritoare perioadă din
istoria neamului românesc, vă ex
primăm in același timp, mult stima

te tovarășe Nicolae Ceaușescu, în
treaga noastră recunoștință pentru
îndrumarea și sprijinul pe care le acordați permanent cooperației meș
teșugărești, pentru prețioasele orien
tări și indicații date cu privire la
dezvoltarea și îmbunătățirea neînce
tată a activității industriei mici și
vă asigurăm că noi, toți cei ce mun
cim in acest sector al economiei na
ționale, vom acționa cu toată fermi
tatea pentru infăptuirea exemplară
a sarcinilor ce ne revin în acest an,
in intregul cincinal, din istoricele
hotăriri adoptate de Congresul al
XlII-lea, de recenta Conferință Na
țională a partidului, sporindu-ne
contribuția la înflorirea pe mai de
parte a patriei, la ridicarea continuă
a bunăstării poporului.
Strălucitele dumneavoastră acțiuni
și inițiative de pace, chemările adre
sate popoarelor, tuturor forțelor pro
gresiste. purtătoare ale noului în
istorie, de a-și intensifica și uni eforturile în lupta pentru înfăptuirea
dezarmării, in primul rînd a dezar
mării nucleare, a păcii. înțelegerii si
colaborării egale între toate națiuni
le, constituie o contribuție de ex
cepțională însemnătate la apărarea
dreptului vital al oamenilor la in
dependență și pace, la cauza făuririi
unei lumi fără arme si fără războaie
— se menționează în telegrama CO
MITETULUI NAȚIONAL PENTRU
APARAREA PĂCII. Aceste inițiati
ve si acțiuni de o covirsitoare im
portanță pentru destinele lumii con
temporane au avut si au un profund
răsunet în rîndurile organizațiilor și
mișcărilor pentru pace, ale cercu

păcii, a făcut ca România să devină,
în perioada care a trecut de la
Congresul al IX-lea al partidului, un
nume cunoscut și respectat pe toate
meridianele lumii, se menționează
în mesajul MINISTERULUI MI
NELOR. Acest înalt prestigiu si aces
te realizări istorice poartă amprenta
inconfundabilă a gîndirii si acțiu
nii dumneavoastră revoluționare,
profund originale și cutezătoare,
înalta dumneavoastră pildă de
dăruire patriotică și revoluționară,
energia clocotitoare cu care militați
pentru ridicarea patriei pe noi
culmi de progres și civilizație socia
listă. forța mereu înnoită cu care
luptați pentru o lume mai bună și
mai dreaptă sînt pentru noi un
imbold permanent pentru a munci
mai bine, pentru a ne angaja plenar
în înfăptuirea sarcinilor care ne
revin.
Animați de spiritul revoluționar,
de înalta răspundere patriotică în
care s-au desfășurat lucrările Confe
rinței Naționale a partidului
din
decembrie 1987. toți oamenii muncii
din industria minieră, călăuziți de
excepționalele dumneavoastră in
dicații și orientări, vă încredințează
că vor acționa exemplar pentru în
deplinirea sarcinilor de plan, pentru
realizarea integrală a programelor
de investiții și de modernizare a
activității din sectorul minier, că vor
munci astfel îneît rezultatele muncii
lor să se situeze la un nivel ca
litativ superior.
înscrisă cu litere de aur în Istoria
națională și în conștiința poporului
român, această zi aniversară ne ofe

istorice, pentru educarea patriotică
a tineretului, a tuturor oamenilor
muncii.
Marile succese obținute de poporul
român sub conducerea partidului, a
dumneavoastră pensonal, pe drumul
edificării socialismului își află o
admirabilă încununare in transfor
mările înnoitoare, profunde pe care
le-a cunoscut România socialistă,
liberă, independentă și suverană, în
deosebi după Congresul al IX-lea al
Partidului Comunist Român — se
arată în telegrama oamenilor mun
cii de la ÎNTREPRINDEREA DE
ȚEVI „REPUBLICA", din Capitală.
Acum, la aniversarea zilei dum
neavoastră de naștere și împlinirea
a peste 55 de ani de activitate re
voluționară. îngăduiți-ne să vă asigurăm, mult iubite și stimate to
varășe secretar general, că nu vom
precupeți nici un efort în vederea
mobilizării noastre exemplare pen
tru transpunerea în viață a Pro
gramului partidului, a hotărîrilor
celui de-al XlII-lea Congres al
Partidului Comunist Român, precum
și a sarcinilor ce ne revin din ma
gistralul Raport prezentat de dum
neavoastră la Conferința Națională
a partidului șl ne angajăm să înde
plinim în cele mai bune condiții
sarcinile de plan pe anul 1988, con-comitent cu reducerea continuă a
consumurilor de metal, energie elec
trică si combustibil.
O atenție deosebită vom acorda în
acest sens aplicării consecvente in
practică a programelor de organiza
re și modernizare a producției in
vederea realizării sarcinilor de creș
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tovarășului Nicolae Ceaușescu, față de strălucitul
exemplu al vieții sale consacrate cu nețărmurită

dăruire progresului patriei și poporului, înaltelor

idealuri ale socialismului și comunismului.
• Deplin angajament patriotic de a continua

neabătut, în strinsă și indestructibilă unitate,
îndeplinirea mărețelor obiective hotărite de Con
gresul al XlII-lea și Conferința Națională ale

partidului.
rilor largi ale opiniei publice mon
diale.
însușindu-ne aprecierile realiste șl
mobilizatoare, analizele profund ști
ințifice privind evoluția si tendințele
vieții internaționale, concluziile op
timiste și chemările vibrante la ac
țiune formulate de dumneavoastră,
vă asigurăm, mult stimate și iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că.
urmîndu-vă exemplul de neabătută
dăruire și profund devotament, de
autentic , umanism și spirit revo
luționar. ne vom consacra toate for
țele pentru înfăptuirea cu consec
ventă a politicii interne și externe
a României socialiste, ne vom spori
contribuția la promovarea și înfăp
tuirea idealurilor de pace, indepen
dență și colaborare între popoare,
la lupta pentru edificarea unei lumi
mai bune și mai drepte.

O dată cu întreaga tară vă adresăm,
mult stimate si iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu. un vibrant oma
giu îndelungatei dumneavoastră ac
tivități revoluționare. înțeleptului
conducător al partidului si al țării,
eminent militant comunist si lumi
nat patriot, erudit gînditor umanist,
care cu clarviziune si fermitate re
voluționară acționați pentru edifica
rea socialismului si comunismului in
România, pentru triumful cauzei
păcii în întreaga lume, se subli
niază în mesajul ACADEMIEI DE
ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI SILVICE.
Exprimîndu-ne mîndria de a fi
contemporani cu dumneavoastră,
mare Erou între eroii neamului,
ilustră personalitate intrată în con
știința contemporaneității ca strălucit
promotor al idealurilor de libertate
și independentă ale popoarelor, de
înțelegere, colaborare internațională
și pace în lume, cercetătorii si
toti oamenii muncii din cercetarea
științifică din agricultură, silvicul
tură, industria alimentară și gospo
dărirea apelor își exprimă profunda
recunoștință pentru activitatea neo
bosită și contribuția dumneavoastră
hotărîtoare la elaborarea si înfăptui
rea politicii interne si externe a
partidului si statului nostru, la fun
damentarea planurilor și programe
lor de dezvoltare economico-socială
a tării.
Susținînd cu gîndul și cu fapta în
treaga dumneavoastră activitate în
slujba păcii si construirii unei lumi
mai drepte si mai bune, pentru
dezarmare, colaborare si cooperare
între popoare, ne angajăm solemn
în fața partidului, a dumneavoastră,
mult stimate si iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că. împreună cu
întregul popor, vom munci cu toată
răspunderea, cu abnegație patriotică
și elan revoluționar pentru înfăp
tuirea neabătută a hotărîrilor Con
gresului al XlII-lea si Confe
rinței Naționale ale partidului, con
tribuind cu noi și mărețe realizări
la modernizarea și dezvoltarea arriculturii, la progresul și înflorirea
patriei noastre socialiste, la triumful
socialismului si comunismului.

împreună cu toți oamenii muncii
din tară, minerii vă aduc omagiul
lor de mulțumire și respect pentru
activitatea cu adevărat eroică pe
care o desfășurați în fruntea parti
dului și țării, pentru contribuția de
inestimabilă valoare pe care o adu
ceți la elaborarea si înfăptuirea po
liticii interne și externe a Româ
niei socialiste. Traducerea neabătu
tă în fapt a acestei politici, prin
edificarea unei economii modeme,
puternice și armonios dezvoltate,
precum și prin promovarea unei po
litici externe de fermă angajare în
favoarea colaborării, dezarmării și

ră un minunat prilej pentru a na
exprima, încă o dată, din adîncul
inimilor, nețărmurita dragoste și
fierbintele devotament față de
partid, țară și popor, față de dum
neavoastră. mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu. strălucit
conducător al partidului și statului
nostru, patriot înflăcărat și revolu
ționar
neînfricat.
personalitate
proeminentă a lumii contemporane,
de numele căruia sînt indisolubil
legate toate marile izbînzi din pe
rioada de aproape un sfert de veac
de renaștere a patriei noas
tre socialiste, numită cu alea
să cinstire și vie recunoștință
„Epoca Nicolae Ceaușescu", se relevă
în mesajul MARELUI STAT MAJOR.
Răspunzind înaltei griji cu care vă
preocupați de dezvoltarea economicosocială a tării, de întărirea capacită
ții sale de apărare, de pregătirea
de luptă și politică, de înzestrarea
armatei potrivit cerințelor doctrinei
militare naționale — al cărei fonda
tor strălucit sînteți — comuniștii. în
tregul personal al Marelui Stat Ma
jor. asemenea tuturor ostașilor țării,
de la soldat la general, își reîn
noiesc angajamentul solemn de a-și
dărui toată energia, priceperea șl
puterea de muncă îndeplinirii exem
plare a politicii interne și externe
a partidului și statului nostru, a
tuturor sarcinilor ce ne revin din
Directiva privind pregătirea de luptă
și politică, pentru ca armata, îm
preună cu întregul popor, să fie gata,
în orice moment, să apere cuceririle
revoluționare, independența și inte
gritatea teritorială a României so
cialiste.
Din posturile datoriei fată de
partid, patrie și popor vă rugăm să
primiți onorul nostru ostășesc : ..Să
trăiți. tovarășe comandant suprem !“.
Această aniversare ne oferă pri
lejul de a aduce un nou și fierbinte
omagiu activității dumneavoastră
desfășurate în domeniul teoriei ști
ințelor sociale, prin care ati redat
poporului român adevărata sa isto
rie — se relevă în mesajul colecti
vului MUZEULUI DE ISTORIE A
PARTIDULUI COMUNIST, A MIȘ
CĂRII REVOLUȚIONARE ȘI DE
MOCRATICE DIN ROMANIA. Mo
numentala dumneavoastră operă teo
retică. ideologică și politică, mult
stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, constituită in
tr-un izvor de inspirație și orienta
re de inestimabilă valoare spre în
țelegerea prezentului socialist cu
realizările sale revoluționare și a
viitorului comunist, a deschis cu în
drăzneală și fermitate noi orizon
turi istoriografiei și muzeografiei ro
mânești.
Pornind de la adevărul formulat
de dumneavoastră, mult stimate și
iubite tovarășe secretar general, că
„nimic nu se poate construi ignorind trecutul", oamenii muncii din
muzeul nostru, una din primele
instituții de cultură șl propagan
dă a istoriei ctitorite în „Epoca
Nicolae Ceaușescu", fac din de
monstrarea adevărului istoric un
puternic instrument de educare pa
triotică a întregului popor.
Exemplul vieții dumneavoastră,
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
patriotismul fierbinte și pilduitoarea
activitate pe care. încă din anii ti
nereții, ați desfășurat-o în mișcarea
comunistă revoluționară. In lupta
antifascistă și antirăzboinică, pen
tru apărarea independenței, integri
tății teritoriale și suveranității
României constituie pentru colecti
vul nostru puternice îndemnuri de
iubire a trecutului, prezentului și
viitorului României, de aprofundare
și înfățișare obiectivă a proceselor

tere a productivității muncii ce ne
revin pe acest an și pe întregul cin
cinal, asigurînd astfel creșterea în
ansamblu a eficientei economice a
întreprinderii. întregul colectiv de
oameni ai muncii din întreprinderea
de țevi „Republica" vă adresează cu
acest prilej, din adîncul inimii, o
dată cu cele mai vii șl calde sen
timente de recunoștință, urarea mun
citorească, fierbinte, de viață lungă,
multă sănătate, fericire și putere de
muncă, spre a ne conduce mai de
parte pe drumul luminos al făuri
rii societății socialiste multilateral
dezvoltate, spre comunism.

Această zi de mare sărbătoare pen
tru întreaga țară este încă un pri
lej de a exprima toată admirația și
recunoștința noastră pentru În
delungata dumneavoastră activitate
revoluționară, pentru vasta și
neobosita muncă pe care o desfă
șurat! zi de zi. cu exemplară dă
ruire patriotică, pentru propășirea
națiunii noastre socialiste, pentru afirmarea României ca țară liberă șl
independentă, demnă și egală in
drepturi față de toate țările lumii —
se arată în mesajul COMITETULUI
PENTRU PROBLEMELE CONSI
LIILOR POPULARE.
In aceste zile de profundă și vie
efervescentă creatoare de început de
an. cu prilejul aniversării zilei dum
neavoastră de naștere, noi. lucrăto
rii Comitetului pentru Problemele
Consiliilor Populare și ai tuturor
organelor locale ale puterii și ad
ministrației de stat, dorim să vă aducem cele mai calde și vii mul
țumiri. întreaga noastră gratitudine
pentru indicațiile și orientările cla
re, deosebit de prețioase, pe care nl
le dați în permanență. întreaga or
ganizare și activitate a consiliilor
populare, fundamentată pe geniala
dumneavoastră concepție revolu
ționară, pe principii și norme noi,
a condus la transformarea acestora
în cele mai autentice șț democra
tice organe de conducere a activi
tății locale de stat, strîns legate de
masele largi de oameni ai muncii.
Urmînd neabătut orientările și în
demnurile dumneavoastră, actionind
cu răspundere sporită pentru exer
citarea atribuțiilor conferite de lege
și îndeplinirea sarcinilor care le
revin din documentele de partid și
legile statului, consiliile populare
și-au sporit an de an contribuția la
înfăptuirea politicii partidului si sta
tului de dezvoltare economico-socia
lă armonioasă, echilibrată a zone
lor tării, a tuturor unităților administrativ-teritoriale, la înflorirea orașelor și satelor patriei, la creșterea
calității vieții tuturor locuitorilor.
Dînd expresie sentimentelor de
nețărmurită dragoste si admirație,
de înaltă prețuire si profund res
pect. colectivul nostru de oameni ai
muncii își îndreaptă spre dumnea
voastră cele mai alese gînduri si
simțăminte, dorindu-vă din toată
inima, cu ocazia sărbătoririi zilei
dumneavoastră de naștere si a peste
55 de ani de activitate revoluționa
ră. cele mai calde urări de fericire,
ani multi si luminoși în deplină să
nătate si putere de muncă, se relevă
în mesajul INSTITUTULUI DE
CERCETĂRI CHIMICE — ICECHIM.
Strălucita pildă de muncă si de
viată pe care dumneavoastră, mult
iubite tovarășe secretar general. îm
preună cu mult stimata tovarășă
Elena Ceausescu, o oferiți Întregului
popor constituie pentru noi. colec
tivul de oameni ai muncii de la
Institutul de cercetări chimice —
ICECHIM-București. un putemia
imbold de a acționa în continuare,
cu înaltă responsabilitate si elan re

voluționar. pentru a ne situa întot
deauna în primele rinduri ale cer
cetării științifice românești.
In aceste momente aniversare, cînd
întregul nostru popor omagiază per
sonalitatea dumneavoastră, ne expri
măm totala adeziune fată de politi
ca internă si externă a partidului și
statului nostru, ne angajăm solemn
să muncim fără preget, cu fermita
te si responsabilitate comunistă, să
punem intreaga noastră putere de
muncă si creație in slujba înfăptui
rii istoricelor hotăriri ale Congresu
lui al XlII-lea si Conferinței Națio
nale ale partidului.

Aniversarea zilei dumneavoastră
de naștere — a celui mai iubit fiu
al poporului român — constituie pen
tru întreaga națiune o sărbătoare
emoționantă, cînd cu toată căldura
inimii vă exprimăm gîndurile si sen
timentele de stimă, recunoștință si
angajare de a munci cu mai multă
eficiență în detașamentul puternic
al clasei muncitoare, uniți in jurul
partidului, al dumneavoastră, stima
te conducător, hotărîti să realizăm
mărețele idealuri de veacuri ale po
porului — se subliniază in telegra
ma colectivelor de oameni ai mun
cii din CENTRALA INDUSTRIEI
CONFECȚIILOR BUCUREȘTI.
Ne înscriem printre colectivele
care au beneficiat de grija si îndru
marea dumneavoastră permanentă si
directă. în cadrul amplului dialog pe
care îl purtați cu poporul, dovedind
prin cuget si fapte că socialismul se
construiește cu poporul, pentru po
por. Sînt încă vii în memoria noas
tră momentele recentei, vizite a dum
neavoastră în mijlocul oamenilor
muncii din întreprinderea de con
fecții si tricotaje București si vă asigurăm că sintem hotărîti să ur
măm neabătut indicațiile si orientă
rile formulate de dumneavoastră cu
acest prilej, pentru a îndeplini an
gajamentul luat, ca anul 1988 să fie
an de vîrf în realizările colectivu
lui nostru de oameni ai muncii.
Mulțumindu-vă pentru tot ce ați
făcut si faceți spre binele si feri
cirea poporului român, vă urăm din
adincul inimilor să trăiți ani multi
si fericiți. împreună cu toți cei ce vă
sint dragi. în deplină sănătate si pu
tere de muncă, pentru a conduce cu
strălucire si cutezanță scumpa noas
tră patrie pe mal departe. Pe dru
mul făuririi luminosului ei destin
socialist si comunist
In profundă unitate de simțire si
gindire. intregul nostru partid si po
por trăiesc in aceste zile un Înălță
tor jubileu, omagiind fierbinte, din
adincul inimii, pe marele său fiu si
conducător cu prilejul aniversării a
peste cincizeci si cinci de ani de
eroică activitate revoluționară si a
zilei sale de naștere — se arată în
telegrama oamenilor muncii din CEN
TRUL NAȚIONAL DE FIZICA.
„Epoca Nicolae Ceaușescu" este
înainte de toate timpul marilor cti
torii. ce îmbracă cu o minunată cu
nună de trainice zidiri si prestigioa
se împliniri întreaga față a pămîntului românesc, menite să facă mai
bună si mai luminoasă viata po
porului nostru, să contribuie la ri
dicarea României pe treptele cele
mai înalte de civilizație si progres.
La acest ceas de vibrantă trăire
patriotică, ne angajăm în fata dum
neavoastră. mult iubite si stimate
tovarășe Nicolae Ceausescu, a tova
rășei Elena Ceaușescu. președintele
Consiliului Național al Științei si
InvățămîntuluL să nu precupețim
nici un efort, să acționăm în mod
exemplar pentru îndeplinirea la ter
men si in cele mai bune condiții a
tuturor obiectivelor ce ne revin din
documentele istoricului Congres al
XlII-lea si Conferinței Naționale ale
Partidului Comunist Român.
Toți oamenii muncii, cadrele di
dactice. studenții, inginerii, cercetă
torii. personalul tehnico-administrativ vă exprimă cele mai sincere fe
licitări. alese urări de sănătate, fe
ricire. viată îndelungată si noi reali
zări in vasta activitate ce o desfăsurati cu pilduitoare dăruire si în
flăcărare revoluționară pentru pro->
pășirea României socialiste, creș
terea bunăstării sl nivelului de trai
al poporului, pentru afirmarea tot
mai puternică a tării noastre pe arena internațională, pentru înțelege
re si cooperare între popoare, pen
tru pace, se spune în telegrama IN
STITUTULUI AGRONOMIC „NI
COLAE BALCESCU".
Ca rezultat al gîndirii dumnea
voastră creatoare, dispunem astăzi
de o concepție proprie, originală,
fundamentată științific. în deplină
concordantă cu cerințele zilelor
noastre si ale societății românești,
de modernizare a agriculturii, inclu
siv a invătămintului superior agro
nomic. Strateg genial al noii calități
a învățămîntului românesc, exem
plul dumneavoastră constituie pen
tru noi toti o mîndrie si o îndato
rire patriotică în a urma neabătut
indicațiile dumneavoastră privind
înfăptuirea noii revoluții agrare, de
a moderniza in ritm susținut învătămîntul superior agricol, de a rea
liza integrarea organică a învătămîntului cu cercetarea si producția.
La fericita aniversare a zilei dum
neavoastră de naștere, vă adresăm
cele mai calde urări de sănătate si
viată lungă spre binele si fericirea
întregii noastre națiuni, spre gloria
și propășirea patriei noastre, care
înaintează pe drumul făuririi socia
lismului si comunismului.
Sărbătoare a întregii noastre na
țiuni, ziua de 26 ianuarie este și
pentru oamenii de muzică un simbol
de istorie glorioasă, o filă de aur în
cartea neamului românesc, un mo
ment înălțător, care ne umple ini
mile de mîndrie patriotică — se spu
ne în telegrama UNIUNII COMPO
ZITORILOR ȘI MUZICOLOGILOR
DIN
REPUBLICA
SOCIALISTA
ROMANIA.
Din opera strălucită și din pildui
toarea dumneavoastră muncă și
luptă am învățat să punem mai pre
sus de toate dragostea de patrie,
cultul valorilor istoriei naționale,
cunoașterea vieții și realizărilor po
porului. idealurile păcii și priete
niei intre popoare, mîndria de a ne
afirma ca o națiune liberă și demnă,
cu neînfrînta voință de independen
tă si progres. Acest înălțător pro
gram desprins din activitatea revo
luționară pe care ați desfășurat-o
timp de peste cinci decenii și ju
mătate, precum și din prodigioasa
dumneavoastră gindire teoretică con
stituie chezășia progresului culturii
noastre muzicale, șansa perenității
operelor zămislite și promovate în
epoca cea mai fertilă din întreaga is
torie națională, care poartă pe
bună dreptate numele de „Epoca
Nicolae Ceaușescu".
Cu un sentiment de deplină anga
jare de a ne spori aportul în cadrul

generos al Festivalului național
„Cîntarea României", emulație fără
precedent a creativității românești,
vă adresăm, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, cele mai calde
urări de sănătate, de viață îndelun
gată și putere de muncă, spre gloria
și fericirea poporului român, spre
ridicarea patriei pe noi culmi de
civilizație materială și spirituală.

Incrustată cu slove de aur în isto
ria patriei si în conștiința poporului
român, această mare zi aniversară
ne oferă prilejul ca, alături de în
treaga noastră națiune socialistă, să
aducem un fierbinte si înalt omagiu
personalității dumneavoastră proemi
nente. de patriot si revoluționar
înflăcărat, de erou cu aură legen
dară intre eroii neamului, arhitect și
ctitor al României moderne, se relevă
în mesajul UNIUNII NAȚIONALE
A COOPERATIVELOR AGRICOLE
DE PRODUCȚIE.
Vă încredințăm, mult stimate și
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
că. însuflețiți de luminosul exem
plu al vieții si activității dumnea
voastră. de înaltele aprecieri ne care
le-ati dat și le dați cu privire la ro
lul avut de țărănime de-a lungul is
toriei neamului românesc, de grija
statornică pe care o purtați dezvol
tării agriculturii si înfloririi satului,
de însufletitoarele chemări ne care
Ie-ăti adresat de la înalta tribună a
Conferinței Naționale a partidului,
țăranii cooperatori, toti cei ce plă
mădesc din muncă si neodihnă pli
nea tării, se află trup si suflet ală
turi de partid, de dumneavoastră, si
sînt ferm hotărîti să înfăptuiască
neabătut obiectivele noii revoluții
agrare.
Situînd permanent în centrul acti
vității noastre tezele, orientările si
indicațiile de mare valoare teoretică
si practică formulate de dumnea
voastră la recentul forum' al comu
niștilor români, vă asigurăm, mult
stimate si iubite tovarășe secretar
general, că țăranii cooperatori vor
munci cu abnegație si dăruire revo
luționară pentru transpunerea întoc
mai in viată a hotărîrilor Congresu
lui al XlII-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului, pentru obți
nerea unor producții agricole mari
și eficiente, la nivelul cerințelor noii
revoluții agrare, pentru creșterea
neîncetată a aportului agriculturii
cooperatiste la dezvoltarea de an
samblu a patriei.

Aniversarea zilei dumneavoastră
de naștere se constituie într-o alea
să sărbătoare a întregii țări, care-și
omagiază conducătorul, erou între
eroii neamului, pentru îndelungata
și rodnica sa activitate revoluționa
ră pusă în slujba luptei pentru înăl
țarea României socialiste pe culmile
progresului și civilizației, se spune
în mesajul MINISTERULUI EDU
CAȚIEI ȘI ÎNVĂȚAMÎNTULUI.
Mindri de grandioasele realizări
obținute de poporul român, sub con
ducerea dumneavoastră clarvăzătoa
re, care au schimbat din temelii chipul
întregii țări, dîndu-1 strălucire și
măreție, cadrele didactice, elevii șistudenții de pe întreg cuprinsul
țârii aduc prinosul lor de recuriOștință celui care, prin cutezanță re
voluționară. dinamism și dăruire,
conduce cu fermitate și dîrzenie
destinele întregii națiuni spre telu
rile înscrise in luminosul Program
al Partidului Comunist Român de
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a
României spre comunism.
Beneficiind de orientările si indi
cațiile dumneavoastră, de îndemnu
rile de a acționa în chip revoluțio
nar si de'îndrumarea permanentă a
tovarășei academician doctor inginer
Elena Ceaușescu. președintele Con
siliului Național al Științei și Invățămîntului, conștienți fiind de ma
rile răspunderi ce le are invățămintul de toate gradele pentru formarea
de cadre bine pregătite necesare
întregii activități economicb-sociale
a tării, vă asigurăm și cu acest pri
lej. mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că slujitorii șco
lii. tineretul studios nu vor precu
peți nici un efort pentru a îndeplini
cu cinste sarcinile ce le revin, aducîndu-și partea lor de contribuție la
complexul proces de dezvoltare im
petuoasă a României socialiste.
In această luminoasă zi de sărbă
toare. în ziua cind partidul, poporul
vă sărbătoresc ca pe marele si stră
lucitul erou al patriei socialiste, cu
prilejul împlinirii a șaptezeci de ani
de viată si a peste 55 de ani de
pilduitoare activitate revoluționară,
îngăduiți-ne. mult iubite si stimate
tovarășe Nicolae Ceausescu, să evo
căm luminosul dumneavoastră exem
plu de dăruire patriotică, abnegație
si pasiune revoluționară, clarviziunea
si cutezanța comunistă ce vă carac
terizează. izvorînd din nețărmurita
încredere în capacitatea creatoare a
poporului nostru, din identificarea
profundă cu aspirațiile sale cele mai
înalte. în anii de neîntreruptă si În
delungată activitate revoluționară pe
care i-ati dedicat triumfului idealu
rilor socialiste. înălțării patriei ne
noi și mărețe culmi de civilizație
și progres, se subliniază în mesajul
CONSILIULUI ZIARIȘTILOR DIN
REPUBLICA SOCIALISTA ROMA
NIA. Schimbările calitative care a_u
avut loc în societatea românească,
cu deosebire în perioada inaugurată
de istoricul Congres al IX-lea al
partidului, de cind cu clarviziune si
geniu politic conduceți destinele pa
triei. abordarea intr-un spirit nou a
problemelor strategice ale edificării
noii orinduiri poartă amprenta pu
ternicei dumneavoastră personalități
revoluționare, gîndirii prospective si
acțiunii dumneavoastră cutezătoare.
Acțiunile si inițiativele României
socialiste, activitatea dumneavoastră
susținută. multilaterală au fost si
sînt orientate în mod consecvent spre
asigurarea păcii și înfăptuirea dezar
mării. afirmarea cu putere a drep
tului inalienabil al fiecărui popor de
a-și alege si stabili în mod liber ca
lea dezvoltării sale, de a-sl decide
singur destinele.
Vă asigurăm, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceausescu, că urmind lumi
nosul dumneavoastră exemplu, pre
țuind în cel mai înalt grad dăruirea
fără seamăn cu care. împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu. acționați
Pentru înfăptuirea politicii partidu
lui. pentru noile împliniri socialiste,
ne vom îndeplini cu cinste misiunea
de nobilă răspundere ce ne revine,
muncind cu pasiune comunistă, re
voluționară pentru ca presa noastră
— în spiritul pretiâaselor dumnea
voastră orientări si îndemnuri
profund patriotice — să contribuie
tot mai activ la unirea si mobilizarea
energiilor creatoare ale întregului
popor în măreața operă de înfăptuire
a istoricelor obiective ale Congresu
lui al XlII-lea si Conferinței Națio
nale ale partidului.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

O viață exemplari de militant patriot, dăruita canei partidului, poporului, socialismului

EPOCA DE
Expoziția .națională omagială re
constituie. in imagini sugestive,
momente cu înalte semnificații ale
istoriei românești contemporane,
etape ale procesului revoluționar
neîntrerupt prin care trece socie
tatea noastră, secvențe memorabi
le din activitatea secretarului general al partidului, tovarășul'
Nicolae Ceaușescu. Evocind aceste
momente de istorie contemporană
a României, expoziția omagiază
exemplara dăruire patriotică si pa
siunea revoluționară, gindirea vi
zionară și cutezanța comunistă ale
militantului revoluționar care s-a
identificat cu aspirațiile cele mai
înalte ale poporului său. de dez
voltare liberă și independentă, de
afirmare plenară a capacităților
sale creatoare.
Pe această identitate de voință
și acțiune dintre partid și popor
s-a clădit, in acești ani, a dobindit
maturitate și trăinicie în etapele
succesive ale procesului revoluțio
nar, unitatea social-politică a na
țiunii noastre socialiste. Ea con
stituie azi un puternic catalizator
al eforturilor creatoare ale tuturor
oamenilor muncii, o forță dinami
zatoare a dezvoltării societății
noastre.
Unitatea poporului in jurul parti
dului, al Programului său probea
ză în modul cel mai elocvent în
deplinirea rolului său de centru
vital al întregii societăți. Subli
niind încă o dată acest principiu
fundamental,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu arăta în Rapor
tul Ia Conferința Națională că
partidul reprezintă centrul vital al
națiunii noastre, de la care radiază
lumina, gindirea creatoare ce
călăuzesc înaintarea fermă a po
porului nostru pe drumul socialis
mului și comunismului. Această
realitate politică este ilustrată în
expoziție cu cifre semnificative
care relevă creșterea puternică a
rîndurilor partidului, întărirea le
găturilor sale cu masele, cu toate
clasele si categoriile sociale. în
1945 partidul număra 210 000 de
membri, iar în 1965 el ajunsese la
1 450 000 de membri. In perioada
care a trecut din anul Congre
sului al IX-lea, partidul a cres
cut numeric de două ori și jumă
tate, ajungînd la peste trei mili
oane șapte sute de mii de mem
bri. cuprinși în peste 76 000 de or
ganizații de bază. Principiul inte
grării tot mai organice a partidului
in viața societății este evidențiat in
această secțiune a expoziției prin
imagini semnificative pentru viața
politică din societatea noastră,
imagini devenite familiare ale pre
zenței secretarului general al
partidului in mijlocul colectivelor
muncitorești, la mari mitinguri or
ganizate în toate orașele țării. în
consfătuirile de lucru organizate pe
diferite domenii de activitate.
O cifră sugestivă înscrisă pe un
panou relevă că din 1965 tovarășul
Nicolae Ceaușescu a întreprins 700
de vizite de lucru în toate jude
țele țării și in Capitală. Cu aceste
prilejuri secretarul general al
partidului s-a intilnit cu muncitori,
cadre de conducere si specialiști
din 2 500 de unități de producție,
social-culturale. de învățămînt și
cercetare. Acesta este cadrul în care
este probată mereu, in planul acti
vității politice nemijlocite, al vieții,
valoarea perenă a principiului de
mocratic al construirii socialismu
lui cu poporul, pentru popor. Teza
unității indisolubile dintre proce
sul revoluționar socialist și clima
tul democratic din societate con
stituie premisa fundamentală pe
care se întemeiază concepția parti
dului nostru despre conducerea
politică a societății. Această idee
cu valoare de simbol este ilustrată
in cadrul expoziției de numeroase
imagini ale desfășurării forumuri
lor democratice ale organizațiilor
de masă și obștești. Congresul
sindicatelor, Congresul al XII-lea al
U.T.C. Conferința a XlV-a a
U.A.S.Q.R.. Conferința pe țâră a
femeilor, Congresul al III-lea al
F.D.U.S.
Este o realitate de necontestat
faptul că organismele democratice
create în perioada care a trecut de
la Congresul al IX-lea sînt. înain
te de toate, rezultatul schimbărilor
revoluționare care s-au produs in
viața economico-socială a societă
ții noastre, că iși au, deci, deter
minarea legică, obiectivă in aceste
procese care au avut loc în viața
materială a societății. Ele sînt însă
în același timp rezultatul înfăp
tuirii unui program politic înnoi
tor, al înlăturării cu curaj a dog

GUSTAV HUSAK
Președintele
Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
în numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Lao
țian. al Guvernului Republicii Democrate Populare Laos și al nostru perso
nal, vă prezentăm sincere mulțumiri dumneavoastră. Partidului Comunist
Român și poporului român, pentru urările deosebite pe care ni le-ați adre
sat cu ocazia celei de-a Xll-a aniversări a proclamării Republicii Democrate
Populare Laos.
Sintem convinși că relațiile de prietenie și colaborare dintre partidele,
guvernele și popoarele laoțian și român se vor dezvolta continuu, in inte
resul păcii și al socialismului.
Folosim această ocazie pentru a vă ura sănătate și succese din ce în ce
mai mari în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate in Repu
blica Socialistă România.

KAYSONE PHOMVIHANE
Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Popular Revoluționar Laoțian,
Președintele Consiliului de Miniștri
al Republicii Democrate Populare Laos

PHOUMI VONGVICHIT
Președinte interimar
al Republicii Democrate Populare Laos

TELEGRAMA ADRESATĂ
melor și tabuurilor ideologice pen
tru a proba înriurirea dinamizatoa
re pe care o poate avea asupra
vieții societății concepția revoluțio
nară a partidului. Toate realizările
acestor ani sint indisolubil legate
de activitatea multilaterală desfă
șurată de partid, de secreta
rul său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. in elaborarea
concepției dinamice a dezv.oltării
multilaterale a României.
O secțiune distinctă a expoziției
evidențiază rolul hotăritor al secre

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU,
de noile porturi maritime si șantie
rele navale de la Constanta si
Mangalia, de numeroase alte gran
dioase construcții industriale.
Pe o hartă a tării sînt eviden
țiate in expoziție sugestiv crește
rile înregistrate la principalii indi
catori ai dezvoltării economice, de
fiecare județ în perioada 1965—1987.
Zone rămase în urmă în trecut au
cunoscut în acești ani o sporire 'mpresionantă a forței lor economice,
concretizată în creșterea numărului
personalului muncitor în industrie.

ani de Ia istoricul Congres al IXlea. Academia Republicii Socialiste
România l-a ales pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu membru titular
si președinte de onoare al ei. O
imagine fotografică ilustrează in
expoziție acest moment emoțio
nant. Este evidențiată, de aseme
nea. în imagini sugestive, activita
tea tovarășei academician doctor
inginer Elena Ceaușescu — emi
nent om de stiintă de largă recu
noaștere internațională. — care îsi
aduce o contribuție hotăritoare la

însemnări de la Expoziția națională omagială
consacrată aniversării zilei de naștere
și a peste 55 de ani de activitate revoluționară
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu
tarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceausescu, in elabo
rarea strategiei dezvoltării multila
terale. armonioase a economiei na
ționale în perioada care a trecut de
la Congresul al IX-lea. Schimbări
le calitative care au avut loc în
acești ani în economia românească,
abordarea într-Un spirit nou a pro
blemelor strategice ale edificării
noii orinduiri poartă amprenta pu
ternicei personalități, a gindirii vi
zionare si acțiunii cutezătoare ale
tovarășului
Nicolae Ceaușescu,
omul politic a cărui neobosită ac
tivitate s-a identificat cu destinul
nou al tării.
Un citat semnificativ, reprodus
Pe unul din panouri, ilustrează ro
lul central pe care il ocupă indus
trializarea socialistă in programul
de dezvoltare si modernizare a economiei naționale : „Experiența
poporului .român, ca si istoria dez
voltării societății omenești, demon
strează că industrializarea este
singura cale care duce spre progres
si civilizație, spre ridicarea stan
dardului de viată, asigură in fapt
independenta si suveranitatea na
țională".
Capacitatea de progres a econo
miei românești, dezvoltarea rapidă
a forțelor de producție sînt ilustra
te în acești 22 de ani de istorie
contemporană de. apariția unor noi
si modeme platforme industriale in
toate județele țării, de mari unităti
ale sistemului energetic national —
hidrocentralele amplasate ne Du
năre si pe riurile interioare, ter
mocentralele de mare putere. Ca
nalul Dunăre — Marea Neagră,

a fondurilor fixe din unităti socia
liste. a producției industriale
si agricole. Numeroase fotografii
ilustrează
prezenta tovarășului
Nicolae Ceaușescu. a tovarășei
Elena Ceaușescu in mijlocul oa
menilor muncii, secvențe memora
bile ale inaugurării unor obiective
economice noi. ale muncii rodnice
a clasei muncitoare, a țărănimii, a
întregului popor. Machete și ima
gini fotografice de ansamblu ale
unor modeme unităti industriale
completează tabloul dezvoltării si
modernizării industriei si agricul
turii românești în anii „Epocii
Nicolae Ceaușescu".
Un Ioc important in strategia
dezvoltării contemporane a Româ
niei revine științei, punerii în va
loare a celor mai noi cuce
riri ale cunoașterii. Un citat sem
nificativ din lucrările tovarășului
Nicolae Ceaușescu. transcris pe
unul din panourile expoziției,
relevă teza secretarului gene
ral al partidului, potrivit căreia
nu se poate vorbi de infăptuirea
programelor de dezvoltare intensi
vă. de modernizare, fără angajarea
puternică a științei în toate dome
niile de activitate. Ca o recunoaș
tere a rolului proeminent al secre
tarului general al partidului în
elaborarea politicii de dezvoltare a
stiintei. învătămintului si culturii,
a contribuției sale hotăritoare la
înlăturarea unor șabloane de gindire si la dinamizarea cercetării în
științele sociale, la îmbogățirea
teoriei si experienței revoluționare,
în iulie 1985, la împlinirea a 20 de

conducerea si îndrumarea, la dez
voltarea si inflorirea stiintei. invătămîntului si culturii românești.
In această secțiune a expoziției
sînt. de asemenea, ilustrate oe un
panou amplele manifestări cultura
le din cadrul Festivalului națio
nal „Cîntarea României", larg ca
dru de manifestare a spiritului
creator al poporului în toate dome
niile. de participare a maselor
populare Ia viata cultural-artistică.
Șub genericul „Bunăstarea po
porului. telul suprem al politicii
Partidului" sint prezentate în ex
poziție. in machete si imagini edi
ficatoare. procesul transformării
calitative a înfățișării orașelor si
satelor tării, amplul program edili
tar care a dat un.chip nou tuturor
localităților României, noi si im
punătoare edificii de învătămînt si
sănătate, noi magazine si piețe
agroalimentare. De o atenție apar
te se bucură aici machetele reprezentind viitoarele construcții in
zona centrală a Capitalei, care cu
noaște in ultimii am o profundă
transformare urbanistică prin des
chiderea unor noi artere magistra
le. ridicarea unor edificii impună
toare si a unor noi blocuri de lo
cuințeImagini impresionante ale înfăp
tuirilor acestor ani sint reunite pe
un panou care domină fundalul acestei săli de expoziție : Hidro
centrala de la Porțile de Fier.
Transfăgărășanul. Canalul Dunăre
— Marea Neagră, metroul bucurestean. ansamblul de poduri fero
viare si rutiere si autostrada Fe
tești — Cernavodă, amenajarea

complexă a Dimboviței si noile lu
crări urbanistice din Capitală —
emblematice realizări ale celei mai
eroice epoci creatoare din istoria
României, purtind în mod legitim
numele strălucitului ei ctitor.
„Epoca Nicolae Ceaușescu".
în continuarea acestei secțiuni
tematice, consacrate infăptuirilor
obținute de poporul român sub con
ducerea partidului in perioada isto
rică inaugurată de Congresul al
IX-lea. se înscriu firesc si cele
două panouri care evidențiază per
spectivele luminoase de dezvoltare
a României socialiste, prefigurate
de Congresul al XITI-lea si de
Conferința Națională ale partidu
lui. Obiectivul fundamental stabi
lit de Congresul al XIII-lea. se
subliniază aici, ii constituie conso
lidarea realizărilor obținute pină
acum si trecerea României într-o
etapă superioară de dezvoltare eco
nomico-socială.
Cea de-a V-a Conferință Națio
nală a partidului — desfășurată
sub semnul unității depline a po
porului in jurul partidului, al
ilustrului său conducător, pen
tru infăptuirea obiectivelor sta
bilite de Congresul al XIII-lea —
a adoptat, asa cum este cunoscut,
cuprinzătoare programe de acțiune
pentru etapa următoare. Sub sem
nul adeziunii întregului nostru
popor la aceste programe de vii
tor. al legăturii strinse dintre partid
si popor, dintre conducătorul parti
dului si oamenii muncii s-au des
fășurat în aceste zile si amplele,
emoționantele si profund semnifi
cativele manifestări omagiale Prin
care întreaga tară cinstește cu sen
timente de aleasă prețuire si inaltă
recunoștință personalitatea militan
tului revoluționar, a secretarului
general al partidului, președintele
Republicii, care și-a dedicat întrea
ga viată înfăptuirii aspirațiilor de
progres si bunăstare, de libertate
si pace ale poporului român, cauzei
păcii si socialismului.
La aniversarea zilei de naștere
Si a peste 55 de ani de ac
tivitate revoluționară a tovarășului
Nicolae Ceausescu, expoziția oma
giază personalitatea strălucitului
militant revoluționar, ctitor de
țară nouă, a cărui activitate exem
plară pentru întregul partid, pen
tru întreg poporul a dinamizat
ritmul transformărilor socialiste
din țara noastră, a răspuns în
mod strălucit cerințelor istori
ce, obiective ale etapei pe care
o parcurge țara, marilor prefaceri
pe care le-a cunoscut societatea ro
mânească in perioada care a trecut
de la Congresul al IX-lea' al parti
dului. înscrisă durabil cu nume
le ctitorului ei — „EPOCA
NICOLAE CEAUȘESCU" — in con
știința poporului nostru.

Ion STANESCU
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Omul nou, umanismul revoluționar
(Urmare din pag. I)
de promovarea raporturilor armo
nioase dintre individ și societate, a
colectivismului și solidarității socia
le. Afirmarea și dezvoltarea plenară
a personalității umane au loc in ca
drul societății, în consens cu siste
mul ei de valori și norme.
Principiile umanismului socialist
— așa cum se arată în Programul
Partidului Comunist Român — con
cep omul „ca ființă socială, afiată
in strinsă legătură și interdependen
ță cu semenii săi, cu masele largi
populare. El se întemeiază pe rela
ții de colaborare și stimă reciprocă
intre toți membrii societății, pe in
terzicerea oricărei exploatări și asu
priri, pe egalitate, pe libertatea
omului de ă acționa in mod conști
ent pentru afirmarea personalității
sale, pentru făurirea propriului său
viitor. Umanismul socialist presupu
ne realizarea fericirii personale în
contextul făuririi fericirii întregului
popor. In mijlocul maselor largi
populare, personalitatea nu se pier
tie, ci se afirmă tot mai puternic,
> dată cu afirmarea intregii națiuni".
Secretarul general al partidului
lostru insistă asupra necesității injelegerii juste a esenței active, mo
bilizatoare a umanismului socialist,
fune cu toată fermitatea problema
eliminării oricărei interpretări eroiate. denaturate a nobilelor princi
pii ale umanismului, inseparabil lelate de principiile eticii și echității
ocialiste si practica democratismuui.
„Umanismul, spiritul de omenie —

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe Ceaușescu,
Vă mulțumesc sincer pentru salutările tovărășești și felicitările pe care
mi le-ați transmis cu prilejul celei de-a 75-a aniversări a zilei mele de
naștere. ‘
Apreciez in mod deosebit conferirea Ordinului „Victoria socialismului",
în care văd nu numai prețuirea activității mele, ci și expresia relațiilor
traditionale de prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist din Ceho
slovacia și Partidul Comunist Român, dintre Republica Socialistă .Ceho
slovacă și Republica Socialistă România.
Sint ferm convins că relațiile de prietenie trainică și colaborare multi
laterală dintre partidele și țările noastre se vor extinde și aprofunda in
continuare cu succes, în interesul socialismului și întăririi păcii în lume.
Folosesc acest prilej pentru a vă ura, stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. sănătate deplină și noi succese în realizarea hotăririlor
Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român.

sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu
— nu înseamnă a trece eu vederea
peste neajunsuri, peste lipsuri : dim
potrivă, aceasta impune exigență,
fermitate in respectarea legilor și
aplicarea lor".
Nu are nimic comun cu umanis
mul socialist toleranța față de ten
dințele de a fugi de muncă sau de
a da societății cit mai puțin și de a
obține cit mai mult, față de munca
de proastă calitate și față de gradul
scăzut de calificare, față de risipă
și indisciplină. în schimb, sînt in
deplin consens cu exigențele umannismului socialist crearea și menți
nerea unui curent de opinie publică
combativă față de orice manifestări
ale vechiului, dăunătoare atît colec
tivității, cit și fiecărui individ in
parte.
în
viziunea
tovarășului
Nicolae Ceaușescu. valoarea supre
mă a societății socialiste este omul,
dar nu omul în general, ci omul
care muncește și produce, care iși
pune In valoare integral capacitățile
fizice și psihice, resursele morale de
cinste, sinceritate, perseverentă, so
lidaritate, omul angrenat în totali
tatea relațiilor sociale, participant
activ la împlinirea îndatoririlor cetă
țenești. Caracterizînd esența umanis
mului socialist, exigențele și cerin
țele sale, tovarășul Nicolae Ceaușescu
arăta că. „in fond, umanismul nou
al societății noastre, care pune pe
primul plan omul, are în vedere
tocmai creșterea răspunderii pentru
viitorul patriei, pentru socialism,
pentru comunism, pentru ca omul
să fie intr-adevăr un participant ac

tiv Ia întreaga operă de făurire a
noii societăți, ca el să poată privi
întotdeauna cu mindrie la ceea ce
a făcut, să nu-i fie rușine de munca
lui, să nu dea înapoi intr-un moment
sau altul, sau atunci cind este greu
să nu caute să găsească un locșor
mai călduț, cum se spune. Umanis
mul revoluționar presupune tocmai
un om înaintat, un luptător care
este gata de orice sacrificiu, un re
voluționar in toate privințele. Numai
un asemenea umanism este revolu
ționar ! Acesta-i umanismul pe care
trebuie să-l creăm noi in România !“.
însemnele umanismului socialist
sint amplu imprimate și vieții politi
ce a țării, caracterizată printr-un
profund democratism, prin partici
parea activă, responsabilă a maselor
largi de oameni ai muncii la condu
cerea socială, de la nivelul unităților
de bază pînă la organele supreme ale
puterii de stat. Școala democrației
muncitorești socialiste, directe și re
prezentative este „absolvită" an de an
de zeci și sute de mii de oameni ai
muncii de toate profesiile, care
participă efectiv, In colectivele de
conducere, la elaborarea și reali
zarea deciziilor de interes social. Ri
dicarea la demnitatea de conducere
a propriului stat, a propriilor între
prinderi și instituții este o dovadă
a democratismului și umanismului
socialist ÎN ACȚIUNE, o șansă în
plus pentru formarea și afirmarea
personalității multilateral dezvol
tate.
O pregnantă dimensiune umanistă
ere întreaga politică externă a parti
dului și statului nostru, călăuzită de

tezele și soluțiile elaborate de
tovarășul Nicolae Ceaușescu privitor
la complexele și gravele probleme
ale situației internaționale actuale.
Situind ca valoare supremă însăși
VIAȚA, salvgardarea păcii, partidul
și statul nostru militează consecvent
pentru dezarmare, in primul rind
nucleară, pentru revenirea la cursul
destinderii, al soluționării tuturor
problemelor litigioase pe calea tra
tativelor, al renunțării la forță și'
amenințarea cu forța, pentru colabo
rare pe baza respectului independen
ței și suveranității naționale. Pacea
și colaborarea internațională, elimi
narea pericolului unui nou și distru
gător război reprezintă condiții pri
mordiale pentru realizarea aspirații
lor de libertate, progres economicosocial și uman al tuturor popoarelor.
Conștient că destinele sale se află
In miinile unui conducător înțelept,
cu simțul răspunderii istorice —
Partidul Comunist Român în frunte
cu secretarul său general — între
gul nostru popor iși manifestă din
nou acum, în momentul sărbătoresc
al aniversării zilei de naștere
a tovarășului Nicolae Ceaușescu și a
îndelungatei sale activități revolu
ționare. adeziunea fierbinte la poli
tica internă și externă a partidului,
hotărirea de a o înfăptui neabătut,
de a învinge orice greutăți, de a în
tări unitatea tuturor oamenilor mun
cii. a tuturor fiilor patriei. fără
deosebire de naționalitate. In jurul
partidului, al marelui Erou al Româ
niei socialiste, de a contribui prin
fapte de muncă la progresul neîn
trerupt al scumpei noastre patrii.

secretar general al Partidului Comunist Român,

președintele Republicii Socialiste România,

dfc participant la plenara Consiliului Național
pentru Educație Fizică și Sport
Participant» la plenară, in numele tuturor sportivilor, tehnicienilor șl
activiștilor mișcării sportive, iși exprimă, și cu acest prilej, cele mai alese
sentimente de nețărmurită dragoste și adîncă recunoștință față de dum
neavoastră, Erou intre eroii neamului, revoluționar și patriot înflăcărat,
personalitate proeminentă a lumii contemporane, făuritorul unei monumen
tale opere constructive, mărturie a celei mai glorioase epoci din multimi
lenara istorie a patriei, pe care întreaga națiune o numește, cu mindrie,
„Epoca Nicolae Ceaușescu".
Adresăm un vibrant omagiu tovarășei academician doctor inginer Elena
Ceaușescu, eminent militant al partidului și statului nostru, savant de largă
recunoaștere internațională, pentru contribuția deosebită la elaborarea și
realizarea mărețelor programe de dezvoltare economico-socială a patriei,
la inflorirea continuă a științei, invățăinintiilui și culturii românești.
Plenara vă raportează că in anul 1987 au fost obținute rezultate bune in
sportul de masă și cel de performanță. De o largă participare s-au bucurat
acțiunile din cadrul „Daciadei", amplă mișcare sportivă națională inițiată de
dumneavoastră, la care au luat parte peste 8,7 milioane de oameni ai muncii
de la orașe și sate, tineri și copii. In activitatea sportivă de performanță au
fost obținute rezultate de valoare la campionatele mondiale și europene de
seniori și juniori, Jocurile Mondiale Universitare, la jocurile balcanice și
celelalte întreceri și concursuri oficiale.
Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, așa
cum ne-am angajat in mesajul omagial pe care vi l-am adresat, cu senti
mente de fierbinte dragoste și înaltă prețuire, la aniversarea zilei dumnea
voastră de naștere și a peste 55 de ani de eroică activitate revoluționară,
sărbătoare de inimă a întregului nostru partid și popor, că vom acționa cu
toată energia pentru înfăptuirea neabătută a istoricelor hotăriri ale Congre
sului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, adueîndu-ne astfel
contribuția la ridicarea necontenită a prestigiului în lume al scumpei noastre
patrii — Republica Socialistă România.
Vineri a avut loc plenara Consi
ganizațiilor sportive din documentele
liului Național pentru Educație Fi
Conferinței Naționale a partidului.
în încheiere. într-o atmosferă de
zică și Sport, care a dezbătut obiec
vibrantă
angajare patriotică, parti
tivele mișcării sportive în anul 1988
cipanții au adresat o telegramă
și a adoptat un program de măsuri
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,
organizatorice și politico-educative
secretar general al Partidului Comu
în vederea transpunerii în viață a
nist Român, președintele Republicii
sarcinilor ce revin C.N.E.F.S. și or
Socialiste România.

vremea
Institutul de meteorologie si hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 30 ianuarie, ora 20 — 2 fe
bruarie, ora 20. în țară : Vremea va fi
în general închisă șl relativ caldă, iar
cerul mai mult acoperit.
Precipitații
mai ales sub formă de ploaie vor că
dea în majoritatea regiunilor, exceptînd nord-estuf și zona de munte, unde
se vor semnala precipitații și sub for
mă de lapoviță și ninsoare la începu
tul intervalului. Izolat, in vest și sudvest, cantitățile de ană pot depăși 10
litri pe metrul pătrat în 24 de ore.
Vîntul va sufla slab pînă la moderat,
cu unele intensificări trecătoare din
sectorul sudic în vestul și estul țării.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
între minus 4 și plus 3 grade în Mol
dova și între zero și plus 8 grade în
celelalte regiuni, iar cele maxime, în
general, între 2 și 12 grade. în Mol
dova, condiții de polei. Se va pro
duce ceată, mai ales în zonele depresionare. In București : Vremea va fi

în general închisă și relativ caldă, iar
cerul mai mult acoperit. Temporar va
ploua. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor oscila
între zero și 2 grade, iar cele maxime
între 4 șl 7 grade. Condiții de ceață.

tv
13.00 Telex
13,05 La sfîrșit de săptămînă (parțial
color)
14,45 SAptămîna politică
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19.20 Expoziția
națională
omagială.
Reportaj (color)
19.35 Teleenciclopedia (color)
20,05 Steaua fără nume (color). Emi,5;iune-concu>rs de muzică ușoară.
Etapa a Il-a
21,05 Film artistic (color). ,.Liniștea din
adîncuri“. Producție a
Casei de
filme trei.
Scenariul și regla ;
Malvina Urșianu
22.20 Telejurnal

Esențialul într-o viată de om în cîteva secvențe de viață
(Urmare din pag. I)

de oameni. Numai în ulti
mii douăzeci de ani. în
jele de laminor pentru rodnica epocă deschisă de
Combinatul siderurgic de Congresul al IX-lea.' s-au
la‘ Galați. învăța de pe creat peste 3.4 milioane
acum la liceu cind uzina noi locuri de muncă.
a trecut la alte premiere : Locuri cu meserii vechi
puternicele turbine de 330 sau noi. care au trebuit să
megawați pentru cetățile fie repede însușite. Tehni
luminii. Era la facultate, ca însă evoluează rapid,
la seral, cind s-a făcut necesitatea învățăturii, a
saltul Ia utilajele destina perfecționării profesionale
te centralei nuclearo-elec- a devenit una dintre cele
trice de la Cernavodă... mai fierbinți preocupări
Cind s-a turnat intiia lin- ale_ zilelor noastre. Să nu
gotieră de 400 de tone.... uităm : numai în perioada
L-am aflat proaspăt inginer 1965—1985 au fost introdu
cind se turna o foarte im se in fabricație. în cîmpul
portantă piesă-unicat. evi industriei românești, nu
dent ! — destinată utilării mai puțin de 35 000 mașini
moderne a uzinei „Progre și utilaje, aparate și insta
sul" din Brăila. îi spu lații și au fost aplicata
nem :
peste 12 000 tehnologii.
inexistente în
— Pînă acum ați avut Produse
parte de un drum de neîn 1965 ocupă azi un loc im
portant
în
nomenclatorul
treruptă învățătură.
intern și la export. Intre
— Pină acum ? Eu nu-mi acestea
: calculatoarele evăd mai departe decît tot lectronice,
instalații com
numai și numai un drum plexe de foraj, sonde de
de muncă și de învățătu țiței și gaze, platforme de
ră. Este destinul nostru, al
marin, nave de mare
milioanelor de oameni, foraj
tonaj, avioane și elicopte
care trăim ritmurile atit re. oțeluri de convertizor,
de dinamice, de progres, roboti industriali, locomo
ale României...
tive electrice, produse chi
Un destin colectiv, așe mice complexe etc. Iată
zat temeinic sub semnul, doar o parte din argumen
învățăturii. în activitatea tele destinului colectiv asocial-economică a Româ flat sub semnul învățătu
niei sînt cuprinși In pre rii. Mai mult ca orieînd.
zent aproape 11 milioane In epoca noastră verbul

a progresa se conjugă cu
a învăța. Sînt termenii in
separabili in ecuația civi
lizației socialiste, ai aspi
rației noastre de mai bine.
...Scriam in 1970 : „Tra
versăm peste -casa» lui
Alexandru Pupăză. Apa
fîntînii. spre care țipau
copiii să audă ecourile, a
fost azvirlită din rosturile
ei. afară. Adincurile s-au
răsucit, s-au contorsionat,
călcind legile firii... într-o
parte, plita rece. O cofă
de apă a ajuns in știrbătura gardului... în via de
alături. încă neatinsă de
alunecarea dealului, il aflăm pe fratele lui Alexan
dru Pupăză. «O să aveți
o recoltă frumoasă-, -Păi,
pentru ce mă lupt ?» Aici,
la Lacul lui Baban, cuvin
tele -mă lupt»
spun
enorm...".
Ce se întlmplase 1 O alunecare de teren la Lacul
lui Baban, așezare subcolinară in județul Vrancea,
și satul a trebuit... să se
mute la cimpie. Un număr
de 172 familii au găsit loc
de noi rădăcini și de tul
burătoare umanitate la
cițiva kilometri, tot în ju
deț, la Gugești. Reporterul
a mers peste ani acolo, și
între cei cu care a stat de
vorbă s-a aflat si Mărgă
rit Chioveanu care atunci,
în 1970, avea doar cițiva

ani. ..Ce mal ții minte din
intimplarea prin care ați
trecut ?“ „Locul de casă
care a -fugit» și, apoi, un
cort". „Numai atît ?“ „Și
un om. Lucra pe tractor,
să netezească pămîntul
răscolit. Tata zice că omul
ăsta este acum inginer la
I.A.S.".
Din încercarea de acum
17 ani. atit decupează me
moria lui Mărgărit : un loc
de casă care fuge, un cort
unde a primit adăpost și
chipul unui om...
„Dar de aici, din vatra
Gugeștilor, ce ții minte
mai întii și intii ?“ ..Păi,
tot un om. Care aducea
pietriș și ne ajuta să ri
dicăm casa. Era inalt. cu
ochii negri. Mereu cu zîmbetul pe buze. De asta
m-am și împrietenit cu
el...“.
O casă care nu mai e...
Altă casă care se ridică...
Un om... și încă un om...
Cu un nelipsit zimbet pe
buze...
Picătură din imensul ocean de umanitate socia
listă a țării. De întrajuto
rare și solidaritate. O ase
menea forță, clădită trai
nic în anii noștri, se poate
încumeta să înfrunte —. și
înfruntă, cum am văzut 1
— și „jocul destinului și
valurile mării...".
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MESAJE, DE FEUCIȚAȚE DE_PEȘTE HOTARE
ADRESATE PREȘEDINTELUI N[COLAE CEAUȘEȘCU
Domnului NICOLAE CEAUȘEȘCU

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Președintele Republicii Socialiste România

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Cu această ocazie deosebită, care marchează cea de-a 70-a ani
versare a zilei dumneavoastră de naștere, am plăcerea să vă trans
mit felicitările cele mai călduroase și cele mai bune urări de să
nătate și fericire.
Permiteți-mi să folosesc acest prilej pentru a exprima speranța
că relațiile de prietenie și cooperare care există intre cele două
țări ale noastre vor continua să se dezvolte in anii care vin.
Vă rog să acceptați asigurarea considerației mele celei mai
inalte.

Ilustre domnule președinte,
,
Cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de
naștere, doresc să vă transmit cele mai cordiale și prietenești
felicitări și să vă exprim urarea sinceră ca opera dumneavoastră,
de promovare a dezvoltării sociale și economice a României, să
continue cu același elan cu care's-a distins pînă în prezent.
Cu această ocazie doresc, de asemenea, să vă reînnoiesc apre
cierea mea față de contribuția dumneavoastră la politica de pace
și cooperare intre state pe care a promovat-o în acești ani Repu
blica Socialistă România.
Cu deosebită cordialitate,

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Vă felicit cordial cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei
dumneavoastră de naștere și adresez cele mai bune urări pentru
viitorul poporului român.

Iubite tovarășe Ceaușescu,
Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de
naștere. Comitetul Central al Partidului Comunist din Grecia vă
adresează felicitări cordiale și cele mai bune urări.
Vă dorim; iubite tovarășe, ani mulți. sănătate deplină și activitate
creatoare pentru noi succese pe calea făuririi societății socialiste în
România, pentru bunăstarea poporului român, pentru consolidarea
păcii, a securității și a colaborării în Balcani, in Europa și in în
treaga lume.
Exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și solidaritate
existente între cele două partide ale noastre se vor întări și mai
mult și se vor dezvolta spre binele popoarelor Greciei și Republicii
Socialiste România, in interesul cauzei noastre comune, al păcii
și socialismului.
Cu salutări tovărășești,

HUGH DESMOND HOYTE
Președintele
Republicii Cooperatiste Guyana

WILLY BRANDT
Președinte de onoare
al Partidului Social Democrat
din R. F. Germania,
Președintele Internaționalei Socialiste

NILDE JOTTI
Președintele Camerei Deputaților
din Italia

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘEȘCU

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România,
Președintele Frontului Democrației și Unității Socialiste

Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Permiteți-mi ca. in numele Consiliului Național al Frontului
Patriei din Republica Populară Bulgaria și al meu personal, să vă
adresez, cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dumnea
voastră de naștere, cele mai cordiale felicitări și urări tovărășești.
Sub conducerea dumneavoastră, poporul frate român, unit in
cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste, a obținut suc
cese remarcabile in edificarea României socialiste, in lupta pentru
pace și colaborare intre popoare.
De ziua jubileului dumneavoastră, permiteți-mi șă vă urez multă
sănătate și noi succese în activitatea dumneavoastră nobilă consa
crată bunăstării și fericirii poporului român.

PENCIO KUBADINSKI
Președintele Consiliului Național
al Frontului Patriei
din R. P. Bulgaria

îmi face o deosebită plăcere să vă trimit acest mesaj cu ocazia
împlinirii a 70 de ani de viață. împreună cu cele mai calde salu
tări pe care vi le adresez dumneavoastră, ilustrul om de stat care
s-a dedicat cauzei păcii.
Domnule președinte Nicolae Ceaușescu. această activitate a
dumneavoastră este de o deosebită importanță, în principal prin
concepția dumneavoastră in problema dezarmării mondiale și tre
cerea în același timp la o dezvoltare puternică prin folosirea
resurselor care ar fi dezafectate prin reducerea producției de
armament.
Vă rog să primiți admirația mea pentru această activitate și cea
mai înaltă apreciere pentru munca pe care o desfășurați la
conducerea poporului român, împreună cu urări de multă fericire
personală.

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România,
Președintele Frontului Democrației și Unității Socialiste

Mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de
naștere, vă adresez, în numele Consiliului Național al Frontului
Național din Republica Democrată Germană și al Prezidiului său,
recum și al meu personal, cele mai cordiale felicitări.
«ceasta zi jubiliară prilejuiește retrospectiva unei vieți de luptă
închinate eliberării naționale și sociale a poporului român.
Succesele obținute de România în construcția socialistă sînt indi
solubil legate de activitatea pe care dumneavoastră, de peste două
decenii, o desfășurați ca secretar general al Partidului Comunist
Român și președinte al Republicii Socialiste România.
Sub conducerea dumneavoastră, Frontul Democrației și Unității
Socialiste se dezvoltă, din 1968. ca o organizație de masă puternică,
care, prin activitatea sa politică, mobilizează toate clasele și pătu
rile sociale ale poporului român la edificarea in continuare a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate.
îmi face o deosebită plăcere să constat că, pe baza alianței trai
nice dintre Partidul Socialist Unit din Germania și Partidul Comu
nist Român. Frontul Național din Republica Democrată Germană
ți Frontul Democrației și Unității Socialiste din Republica Socialistă
România colaborează pe multiple planuri, aducindu-și contribuția
specifică la întărirea și adincirea prieteniei și unității dintre cele
două popoare ale noastre.
Vă asigurăm că și în viitor vom dezvolta strins relațiile cu
F.D.U.S., aducind astfel contribuția comună a celor două fronturi
frățești la consolidarea socialismului și asigurarea păcii.
Vă doresc, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. sănătate
deplină, fericire personală și putere de muncă in activitatea dum
neavoastră.
Cu alese sentimente de prietenie,

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de
naștere, în numele Adunării Naționale Constituante și al meu
personal, vă adresez cele mai sincere felicitări, cele mai bune
urări de sănătate, fericire personală și succes continuu.

ULYSSES GUIMARAES
Președintele Adunării Naționale Constituante
a Republicii Federative a Braziliei

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Folosesc prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoas
tră de naștere pentru a vă dori fericire și succes in tot ceea ce
întreprindeți pentru binele poporului român și al tuturor țărilor
iubitoare de pace din Orientul Mijlociu și din întreaga lume.
Vă asigur, domnule președinte, de cea mai înaltă considerație.

HUSSEIN EL-HUSSEINI
Președintele Adunării Naționale
Libaneze

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
îmi este plăcut să vă transmit, în numele membrilor Consiliului
Consultativ al Republicii Arabe Egipt și al meu personal, cordiale
felicitări cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere.
Vă urez dumneavoastră noi succese, iar poporului român prieten
progres și prosperitate sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă.

LOTHAR KOLDITZ

Al dumneavoastră sincer,

ALI LOUTFI

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România,
Președintele Frontului Democrației și Unității Socialiste
în numele Conferinței Federale a Uniunii Socialiste a Poporului
Muncitor din Iugoslavia și al meu personal, cu prilejul celei de-a
70-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, vă adresez cor
diale felicitări și cele mai bune urări de multă sănătate și succese
în activitatea pe care o desfășurați spre binele poporului român
prieten.
Exprim și cu acest prilej deplina convingere că tradiționala cola
borare dintre Uniunea Socialistă a Poporului Muncitor din Iugosla
via și Frontul Democrației și Unității Socialiste din Republica So
cialistă România se va dezvolta și in viitor cu succes, in interesul
amplificării continue a relațiilor prietenești dintre țările noastre
socialiste vecine, al păcii, socialismului și progresului în lume.

MILOIKO DRULOVICI
Președintele Conferinței Federale
a Uniunii Socialiste
a Poporului Muncitor din Iugoslavia

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de
naștere, vă rog să primiți felicitările mele cele mai cordiale. îm
preună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire.
Vă urez, de asemenea, ca aniversarea acestei zile să se repete
ani îndelungați și buni, spre binele poporului român prieten.
Cu salutări cordiale,

Președintele Consiliului Consultativ
al Republicii Arabe Egipt

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, vă
adresez, in numele Adunării Poporului din Somalia, cele mai bune
urări de viață Îndelungată, de progres și prosperitate poporului
român.

MOHAMED IBRAHIM AHMED
Președintele Adunării Poporului
din Somalia

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cea de-a 70-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere îmi
oferă deosebita plăcere de a vă adresa cele mai calde salutări și
urările mele cele mai bune.
Numai cei care au avut responsabilitatea conducerii guvernelor
pot aprecia răspunderile care decurg din aceasta. Dumneavoastră
ați ridicat națiunea română de la situația de după cel de-al doilea
război mondial la un rol unic pe arena mondială ; să continue și
in viitor orientările înțelepte ale conducerii dumneavoastră.
Sint foarte bucuros că, în ultimii trei ani, au putut continua re
lațiile noastre și că am avut prilejul să contribui la dezvoltarea
relațiilor economice și culturale dintre țările noastre.
Vă adresez cele mai calde felicitări cu ocazia acestei deosebite
aniversări.
Cu sinceritate,
Al dumneavoastră,

Lord WILSON OF RIEVAULX
Fost prim-ministru al Marii Britanii

CONSTANTIN MITSOTAKIS
Președintele
Partidului Noua Democrație
din Grecia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Partidul Socialist din Uruguay transmite salutul său secretaru
lui
general al
Partidului Comunist Român, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. cu ocazia împlinirii virstei de 70 de ani. care,
in mod fericit, coincide cu aniversarea a 55 de ani de luptă re
voluționară.
Afirmarea Republicii Socialiste România pe Plan internațional
arată că orientarea dumneavoastră politică se înscrie De linia celor
mai bune tradiții ale poporului român.
Subliniem că acest eveniment ne permite să reafirmăm legătu
rile de prietenie existente între partidele noastre si să vă exprimăm
recunoștința noastră pentru dovezile de prețuire Pe care ni le-ati
arătat.
Cu urări frățești de fericire ți sănătate.

Dr. JOSE PEDRO CARDOSO
Președintele Partidului Socialist din Uruguay

Senator REYNALDO A. GARGANO
Secretar general

Dr. MANUEL J. XAVIER
Secretar pentru relații internaționale

Secretar general
al Ligii Statelor Arabe

HUMBERTO LUCENA

Președintele Consiliului Național
al Frontului Național
din Republica Democrată Germană

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

CHEDLI KLIBI

Președintele Congresului Național Brazilian

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Cu prilejul sărbătoririi de către poporul român a celei de-a 70-a
aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, sînt fericit, să vă adre
sez cele mai vii felicitări și urări de sănătate și fericire personală,
de progres și prosperitate țării dumneavoastră.
Folosesc această ocazie pentru a evoca raporturile excelente
dintre România și țările arabe și a vă asigura de preocuparea con
stantă a Ligii și a statelor membre pentru dezvoltarea lor in toate
domeniile. îmi este plăcut, in același timp, să aduc un profund
omagiu eforturilor pe care le depuneți personal pentru realizarea
de progrese in procesul reglementării juste și durabile a situației
din Orientul Mijlociu și, în primul rind. pentru convocarea de ur
gență. a unei conferințe internaționale de pace in această regiune
a lumii.
Cu cea mai înaltă considerație,

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate domnule președinte.
Vă adresez cordiale felicitări Ia aniversarea zilei dumneavoastră
de naștere și vă urez mult succes și sănătate in anii care vin.
Folosesc acest eveniment ca o ocazie deosebită pentru a vă
mulțumi pentru contribuția dumneavoastră personală la ridicarea
și dezvoltarea relațiilor dintre țările noastre.
îmi exprim speranța că vom avea și in viitor o cooperare plină
de succes.
Cu cele mai bune urări,

OTTO WOLFF VON AMERONGEM
Președintele Camerei federale
de comerț și industrie,
Președintele Comitetului vest-german
pentru relații economice cu țările socialiste

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Vă rugăm să primiți urările noastre de fericire și de „La mulți
ani 1“
Alături de aceste urări, ne exprimăm dorința de a stringe legă
turile de colaborare dintre partidele și țările noastre.

MANUEL TITO DE MORAIS
Președintele
Partidului Socialist Portughez

Yă rog să primiți, în numele Organizației Națiunilor Unite
pentru Alimentație și Agricultură și al meu personal, felicitările
pe care vi le adresez cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de
naștere, împreună cu urările mele de pace și bunăstare pentru
România și poporul român.
Cu cea mai inaltă considerație,

HARILAOS FLORAKIS
Secretar general
al C.C. al P.C. din Grecia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român
Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de
naștere, vă transmit călduroase felicitări. La această aniversare
jubiliară aș dori să vă exprim stima mea față de activitatea
dumneavoastră de decenii pentru idealurile socialiste, pentru pace,
democrație și socialism.
Sub conducerea dumneavoastră, oamenii muncii din România au
înfăptuit in deceniile care au trecut transformări revoluționare
profunde și au creat o Românie socialistă.
Vă urez multă sănătate, putere creatoare și succese în activita
tea dumneavoastră de înaltă răspundere.
Cu salutări socialiste,

HERBERT MIES
Președintele
Partidului Comunist German

EDOUARD SAOUMA
Director general
Organizația Națiunilor Unite
pentru Alimentație și Agricultură

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de
naștere, doresc să vă adresez urări de sănătate, fericire și succese
in nobila dumneavoastră activitate pe care o desfășurați in inte
resul progresului și bunăstării României și poporului său și in
eforturile dumneavoastră pentru promovarea păcii mondiale și
cooperării internaționale.

DOMINGO L. SIAZON jr.
Director general
al Organizației Națiunilor finite
pentru Dezvoltare Industrială

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele Secretariatului Agenției Internaționale pentru Ener
gia Atomică, doresc să vă transmit felicitări cu ocazia celei de-a
70-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.
Vă rog să-mi permiteți să vă asigur de dorința noastră de a con
tinua cooperarea in domeniul utilizărilor pașnice ale energiei nu
cleare, în care țara dumneavoastră este angajată.

HANS BLIX
Director general al Agenției Internaționale
pentru Energia Atomică

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu.
în numele Biroului Direcțiunii Partidului Socialist Unit din
Berlinul Occidental doresc să vă felicit cordial cu ocazia celei de-a
70-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.
Exprimăm prețuirea noastră pentru omul de stat și militantul de
partid, care și-a dăruit întreaga sa viață cauzei păcii, intereselor
clasei muncitoare și ale întregului popor român. Sub Conducerea
Partidului Comunist Român, in fruntea căruia vă aflați ca secretar
general. Republica Socialistă România a înlăturat în perioada de
după al doilea război mondial inapoierea și s-a transformat intr-o
țară socialistă, care acționează în strinsă unitate cu Uniunea Sovie
tică și cu celelalte țări socialiste.
Partidul Comunist Român și Guvernul României au întreprins
numeroase inițiative pentru promovarea pe plan mondial a unei
politici a păcii, rațiunii și dialogului. La aceasta, dumneavoastră
ați avut o contribuție personală hotăritoare.
Hotărîrile celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist
Român sint de o mare importanță pentru dezvoltarea in continuare
a României socialiste. îndeosebi programele naționale adoptate pen
tru modernizarea producției, ridicarea nivelului tehnic și a calității
produselor, creșterea productivității muncii, care au drept scop sa
tisfacerea tot mai bună a necesităților materiale, culturale și so
ciale ale populației.
De ziua dumneavoastră jubiliară, vă asigurăm de solidaritatea
noastră frățească și vă urăm din toată inima forță creatoare, noroc,
feFicire și succese in activitatea dumneavoastră de mare răspun
dere in fruntea Partidului Comunist Român și a conducerii de stat
a Republicii Socialiste România.
Cu salutări comuniste,

HORST SCHMITT
Președintele
Partidului Socialist Unit
din Berlinul Occidental

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe secretar general,
Cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de
naștere. îmi este deosebit de plăcut să vă adresez cele mai calde
felicitări, impreună cu urări de fericire. ’ viață îndelungată și
succes deplin in activitatea dumneavoastră consacrată edificării
socialismului în România și efortului comun al umanității progre
siste pentru instaurarea unei lumi" a păcii, dreptății și cooperării
sincere intre popoare.
Folosesc acest prilej pentru a ura poporului român succes de
plin, sub conducerea dumneavoastră. în lupta sa glorioasă și difi
cilă pentru asigurarea temeliilor trainice ale viitorului și infăptuirea năzuințelor sale de egalitate, libertate și prosperitate.

ABDALLAH IBRAHIM
general al Uniunii Naționale
a Forțelor Populare din Maroc

Secretar

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Biroul Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist din
Belgia m-a însărcinat să vă transmit călduroasele sale felicitări cu
ocazia celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.
Vă dorim multă sănătate și mari succese in eforturile pe care le
întreprindeți în fruntea Partidului Comunist Român și a Republicii
Socialiste România pentru pace, progres social și bunăstarea po
poarelor.

In numele Biroului Politic
al Comitetului Central
al Partidului Comunist din Belgia,

JAN DEBROUWERE

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu deosebită considerație, am plăcerea să mă adresez dumnea
voastră. in calitatea mea de președinte al Partidului Socialist
Unificat din Argentina și vicepreședinte al Adunării permanente
pentru drepturile omului, pentru a vă transmite cele mai sincere
felicitări și sentimentele noastre de solidaritate cu ocazia sărbăto
ririi zilei dumneavoastră de naștere.
Exprim astfel marele respect și admirația fată de eforturile pe
care dumneavoastră le depuneți permanent în lupta pentru edifi
carea unei noi ordini economice internaționale, pentru a se pune
capăt dramei subdezvoltării și înapoierii, precum și pentru tenacea
dumneavoastră luptă pentru pace. Aceste importante probleme stau
azi in centrul preocupărilor internaționale și rezolvarea lor este,
fără îndoială, garanția unui viitor liber, demn și just pentru
omenire. Activitatea dumneavoastră pe plan internațional și pro
gresele obținute de poporul român constituie o semnificativă con
tribuție in această direcție.
Vă rog să primiți. în numele partidului pe care îl conduc și al
meu personal, cele mai călduroase felicitări.
Cu cea mai aleasă considerație.

SIMON ALBERTO LAZARA
Președintele Partidului Socialist Unificat
din Argentina

Membru al Biroului Politic,
Responsabil cu relațiile internaționale
ale Comitetului Central al P.C. din Belgia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român
Cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de
naștere, am plăcerea să vă adresez cele mai sincere și frățești feli
citări.
Noi acordăm o inaltă stimă devotamentului pe care dumnea
voastră îl dovediți, în calitatea de secretar general al Partidului
Comunist Român și președinte al Republicii Socialiste România,
față de cauza nobilă a păcii și socialismului și dăm o inaltă apre
ciere importantei dumneavoastră contribuții la consolidarea socia
lismului in România.
Dragă tovarășe Ceaușescu, vă dorim multă sănătate și mulți ani
de activitate creatoare, in interesul poporului român, al cauzei ge
nerale a păcii și socialismului.
Cu salutări frățești,

MEIR VILNER
Secretar general
al Partidului Comunist din Israel

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de
naștere, vă transmit, din partea Partidului Radical de Stingă din
Danemarca și a mea personal, cele mai calde felicitări.
De cind partidul nostru a stabilit relații de colaborare cu Fron
tul Democrației și Unității Socialiste, noi am urmărit cu interes
lupta dumneavoastră pentru crearea unei atmosfere internaționale
mai bune, pentru statornicirea unor bune relații între națiuni,
indiferent de sistemul lor politic și economic.
Ne exprimăm speranța că eforturile pentru realizarea acestor
obiective importante vor continua. De aceea, atit eu personal, cit
și Partidul Radical de Stînga din Danemarca dorim să continuăm
colaborarea fructuoasă dintre noi și în viitor.
Vă felic.tăm încă o dată cu prilejul aniversării zilei de naștere
și vă transmitem cele mai sincere urări.

THORKILD MOLLER
Președintele
Partidului Radical de Stînja
din Danemarca

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român
Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere și a peste
55 de ani de luptă pentru libertatea poporului român, de luptă
antifascistă și pentru construire a socialismului, vă transmit, din
partea Partidului Comunist din Ecuador și din partea mea personal,
cele mai bune urări de sănătate.
Vă dorim viață lungă și succese in realizarea aspirațiilor poporu
lui român in construirea socialismului, ridicarea bunăstării generale
și menținerea păcii, precum și în dezvoltarea legăturilor de frăție și
prietenie dintre popoarele și partidele noastre.

RENE MAUGE MOSQUERA
Secretar general

al Partidului Comunist din Ecuador

înaltă apreciere internațională concepțiilor și demersurilor
umaniste ale președintelui României socialiste
Apariția în Tunisia a volumului

„PREȘEDINTELE ROMÂNIEI, NICOLAE CEAUSESCU. EMINENTĂ CONTRIBUȚIE
LA OfflNIREfl UNEI NOI ORUINI ECONOMICE INTERNATIONALE
TUNIS 29 (Agerpres). - în capitala Tunisiei a apărut, în aceste zile,

volumul „PREȘEDINTELE ROMÂNIEI, NICOLAE CEAUȘESCU. EMINEN
TĂ CONTRIBUȚIE LA DEFINIREA
INTERNAȚIONALE”.

Tipărită în editura „Spartacus",
lucrarea cuprinde extrase din ra
poarte, cuvântări și interviuri ale
șefului statului român, care defi
nesc concepția și acțiunile pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu In le
gătură cu această importantă pro
blemă a zilelor noastre.
In Cuvînt înainte, autorul —
scriitorul MUSTAPHA
FERSI,
secretar general al Uniunii scri
itorilor tunisieni — arată că
a avut prilejul să cunoască nemij
locit România — „tară care evolu
ează cu pași mari pe calea tehno
logiei celei mai avansate, ai cărei
principali indicatori ai dezvoltării
naționale reflectă cu fidelitate pro
gresul multilateral, continuu și ar
monios al intregii societăți" — și
că a fost puternic impresionat de
concepția președintelui
Nicolae Ceaușescu privind Îndrep
tarea imenselor resurse ce se chel
tuiesc pentru înarmare spre do
meniile care asigură bunăstarea
oamenilor.
Necesitatea unei noi ordini eco
nomice internaționale, relevă scri
itorul Mustapha Fersi, este „me
sajul ardent pe care unul dintre li
derii politici de cea mai mare
audiență și credibilitate inter
națională,
președintele
Nicolae Ceaușescu, il reînnoiește in
toate instanțele potrivite, oferind
comunității internaționale, in aceas
tă perioadă critică și contradicto
rie, o opțiune clară, viabilă, res
ponsabilă și reconfortantă". Pre
zentul volum, subliniază autorul,
ilustrează contribuția eminentă,
inconfundabilă a șefului statului
român la eforturile de eradicare a
subdezvoltării, la edificarea unei
noi ordini economice internaționa
le, la întărirea solidarității și uni
tății de acțiune a țărilor in curs de
dezvoltare, pentru dezarmare, pace
și justiție internațională, elemen
te de însemnătate Capitală pentru
viitorul omenirii. Concepția pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu des
pre necesitatea și căile edificării
noii ordini economice internațio
nale constituie una din componen
tele de bază ale gindirii și acțiunii
sale social-politice. Această con
cepție se regăsește în numeroase
rapoarte, cuvîntări și documente
comune semnate cu alti șefi de stat
sau guvern, constituind una din
caracteristicile de bază ale poli
ticii externe a României.
„Bogăția de idei a concepției pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu des
pre o nouă ordine economică in
ternațională. subliniază Mustapha
Fersi, reflectă o concepție bine
închegată, de largă respirație și
perspectivă, o gîndire pătrunzătoa
re, un acut simt al istoriei șl o
înaltă responsabilitate politică".
Această concepție — notează el —
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ECONOMICE

„este o analiză critică deschisă,
obiectivă, dar și plină de vibrație,
a stării de lucruri din lumea con
temporană. Și, ceea ce este impor
tant, întreg acest demers . al pre
ședintelui României are drept co
rolar propuneri concrete pentru
măsuri, pentru acțiuni de sub
stanță la nivel național și inter
național".
Autorul relevă in continuare le
gătura pe care președintele Româ
niei o. face intre problemele dezar
mării și problemele economiei
mondiale, ale subdezvoltării și edi
ficării noii ordini economice mon
diale, interdependenței tot mai
strinse dintre ele, legătura între
problema reducerii substanțiale a
cheltuielilor militare, a realizării de
zarmării și asigurarea dezvoltării
economico-sociale.
în încheiere, Mustapha Fersi
scrie : „Am socotit că este foarte
important pentru cititorii unei
țări cum este Tunisia, țară in curs
de dezvoltare, legată prin multe
și trainice fire de România — și ea
țară in curs de dezvoltare •— să
aibă posibilitatea de a cunoaște, fie
chiar numai in rezumat, concepția
și modul cum preconizează și pro
movează președintele României
eforturile pentru lichidarea subdez
voltării și edificarea unei noi ordini
economice internaționale, a unei
lumi a justiției și echității, să aibă
acces direct la bogăția sa. de idei,
făcindu-și o imagine de modul ab
solut remarcabil in care acest om
de stat, de talie internațională, mi
litează atit pentru promovarea in
tereselor naționale, cit și a celor in
ternaționale, ale țărilor in curs de
dezvoltare".
Structurată în opt capitole, selec
ția de texte din opera tovarășului
Nicolae Ceaușescu. cuprinsă în vo
lum, analizează și dă răspuns unor
probleme de cea mal mare impor
tanță privind nouă ordine ecdfiomică internațională, cum sint drep
tul fiecărei națiuni de a-și alege
căile proprii de dezvoltare, în con
formitate cu interesele sale funda
mentale, efortul propriu ca ele
ment fundamental, decisiv al dez
voltării economico-sociale și, tn
acest context, responsabilitatea ță
rilor dezvoltate, a Comunității in
ternaționale de a sprijini progresul
țărilor in curs de dezvoltare. Sint
înfățișate, totodată, relația dintre
dezarmare și dezvoltare, locul și
rolul O.N.U. în rezolvarea proble
melor majore ale lumii contem
porane.
Un capitol se referă la relațiile
României cu țările in curs de dez
voltare și
nealiniate, iar un
bogat indice de surse biblio
grafice din opera președintelui
Nicolae Ceaușescu încheie cele
peste 200 de pagini ale volumului,

Reducerea cheltuielilor militare
— condiție a progresului general
Lucrările Comitetului pregătitor al viitoarei sesiuni speciale
a O.N.U. in domeniul dezarmării
NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres).
— O mică parte din sutele de miliarde
de dolari irosită anul trecut pentru
înarmări ar fi suficientă pentru de
clanșarea luptei împotriva foametei
și sărăciei în lume, au subliniat re
prezentanții unor organizații negu
vernamentale și obștești prezenți la
lucrările Comitetului pregătitor al
viitoarei sesiuni speciale a O.N.U.
în domeniul dezarmării. Ei s-au pro
nunțat in favoarea unor măsuri con
crete și hotărîte în direcția reducerii
cheltuielilor militare și folosirea su
melor astfel economisite pentru pro
gresul economic al tuturor țărilor, în
primul rînd al celor în curs de dez

voltare, pentru crearea unei îumi
fără arme nucleare, pentru elimi
narea pericolului autodistrugerii civi
lizației umane.
în numele comitetului special al
organizațiilor neguvernamentale pen
tru problemele dezarmării, președin
tele acestuia, Mary Beth Rifen, a ce
rut viitoarei sesiuni speciale a Adu
nării Generale să acorde o impor
tanță primordială unor probleme
precum reducerea înarmărilor și bu
getelor militare, relația dintre dezar
mare și dezvoltare, interzicerea ex
periențelor cu arma nucleară, lichi
darea armei chimice și interzicerea
militarizării spațiului cosmic.

E DE PRESA
scurt
CEREMONIE. O ceremonie con
sacrată împlinirii a 30 de ani de la
semnarea primului acord sovietoamerican privind schimburile în do
meniul culturii, tehnicii și invățămintului a avut loc la Departa
mentul de Stat al S.U.A. Participanților le-au fost adresate mesaje
de salut din partea președintelui
S.U.A.. Ronald Reagan, și a secre
tarului general al C.C. al P.C.U.S.,
Mihail Gorbaciov.

I
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LA MOSCOVA a avut loc ședin
ța Eiroului Politic al C.C. al
P.C.U.S.. consacrată modului în
care se Îndeplinesc hotărîrile par
tidului și guvernului in vederea
economisirii resurselor energetice
si de combustibil. Subliniind exis
tenta unor lipsuri în domeniul res
pectiv, Biroul Politic a relevat că
lupta pentru regimul de economii
trebu’e să constituie una din di
recțiile principale in activitatea

tuturor organizațiilor de partid și
economice.
PRECIZARE. într-o declarație
făcută ziariștilor la Kuala Lumpur,
unde participă la lucrările Adună
rii generale a Organizației inter
parlamentare a A.S.E.A.N.. Oscar
Santos, membru al parlamentului
filipinez. a declarat că bazele mili
tare americane din Filipine stinjenesc planurile A.S.E.A.N. de a
transforma. Asia de sud-est intr-o
zonă liberă de arme nucleare. Re
uniunea Ia nivel înalt a A.S.E.A.N.
de la Manila, din luna decembrie,
s-a pronunțat in favoarea creării
unei zone lipsite de arme nucleare
in regiune.

LA GENEVA. în cadrul acestei
săptămîni. Ia negocierile sovietoamericane tn problema armamen
telor nucleare și cosmice, au avut
loc intîlniri ale grupurilor care se

apărut In condiții grafice deose
bite.
Cu prilejul lansării oficiale a
volumului, la sediul Uniunii scri
itorilor tunisieni a avut loc o
festivitate, la care au luat parte dr.
MUHIEDDINE SABER, directo
rul general al Organizației Sta
telor Arabe pentru Știință și
Cultură (A.L.E.S.C.O.), LAROUSSI METOUI, președintele
Uniunii scriitorilor tunisieni, MUS
TAPHA FERSI, secretar general al
uniunii. MUSTAPHA MENIF, con
silier al primului-ministru al Tu
nisiei. ZAKARIA ABDUL-RAHIM,
director în Departamentul politic al
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. alte personalități ale vieții
politice, economice și cultural-științifice tunisiene, reprezentanți ai
presei și radioteleviziunii. cores
pondenți străini acreditați la Tunis.
Deschizînd adunarea festivă. LAROUSSI METOUI a evidențiat bu
nele relații de prietenie și cola
borare existente între Tunisia și
România și a subliniat faptul că
apariția acestei lucrări va contri
bui la cunoașterea mai aprofun
dată de către publicul tunisian a
personalității și activității strălucite
a președintelui Nicolae Ceaușescu.
consacrată instaurării noii ordini
economica internaționale, făuririi
unei lumi mai bune și mai drepte.
A luat apoi cuvîntul autorul
lucrării. MUSTAPHA FERSI. care,
subliniind semnificația profundă a
publicării acestui volum dedicat
concepției de politică externă a pre
ședintelui României, a arătat :
Această carte conține ideile centrale
ale unei noi ordini economica și
politice internaționale, care să fie
mai echitabilă, mai justă. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu este
unul din cei mai iluștri șefi de stat
care propulsează ideea acestei noi
ordini economice șl politice interna
ționale și care a luptat eroic, de-a
lungul atîtor ani. pentru impulsio
narea acțiunilor în favoarea noii
ordini economice internaționale.
Cartea, pe care am onoarea să o
prezint, este numai o introducere,
o parte a genialei opere ăpreședin
telui Nicolae Ceaușescu. o deschi
dere spre opera conducătorului
partidului și statului român.
Sint convins — a spus autorul
tn încheiere — că prin Ideile ei,
care reflectă dimensiunea interna
țională a tezelor președintelui
Nicolae Ceaușescu asupra noii or
dini mondiale, cartea va atrage
interesul larg al tuturor scriitorilor
si poeților, oamenilor de știință și
filozofilor, economiștilor și oameni
lor politici.
în alocuțiunea sa, ZAKARIA
ABDUL-RAHIM. director în De
partamentul politic ăl O.E.P.. a re
levat eforturile deosebite ale Româ
niei. ale președintelui
Nicolae Ceaușescu pentru solu
ționarea pe cale politică, paș
nică a conflictului din Orientul
Mijlociu, pentru instaurarea în
această regiune a unei păci globale,
drepte și durabile. Au fost eviden

Știința și tehnologia
HAVANA 29 (Agerpres). — I^a Ha
vana s-au desfășurat lucrările celei
de-a IV-a Adunări generale a Pro
gramului regional al științei și teh
nologiei în serviciul dezvoltării
(CYTED), la care au luat parte spe
cialiști din 15 țări latino-americane,
din Spania și Portugalia. Au fost
analizate probleme privind coope
rarea științifică și tehnologică în
viitor, ca factor în sprijinul pro
gresului economic și social al state
lor ibero-americane.
BRASILIA 29 (Agerpres). — în ve
derea promovării progresului tehnico-știintific, guvernul brazilian a
creat un Consiliu științific și tehno
logic, format din miniștri, oameni de
știință și specialiști. Obiectivul
acestui organism este evaluarea per
manentă a proiectelor științifice și
tehnologice avansate. în vederea
continuei dezvoltări a acestor do
menii de mare importantă pentru
viitor, informează agenția I.P.S.

țiate raporturile tradiționale de
prietenie palestiniano-române. subliniindu-se că România a fost unul
din primele state care au recunos
cut O.E.P. ca unic reprezentant le
gitim al poporului palestinian.
Vorbitorul a scos în relief carac
terul profund umanist, revoluțio
nar al concepției președintelui
Nicolae Ceaușescu asupra organi
zării pe baze noi a raporturilor
internaționale. El a exprimat sen
timentele de stimă și profundă
gratitudine față da președintele
Nicolae Ceaușescu ale poporului
palestinian, ale Organizației pentru
Eliberarea Palestinei, ale tovarășu
lui Yasser Arafat, pentru sprijinul
consecvent acordat cauzei palesti
niene.
în încheierea manifestării, pre
ședintele Uniunii scriitorilor tu
nisieni. LAROUSSI METOUI. și-a
exprimat convingerea că. prin con
ținutul ei. lucrarea apărută se va
bucura de un interes legitim și de
aprecieri binemeritate în Tunisia
și ih general în țările de limbă
franceză, avînd în vedere impor
tanta deosebită a problematicii tra
tate. valoarea inestimabilă, recu
noscută universal, a ideilor, con
cepțiilor și inițiativelor președinte
lui Nicolae Ceaușescu privind in
staurarea noii ordini economice
internaționale, edificarea unei lumi
mai bune și mai drepte.
Participanții la festivitate au trans
mis președintelui Nicolae Ceaușescu
un mesaj de profundă stimă, de
caldă prietenie și înaltă apreciere
pentru opera sa politică excepțio
nală. pusă în slujba libertății și
progresului popoarelor, adresîndu-i,
cu prilejul aniversării zilei de
naștere, calde urări de sănătate și
fericire, de noi succese în activi
tatea de răspundere desfășurată Ia
cîrma destinelor poporului român,
per.tru înțelegere, colaborare si
pace in întreaga lume.

dustriei naționale — a rămas la ace
lași nivel ca si în anul precedent ;
producția industriei prelucrătoare a
crescut cu 3,5 la sută. S-a înregis
trat o creștere a productivității mun
cii pe lucrător de 3,8 la sută. Comu
nicatul ment'onează că în agțicultură. deși a fost depășită producția
medie a perioadei 1982—1986. preve
derile planului pe 1987 au fost reali
zate în proporție de 97,6 la sută.

Măsuri în vederea realizării în continuare
a politicii de reconciliere în Afganistan
KABUL 29 (Agerpres). — La Kabul
s-au desfășurat lucrările plenarei
C.C. al Partidului Democratic al Po
porului din Afganistan. După cum
relatează agenția Bakhtar, citată de
T.A.S.S., în cadrul plenarei, secreta
rul general al C.C. al partidului, pre
ședintele Afganistanului, Najibullah,

GENEVA 29 (Agerpres). — La Ge
neva s-ău încheiat lucrările Comite
tului ad-hoc pentru armele chimice
al Conferinței pentru dezarmare. în
centrul reuniunii, care a început la
11 ianuarie a.c„ s-au aflat aspecte
ale măsurilor de control ale viitoa
rei convenții privind interzicerea
armelor chimice, precum si atribu
țiile viitoarelor organe de control.
Potrivit agenției A.D.N.. s-au înre
gistrat progrese, rezultatele ne
gocierilor fiind incluse in proiectul
de convenție. Luind cuvîntul la în
cheierea lucrărilor, președintele co
mitetului, Rolf Ekeus, a apreciat că
activitatea depusă pină in prezent
îndreptățește speranța că negocie
rile privind elaborarea convenției se
vor încheia curînd printr-un acord.

— în sprijinul dezvoltării

Economia R. P. Polone în anul 1987
VARȘOVIA 29 (Agerpres). — Co
municatul statistic cu privire la si
tuația economico-socială a tării in
anul 1987. transmis de agenția P.A.P..
relevă că venitul national al R.P. Po
lone. calculat în preturi curente, a
marcat o creștere de 2 Ia sută față
de anul precedent. Producția indus
trială realizată a fost cu 3.3 procente
superioară ce’ei din 1986, deși pro
ducția industriei extractive — cu o
pondere de 7 la sută din totalul in-

Interzicerea armelor chimice
- o necesitate stringentă

s-a referit la realizările obținute în
țară în decursul unui an de la pro
clamarea politicii de reconciliere na
țională. Plenara a adoptat o hotărîre
cuprinzînd măsuri în vederea reali
zării în continuare a politicii de re
conciliere națională.

ocupă de problematica armamen
telor strategice ofensive și cosmice.
A continuat dezbaterea probleme
lor legate de pregătirea proiectului
tratatului referitor la reducerea cu
50 la sută a armamentelor strategi
ce ofensive ale U.R.S.S. si S.U.A.
în condițiile menținerii tratatului
referitor la apărarea antirachetă
în temeiul înțelegerilor de la Wa
shington în problemele respective.

a securității și protecției poporului
palestinian din teritoriile ocupate
este negocierea unei soluții atot
cuprinzătoare. juste si durabile a
conflictului arabo-israelian. La rîndul lor. reprezentanții Braziliei.
Nepalului și Egiptului au cerut o
soluție politică a conflictului, care
să cuprindă recunoașterea dreptu
rilor inalienabile ale poporului pa
lestinian.

VIZITA. La Londra au avut loc
vineri convorbiri franco-britanice, la
care au participat primul-ministru
Margaret Thatcher și președintele
Franței. Franțois Mitterrand. A
luat, de asemenea, parte primulministru francez. Jacques Chirac.
Au fost examinate probleme ale re
lațiilor bilaterale și aspecte ale ac
tualității internaționale.

CONVORBIRI. In cadrul convor
birilor directe care au fost inițiate,
la San Jose, între reprezentanții
guvernului nicaraguan și cei ai for
țelor mercenare contrarevoluționare
antisandiniste, ministrul adjunct de
externe. Victor Hugo Tinoco, a pre
zentat o propunere de încetare a
focului între părțile implicate In
conflictul intern nicaraguan.

DEZBATERI. Necesitatea unei
conferințe internaționale de pace
în problema Orientului Mijlociu
pentru soluționarea problemelor din
regiune a fost subliniată in cadrul
dezbaterilor Consiliului de Secu
ritate consacrate analizării situației
din teritoriile arabe ocupate, Zehdl
Labib Terzi, observatorul perma
nent al O.E.P. la O.N.U.. a sub
liniat că singura cale de asigurare

AUTORITĂȚILE
GUVERNA
MENTALE DE LA MAPUTO au
anunțat că grupuri de elemente
criminale din interiorul Mozambicului, care sînt sprijinite de regimul
rasist sud-african. au avariat grav
linia ferată ce leagă capitala mozambicană de Africa de Sud. Se
precizează că grupul antiguverna
mental a Întreprins actul de sabo
taj într-o zonă situată la 40 km de
Maputo. în prezent, echipe de in

Vizita președintelui
Egiptului în S. U. A.
WASHINGTON 29 (Agerpres). —
Președintele S.U.A.. Ronald Reagan,
a conferit la Casa Albă cu președin
tele Egiptului. Hosni Mubarak, aflat
în vizită oficială in Statele Unite. în
cursul convorbirilor au fost analiza
te ultimele evoluții ale situației din
Orientul Mijlociu, precum si alte as
pecte de interes comun din actualita
tea internațională.

R.S.A. continuă acțiunile
agresive împotriva Angolei
LUANDA 29 (Agerpres). — Trupele
regulate sud-africane. care au pă
truns pe teritoriul angolez la sfîrșitul anulpi trecut, continuă operațiu
nile agresive în zona sudică a
Angolei — informează agenția
Angop. Potrivitx aceleiași surse,
forțele guvernamentale angoleze des
fășoară acțiuni puternice împotriva
trupelor motorizate sud-africane.
care sint sprijinite de aviație. în
provinciile Cuando-Cubango,. Huila
și Cunene. Pînă acum, armata na
țională angoleză a dejucat planurile
trupelor invadatoare de a pune stăpinire pe localități strategice, cum ar
fi Guito Cuanavale. pentru a-și ex
tinde penetrația spre nord, unde se
află calea ferată Benguelâ.

DAR ES SALAAM 29 (Agerpres).
— Președintele Tanzaniei, Aii Has
san Mwinyi, luind cuvîntul la Aru
sha, Ia reuniunea Conferinței pentru
coordonarea dezvoltării țărilor din
sudul Africii (S.A.D.C.C.), a subli
niat că regimul minoritar rasist de
Ia Pretoria își intensifică politica
inumană de apartheid împotriva
populației majoritare de culoare, ca
și actele șale de agresiune și sabotaj
împotriva țărilor vecine aflate in
„prima linie a frontului".
Estimind că politica de destabili
zare a guvernului de la Pretoria
împotriva țărilor „din prima linie"
a cauzat acestora pierderi materiale
de circa cinci miliarde dolari in ul
timii cinci ani. AU Hassan Mwinyi
a relevat importanța cooperării re
gionale în sectorul transporturilor și
comunicațiilor, ca un element-cheie
al eforturilor țărilor membre ale
S.A.D.C.C. îndreptate spre încetarea
dependenței de caile de comunicații
prin R.S.A.
La reuniunea de la Arusha iau
parte reprezentanții țărilor membre
ale S.A.D.Q.C. — Angola, Botswana,
Lesotho, Malawi, Mozambic, Swazi
land, Tanzania, Zambia șl Zimbabwe
— ca și ai altor 30 de state partici
pante la proiecte de dezvoltare în
regiune. Participă, de asemenea, re
prezentanții a 34 organizații și agen
ții internaționale.
tervenție lucrează Ia refacerea li
niei pentru a fi deschisă traficului,
în timpul atacului criminal, șase
persoane civile au fost ucise.

CONLUCRARE. în capitala Cia
dului au început lucrările Confe
rinței la nivel înalt a țărilor mem
bre ale Comitetului permanent in
terstatal de luptă împotriva secetei
din Sahel (C.I.L.S.S.). Șefii de stat
și de guvern din Burkina Faso,
Ciad, Capul Verde, Mali, GuineeaBissau. Niger, Mauritania. Gambia
șl Senegal examinează problemele
extinderii conlucrării in direcția
combaterii secetei din zonă și a
deșertificărll.

FLAGELUL ȘOMAJULUI. Șo
majul a înregistrat tn Franța in
luna decembrie o accentuare, afectînd 2 562 500 de persoane, se ara
tă într-un raport al Ministerului
Muncii, dat publicității Ia Paris.
Potrivit raportului, șomajul afec
tează în prezent peste zece la sută
din totalul populației active a
Frântei.
POZIȚIE. într-o declarație făcu
tă la Ciudad de Panama, pre-edintele panamez. Eric Arturo Delvalle,
a respins ferm amestecul străin în
treburile interne, subliniind că

Schimb de mesaje la nivel înalt
româno-israelian
TEL AVIV 29 (Agerpres). — Un
cordial schimb de mesaje și urări
de sănătate a avut loc între pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu. și președin
tele Statului Israel. Chaim Herzog,
precum și cu premierul Yitzhak
Shamir.
Schimbul de mesaje a avut loc cu

prilejul primirii, separate, de către
șeful Statului Israel și primul-mi
nistru israelian a tovarășului loan
Totu. ministrul afacerilor externe al
României, aflat în vizită oficială în
Israel.
în cadrul întrevederilor au fost
abordate probleme ale relațiilor din
tre România șl Statul Israel.

LUCRĂRILE CONFERINȚEI NAȚIONALE
A PARTIDULUI COMUNIST BULGAR
Raportul secretarului generai
al C.C. al P.C ■B., Todor Jivkov
SOFIA 29 (Agerpres). — Luînd cu
vîntul la deschiderea Conferinței Na
ționale a Partidului Comunist Bul
gar, Todor Jivkov, secretar general
al C.C. al P.C.B., a arătat că la Con
gresul al XlII-lea al partidului și,
ulterior. Ia plenarele C.C. al P.C.B.
din iulie și noiembrie 1987 s-au sta
bilit, cu claritate, orientările și mo
dalitățile de acțiune pentru reali
zarea restructurării profunde a so
cietății bulgare si obținerea unei noi
creșteri calitative a activității.
Dezvoltarea generală a țării — a
relevat vorbitorul — are în vedere atît
economia, cit și alte domenii. Am
făcut totul pentru ca, încă de pe
acum, în condițiile actualului cinci
nal, să poată fi promovate în econo
mie noile direcții ale concepției sta
bilite de plenara din iulie. Este ne
cesar ca, începînd din acest an și
pînă la sfîrșitul cincinalului, să se
schimbe concepția în folosirea inves
tițiilor capitale în producție.
în strinsă legătură cu aceasta — a
spus T. Jivkov — se soluționează și
problema modificărilor structurale in
domeniul economiei. încă din acest
an se conturează acele prefaceri im
portante care vor contribui, în mă
sură tot mai mare, la realizarea unei
producții cu un înalt nivel științific,
la limitarea anumitor producții și la
modificări consecvente în structura
complexului național de producție.
în același timp, acordăm o atenție
deosebită rezolvării unor importante
probleme sociale, a continuat vorbi
torul, evidențiind sarcinile prioritare
care vor fi soluționate pînă la sfirșitul cincinalului.
în raportul secretarului general al
C.C. al P. C. Bulgar. Todor Jivkov,
supus dezbaterii Conferinței Națio
nale, se arată că, în anii puterii
populare. Bulgaria a realizat un salt
real în dezvoltarea sa multilaterală,
transformîndu-se intr-un stat industrial-agrar, cu un nivel mate
rial și cultural al poporului în creș
tere. în perioada care a trecut de la
cel de-al XlII-lea Congres al P.C.B.,
venitul național a sporit cu circa
11 la sută pe baza creșterii produc
tivității muncii. în anii 1986 și 1987,
creșterea generală a producției in
dustriale a fost de 8.5 la sută — cel
mai dinamic și stabil ritm — dezvoltîndu-se ramuri de vîrf precum
electronica, robotica, construcțiile
de mașini, industria chimică, biotehnologică și altele. Au fost asimi
late și perfecționate noi produse și
tehnologii, înnoindu-se producția.
Au fost construite noi locuințe,
școli, grădinițe, biblioteci și edificii
cultural-sportive. Au crescut venitu
rile reale ale oamenilor muncii.
în același timp, raportul face o
analiză critică a situației moștenite
din perioada dezvoltării extensive,
caracterizată prin producții nesatis
făcătoare din punctul de vedere al
calității unor mărfuri, prin lipsa unor
produse, printr-o insuficientă disci
plină contractuală.
Documentul trasează căile șl mij
loacele de rezolvare a unui impor
tant obiectiv : Bulgaria să devină un
stat socialist cu un înalt nivel de
dezvoltare economică, socială și cul
turală. în acest scop, se au tn
vedere creșterea puternică a forțe
lor de producție, realizarea unei noi
calități in toate sferele de activi

tate, crearea condițiilor care să
asigure’dezvoltarea proprietății so
cialiste — unică șl indivizibilă. Un
rol important în această direcție tre
buie să revină autoconducerii — linia
generală de democratizare a vieții
sociale în cadrul societății socialiste.
Raportul reliefează necesitatea
creșterii rolului partidului, forța po
litică conducătoare, avangarda poli
tică a întregului popor. Partidul —
subliniază raportul — este motorul,
forța motrice a construirii socia
lismului.
în etapa următoare — se arată In
continuare — realizarea unei noi
calități în dezvoltarea vieții mate
riale și spirituale, in toate sferele
vieții sociale se va impune ca o
cerință imperioasă. Trebuie să se
asigure funcționarea la întreaga ca
pacitate a instalațiilor de înaltă pro
ductivitate, utilizarea economicoasă
a materiilor prime și a materialelor,
raționalizarea organizării muncii și
a producției — o economie maximă
a muncii sociale. Pentru aceasta se
impune lichidarea neajunsurilor, a
formalismului și birocratismului.
Referindu-se la probleme ale vieții
internaționale, raportul relevă că un
mare adevăr al actualelor relații pe
plan mondial îl constituie înțelege
rea crescîndă a coexistentei pașnice
ca o legitate obiectivă în care se
manifestă unitatea și interdepen
dența lumii contemporane, colabo
rarea dintre popoare constituind
singura cale posibilă pentru exis
tența și progresul omenirii. Salutînd tratatul sovieto-american p *’
vind lichidarea armelor nuclea
re cu rază medie și mai scurtă
de acțiune, ca un prim pas real spre
o lume nenucleară, raportul subli
niază că R. P. Bulgaria se pronunță
în favoarea unei reduceri substan
țiale a armelor strategice ofensive,
pentru realizarea unui echilibru mi
litar global la nivelul cel mai scăzut
posibil, iar în perspectivă, pentru o
lume fără arme, fără războaie, fără
violență. Pacea poate să fie sigură
și trainică doar prin eforturile co
mune ale tuturor statelor și popoa
relor. Există posibilități însemnate
pentru inițiative în această direcție
nu numai din partea statelor mari
si nucleare, ci și din partea statelor
mici și mijlocii.
Referitor la situația din Balcani,
în raport se subliniază că R. P. Bul
garia este profund interesată în adoptarea unei noi gîndiri politice în
raporturile dintre toate statele din
regiune. Să luăm și din trecut, și din
prezent ceea ce ne unește, să dez
voltăm pe larg pe baze bi si multi
laterale legăturile comercial-economice șl culturale reciproc avantajoa
se
se spune în raport.
Raportul reafirmă ca principală
direcție a politicii externe bulgare
dezvoltarea relațiilor cu țările socia
liste.

★

La Sofia s-au încheiat lucrările
Conferinței Naționale a Partidului
Comunist Bulgar, transmite agenția
B.T.A. Forumul comuniștilor bulgari
a adoptat o hotărîre pe marginea
problemelor discutate.
Cuvîntul de închidere a conferin
ței a fost rostit de Todor Jivkov,
secretar general al C.C. al P.C.
Bulgar.

„Pentru dreptul oamenilor muncii
la învățămînt"
Declarația vicepreședintelui Uniunii sindicatelor vest-germane
BONN 29 (Agerpres). — Sindicatele
vest-germane s-au pronunțat pentru
restructurarea sistemului de învățamînt din R.F.G. in folosul marii ma
jorități a populației. Fiecare copil
trebuie să aibă șanse egale la califi
care profesională — a declarat
Gustav Ferenbach. vicepreședintele
Uniunii sindicatelor vest-germane.
Actualul sistem de invățămînt. a spus
el, reflectă actuala inegalitate so
cială. fiind îndreptat spre menține
rea șl perpetuarea acesteia. Sarcina
sindicatelor este și de a milita pen
„Panama este hotărită să nu înge
nuncheze în fața presiunilor ex
terne". El a arătat că încercările
de a determina prin presiuni Re
publica Panama să-și modifice po
litica internă și externă nu au sorți
de lzbîndă și că guvernul panamez
va promova consecvent politica sa
în conformitate cu interesele sale
naționale.
CONFERINȚA. în capitala Marii
Britanii s-au încheiat lucrările
primei conferințe internaționale
consacrate analizării măsurilor
pentru prevenirea răspîndirii sin
dromului
imunodeficienței
dobîndite (S.I.D.A.). Au luat parte
delegați din 148 de țări, precum și
experți ai unor organizații inter
naționale. Participanții au adoptat

tru dreptul oamenilor muncii la invățămînt, pentru modificarea actua
lului sistem care favorizează doar
clasele din virful ierarhiei sociale.

★

Mii de locuitori ai orașului vestgerman Hamburg — studenți, elevi,
ucenici și sindicaliști — au participat
la o demonstrație împotriva reduce
rilor drastice ale bugetului pentru
învățămînt al acestui oraș hanseatic.
Manifestanții scandau : „Muncă și
învățămînt pentru toți !“.
o declarație in care se lansează un
apel la întreprinderea de acțiuni
urgente pentru transpunerea în
practică a strategiei Organizației
Mondiale a Sănătății (O.M.S.) re
feritoare la măsurile de control șl
prevenire a acestei maladii.

I

ACCIDENTE AVIATICE. Potrivit
datelor publicate de revista „Flight
International", din cauza acciden
telor de avion anul trecut și-au
pierdut viața în lume 1 167 persoa
ne. Printre cauzele accidentelor pe
locul întii figurează greșelile de
pilotaj și ale controlorilor de zbor
care au provocat moartea a 392 per
soane. Un număr important de
persoane au pierit, de asemenea,
în accidentele provocate de condi
țiile de zbor nefavorabile.

PROIECTUL „PHOBOS". La Moscova s-au desfășurat lucrările
unei sesiuni a Consiliului științific internațional consacrat realizării
proiectului „Phobos", la care au luat parte oameni de știință și spe
cialiști din diferite țări, relatează agenția T.A.S.S. In cadrul proiectulul respectiv, la mijlocul lunii iulie două nave cosmice sovietice vor
fi lansate în direcția planetei Marte la un interval de citeva zile
una de cealaltă. întregul program se pa realiza in cursul anilor 1988
ți 1989 și va cuprinde studierea planetei Marte, a satelitului acesteia
Phobos ți a Soarelui. O sondă specială va fi lansată de pe una din
navele cosmice spre Phobos și va cobori pe suprafața acestuia pen
tru efectuarea de diferite observații. Ea se va deplasa pe suprafața
lui Phobos și va transmite date despre satelit spre aparatul orbital
și, de la acesta, mai departe spre Pămint.
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