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PIANUL ECONOMIC -REALIZAT
EXEMPLAR, LA TOȚI INDICATORII!
Momente de o însemnătate deosebită pentru 

viața partidului și a țării marchează începutul 
acestui an. Intr-o impresionantă unitate de 
voință și simțire, întregul popor omagiază în 
aceste zile aniversarea zilei de naștere și săr
bătorirea a peste 55 de ani de activitate revo
luționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu. in 
toată această perioadă, cel mai concret oma
giu pe care oamenii muncii din întreaga țară 
l-au adus secretarului general al partidului il 
reprezintă rezultatele obținute în producție.

Anul 1988 este un an hotăritor al actualului 
cincinal, an in care se prevede înfăptuirea unor 
obiective economice deosebit de importante pe 
calea dezvoltării intensive, a modernizării vieții 
economico-sociale, a perfecționării mecanismu
lui economic, obiective menite să asigure 
României statutul de țară socialistă cu nivel 
mediu de dezvoltare. Din veștile sosite in ulti
mul timp la redacție rezultă că, în numeroase 
întreprinderi, activitatea s-a desfășurat în con
diții corespunzătoare, s-a 
valorificîndu-se cu spirit 
ciență mijloacele tehnice

lucrat în ritm intens, 
gospodăresc, cu efi- 

și materiale, poten-

țialul uman, îndeplinindu-se 
producția fizică și îndeosebi 
lași timp trebuie subliniat 
serie de sectoare, și mai ales în minerit, indus
tria petrolului, energetică și metalurgie, rezulta
tele nu sint încă pe măsura condițiilor existen
te, în anumite unități acumulindu-se încă de pa 
acum unele restanțe. După cum și in anumite 
unități din industria 
ducția fizică nu a 
du-se rămîneri in 
produse destinate
care trebuie să constituie obiectul unor analize 
exigente, pătrunse de răspundere și spirit re
voluționar, sub conducerea organelor și orga
nizațiilor de partid, astfel îneît pretutindeni să 
se lucreze la nivelul maxim al posibilităților, iar 
planul să fie îndeplinit ritmic, integral la toți 
indicatorii. Aceasta este, am putea spune, sar
cina economică numărul 1 pentru îndeplinirea 
căreia trebuie mobilizată toată capacitatea crea
toare, întregul spirit gospodăresc al colective
lor de oameni ai" muncii.

riguros sarcinile ia 
la export. în ace- 
faptul că într-o

V

prelucrătoare planul la pro
test îndeplinit, înregistrin- 
urmă. în realizarea unor 

exportului. Sint situații

EXPORTUL
Au trecut două decenii de cînd 

Întreprinderea „Tehnofrig" din Cluj- 
Napoca a livrat primele utilaje pe 
piața externă. Și iată că. anul trecut, 
mai bine de .jumătate din totalul pro
ducției a fost exportată, planul la 
acest indicator de bază fiind depă
șit cu aproape 20 la sută.

Ceea ce trebuie menționat în mod 
deosebit este faptul că. pe lingă 
produsele de export devenite de 
acum tradiționale — linii de îmbute
liat lichide alimentare, compresoare 
frigorifice, separatoare centrifugale, 
pompe pentru industria chimică, in
stalații de filtrare a lichidelor ali
mentare și altele. — întreprinderea 
asigură și servicii de asistentă teh
nică la montaj, și punerea în func
țiune a utilajelor livrate, activitate 
care, anul trecut, a adus un venit 
de peste 10 milioane lei. Care sînt 
principalele acțiuni întreprinse pen
tru promovarea dinamică a produ
selor realizate pe piața externă ?

Un argument de bază il constituie 
dotarea cu mașini-unelte de mare 
randament, care asigură o precizie 
ridicată la prelucrare. Astfel, o se
rie de subansamble de la liniile de 
îmbuteliat lichide alimentare sînt 
prelucrate cu ajutorul roboților in
dustriali realizați în întreprindere, 
împreună cu specialiști de la Insti
tutul politehnic și din unități de cer
cetare și inginerie tehnologică din 
Cluj-Napoca. Totodată s-au realizat 
standuri de probă și aparate de mă
sură și control pentru testare în 
condiții de exploatare a produselor, 
ceea ce asigură verificarea cu maxi
mă exigență a parametrilor fiecărei 
piese, a fiecărui reper. în paralel au 
fost asimilate și aplicate tehnologii 
de mare randament, care asigură îm
bunătățirea calității produselor și 
valorificarea eficientă a resurselor. 
Nichelarea chimică, metalizarea prin 
pulverizare, durificarea suprafețelor, 
sudura semiautomată, turnarea piese
lor din fontă în forme vidate, extin
derea forjării în matrițe, sudarea 
în mediu de gaz protector sint numai 
citeva dintre acestea.

Nu mai puțin importantă este ac
tivitatea de control și asigurare a 
calității. Pentru realizarea unor pro
duse de cel mai înalt nivel calitativ 
s-au organizat puncte de control pe 
fluxul de fabricație, dotate cu apa-

ratură adecvată, iar personalul spe
cializat folosește metode moderne de 
control. In același timp, se exercită 
autocontrolul din partea personalului 
muncitor, inițiativă care are drept 
scop creșterea răspunderii fiecărui 
om al muncii față de propria acti
vitate.

Așadar, argumente concrete care 
justifică interesul partenerilor de 
peste hotare pentru produsele în
treprinderii. interes concretizat in 
încheierea de contracte care asigură 
acoperirea integrală a planului de 
export pe anul în curs. Pe de altă 
parte, realizarea in avans a sarci
nilor de plan pe anul 1987 a per
mis lansarea in fabricație a întregu
lui volum de produse contractat pen
tru primul trimestru al anului 1988, 
astfel că unele din comenzi au și 
fost onorate.

Preocuparea pentru îndeplinirea 
exemplară a planului de export pe 
acest an. care antrenează marea ma
joritate a munaitorilor. cadrelor teh
nice. specialiștilor, este dublată de o 
susținută muncă de creație științifi
că și tehnică pentru înnoirea și mo
dernizarea continuă a produselor și 
tehnologiilor. Printre noutăți se nu
mără și linii de îmbuteliat lichide 
alimentare de mare capacitate, cum 
sînt linia de 24 000 butelii pe oră. 
recent asimilată în fabricație, și alta 
de 15 000 butelii pe oră, instalații ce 
vor fi oferite, alături de alte utilaje 
noi pentru contractare la export.

Există, așadar, premise bung pen
tru îndeplinirea exemplară a sarcini
lor asumate. Premise care trebuie 
însă întregite printr-o asigurare co
respunzătoare a bazei materiale. Ana
lize recente relevă o serie de întîr- 
zieri în acest sens. întîrzieri dato
rate unor furnizori de motoare elec
trice. pompe, laminate din otel inoxi
dabil, vopsele și altele, care nu își 
respectă. obligațiile contractuale. Or, 
nu trebuie pierdut din vedere faptul 
că fiecare zi de intîrziere din partea 
furnizorilor interni se repercutează 
negativ asupra îndeplinirii sarcinilor 
— de 
nomia 
port.

mare importantă pentru eco- 
natională — asumate la ex-

Marin OPREA
corespondentul „Scinteii

MARAMUREȘ : Cantități 
sporite de minereu

In aceste zile de aleasă sărbă- 
toare, cînd poporul nostru omagiază 
împlinirea a peste 55 de ani de ac
tivitate revoluționară și aniversarea 
zilei de naștere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. colectivele mun
citorești din unitățile economice ale 
orașului Baia Sprie acționează cu 
energii sporite pentru îndeplinirea 
și depășirea planului. în primele 
rinduri se află minerii și prepara
torii de la minele Baia Sprie și 
Șuior, precum și cei de la flotația 
centrală, care, îndeplinindu-și rit
mic sarcinile de plan, au livrat 
pină acum ...suplimentar economiei 
naționale 3 500 tone minereu.

— Acest raport muncitoresc — 
ne spune tovarășul Augustin Un- 
gurușan, secretarul comitetului oră
șenesc de partid Baia Sprie — con
stituie omagiul nostru adus condu
cătorului iubit, răspunsul -nostru 
prin fapte de muncă la prețioasele 
sarcini și indicații pe care ni le-a 
dat cu prilejul vizitei de lucru in 
orașul nostru.

Obiectivul prioritar al minerilor 
din Baia Sprie il constituie utili
zarea cu randament sporit a com
plexelor de excavare. transport și 
preparare, in așa fel ca producția 
de metale neferoase să fie realizată 
ritmic, integral. (Ghcorghe Pârja).
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Idei și teze din gindirea revoluționară a partidului,
a tovarășului Nicolae Ceaușescu

RATA ÎNALTĂ A ACUMULĂRII
coordonată fundamentală a dezvoltării

economico-sociale a României socialiste

REALIZARI ALE CHIMIȘTILOR
dia-Năvodari, una din 
mările ctitorii ale „Epo
cii Nicplae Ceaușescu", 
a realizat planul pe 
luna ianuarie înainte 
de termen, ceea ce 
permite obținerea unui 
spor de producție de 
16.7 la sută. Importan
te depășiri de plan 
s-au înregistrat si la 
producția fizică. însu- 
mînd 8 250 tone de 
diferite produse de ra
finare. prin creșterea 
indicelui de valorifi
care a tonei de țiței și 
ențlrtffzărij proceselor 
tehnologice din in
stalațiile de prelucra
re. Reviziile de bună 
calitate efectuate și 
buna întreținere a uti
lajelor au permis ca 
11 instalații tehnologi
ce să lucreze în pre
zent la parametrii pro
iectați. iar alte două 
vor atinge aceste per
formante in zilele ur
mătoare. (George Mi- 
hăescu)

• în perioada care a 
trecut de la începutul 
anului oamenii mun
cii din cadrul Com
binatului chimic din 
Rîmnicu Vilcea rapor
tează obținerea unor 
importante cantități 
de produse chimice 
peste prevederile de 
plan. Astfel, după 
două decade din Tună 
ianuarie s-a obținut 0 
producție suplimenta
ră in valoare de peste 
35 milioane lei. Din 
datele furnizate de in
ginerul Dorin lones- 
cu, șeful comparti
mentului producție, 
rezultă că planul a 
fost depășit cu 1300 
tone acid clorhidric, 
1 100 tone clor lichid, 
300 tone percloretile- 
nă, 150 tone alchilami- 
ne. 75 tone pro- 
pilen-glicol ș.a. Toate 
aceste bune rezultate 
in muncă au fost obți
nute prin valorificarea 
superioară a potenția
lului tehnic al utilaje-

lor. mașinilor și insta
lațiilor existente, fără 
investiții suplimenta
re, cum sint cele de 
producere a alchilami- 
nelor, cloțurii de etil, 
metilcloroformului și 
electrolizei cu diafrag
mă. De asemenea, s-a 
depus O muncă susți
nută pentru asigura
rea pieselor de schimb 
și îmbunătățirea con
tinuă a activității de 
întreținere și reparații 
a tuturor instalațiilor, 
realizindu-se astfel 
importante reduceri 
ale principalelor con
sumuri specifice de 
materii prime, in con
dițiile unei stricte res
pectări a disciplinei 
tehnologice. In imagi
nea de sus : aspect din 
camera centrală de co
mandă a instalației 
nr. 1 de producere a 
oxoalcoolilor. (Eugen 
Dichiseanu).

• Colectivul Combi
natului petrochimic Mi-

Stabilirea mărimii ratei acumulă
rii, a raportului optim dintre acumu
lare și consum in procesul utilizării 
venitului național constituie una din 
problemele cardinale ale teoriei re
producției lărgite, de importanță vi
tală pentru progresul, prosperitatea 
și viitorul unei țări. Problema re
partizării venitului național utilizat 
pentru acumulare și consum, avind 
in vedere implicațiile asupra strate
giei dezvoltării și dinamismului eco
nomiei naționale, preocupă din ce in 
ce mai mult gindirea economică con
temporană. un număr din ce în ce 
mai mare de guverne, mai ales din 
țările in curs de dezvoltare.

Astăzi, nici o țară, fie ea cea mai 
dezvoltată, nu-și poate asigura un 
ritm rapid de dezvoltare, nu poate 
ține pasul cu progresul tehnico- 
științiflc contemporan, nu-și poate 
asigura și menține competitivitatea 
pe piața internațională fără a aloca 
o parte însemnată a venitului națio
nal sau produsului național brut 
pentru acumulare, fără un mare: 
efort investițional din resurse pro
prii.

în opera sa. secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a elaborat și fun
damentat o concepție nouă, cores
punzătoare realităților economiei ro
mânești și tendințelor din economia 
mondială, privind rata înaltă a acu
mulării, rolul și funcțiile acesteia in 
accelerarea progresului ecoffomico- 
social. Aprecierile, tezele și conclu
ziile secretarului general al partidu
lui referitoare la complexul de fe
nomene. procese, legități și corelații: 
pe care le determină și presupune 
rata înaltă a acumulării se prezintă 
ca un tot unitar, ca o concepție care 
corespunde tuturor exigențelor cer
cetării științifice, practicii economice.

în determinarea necesității obiec
tive a ratei înalte de acumulare pen
tru întreaga perioadă de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate, ca o opțiune politică pe ter
men lung, de mare responsabilitate 
pentru viitorul națiunii noastre, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a pornit de 
la următoarele considerente : în pri
mul rind. de la realitățile economiei 
românești, de la stadiul atins în dez-

Din noua arhitectura a municioiului Suceava

0 CREAȚIE DE VÎRF A TEHNICII ROMÂNEȘTI
ROD AL GÎNDIRII ȘI CAPACITĂȚII INGINERILOR 

SI MUNCITORILOR DIN INDUSTRIA NOASTRĂ
Congresul al IX-lea al partidului a inaugurat pen

tru industria românească o etapă rodnică, generoa
să, in care tinere colective muncitorești au pornit la 
drum cu îndrăzneală, competentă și răspundere, 
reușind să inscrie realizări de prestigiu în palmare
sul economiei naționale. O astfel de realizare, de 
dată recentă, este și strungul așa-numit SND 31,5/25 
NC-2, cel mai mare utilaj de acest tip din țară (și 
unul dintre puținele existente în lume pină în pre
zent), rod al gindirii, muncii și căutărilor proprii,

răspunzind unor cerințe stringente ale industriei 
noastre. Realizat de oamenii muncii de la întreprin
derea de utilaj greu din Craiova și destinat celor de 
la Combinatul de utilaj greu din lași, utilajul-gigant 
a constituit un subiect inedit de reportaj, pe care re
dactorii „Scinteii" l-au abordat, cum era și firesc, 
de la... două capete : la realizatori, acolo unde s-a 
născut noul strung, și la beneficiari, acolo unde el 
va „trăi" și va- lucra efectiv.

CRAIOVA:

Eram — prin septembrie 
’87 — împreună cu ingi
nerul Ostap Boiko într-una 
din halele întreprinderii 
de utilaj greu din Craiova 
și priveam la un... sau la 
o... (atunci, pe loc. nici nu 
știam cum să-i zic). Pri
veam și nu-mi venea să 
cred. Intr-un anume fel 
trăiam toată stupefacția â- 
celuia care, ducindu-se ia

Curajul
grădina zoologică și întil- 
nind o girafă, după ce s-a 
uitat la ea o zi întreagă, 
încremenit in uimire, a 
plecat clătinînd din cap și 
exclamind : „asta e ceva 
care nu există". Nu mi-am 
putut reprima dorința de 
a-i pastișa replica :

— Așa ceva nu există.
Inginerul a ris cu gura 

pină la urechi. Apoi a zis:

performanței
— Pe undeva aveți drep

tate, așa ceva nu s-a mai 
construit niciodată in 
România. Iar in lume, dacă 
doriți să numărați țările 
in care se realizează un a- 
semenea utilaj vă vor Ii 
suficiente trei degete de Ia 
o mină. Proiectantul — 
I.C.S.I.T. „Titan" — Bucu
rești l-a denumit SND 
31,5/25 NC-2, dar noi am

încercat să-1 numim ceva 
mai simplu : strung normal 
dublu, greu, special, 
două păpuși fixe și 
mandă numerică. De 
primul șurub și pină la 
tima piuliță, toate compo
nentele 
Numai 
tărește 
care a 
montaj. Acolo unde va fi

cu 
co

la 
ul-

sale sînt românești, 
documentația cîn- 
cam cit... maistrul 

condus lucrările de

instalat, adică la C.U.G. 
Iași, va avea nevoie de 
o fundație din beton 
armat groasă de' șase 
metri. Ca să-l transportăm 
avem nevoie de optspre
zece vagoane. înălțimea 
strungului o egalează pe 
aceea a balconului pri
mului etaj de îa un bloc 
de locuințe, iar lungimea 
lui este doar cu doi metri 
și ceva mai mică decit ju
mătate din lungimea unui 
stadion de fotbal... Ce să 
vă mai spun despre el ?

— Ceea ce considerați că 
merită să se știe.

— Precizia de montaj re
glată in planul orizontal 
este de patru sutimi de mi
limetru pe o lungime de 36 
de metri. Ca s-o asigurăm a 
trebuit să ținem seama

avea

Mircea BUNEA
(Continuare în pag. a Ii-a)

voltarea forțelor de producție, de la 
cerințele obiective privind lichidarea 
rapidă a situației economice moște
nite și realizarea obiectivului stra
tegic stabilit în Programul P.C.R. de 
transformare a României, intr-o pe
rioadă istorică scurtă. într-o tară 
dezvoltată din punct de vedere eco
nomic ; în al doilea rind, atit pro
pria noastră experiență, cit și a al
tor țări a demonstrat că procesul de 
egalizare și apropiere treptată de ni
velul țărilor dezvoltate, care devine 
din ce în ce mai mult o legitate a 
economiei contemporane, se poate 
înfăptui numai pe calea realizării 
unui asemenea ritm de creștere care 
să permită reducerea continuă nu 
numai a decalajelor relative, ci și a 
celor absolute fată de tarile indus
trializate.

De asemenea, au fost avute în ve
dere tendințele care se conturau deja 
în economia mondială, în urmă cu 20 
de ani, din întreg ansamblul de fac
tori economici și sociali care con
diționează dezvoltarea rapidă a for
țelor de producție, introducerea re
zultatelor revoluției tehnico-științifi- 
ce contemporane. Totodată, a foșt 
luată în considerație nevoia de a asi
gura sporirea continuă, stabilă' pe 
termen lung a nivelului de trai, care 
este telul suprem al intregii politici 
economice a partidului și statului 
nostru.

Opțiunea pentru o rată înaltă a 
acumulării a devenit o coordonată 
fundamentală a politicii de indus
trializare a țării după Congresul al 
IX-lea al P.C.R., a procesului de re
producție socialistă lărgiți» a între
gii dezvoltări economico-sociale a 
tării. Cu clarviziunea și perspica
citatea caracteristică personalității 
proeminente a secretarului general 
al partidului, în analizele efectuate, 
in rapoartele și cuvîntările prezen
tate a dezvăluit relațiile de depen
dență, legitățile, interdependențele 
dintre rata acumulării și ritmul dez- 
vofcfârii forțelor de producție, dintre 
nivelul ratei acumulării și durata 
lichidării decalajelor economice, din
tre dezvoltare și subdezvoltare, din
tre progres și regres, dintre nivelul 
ratei acumulării și mărimea fondului 
de consum.

In Raportul la Congresul al 
XIII-lea al P.C.R.. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a definit rata înal
tă a acumulării ca o lege a con
strucției socialiste, valabilă nu nu
mai pentru condițiile conțret-istori- 
cb ale făuririi societății socialiste în 
țara noastră, dar și pentru alte țări 
care au de indeplinit obiective simi
lare : „Acumularea — se arată in 
Raport —' deci alocarea unui procent 
important din venitul național pen
tru dezvoltare, constituie o necesi
tate obiectivă, o lege a construcției 
socialiste pentru progresul general al 
societății și ridicarea bunăstării ma
teriale și spirituale a poporului". 
Totodată, secretarul general al parti
dului, dimensionind mărimea opti
mă a ratei acumulării, subliniază că 
numai alocînd 28—30 la sută din ve
nitul naționhl pentru dezvoltare se 
asigură condiții pentru înfăptuirea 
reproducției lărgite, pentru asigu
rarea independenței naționale. Prin 
aceste aprecieri, de mare generali
zare practică și sinteză teoretică, 
secretarul general al partidului nos
tru își aduce contribuția la comple
tarea legilor generale ale revoluției 
și construcției socialiste, la dezvol
tarea teoriei marxist-leniniste, la 
îmbogățirea practicii construcției 
socialiste cu noi teze și concluzii.

Opțiunea pentru o rată înaltă a 
acumulării drept o cerință obiectivă 
pentru realizarea reproducției lărgi
te este motivată din punct de ve
dere economic pentru toate țările 
care și-au fixat ca obiectiv strate
gic. pe termen lung, lichidarea sub
dezvoltării. industrializarea rapidă a 
țării. Această concluzie este susținu
tă de un număr tot mai mare de 
economiști, politologi, sociologi din 
țările in curs de dezvoltare, inclusiv 
din țările dezvoltate. încă in urmă 
cu 10 ani. într-un studiu al Organi
zației Națiunilor 
„Viitorul 
demonstra 
accelerată 
dezvoltare

Unite, intitulat 
economiei mondiale", se 
că pentru o dezvoltare 
în regiunile în curs de 
este necesar un mare
Prof. univ. dr. 
Mihai PĂRĂLUȚĂ

(Continuare în pag. a 11-a)

Umanismul operei artistice
Perioada care a 

la cel de-al IX-lea 
partidului, de cînd 
partidului și a țării 
varășul Nicolae Ceaușescu. ___
chează pe toate planurile existen
tei noastre cei mai rodnici și mai 
dinamici ani din istoria României, 
consemnind bilanțul mărețelor 
torii, al marilor transformări 
cialiste care semnifică, pentru 
toti. un excepțional efort 
înnoire, de autodepășire și de 
bilizare a tuturor energiilor crea
toare. Ctitor de tară nouă, făuritor 
al unei economii moderne și al 
unei spiritualități înfloritoare, con
ducător încercat și înțelept, patriot 
înflăcărat, comunist de largă vi
ziune. ginditor și creator al unei 
operp de inestimabilă valoare teo
retică și practică. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu are o contribu
ție decisivă la ridicarea României 
pe noi culmi de progres și civiliza
ție. conferindu-i prin strălucita și 
prodigioasa sa activitate un recu
noscut prestigiu international.

Impetuoasa dezvoltare a Româ
niei socialiste, sub conducerea 
partidului. în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. își află echiva
lente specifice și in faptele de cul
tură. in activitatea instructiv-edu- 
cativă. în fenomenul artistic con
temporan. Făurim un om nou. cu 
o nouă condiție umană, cu un pro
fil revoluționar manifestat in 
muncă și in viată, un om conști
ent că devenirea sa este parte 
componentă din devenirea tării, la 
a cărei infrumusețare participă 
toate talentele, toate aptitudinile 
creatoare ale fiilor săi. Participăm 
la o descătușare fără precedent a 
energiilor creatoare, in cadrul atit 
de amplu și fertil al Festivalului 
national „Cintarea României 
vastă, stimulare a talentelor din 
toate domeniile activității mate
riale și spirituale, conceput de 
secretarul general al partidului din 
perspectiva democratizării de esen
ță a vieții cultural-artistice și teh- 
mco-științifice. a accesului nein- 
giădit al tuturor oamenilor muncii 
la actul creației și al însușirii 
acesteia prin manifestările ei sem
nificative. perene.’

în climatul deosebit de fertil 
asigurat de îndrumările si orien
tările formulate de secretarul ge
neral al partidului, creația noastră 
muzicală s-a imbogătit cu noi și 
valoroase lucrări, in toate genu
rile. de la cintecul simplu care ne 
însoțește viața, existenta 
cotidiană pină la formele comple
xe ale simfoniei, operei, baletului 
și operetei, muzicii de cameră, can
tatei și oratoriului, creații care re
dau. in mod convingător și nuan
țat. dialectica gindirii și sensibili
tății omenești, angajarea plenară 
in slujba împlinirii, idealurilor pri-

de 
al 

fruntea 
află te

rnar—

trecut
Congres 
in 

se

vic- 
so- 
noi 
de 

mo-

noastră

vind păstrarea și îmbogățirea va
lorilor civilizației materiale și spi
rituale, umanizarea universului pe 
care il cucerește omul epocii con
temporane.

Sint toate acestea, realizările din 
domeniul creației muzicale, ale in- 
vățămintului muzical, temeinice în
demnuri pentru a ne exprima 
sentimentele de aleasă mulțu
mire 
pentru condițiile 
pentru 
orientări date, cu diferite prilejuri', 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. care 
au deschis în fața noastră un larg 
orizont, un vast cîmp de acțiune 
pentru integrarea organică a între
gii activități cultural-ar’tistice și in- 
structiv-educative în amplul proces 
de înfăptuire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate. De aseme
nea. gîndul nostru de recunoștință 
se îndreaptă către tovarășa Elena 
Ceaușescu, al cărei remarcabil 
aport la progresul invătămîntului și 
culturii românești constituie un 
permanent exemplu și îndemn 
pentru oamenii de artă, pentru slu
jitorii învățămintului și culturii 
românești.

Asemenea întregului popor, și oa
menii de artă ai României so
cialiste au 
satisfacție 
vîntare 
Nicolae 
solemnă 
ment al 
militant 
mobilizator îndemn pentru toți fiii 
tării de a face totul, de a fi la 
înălțimea clarvăzătoarelor orientări 
și idei ale iubitului nostru condu
cător.

Cu prilejul aniversării zilei de 
naștere și a indelungatei activități 

’ " a tovarășului
împreună cu 

, oamenii 
din România socialistă 
cu înaltă stimă și aleasă 
pe cel mai iubit fiu al 
pentru tot ce a făcut și 
gloria și fericirea țării,

pentru a ne 
de aleasă 

și profundă recunoștință 
optime create, 

strălucitele îndemnuri și

urmărit, cu profundă 
și mîndrie, ampla cu- 

rostită de tovarășul 
Ceaușescu la< adunarea 
omagială, magistral docu- 

unei luminoase vieți de 
și ginditor revoluționar,

revoluționare a 
Nicolae Ceaușescu. 
intreaga noastră națiune, 
de artă " - - -
omagiază 
prețuire 
poporului 
face spre 
pentru uriașa sa putere de muncă, 
înțelepciunea și excepționala clar
viziune in organizarea și conduce
rea măreței opere de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și îi adresează cele mai 
călduroase felicitări, urări de sănă
tate și fericire, de viață îndelun
gată pentru a ne conduce spre noi 
și mărețe înfăptuiri în. opera de 
ctitorire a României socialiste și 
comuniste, pentru triumful păcii 
și prieteniei in întreaga lume.

Prof. unlv.
Nicolae CA1INOIU 
președintele Uniunii compozitorilor 
și muzicologilor

c
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Critica severă făcută acumFaptele tuturor
pe aceeași dreaptă balanță

Dacă ar fi să caracterizăm în numai 
trei cuvinte adunarea generală a 
cooperatorilor din C.A.P. Purani, ju
dețul Teleorman, sîntem convinși că 
ele trebuie să fie acestea : activă, 

' efectivă și afectivă. Activă a fost 
prin participare (prezență — 184 de 
persoane — și discuții combative) ; 
efectivă prin realitatea și acuitatea 
faptelor de viață analizate ; iar afec
tivă, prin emoția și căldura care 
răzbăteau vizibil din fiecare luare de 
cuvînt, atunci cînd se aducea — și 
s-a adus deseori ! — vorba despre 

' pămînt. despre plante și animale și. 
mai ales, despre oamenii cooperati
vei. Timp de trei ore, ascultind, ni>- 
tind și privind, am avut chiar im
presia că. așa cum unii fac parte din 
aceeași grupă sanguină, cooperatorii 
din Purani fac parte din aceeași 
grupă de... suflet.

Iar toate acestea pe fondul unei 
exigențe cu totul deosebite ! Ce-i 
drept, pentru o astfel de abordare a 
tuturor problemelor, „terenul" a fost 
bine pregătit — este doar unul dintre 
meritele 
zen tarea 
color, al 
tește pe ___ . _____ __ ___
mentariu : „Nu uita de unde ai ple
cat", inspirat din viața de ieri și de 
azi a țăranilor comunei Purani. Tot 
o observație cu caracter general : s-a 
dovedit încă o dată că nu-i suficient 
să ai la dispoziție un cadru dcpjo- 
Cratic — aceasta-i condiția necesară, 
nu și suficientă — ci trebuie să știi 
«ă-1 și folosești, așa cum înainte de 
a te urca pe tractor trebuie să înveți 
să-1 conduci. Democrația se învață si 
ea. ca și meseria, oricare ar fi. Ni
meni nu se naște cu ea în cap. De
mocrația se cere încurajată, cultiva
tă. Cum ? Punîndu-i 
situația, creîndu-Ie 
acționa în mod democratic. Șl nu 
vorbe, ci în fapte. Informindu-i 
oameni despre tot și toate. Pentru 
nu poți înțelege nu poți spune 
ori ba. nu te poți pronunța, deci 
poți conduce dacă nu știi cum e mai 
avantajos, eficient, dacă nu deose
bești răul de bine. Un exemplu :

In timpul discuțiilor, s-a văzut 
clar că cei care și-au făcut autocri
tica au procedat așa nu pentru ca să 
scape de critică, ci pentru că erau 
realmente convinși că rezultatele 
muncii anului trecut puteau fi mult 
mai bune. în pofida secetei de peste 
vară șl a lipsei de energie electrică 
din sistemul de Irigații, dacă tehno
logiile de lucru atît In sectorul ve
getal. cît și animalier ar fi fost res
pectate cu șl mai multă rigoare, iar 
oamenii ar fi acționat cu mai multă 
hărnicie, exigență șl competentă.

Că s-a intîmplat așa și nu altfel 
este In primul rînd meritul dării de 
seamă a consiliului de conducere, 
prezentată de președintele coopera
tivei, Marin Nedea. „Erou al Muncii 
Socialiste". Punînd în practică ideea 
după care cei chemați să dezbată și 
să decidă au nu numai dreptul să 
fie informați, ci și obligația de a-și 
însuși datele necesare formării unor 
judecăți și raționamente proprii, pe 
baza cărorâ, apoi, să poată formula 
propuneri pentru hotărîri colective 
raționale, bine gîndite. darea de 
seamă a fost deosebit de bogată in 
informații despre munca în coope
rativă.

Că s-a muncit mult o confirmă și 
producțiile obținute la hectar : 6 200 
kg orz. 4 200 kg griu, 6 000 kg po
rumb, 2 300 kg floarea-soarelui, 25 
tone sfeclă ; și faptul că zootehnia 
și-a realizat indicatorii ; și că sec
torul „anexe" a depășit planul cu 
un milion de lei; și că. față de anul 
precedent, cooperativa a realizat ve
nituri mai mari cu 5 milioane de lei, 
ceea ce a permis obținerea a 2 300 000 
lei beneficii. Iar toate acestea s-au 
obținut în condiții de secetă și ale fo
losirii doar parțiale — din lipsă de 
energie — a capacității sistemului de 
irigații.

Șl totuși producțiile puteau fi mai 
mari ! A fost de vină seceta ? Darea 
de seamă a răspuns absolut obiectiv: 
firește că a fost, dar atunci cum se 
explică situația că, sub același soare 
torid, sub același cer fără nori de 
ploaie, pe același pămint. diferențele 
de producție existente intre ferme 
sint atit de mari ? De ce inginera 
Petruța Petru reușește, la ferma 3, 
zece tone de porumb pe 120 de hec
tare, iar Petra Bratu și Marin Ungu- 
reanu, șefii fermelor 2 și 1, au obți
nut recolte mai mici ? De unde apar 
diferentele ? Din triada : tehnologie 
(nerespectată), factorul om (lipsă de 
preocupare permanentă pentru men
ținerea densităților și executarea la 
timp și corect a lucrărilor de între
ținere), exigența (scăzută) a unora 
dintre conducătorii fermelor și for
mațiilor de lucru. Concluzia ? „Da. e 
adevărat, agricultura depinde de na
tură. dar și de... natura omului !“. 
Astfel de observații — și încă multe 
altele pe care nu le transcriem doar 
din motive de spațiu tipografic — au 
mers la rădăcina lucrurilor, au inci
tat luări de cuvînt la obiect, cinstite, 
scurte. Și a mai fost ceva in darea 
de seamă care ni se pare deosebit 
de important de semnalat și care do
vedește că la: Purani lecția democra
ției cooperatiste nu numai că este 
bine predată, ci și bine însușită. 
Anume ? Faptele tuturor au fost cin- 
tărite pe aceeași dreaptă balanță. în- 
cepînd cu președintele și ierminir.d 
cu simplii cooperatori. Exemplele 
care s-au dat au avut forță de con
vingere. iar participanții la adunare 
au admis unanim necesitatea elimi
nării tuturor relelor din „natura 
omului" și generalizarea atitudinii 
Înaintate față de muncă.

în această lumină, iată citeva din 
principalele opinii avansate in dis
cuții :

Ing. Petruța Petre, după ce a mul
țumit public, numindu-i, pe cei care

organizatorilor — de pre- 
unui film de scurtmetraj, 
cărui titlu sugestiv ne scu- 
noi, reporterii, de orice co-

pe oameni în 
condițiile de a 

in 
pe 
că 
da 
nu

au ajutat-o să obțină producții mari, 
a spus că „1987 a demonstrat că pă- 
mintul ne judecă drept, fără părti
nire. Dacă în condiții de precipitații 
normale pămintul iartă multe erori, 
chiar de tehnologie. în condiții de 
secetă ies la iveală și cele mai mici 
greșeli. Și nu cu acceptarea greșeli
lor. oricit de omenești ar fi ele. se 
poate face o nouă revoluție agrară. 
Tovarășii — i-a numit 
să-și schimbe felul 
iasă din inerție...".

Petre Rădulescu, 
„Cred că au lucrat 
cei 40 de tovarăși ai 
Dar un reproș tot imi fac : de ce 
om fi stat deoparte atunci cind se 
putea iriga ? Energia . electrică — 
atunci cînd era — trebuia s-o folosim 
mai bine, chiar și noaptea. Mă an
gajez să nu cădem in aceeași gre
șeală".

Marin 
„Știu ce 
și unde, 
rezultate foarte 
Am căpătat 
miant. Credeam că ori înveți, ori nu, 
tot aia e. Asta-i : am crezut că pă- 
ioaseie țin doar de mecanizatori, în
vățăm cit trăim. Dacă mai aveți în
credere în mine, promit 
va fi cu totul altfel".

Petra Bratu, șef ferma 
fost puțină, dar nici cît 
ajuns toată la rădăcina 
Vina este și a mea. 1987 m-a învățat 
multe...".

Alexandru Vintilă, economist: „Noi, 
la -mica industrie» lucrăm cu multi 
dintre tinerii care s-au stabilizat în 
comună. Cine spunea că nu le place 
agricultura 1 Am făcut planul secției 
noastre și am prestat și 4 000 de zile 
pe cîmp. Iată de ce propun ca în 
1988 să fiți de acord ca să ne în
credințați culturi separate. Dar vrem 
să răspundem numai noi de ele. 
Vrem să arătăm că știm și agricul
tură. nu numai industrie... mică".

Simioiț Feleagă. cooperator : „Am 
intrat in iarnă cu un minus de 350 
tone furaje. Dar nici cele pe care le 
avem nu le gospodărim ca lumea. 
Propun să aprobați construirea unor 
copertine Am să le fac impreună cu 
oamenii mei. în special pentru lu- 
cemă. Nu avem nevoie de ajutorul 
unor tovarăși ca V. (un cooperator 
căruia, pare-se. ii plac angajamente
le, dar numai partea... verbală, a a- 
cestora — n.n.). Vine, se învlrtește 
ca să fie văzut de șefi și apoi dis
pare. Nu de acte de prezență avem 
noi nevoie, ci de treabă efectivă, 
pină la sfirșit...".

Marin Dobre, cooperator : „Pămîn- 
tul nu poate să plingă cînd îl arăm 
prost, cind îl lăsăm invadat de bu
ruieni. cind mai facem pe el 
drum fără să fie nevoie, 
căm. Să nu uităm că 
zestre strămoșească...".

Multi au fost cei care 
adunarea generală 
din Purani. 7 
ne-au impresionat, ci faptele din care 
se născuseră sau erau pe cale de a 
se naște.

— Cum știți, noi nu am folosit 
niciodată și sper să nu folosim forță 
de muncă de la alte întreprinderi ori 
instituții. Continuu să cred că agri
cultura este treaba țăranului. A unui 
țăran muncitor, harnic, instruit, de 
tip nou. Sarcinile pe care ne-am 
angajat să le îndeplinim in 1988 sînt 
deosebit de mari. Eu. așa cum vă 
cunosc, cred că vom reuși să le fa
cem față — spunea, in încheierea 
adunării, președintele Marin Nedea.

Judecind după ceea ce am văzut 
și auzit, deci după felul in care gin- 
desc și după faptele prezentate, 
șintem convinși că angajamentele 
cooperatorilor din Purani vor fi în
deplinite exemplar.

trebuie
de a gindi, să

mecanizator : 
destul de bine 
secției noastre.

Ungureanu, șeful fermei 2 : 
pot, știu că am greșit. Știu 
și cind. Știți, am obținut și 

bune, in alti ani. 
mentalitatea de pre-

că în 1988

1 : „Apă a 
a fost n-a 

plantelor.

un
cind îl stri- 
pămîntul e

au Vorbit în 
. ... . a cooperatorilor 
Și nu atit vorbele lor

(Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. I)

pină și de curbura Pămin- 
tului care, pe lungimea 
strungului, este de trei mi
croni. Nu mai spun cită bă
taie de cap ne-au dat tem
peraturile, știut fiind că o 
variație de numai 1° C are 
ca efect o deformație a 
metalului de o sutime de 
milimetru pe o lungime de 
1 metru. Calibrarea finală 
se realizează cu un interfe- 
rometru laser. Poate prelu
cra piese cu un diametru 
maxim de 3 150 mm, cu 
lungimi de 30 000 mm și cu 
greutăți de 300 tone, asigu- 
rîndu-le o precizie de o su
time de milimetru.

— Piesele 
dimensiuni 
rare...

— Atunci 
de executat
gul nostru poate funcționa 
concomitent ca... două 
strunguri, pentru piese mai 
mici. Este echipat astfel 
incit să poată deveni mași- 
nă-unealtă flexibilă.

- realizarea lui și-au 
mina peste 30 de colabora
tori. cei mai importanți 
fiind întreprinderi din Iași, 
București, Cluj-Napoca, 
Alba Iulia... Toți ne-au a- 
jutat pentru ca, iată, să ne 
putem îndeplini angaja
mentul asumat In cinstea 
Conferinței Naționale a 
partidului.

cu asemenea 
sînt totuși

clnd nu are 
„colqși", strun-

ca

La 
dat

evită autocritica la toamnă
Ca și la Purani. în adunarea gene

rală a cooperatorilor din Furculești 
am regăsit același spirit practic, com
bativ față de stările de lucruri neia- 
tive, față de mentalitățile ce alimen
tează asemenea stări de lucruri, a- 
ceeații seriozitate a analizei, aceleași 
preocupări pentru promovarea pu
ternică a noului, a experienței îna
intate. pentru o nouă atitudine, cali
tativ superioară, față de muncă, pen
tru educarea unui om de tip nou, ca
pabil de 
impune și 
agrară.

într-un spirit de înaltă exigență 
și responsabilitate in darea de sea
mă prezentată de Petre Boboc, pre
ședintele cooperativei, au fost rele
vate realizările și înfăptuirile obți
nute anul trecut, precum și cauzele 
ce au făcut ca in unele sectoare de 
producție realizările să nu fie pe 
măsura posibilităților existente si a 
bazei materiale și tehnice create in 
decursul anilor. Președintele coope
rativei agricole preciza printre alte
le că in acele brigăzi și sectoare de 
producție unde s-a muncit cu pa
siune și spirit gospodăresc cu toate 
condițiile grele din anul trecut au 
fost obținute rezultate bune și chiar 
foarte bune. La unele culturi cum 
sînt orzul, griul, floarea-soarelui și 
soia au fost obținute producții mai 
mari decit cele planificate. Și la po
rumb și sfeclă de zahăr s-au reali
zat producții bune, ceea ce a făcut 
ca unitatea să se situeze printre 
unitățile fruntașe din județ.

Așa cum este și firesc. în darea de 
seamă s-a precizat că rezultatele 
bune obținute la culturile amintite 
se datorează în primul rînd coopera
torilor și mecanizatorilor care au 
muncit cu dăruire și pasiune din 
zori pînă în noapte, efectuînd la ter
menele stabilite de specialiști tehno
logiile pentru fiecare cultură in parte.

Consiliul de conducere — în darea 
de seamă ■—cit și membrii coopera
tori și mecanizatori — în discuții — 
au luat o atitudine fermă față de 
neajunsurile existente in activitatea 
acelor formații care au obținut pro
ducții mici la culturile de 
mazăre, ricin, bumbac și 
S-a arătat că acestea nu 
nici pe departe condițiile , 
în unitate și nici nu pot fi i 
numai de condițiile climatice. Adu
narea generală 
modul cel mai 
mă. membrilor 
ducere care au 
amintite să tragă maximum de în
vățăminte din greșelile anului tre
cut. să nu mai tolereze nici o aba
tere de la disciplina muncii în 
neral și de la cea tehnologică in 
cial.

Dovada că se 
ducții superioare 
sînt rezultatele 
griu cu 1 344 kg 
față de plan, la _ ......
floarea-soarelui cu 660 kg, la ___
cu 1 028 kg. La cultura porumbului 
s-a obținut o producție mai 
față de plan cu 442 kg. 
mecanizatorii nu s-au 
această nerealizare și 
evidentă cauzele si au 
suri pentru ca această 
cruri să nu se mai repete. Pe uneie 
sole, semănătorile nu au folosit 
discuri cu distribuitoare adecvate 
pentru mărimea boabelor, in alte 
parcele ș-a intrat mai tirziu cu 
echipamentul de irigat, iar udarea 
nu s-a făcut la timpul potrivit, s-a 
prelungit mult fără justificare peri
oada recoltatului Ia porumb. Sint 
citeva din cauzele bine cunoscute de 
către toți agricultorii, care au dus 
la diminuarea producției de porumb.

Cooperatorii din Furculești dispun 
de un efectiv de 1100 bovine, din

performanțele pe care le 
presupune noua revoluție
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care vaci și juninci 360. iar ovine 
peste 2 500. Cu toate acestea ponde
rea producției zootehnice reprezintă 
doar 16 la sută din producția globală 
a unității, ceea ce nu satisface nici 
pe departe cerințele actuale. Dacă 
mai amintim că la nici un indicator 
din sectorul zootehnic nu s-a realizat 
planul și că s-au făcut cheltuieli in 
proporție de 220 la sută avem o ima
gine cit de cit clară a stărilor de 
lucruri nesatisfăcătoare din această 
ramură de producție. în cuvîntul 
lor, participanții la adunare — am 
reținut intervențiile cooperatorilor 
Petre Socu și Ion Badircu, a meca
nizatorului Tudor Cazaeu, a șefilor 
de fermă Gheorghe Pirvan și Neaga 
Georgeta — și-au manifestat, cum 
este și firesc, nemulțumirea față de 
rezultatele nesatisfăcătoare, au fă
cut o seamă de propuneri și s-au 
luat angajamente concrete de a spri
jini acest sector.

Cu un înalt spirit de exigență și 
răspundere, cooperatorii din Furcu- 
lești au luat atitudine față de lipsu
rile existente i/i activitatea lor și 
au stabilit măsurile necesare de în
lăturare a acestor neajunsuri in cel 
mai scurt timp. în planul de produc
ție pe acest an cooperatorii au sta
bilit producții și venituri in raport 
de condițiile naturale existente. Ast
fel, ei și-au propus să realizeze o 
producție globală în valoare de a- 
proape 49 milioane Iei, din care pro
ducția vegetală are o pondere de 
peste 40 milioane lei. Și trebuie 
spus că producțiile stabilite sint ne 
măsura hărniciei, dăruirii și price
perii lor. Astfel au stabilit să obțină 
Ia hectar : 7 650 kg griu, la orz 
8 300 kg. la orzoaică 3 601 kg. la po
rumb 16 400 kg, la floarea-soarelui 
4 150 kg, la sfeclă de zahăr 72 600 kg. 
fasole — 4 300 kg. tomate timpurii 
37 400 kg, iar la tomate de 
61 700 kg.

Și pentru ca cele propuse 
■nul de producție să devină 
așa cum obișnuiesc cooperatorii din 
Furculești, ei au întocmit un pro
gram de măsuri, care a fost pus in 
discuția adunării generale, aprobat 
in unanimitate impreună cu propu
nerile de îmbunătățire reieșite 
discuții și s-a trecut la punerea 
in practică.

Din materialele și discuțiile ce 
avut loc în adunarea generală a 
ieșit clar că este un inceput de 
agricol bun. Este asigurată o canti
tate însemnată de apă in sol. Cultu
rile de păioase din toamnă au fost 
semănate in condiții agrotehnice 
foarte bune și au răsărit și înfrățit 
cum nu au mai fost de multi ani. 
Arăturile de toamnă au fost termi
nate în totalitate. în prezent se lu
crează la transportul pe cîmp a ce
lor 6 000 de tone gunoi de grajd 
prevăzute în program, la fertilizarea 
fazială a culturilor semănate în 
toamnă, la transportul furajelor de
pozitate în cîmp. în același timp, 
mecanizatorii lucrează intens la re
pararea tractoarelor, mașinilor, uti
lajelor, precum și a instalațiilor de • 
irigat. Se fac lucrări de afinare a 
solului prin arături adinei cu scor
monitori și de creștere a suprafeței 
arabile cu 128 hectare, așa cum s-a 
stabilit în programul pe anul acesta.

într-o atmosferă de înaltă angaja
re, avînd convingerea că pot mai 
mult, dovedind spirit de răspundere, 
mecanizatorii și specialiștii s-au an
gajat să obțină peste sarcinile stabi
lite în plan: 550 tone griu, 550 tone 
orz, 800 tone porumb, 200 tone floa
rea-soarelui, 1 000 tone sfeclă de za
hăr, 200 tone struguri și 230 hl lapte, 
iar noi le dorim să-și Împlinească 
hotăririle.'

efort investițional intern, de circa 
30—35 la sută, iar in unele cazuri 
de pină la 40 la sută din produsul 
intern brut. Alocarea unei părți în
semnate din produsul intern brut 
pentru acumulare reprezintă, în con
dițiile stării actuale a economiei 
mondiale, o necesitate de maximă 
urgență pentru continuarea progra
melor de progres economico-social 
al țărilor în curs de dezvoltare și 
pentru ieșirea acestora din cercul 
vicios in care au intrat datorită po
verii insuportabile a datoriilor ex
terne și dobinzilor cămâtărești.

în Raportul prezentat la recenta 
Conferință Națională a partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, anali- 
zind stadiul actual al dezvoltării so
cietății românești, rezultatele obținu
te în dezvoltarea economico-socială, 
obiectivele noii etape de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate, pînă in anul 2000, subliniază 
că este necesar ca și în continuare 
să se aloce circa 70 la sută din veni
tul național pentru consum și 30 la 
sută pentru fondul de dezvoltare, 
îndeplinirea obiectivelor strategice 
ale dezvoltării României in cincina
lul 1986—1990. dezvoltarea intensivă 
a industriei, agriculturii și celorlalte 
sectoare de activitate, realizarea unei 
noi calități a muncii și vieții, înfăp
tuirea noii revoluții tehnfco-științifi- 
ce. a noii revoluții agrare și trecerea 
țării noastre la un nou stadiu de 
dezvoltare economico-socială — cel 
de țară socialistă mediu dezvolta
tă — se poate realiza numai prin- 
tr-un mare efort investițional, prin 
alocarea in continuare a unei părți 
importante din venitul național pen
tru acumulare. în deceniul actual în
treaga dezvoltare economico-socială 
a României se bazează exclusiv pe 
mobilizarea la maximum a resurse
lor materiale și financiare interne. 
După cum se știe, ca urmare a trans
formării creditului internațional din- 
tr-un factor de accelerare a crește
rii economice într-o pirghie a capi
talului financiar bancar internațio
nal. de dominație și asuprire a altor 
popoare, de redistribuire a venitu
lui național în favoarea marilor mo
nopoluri, țara noastră a renunțat la 
primirea de credite pentru dezvol
tare, Totodată, se vor lua toate mă
surile pentru lichidarea intr-un timp 
cit mai scurt a datoriei externe. 
Pentru realizarea acestui obiectiv de 
importantă națională. stabilit de 
Congresul al XIII-lea al P.C.R. și 
Conferința Națională, este necesar 
un efort suplimentar de mobilizare

ă resurselor proprii materiale și fi
nanciare, maximizarea sporirii veni
tului național. în noua situație, ve
nitul național creat 
mai mare decît cel 
o parte a acestuia 
restituirea datoriei 
deosebire de deceniul al optulea cind 
venitul național utilizat a fost mai 
mare decit cel creat, cu suma credi
telor angajate pentru dezvoltare în 
acea perioadă. Astfel, venitul națio
nal se repartizează pentru 
și consum numai după ce 
partea destinată pentru 
datoriei externe, respectiv 
tul in lei al creditelor și 
în devize, valute etc., prevăzute în 
balanța de încasări și plăți pentru a 
îi restituite in perioada respectivă.

Este meritul secretarului general 
al partidului de a fi sesizat la în
ceputul deceniului al nouălea schim
bările care au loc în politica finan- 
ciar-bancară a țărilor imperialiste, 
consecințele pe termen lung ale do- 
binzilor extrem de mari, precum și 
ale altor practici neocolonialiste, im
plicațiile acestora asupra creării re
surselor proprii pentru dezvoltare și 
de a fi adoptat o strategie corespun
zătoare care a permis reducerea con
tinuă a datoriei externe.

Experiența românească, rezultatele 
obținute în dezvoltarea economico- 
socială a țării din ultimele două de
cenii confirmă justețea opțiunii fun
damentale a partidului și statului 
nostru de alocare a unui procent 
ridicat din venitul național pentru 
dezvoltare. Ca rezultat al alocării 
unei părți importante din venitul na
țional pentru dezvoltare, volumul 
mijloacelor fixe se ridică astăzi 
3 200 miliarde lei, din care peste 
la sută s-au realizat în ultimii 22 
ani, iar avuția națională a ajuns 
Circa 5 000 miliarde lei.

în gindirea novatoare a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu conceptul da 
rată inâltă 
nu numai 
volum din 
zat pentru dezvoltare, dar și calita
tiv. în această viziune se îmbină, in
tr-o concepție strategică unitară, ce
rințele repartizării raționale, optime 
a venitului național pentru acumula
re și consum, cu cele ale utilizării 
cu maximă eficiență a fondului na
țional de dezvoltare, în numeroase 
documente programatice ale partidu
lui și statului, elaborate sub îndru
marea nemijlocită a secretarului ge
neral al partidului. în rapoartele 
prezentate la congresele, conferin
țele partidului și plenarele C.C. al

trebuie să fie 
Utilizat, întrucît 
merge pentru 
externe, spre

acumulare 
s-a scăzut 
restituirea 
echivalen- 
dobînzilor

la
80 
de 
la

de acumulare este privit 
cantitativ, ca pondere și 
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P.C.R. se acordă o atenție deosebită 
problemelor de ordin calitativ, de 
eficiență economică. încă de la Con
ferința Națională a partidului din 
1967 se arată că sporirea eficienței 
economice capătă o deosebită însem
nătate în orinduirea socialistă.

în concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, problematica ra
portului dintre acumulare și consum 
este subordonată înfăptuirii cit mai 
depline a nevoilor membrilor socie
tății, creșterii nivelului de trai. Este 
dovedit, cu fapte — atit de propria 
noastră practică, cit și de experien
ța altor țări — că mărimea fondului 
de consum depinde, in primul rînd, 
de volumul venitului național, de 
proporțiile reproducției lărgite, de 
potențialul acumulării socialiste, de 
avuția națională a țării. Scăderea 
ponderii acumulării în venitul națio
nal poate da, în anumite condiții, 
numai efecte favorabile de scurtă 
durată asupra fondului de consum, 
pe termen lung insă influențele sint. 
de regulă, negative. în literatura 
economică mondială referitoare la 
relația dintre mărimea ratei acumu
lării și nivelul fondului de consum, 
unii autori, pe baza unor analize su
perficiale, au acreditat ideea că, acu
mulările și, mai ales, acumulările ri
dicate ar reprezenta sacrificii pe care 
generațiile actuale le fac pentru ge
nerațiile viitoare, in sensul că ar 
ceda pentru fondul de acumulare o 
parte din venitul național care s-ar 
cuveni de drept să fie destinat fon
dului de consun;. Secretarul general 
al partidului nostru a dat răspunsuri 
convingătoare, de înaltă competență, 
pătrunse de un vibrant patriotism, 
la asemenea opinii îngust consuma- 
toriste, în sensul că politica de alo
care a unei părți însemnate din ve
nitul național pentru reproducția 
lărgită corespunde, deopotrivă, atit 
generațiilor prezente, cit și celor 
viitoare.

Numai teoretic, utilizînd unele 
modele matematice, conceptual-ero- 
nate, cu orizonturi îndepărtate de 
optimizare ale ratei acumulării, se 
poate crea o imagine falsă, pentru 
perioada de inceput. că eforturile 
mari de acumulare ale generațiilor 
actuale sint, mai ales. în folosul ge
nerațiilor viitoare și prin urmare 
generațiile actuale se sacrifică pen
tru cele care vor veni. Experiența 
românească, rezultatele obținute în 
ultimii 20 de ani în sporirea, an de 
an, a veniturilor obținute de popu
lație din muncă și din fondurile so
ciale de consum, în soluționarea în 
linii generale a problemei locuințe
lor, în îmbunătățirea calității vieții 
etc. au confirmat pe deplin că rata 
înaltă a acumulării nu numai că nu 
a restrîns dinamica nivelului de trai, 
ci dimpotrivă a determinat creșterea 
rapidă a venitului național, calea si
gură pentru creșterea continuă a 
fondului de consum. Dacă am anali
za. dinamica venitului . național, a 
fondului de acumulare și a fondului 
de consum pe o perioadă de 20 
ani. 1966—1986, pe ipoteza reală 
rata acumulării fiind de circa 31 
sută — și pe 3 ipoteze de calcul 
care ponderea acumulării este de 
la sută. 20 la sută și 15 la sută 
desprinde clar concluzia că fondul 
de consum ar fi fost mai mic cu cir
ca 24 la sută în ipoteza cu 25 Ia sută, 
cu 34 la sută în ipoteza cu 20 la sută, 
și cu 44 la sută in ipoteza cu 15 la 
sută, iar volumul venitului național 
ar fi fost în 1986 — în ipoteza cu 15 
la sută — sub 50 Ia sută față de cel 
existent. Totodată, s-ar fi diminuat 
în mod corespunzător masa fondului 
de acumulare, volumul investițiilor 
și valoarea fonduriîor fixe intrate în 
funcțiune.

Faptul 
care se 
complexe, a fost posibil să se ma
joreze, la propunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la 8—10 la sută 
veniturile populației, față de 6—8 la 
sută cit s-a prevăzut în planul apro
bat pentru perioada 1986—1990. con
stituie o ilustrare concludentă a jus
teței politicii partidului nostru de 
alocare a unei părți importante din 
venitul național pentru dezvoltare. 
Continuarea politicii de alocare a 
circa 30 la sută din venitul național 
pentru dezvoltare in cincinalul ac
tual și pînă la orizontul anului 2000 
constituie o garanție sigură a înde
plinirii orientărilor de dezvoltare 
economico-socială a țării pentru anii 
1986—1990 și perioada următoare, a 
obiectivului strategic de trecere a 
României, pînă în anul 1990, în rîn- 
dul țărilor cu o dezvoltare economi
că medie, precum și ale înfăptuirii 
Programului P.C.R. de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate.
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că în acest cincinal, 
înfăptuiește în condiții

...Ascultam și notam. Di
mensiunile și performanțe
le acestui strung nepereche 
mă uimiseră, intr-adevăr, 
dar... nu m-au emoționat 
deloc. Se pare că au drep
tate cei care susțin că ui
mirea sălășluiește in creier, 
iar emoția in inimă. Per
sonal. sint dintre cei care, 
în fața unei capodopere 
arhitectonice, de exemplu, 
nu admiră nici dimensiuni
le pietrelor construcției, nici 
edificiul însuși. în schimb, 
mă emoționează nespus 
oamenii capabili să scoată 
din mintea și din mîinile 
lor asemenea splendori. 
„Prodigios" este o noțiune 
relativă. Ceea ce ieri a în
semnat performanță astăzi 
nu mai e, iar mîine cu 
atit mai puțin. Unici sînt 
doar oamenii capabili de

O CREAȚIE DE VIRF A
performanță. Prin ce se 
disting ei. care credeți că 
este calitatea umană fun
damentală a realizatorilor 
acestui strung gigant ? — 
l-am întrebat la I.U.G. — 
Craiova pe Marin Mateică, 
secretarul comitetului 
partid. A răspuns :

— Sînt oameni obișnuiți
— muncitori, ingineri,. teh
nicieni de foarte înaltă cla
să. Dar așa sînt majorita
tea. Ceea ce i-a departajat 
trebuie să vă spun : acum 
un an, înainte de â ne apu
ca de montaj, am trimis 
oameni la specializare in 
întreprinderi din străinăta
te. Au stat pe acolo două 
luni. Cînd s-au întors și au 
văzut dimensiunile strun
gului nostru, cîțiva aU dat 
înapoi : „Pur și simplu

TEHNICII

de

n-avem curaj"... Nu s-au 
lăsat înduplecați nicicum. 
Ceilalți au avut curaj și... 
au învins. Strungul func
ționează perfect.

— De unde vine curajul 
acestora ?

— Cred că cel mai bine 
ar fi să-i întrebați pe ei...

Ceea ce am și făcut. Iată 
răspunsurile primite de la 
cei care, aici, la I.U.G. Cra
iova, sint considerați prin
cipalii realizatori ai strun
gului gigant : „Curajul îi 
vine omului cînd vrea 
facă ceva. Cind știe și 
poate. Dar, in primul i 
cînd vrea cu ardoare". 
Virgil Popescu, șeful 
lierului de proiectare și a- 
similare produse noi). „Ai 
mei, acasă, m-au crescut 
spunîndu-mi mereu: -Pune 
tu înainte binele, că răul —

. să 
cînd 
rînd, 
(ing. 
ate-

cînd e să dea peste om — 
tot vine...»" (Ștefan Musta
fa. 39 de ani, maistru mon
taj). „Eu știu una și bună: 
dacă un om moare de fri
că, apoi poți fi sigur că 
insul e pe jumătate mort. 
Celor din formația mea nu 
le-a fost frică pentru că 
avem foarte mare încrede
re unii intr-alții. Nici unul 
nu ne-am simțit singur..." 
(Mircea Nițărel. 48 de ani, 
șeful echipei de montaj).

Care dintre cei trei cre
deți că are dreptate ? Pro
babil că toți trei. Dar cea 
mai multă înclină spre 
Mircea Nițărel, nu ? Con
firmarea mi-a venit cînd 
mă așteptam mai puțin. La 
ieșirea din întreprindere, 
pe un panou, se poate citi: 
„Știți care este cel mai im
portant cuvînt ? NOI !“

«ași. încrederea în performanță
La Combinatul de utilaj 

greu din Iași, beneficiarul 
uriașului strung ieșit din 
mîinile celor de la Craio
va. nu se știa aproape ni
mic despre frâmintările, 
zbaterile. emoțiile celor 
ce au gindit și au materia
lizat neobișnuitul strung 
...normal, SND 31,5/25 
NC-2. In cele 130 ha de u- 
zină, populate cu utilaje de 
mare tehnicitate, unde la 
tot pasul ești tentat să no-

tezi „cel mai“, „cele mai“, 
era pur și simplu. ne
voie acută de acest uti
laj, care să permită reali
zarea unor subansamble de 
mari dimensiuni ale atîtor 
mașini, instalații, utilaje 
etc. pe care combinatul 
din Iași le realizează 
in premieră !) pentru 
nomia națională.

— Ați acceptat 
ideea că un astfel de 
laj, de mare complexitate.

(tot 
eco-

ușor 
uti

va fi gindit și conceput ca 
o premieră 
cind exista 
tului de la 
zată ?

— Avem, 
la tot pasul, utilaje româ
nești de mare tehnicitate 
și sintem mulțumiți de 
ele — ne răspunde secre
tarul comitetului de partid, 
tovarășul Vasile Tudo- 
rache. O bună parte sint 
realizate chiar la Craiova,

românească, 
formula impor- 
o firmă autori-

in combinat.

așa că nu e de mirare 
dacă vă spun că ne-am 
bucurat cînd am aflat că 
tovarășii de acolo ne vor 
construi acest strung atit 
de necesar nouă. în clipa 
cind am aflat cine si-a a- 
sumat' sarcina, 
siguri că-1 vom 
va fi la înălțime.

— încrederea in 
tatea celor de la 
vine... de departe — inter
vine tovarășul Mihai Mus-

am fost 
avea, că

capaci- 
Craiova

țață, inginer-șef mecano- 
energetic și de investiții. 
Avem, intre altele, două 
tipuri de strunguri în do
tare, realizate la C.U.G. 
Craiova, pentru care, ca și 
acum, C.U.G. Iași a con
stituit o adevărată rampă 
de încercare : strungul 
normal de 2 500x10 000 și 
s trungul normal de 
2 000x8 000. Din primul tip 
am achiziționat 6 bucăți, 
din al doilea — două și ur
mează să ne mai livreze 
două in viitorul apropiat. 
Așa că, în cazul noului 
strung, n-a fost vorba de- 
cît de achiziționarea 
alt tip de strung 
mieră, de la un 
serios și capabil.

— Deci l-ați 
fără emoții...

— Dar cu mare 
dare. în așteptarea 
pregătit fundația 
preună cu furnizorul, 
luat măsuri din vreme ca 
în momentul sosirii să se 
treacă fără înțîrziere 
montaj, astfel incit să pu
tem lucra cu el cit mai cu- 
rînd. Vedeți, așa ceva nu 
mai există la noi în țară : 
are 30 000 mm distanță in
tre virfuri, poate prelucra 
piese cu diametrul exte
rior de 3,150 m și punerea 
lui in funcțiune 
combinatului nostru 
bilități tehnologice 
mentare.

— Cu ce-și va 
munca ?

— Cu execuția coloane-

unui 
in pre- 
furnizor

așteptat

nerăb- 
lui, am 
și, im

am

la

va da 
posi- 

supli-

începe

ROMANEȘTI
8

lor pentru presa de 12 000
tone-forță pe care trebuie 
să ne-o construim singuri, 
fiindcă ne este foarte ne
cesară. De-acum, strungul 
a sosit, ne aparține, lu
crăm de zor la montarea 
lui, fiindcă ne-am propus 
să reducem la jumătate 
perioada necesară, în mod 
obișnuit, derulării . monta
jului...

— în ce zi a sosit strun
gul ?

— în ce zi 7 (Interlocu
torul ne privește surprins. 
Ințelegind însă imediat că, 
realmente, in logica fi
rească, un strung ajunge 
de la furnizor la destina
tar într-o zi, ne răspunde): 
în decurs de o lună de 
zile. Știți, a fost demon
tat la constructor și expe
diat, în ordinea demontă
rii, bucată cu bucată.

Inginerul Gheorghe Co- 
jocaru, directorul fabricii 
constructoare 
din cadrul 
adaugă :

— De cinci __
bilit amplasamentul, 
știam cine o să ni-1 con
struiască. nici cind. nici in 
ce condiții, dar știam că 
avem nevoie de un astfel 
de utilaj și că trebuie să 
facem totul ca atunci cînd 
va sosi în combinat să-l 
putem instala cit mai re
pede.

...Locul unde va lucra 
strungul-gigant ? Șantier. 
f)ar un șantier de o fac-

de mașini 
combinatului,

ani i-am sta-
Nu

tură aparte. Montorii 
mare precizie „reoonstru- 
iesc", cu ochi atent, veri- 
ficînd pas cu pas totul, 
uriașul. Ce mic inccpe să 
ni se pară giganticul „Ca
rusel" (de 16 000 mm) pe 
care, cil ani în urmă, vă- 
zîndu-1 la constructor 
(IMUA-București), am zis, 
ca și colegul nostru de la... 
celălalt capăt al reportaju
lui : așa ceva nu există — 
sau nu mai există '

— Vă grăbiți cu 
jul ?

— Bineînțeles ! 
plan de producție pe noul 
strung chiar din anul ăsta 
— precizează directorul fa
bricii.

— Bine, bine, dar am 
înțeles că durata de mon
taj a unui asemenea gi
gant poate să dureze cam 
un an !

— Da, 
și atit 
normal, 
însă să-1 
luni, 
prin strădania tuturor ce
lor ce concură la montarea 
utilajului : constructor,
montor, beneficiar. Avem 
dorința, avem certitudinea 
că. in intîmpinarea sărbă
torii noastre naționale, de 
la 23 August, vă putem 
invita pentru un reportaj 
despre primele produse 
realizate pe acest utilaj.

i
monta-

Avem

atit este prevăzut 
durează in mod 
Ne-am 

montăm
Comprimăm timpul

angajat 
in șase

Anica FLORESCU 
Manole CORCAC1
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MARELUI EROU AL NAȚIUNII-SENTIMENTELE DE ALEASĂ STIMĂ 
Șl PROFUNDĂ PREȚUIRE ALE TUTUROR FIILOR PA TRIEI

Cu profundă mindrie patriotică, 
nețărmurită dragoste și deosebit res
pect, toți comuniștii, toți oamenii 
muncii din MINISTERUL INDUS
TRIEI CONSTRUCȚIILOR DE MA
ȘINI, își unesc sentimentele cu cele 
ale întregului popor și vă urează din 
adincul inimilor in acest moment 
istoric, omagial. prilejuit de ani
versarea zilei dumneavoastră de naș
tere și a îndelungatei dumneavoas
tră activități revoluționare, cele mai 
calde felicitări, urări de viață înde
lungată, multă putere de muncă, 
pentru a fi mereu in fruntea parti
dului și statului și a ne conduce pe 
noi culmi, spre desăvîrșirea strălu
citei opere pe care o infăptuiți. spre 
gloria și măreția patriei noastre so
cialiste.

Pentru industria constructoare de 
mașini, această epocă de glorie în
seamnă prefaceri foarte mari, nici 
cînd visate, al căror limpede și 
nesecat izvor al marilor realizări 
l-au constituit ajutorul atît de 
generos și sprijinul multilateral 
acordat de dumneavoastră, îndemnu
rile și indicațiile de excepțională în
semnătate pe care ni le-ați dat cu 
prilejul memorabilelor vizite de lu
cru efectuate in întreprinderile noas
tre, pentru participarea mai dinami
că a constructorilor de mașini la 
efortul general de dezvoltare eco
nomică și socială a țării.

In acest moment sărbătoresc, pen
tru tot ceea ce ați făcut și faceți, 
cu poporul și pentru popor., puterni
cul detașament de constructori de 
mașini, vă adresează mulțumiri 
fierbinți și vă încredințăm, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom acționa 
și in viitor cu întreaga noastră pri
cepere și energie, in spiritul unei 
înalte răspunderi comuniste, revolu
ționare pentru realizarea exemplară 
a tuturor sarcinilor ce ne revin din 
documentele Congresului al XIII-lea 
al Partidului Comunist Român, pen
tru ridicarea continuă a nivelului ca
litativ al produselor, pentru creș
terea productivității muncii și redu
cerea consumurilor materiale și de 
energie. creșterea competitivității 
produselor românești pe piețele ex
terne.

tnscrisă cu litere de aur în Istoria 
națională și in conștiința Întregului 
popor, această zi aniversară ne ofe
ră fericitul prilej de a aduce un 
fierbinte omagiu personalității dum
neavoastră de mare erou între eroii 
neamului nostru, comunist _ de 
profundă omenie, ctitor al României 
moderne, personalitate politică proe
minentă a contemporaneității și mi
litant strălucit pentru socialism, pen
tru cauza libertății și independenței 
popoarelor, pentru înțelegere, colabo
rare și pace in lume — se relevă in 
mesajul MINISTERULUI MUNCII.

împreună cu toți cei ce muncesc 
pe aceste păminturi dintotdeauna ale 
noastre, va sintem profund recunos
cători pentru eforturile și neobosita 
dumneavoastră energie, pe care o 
consacrați edificării multilaterale a 
țării, dezvoltării armonioase, echili
brate a industriei și agriculturii. în
floririi științei, culturii și artei, asi
gurării bunăstării materiale și spiri
tuale a poporului.,Ne exprimăm, tot
odată, adînca recunoștință pentru 
grija permanentă pe care o acordați 
asigurării unor condiții tot mai bune 
de muncă și viață pentru toți oa
menii muncii, pentru punerea in va
loare a talentului, capacității crea
toare și hărniciei clasei muncitoare, 
ale tuturor cetățenilor României so
cialiste, pentru afirmarea plenară a 
personalității umane în societatea 
noastră.

Sărbătorirea jubiliară a zilei dum
neavoastră de naștere ne oferă, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, fericitul prilej de 
a vă asigura, încă o dată, de hotă- 
rîrea noastră fermă de a face totul, 
de a acționa cu competență și res
ponsabilitate revoluționară pentru 
înfăptuirea sarcinilor ce ne revin 
din istoricele hotăriri ale Congresu
lui al XIII-lea și Conferinței Națio
nale ale partidului.

Cu sentimente de aleasă mindrie 
patriotică, de nețărmurită dragoste 
si adine respect, comuniștii, toți oa
menii muncii din MINISTERUL 
ENERGIEI ELECTRICE își unesc 
glasurile cu cele ale întregului po
por pentru a vă adresa din adincul 
inimilor, cu prilejul celei de-a _70-a 
aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere și a peste 55 de arii de eroică 
activitate revoluționară, cele mai 
calde urări de sănătate si fericire, 
de viată îndelungată în deplină 
putere de muncă, spre a conduce cu 
înțelepciune și cutezanță națiunea 
română pe drumul glorios al în
făptuirii măreței opere de edificare 
a socialismului si comunismului in 
România.

Oamenii muncii din sectorul ener
getic. alături de întregul popor. își 
exprimă și cu acest prilej puterni
ca adeziune si deplina satisfacție 
fată de politica internă si externă a 
partidului și statului nostru, dind o 
înaltă apreciere rolului hotăritor pe 
care dumneavoastră, eminent con
ducător. l-ați avut și îl aveți la ela
borarea și înfăptuirea marilor obiec
tive ale construcției socialiste și co
muniste în patria noastră, contribu
ției dumneavoastră de inestimabilă 
valoare la fundamentarea realistă și 
creatoare a politicii partidului și sta
tului. la îmbogățirea tezaurului gin- 
dirii și practicii revoluționare.

Vă asigurăm, mult iubite și stima
ta tovarășe secretar general, că toți 
energeticienii țării vor munci cu 
toată priceperea și răspunderea, 
neprecupețind nici un efort, pentru 
înfăptuirea neabătută a politicii 
partidului și statului nostru, pentru 
realizarea sarcinilor ce ne revin din 
istoricele hotăriri ale Congresului al 
XIII-lea și recentei Conferințe Na
ționale ale partidului, pentru trans
punerea în viață a prețioaselor dum
neavoastră indicații privind dezvol
tarea energeticii românești, militind 
cu » forțe sporite pentru ridicarea 
calității și eficienței întregii noastre 
activități.

Cinstind împreună cu întregul po
por sărbătoarea scumpă națiunii 
noastre socialiste, aniversarea zilei 
dumneavoastră de naștere și a înde
lungatei activități revoluționare pe 
care ați consacrat-o. fără preget, 
:u inegalabilă dăruire, împlinirii 
■elor mai nobile aspirații ale po- 
orului român, comuniștii, toți oa- 
lenii muncii din transporturi și te- 
comunicații își îndreaptă spre dum- 
avoastră. strălucit ctitor și ar- 
ect al României socialiste mo- 
ne. Erou printre eroii neamului. 

personalitate proeminentă a con
temporaneității. gîndurile și simță
mintele lor cele mai alese adresin- 
du-vă. din adincul inimii, cele mai 
calde și mai alese felicitări, urări 
fierbinți de ani Îndelungați de viată 
in deplină sănătate si nesecată pu
tere de muncă, spre binele tării și 
înălțarea ei pe cele mai inalte culmi 
ale civilizației și progresului — se 
relevă în mesajul MINISTERULUI 
TRANSPORTURILOR ȘI TELECO
MUNICAȚIILOR.

Vă exprimăm și cu acest prilej 
adînca noastră gratitudine pentru 
grija deosebită pe care o purtați 
ramurii noastre, creării unor condiții 
de muncă dintre cele mai bune. în
zestrării ei cu cele mai noi cuceriri 
ale tehnicii. Canalul Dunăre — Ma
rea Neagră. Canalul Poarta Albă — 
Midia-Năvodari, Metroul bucu- 
restean. complexul feroviar și ru
tier de poduri dunărene, se înscriu 
printre ctitoriile reprezentative ale 
acestei epoci de aur. grandioase și 
monumentale opere de artă ingi
nerească încredințate oamenilor 
muncii din transporturi si telecomu
nicații spre gospodărire in folosul 
întregului popor.

Puternicul detașament al celor ce 
muncesc in transporturi și telecomu
nicații vă încredințează, mult iubite 
și stimate conducător, de întregul 
său devotament față de politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru întemeiată pe gîndirea 
dumneavoastră de excepție. La uni
son cu simțămintele cele mai alese 
ale întregii noastre națiuni socialis
te. vă adresăm, din adincul inimi
lor. fierbintea urare : să ne trăiti 
intru multi- ani. cu aceeași inegalabi
lă tinerețe revoluționară, spre binele 
și fericirea poporului, călăuzindu-ne 
cu gîndirea si munca dumneavoastră 
pilduitoare spre împlinirea mărețe
lor idealuri socialiste si comuniste 
pe străbunele meleaguri ale Româ
niei. intr-o lume a păcii si înțele
gerii între popoare.

La aniversarea zilei dumneavoas
tră de naștere și a peste 55 de ani 
de intensă și eroică activitate revolu
ționară. moment de aleasă sărbă
toare pentru întreaga noastră na
țiune, comuniștii, personalul munci
tor din MINISTERUL APROVIZIO
NĂRII TEHNICO-MATERIALE si 
CONTROLULUI GOSPODĂRIRII 
FONDURILOR FIXE vă aduc. din 
adincul inimilor, un profund oma
giu. adresindu-vă rugămintea res
pectuoasă de a primi urarea fierbin
te de ani mulți și fericiți, sănătate 
și putere. de muncă, de noi si mă
rețe realizări în laborioasa activitate 
pe care, cu genială clarviziune știin
țifică. inalt patriotism și dăruire re
voluționară o desfășurați in fruntea 
partidului si statului, pentru edifi
carea noii societăți in patria noastră, 
pentru pace, prietenie și colaborare 
intre toate popoarele lumii.

Vasta dumneavoastră activitate 
revoluționară în anii grei ai ilegali
tății. participarea neînfricată. din 
cei mai tineri ani ai vieții, la marile 
bătălii' de clasă împotriva asupririi 
și exploatării. a fascismului si războ
iului. pentru apărarea libertăților de
mocratice. a independentei și suve
ranității țătii. se înscriu pentru tot*  
deauna. mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. in cartea 
de aur a multimilenarei noastre 
patrii, in conștiința întregii națiuni.

în cronica de lupta îndelungata 
desfășurată de partid și popor pen
tru libertate-, demnitate și progres, 
perioada inaugurată de Congresul al 
IX-lea. cînd prin voința unanima a 
tuturor comuniștilor, a întregii noas
tre națiuni ați fost învestit cu cele 
mai înalte răspunderi in conducerea 
partidului și statului, se constituie 
intr-o epocă de mărețe înfăptuiri 
socialiste, deschizătoare de luminoa
se orizonturi comuniste, pe care în
tregul nostru popor o numește, cu 
vibrantă mindrie patriotică. cu 
profundă dragoste și recunoștința 
pentru genialul ei ctitor „Epoca 
Nicolae Ceaușescu**.

Exprimind voința și sentimentele 
celor peste opt milioane de membri 
cooperatori, fără deosebire de națio
nalitate. a tuturor oamenilor muncii 
din organizațiile noastre coopera
tiste. Consiliul de conducere al 
UNIUNII CENTRALE A COOPE
RATIVELOR DE PRODUCȚIE, 
ACHIZIȚII ȘI DESFACERE A 
MĂRFURILOR Vă adreseaza, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul aniversării zilei dum
neavoastră de naștere și împlinirii a 
peste 55 de ani de activitate revo
luționară, cele mai oalde, alese și 
respectuoase felicitări.

Și cu acest prilej dorim sa subli
niem în mod deosebit grija perma
nentă pe care o manifestați pentru 
dezvoltarea activității organizației 
cooperatiste, pentru sporirea pro
prietății ei, sprijinul, îndrumările și 
Îndemnurile pe care le dați perma
nent cooperației de producție, achi
ziții și desfacere a mărfurilor pen
tru ca aceasta să-și îndeplinească 
în cele mai bune condiții rolul și 
misiunea pe care le are în lupta și 
munca poporului nostru, pentru dez
voltarea economică și socială a 
patriei, de construire și edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate. ... ,

însuflețite de hotărîrile celui de-al 
XIII-lea Congres al partidului, de 
documentele adoptate de recenta 
Conferință Națională, de magistra
lul raport pe care l-ați prezentat la 
înaltul forum al comuniștilor, or
ganele și organizațiile cooperatiste, 
personalul muncitor, toți_ membrii 
cooperatori se angajează în fața 
partidului și a țării, a dumneavoas
tră personal, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să muncească cu 
energie, elan și abnegație pentru în
făptuirea neabătută a sarcinilor și 
îndatoririlor ce le revin din aceste 
documente, din planul național unic 
de dezvoltare economico-socială a 
patriei.

în aceste momente de înălțător 
patriotism cînd. într-o deplină uni
tate de cuget si simțire. întregul nos
tru popor vă sărbătorește ziua de 
naștere, ne simțim mindri de a fi 
contemporani celei mai înfloritoare 
epoci din multimilenara noastră Is
torie — Epoca Nicolae Ceaușescu — 
rod al prodigioasei dumneavoastră 
activități revoluționare, de om poli
tic si de stat, comunist de omenie, 
devotat trup si suflet poporului ro
mân. prețuit unanim în întreaga 
lume ca dîrz luptător pentru socia
lism. pentru pace, securitate, inde
pendentă si colaborare între popoa
re. pentru înfăptuirea unei lumi mai 
bune si mai drepte Pe planeta noas
tră — se subliniază în mesaiul CON
SILIULUI NAȚIONAL AL APELOR.

în această zi aniversară, scumpă 
nouă, tuturor, permiteti-ne. mult iu
bite si stimate tovarășe secretar ge
neral. să vă exprimăm, dumneavoas
tră si mult stimatei si distinsei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. înalta noastră gratitudi
ne. pentru indicațiile Si îndrumările' 
de mare valoare teoretică si practi
că pe care ni le-ați dat. pentru grija 
statornică si preocuparea generoasă 
ce le acordați transpunerii in viată 
a Programului național de perspec
tivă pentru amenajarea bazinelor hi
drografice. pentru valorificarea in
tegrală a apelor tării, cit și pentru 
protecția mediului înconjurător in 
scopul asigurării dezvoltării vieții la 
înalti parametri calitativi.

Vom acționa. în continuare, pen
tru realizarea sarcinilor de înaltă 
răspundere, ce personal ni le-ati în
credințat. privind terminarea lucră
rilor la Dîmbovița navigabilă aval 
de București, realizarea marilor ma
gistrale de irigații Ipotești si Drăgă- 
nesti. Șiret—Bărăgan, a acumulărilor 
Pașcani. Virfu Cimpului si a altor 
obiective de gospodărire a apelor, 
acționînd. totodată, pentru păstrarea 
curată a anelor tării si îmbunătăți
rea calității tuturor factorilor de me
diu ambiant.

Membrii Societății române de 
Cruce Roșie aduc un inalt omagiu 
activității pe care dumneavoastră, 
mult stimate si iubite tovarășe se
cretar generai al partidului, perso
nalitate politică remarcabilă a lumii 
contemporane, militant de frunte al 
mișcării comuniste si muncitorești 
internaționale, ati depus-o si o de

• întregul popor își exprimă recunoștința 
pentru prodigioasa activitate a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pusă în slujba progresului multi
lateral al României socialiste, edificării unei lumi 
a păcii și colaborării internaționale

• Angajament solemn in fața partidului, 
a secretarului său general de a munci cu toată 
răspunderea, cu abnegație patriotică și elan revo
luționar pentru înfăptuirea neabătută a programului 
de ridicare a României pe noi culmi de civilizație 
și înaintare spre comunism

puneți cu stăruință pentru promo
varea unui climat de pace, colabo
rare si ințelegere intrb toate statele 
lumii, pentru dezarmare, si in pri
mul rind dezarmare nucleară, ceea 
ce a făcut ca, în conștiința contem
poraneității. numele dumneavoastră 
să devină un simbol al păcii și prie
teniei. al luptei pentru libertate, in
dependentă si progres ale tuturor 
popoarelor — se relevă in mesajul 
CONSILIULUI NAȚIONAL AL SO
CIETĂȚII DE CRUCE ROȘIE.

Astăzi. Societatea de Cruce Roșie 
este o organizație de masă puterni
că. ce îsi aduce contribuția sa spe
cifică la apărarea sănătății și vieții 
oamenilor și aceasta v-o datorăm 
dumneavoastră, mult stimate si iu
bite tovarășe secretar general, care, 
în urmă cu un deceniu si jumătate, 
prin Hotărîrea Secretariatului Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român din februarie 1972. ați 
revitalizat întreaga noastră activita
te. al cărui scop este să slujească — 
în lumina indicațiilor si orientărilor 
dumneavoastră de o excepțională va
loare — politica socială si sanitară 
profund umanistă a partidului si 
statului nostru.

în aceste' zile de înaltă trăire pa
triotică. gîndurile noastre se în
dreaptă. pline de recunoștință, către 
tovarășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. eminent om politic 
și savant de reputație iriternătiOnâ- 
lâ. pentru prodigioasa si neobosita 
activitate pe care o desfășoară, pen
tru contribuția de seamă la ridica
rea continuă a nivelului de trai ma
terial si spiritual al poporului, pen
tru grija părintească pe care o poar
tă Societății de Cruce Roșie.

Cu prilejul împlinirii a 55 de 
ani de strălucită activitate revolu
ționară, desfășurată cu sentimente de 
inalt eroism și înflăcărat patriotism, 
precum și cu ocazia aniversării zilei 
dumneavoastră de naștere, in nume
le comuniștilor, al tuturor oameni
lor muncii din domeniul turismu
lui, vă rugăm 
ne permiteți a 
mai calde și 
cele mai bune

respectuos să 
vă adresa cele 
alese felicitări, 
urări de multă

sănătate, deplină fericire și nesfîrșită 
putere de muncă, împreună cu sen
timentele noastre fierbinți de 
profundă gratitudine și distinsă pre
țuire pentru modul strălucit în care 
elaborați, conduceți și infăptuiți po
litica internă și externă a partidu
lui și statului nostru, in opera de 
construire a noii societăți socialiste 
românești pe pămîntul străbun al 
patriei, se arată in mesajul MINIS
TERULUI TURISMULUI.

Spiritul revoluționar și energia 
dumneavoastră nesecată, atașamentul 
și dăruirea pline de abnegație față 
de popor, identificarea totală cu 
aspirațiile supreme ale națiunii,
profundul umanism, gîndirea strălu
cită. clarviziunea cu care acționați 
pentru a se asigura mersul ferm 
înainte al patriei noastre, preocupă
rile permanente pentru promovarea 
unui stil de muncă dinamic și în
noitor în toate domeniile vieții po
litice. economice si sociale însufle
țesc pe toți comuniștii noștri, pe cei
lalți oameni ai munci! care activea
ză în turism. în munca și lupta lor 
pentru înfăptuirea prevederilor din 
programul de revitalizare a turismu
lui românesc, de transformare a 
acestuia într-o sursă eficientă de 
sporire continuă a avuției naționale, 
în munca și lupta întregului nos
tru popor pentru ridicarea României 
pe noi trepte de progres si civilizație.

în această zi de luminoasă și mă
reață sărbătoare naționaia. însoțim 
urările noastre fierbinți ou cele mai 
alese sentimente de dragoste 
nețărmurită, de înaltă stimă și pre
țuire. de profunda gratitudine. pe 
care, asemenea tuturor comuniștilor, 
tuturor fiilor patriei.(le nutrim față 
de dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — 
marele strateg al dezvoltării Româ
niei socialiste, Erou intre eroii nea
mului, ctitor de țară nouă, liberă, 
demnă și infloritoare. patriot înflăcă
rat și revoluționar consecvent, stră
lucită personalitate a lumii contem
porane. conducătorul genial al mer
sului nostru neabătut înainte, spre 
împlinirea visului de aur al omeni
rii — comunismul — se subliniază 
în mesajul APARATULUI C.C. AL 
P.C.R.

Avind mereu în față exemplul 
luminos de muncă și viată al dum
neavoastră. mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu — 
convingătoare lecție de ceea ce în
seamnă a acționa împreună cu ma
sele. a fi mereu în mijlocul lor. a 
purta un permanent dialog cu mun
citorii. țăranii, intelectualii, cu toate 
categoriile de oameni ai muncii — 
ne angajăm să milităm cu perseve
rență pentru creșterea spiritului de 
răspundere revoluționar, să dăm do
vadă de înaltă principialitate și 
abnegație în înfăptuirea neabătută a 
mărețelor programe de dezvoltare 
economico-socială a tării, a istorice
lor obiective stabilite de cel de-al 
XIII-lea Congres și de Conferința 
Națională ale partidului.

Animați de cele mai profunde sen- , 

timente de admirație și dragoste 
nețărmurite față de pilduitoarea 
dumneavoastră viată și activitate, de 
cea mai vie recunoștință pentru tot 
ceea ce ați făcut și faceți spre 
înălțarea scumpei noastre patrii pe 
noi culmi de civilizație socialistă și 
comunistă, vă adresăm din toată ini
ma urarea să ne trăiți multi ani fe
riciți. impreună cu mult stimata to
varășă Elena Ceaușescu. spre binele 
și fericirea eroicului nostru popor, 
spre gloria și măreția partidului co
munist si a patriei române.

Cu prilejul aniversării zilei dum
neavoastră de naștere și a celor 
peste 55 de ani de eroică activitate 
revoluționară, dind expresie celor 
mai alese sentimente de stimă, res
pect și nețărmurită dragoste pe care 
vi le purtăm, vă rugăm să ne îngă
duiți ca în numele comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii din sec
torul 1 al Capitalei să vă adresăm 
din inimă cele mai calde felicitări, 
sincere urări de sănătate, fericire și 
viață îndelungată, multă putere de 
muncă, ani mulți și rodnici în frun
tea partidului și statului, spre binele 
și înflorirea patriei și poporului, 
spre noi și importante realizări în 
grandioasa operă de edificare a so
cialismului . și comunismului pe pă
mîntul nostru strămoșesc — se re
liefează în mesajul COMITETU
LUI DE PARTID AL SECTORULUI 
1 AL MUNICIPIULUI BUCU
REȘTI.

Conferirea In acest cadru aniver
sar, de către înaltele foruri de 
partid și de stat, ale democrației 
muncitorești revoluționare, a titlu
lui de onoare suprem de ..Erou al 
Republicii Socialiste România**,  a 
Ordinului „Victoria Socialismului**  
și a „Medaliei Jubiliare**,  constituie 
pentru întregul partid și popor, 
inalta apreciere și recunoaștere una
nimă și ales omagiu față de eroica 
activitate revoluționară, creatoare, 
plină de devotament și abnegație 
puse în slujba înfloririi patriei și 
civilizației comuniste.

Intr-o deplină unitate de cuget și 
voință cu toți fiii patriei, exprimăm 
profunda noastră recunoștință și gra
titudine pentru inestimabila, determi
nanta contribuție pe care o aduceți 
la elaborarea și înfăptuirea cu succes 
a întregii politici interne și externe 
a partidului și statului nostru, pen
tru soluționarea teoretică și practi
că, riguros științifică a problemelor 
vitale ale dezvoltării societății 
românești, pentru grija neobosită ce 
o purtați ridicării nivelului de trai 
material și spiritual al tuturor oa
menilor muncit

Ca oameni care am luptat sub con
ducerea Partidului Comunist Român, 
încă din anii grei ai ilegalității si ai 
războiului antihitlerist, ne este deo
sebit de plăcut, ca în această zi ani
versară. cu profunde semnificații, să 
vă exprimăm înalta cinstire ce o 
dăm rodnicei si îndelungatei dum
neavoastră activități în mișcarea co
munistă si muncitorească, patosului 
revoluționar cu care ati militat si 
militați pentru făurirea noului des
tin al României, pentru afirmarea ei 
în rindul celor mai înaintate țări ale 
lumii — se arată în mesajul adresat 
de COMITETUL FOȘTILOR LUP
TĂTORI ȘI VETERANILOR DE 
RĂZBOI.

Exprimăm si de această dată una
nima aprobare a tuturor foștilor lup
tători si veteranilor de război împo

triva fascismului fată de Programul 
partidului, de hotăririle celui de-al 
XlII-iea Congres, lată de magistra
lul Raport prezentat de dumnea
voastră la cea de-a V-a Conferință 
Națională a partidului nostru, docu
ment de excepțională însemnătate 
teoretică si practică. program de 
muncă si luptă al partidului, al po
porului pentru înfăptuirea mărețe
lor obiective de dezvoltare a tării in 
etapa actuală si in viitor.

Inimile noastre se umplu de bucu
rie pentru faptul că. slujind cu ab
negație si devotament interesele su
preme ale patriei, v-ati afirmat ca 
personalitate de excepție a lumii 
contemporane, fundamentînd si pro- 
movind o politică externă construc
tivă, dinamică, umanitară și de lar
gă cuprindere, de înțelegere si con
lucrare intre popoare, de echitate si 
justiție internațională, de pace in 
lume ceea ce a determinat sporirea 
imensă a prestigiului României pe 
toate meridianele.

Acum, in acest înălțător moment 
sărbătoresc, prilejuit de aniversarea 
zilei dumneavoastră de naștere si a 
peste 55 de.ani de eroică activitate 
revoluționară. Comitetul Foștilor 
Luptători și Veteranilor de Război 
împotriva Fascismului vă prezintă, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. omagiul celor 
mai vîrstnicȚ comuniști si onorul ce
lor mai virstrtici ostași ai tării, adre
sindu-vă. din inimă, căe mai înflă
cărate urări de multi si fericiți ani. 
plini de satisfacții si împliniri, de 
nesecată putere de muncă pentru a 
conduce eu aceeași înțelepciune si 
cutezanță comunistă națiunea noas

tră socialistă spre noi si noi victorii 
spre binele si măreția patriei ro
mâne.

Aniversarea zilei dumneavoastră 
de naștere — zi inscrisâ cu litere 
de aur în istoria milenară a poporu
lui român — oferă activiștilor miș
cării sportive. întregului tineret 
sportiv al patriei minunatul prilej 
de a vă aduce cel mai profund și 
fierbinte omagiu, cinstind astfel, cu 
cele mai alese și vibrante sentimente 
de dragoste și adincă recunoștință, 
activitatea prodigioasă, neobosită și 
multilaterală desfășurată de dum
neavoastră — ctitor de epocă nouă, 
de aur în istoria României, genial 
strateg al înaintării țării spre cul
mile civilizației socialiste și comu
niste —, dorindu-vă totodată, din 
toată inima, ani mulți, sănătate și 
fericire, cu noi și strălucite împli
niri. in fruntea partidului și statu
lui nostru, spre binele și gloria 
scumpei noastre patrii — Republica 
Socialistă România — se arată în 
mesaiul CONSILIULUI NATIONAL 
PENTRU EDUCAȚIE FIZICA ȘI 
SPORT.

Cu dragoste și prețuire, cu profund 
respect, devotament și. admirație, vă 
asigurăm, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. că vom 
munci. în continuare, cu toate for
țele și energiile pentru a transpune 
în viată istoricele hotăriri adoptate 
la Conferința Națională a partidu
lui, orientările și indicațiile cuprin
se în magistralul dumneavoastră 
Raport, document programatic de o 
inestimabilă însemnătate teoretică și 
practică . in făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate și de 
înaintare neabătută a României pe 
calea progresului și civilizației, spre 
comunism.

La această înălțătoare sărbătoare, 
scumpă inimilor tuturor fiilor patriei 
— aniversarea a peste 55 de ani de 
eroică activitate revoluționară, pa
triotică și a celei de-a 70-a ani
versări a zilei dumneavoastră de 
naștere — personalul ACADEMIEI 
MILITARE vă adresează, cu profund 
respect, . onorul ostășesc și un vi
brant omagiu, expresia celor mai 
alese, sentimente de stimă și recu
noștință față de dumneavoastră, 
marele Erou între eroii neamului, 
conducătorul încercat și înțelept al 
națiunii noastre, genialul strateg și 
arhitect al României socialiste mo
derne. personalitate proeminentă a 
lumii contemporane, față de stră
lucita activitate ce o desfășurați în 
slujba idealurilor nobile ale parti
dului, ale libertății, demnității și 
prosperității poporului român, a cau
zei socialismului și păcii in lume.

Vă sintem profund recunoscători 
pentru grija deosebită ce o acordați, 
înainte de toate prin dezvoltarea e- 
conomico-socială a țării, garantării 
tuturor condițiilor pentru edificarea 
socialismului și comunismului în li
niște și deplină securitate. întăririi 
capacității de apărare, perfecționă
rii forțelor armate, materializării 
doctrinei militare naționale — stră
lucit fundamentate de dumneavoas
tră — intr-un sistem de apărare în
chegat și cuprinzător, apt să pre
gătească și,. la nevoie, să ridice în
tregul popor la luptă împotriva ori
cărui agresor.

în același glas și aceeași voință 
cu toți ostașii țării, cu întreaga na
țiune. vă adresăm din adincul ini- 
rnii urarea de viață îndelungată și 
fericire, alături de mult stimata 

tovarășă Elena Ceaușescu. deplină 
sănătate și putere de muncă, ani 
multi și luminoși in fruntea parti
dului și statului, pentru binele po
porului român, pentru continua în
florire și gloria scumpei noastre 
patrii — Republica Socialistă Româ
nia,

Această zi solemnă aniversară ne' 
oferă deosebitul prilej de a vă aduce 
cel mai respectuos omagiu, dumnea
voastră, cel mai strălucit și iubit fiu 
al poporului român, mare Erou între 
eroii neamului nostru, genial strateg 
și ctitor al României rpoderne. ilus
tru om politic și de stat, personali
tate proeminentă a lumii contempo
rane, militant înflăcărat pentru so
cialism. pentru cauza libertății șl in
dependenței popoarelor, pentru ințe
legere. colaborare și pace in lume — 
se subliniază în mesajul COMITE
TULUI DE STAT PENTRU ENER
GIA NUCLEARA.

Beneficiind de minunate condiții 
de muncă și de viață, ținem, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să vă exprimăm, 
din adincul inimii, cea mai profundă 
gratitudine și cele mai respectuoase 
mulțumiri pentru atenția deosebită 
pe care o acordați domeniului ener
giei nucleare și fizicii, pentru anali
zele profunde pe care ați binevoit să 
le faceți in cadrul vizitelor de lucru 
pe șantierele și la obiectivele din pro
gramul de energetică nucleară, pen
tru sprijinul nelimitat și indicațiile 
de valoare inestimabilă pe care dum
neavoastră personal ni le dați. în ve
derea realizării sarcinilor pe care ni 
le-ati încredințat.

Ne- facem o datorie de conștiință, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. in a vă asigura, 
încă o dată, de hotărirea noastră ne
strămutată de a munci cu energii 
sporite, in spiritul unei înalte răs
punderi comuniste, pentru înfăptui
rea istoricelor hotăriri adoptate de 
Congresul al XIII-lea și Conferința 
Națională ale partidului, pentru 
transpunerea neabătută in viață a 
politicii interne și externe a partidu
lui și statului nostru.

La ceasul în care țara întreagă, 
întregul partid și popor aniversează 
ziua dumneavoastră de naștere, 
făuritorii aluminiului românesc din 
străbuna vatră a Oltului își reafir
mă. din adincul inimilor, sentimen
tele de profundă stimă, înaltă pre
țuire și recunoștință pe care le nu
tresc pentru dumneavoastră, tova
rășe Nicolae Ceaușescu, făuritorul 
celei mai înălțătoare epoci din mul
timilenara existentă a poporului ro
mân. conducătorul înțelept și vizio
nar al edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintării 
României spre comunism. Erou între 
eroii neamului, se arată în telegra
ma COMITETULUI DE PARTID ȘI 
CONSILIULUI OAMENILOR MUN
CII de la Întreprinderea de 
ALUMINIU SLATINA, județul Olt.

Puternic mobilizați de ideile, orien
tările și indicațiile ce ni le-ați dat 
cu prilejul vizitelor de lucru efectua
te in întreprinderea noastră, vă ra
portăm că am încheiat anul 1987 cu 
o depășire de . 10 460 tone de alumi
niu, 11 milioane lei valoarea produc
ției nete și livrările Ia export cu 626 
milioane Iei.

în aceste momente aniversare, de 
înălțătoare vibrație patriotică, toți 
oamenii muncii din întreprinderea 
de aluminiu, avind în frunte comu
niștii. se angajează să acționeze cu 
abnegație și înaltă răspundere revo
luționară pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de plan pe 1988, 
în condițiile creșterii eficienței eco
nomice, a reducerii cheltuielilor ma
teriale, a consumurilor de energie 
electrică pe tona de aluminiu, pen
tru înfăptuirea sarcinilor încredința
te de partid, a liniei politice gene
rale stabilite de Congresul al XIII-lea 
și de Conferința Națională ale Parti
dului Comunist Român.

însuflețiți de cele mai alese sen
timente de dragoste, stimă și profun
dă recunoștință, comuniștii, toți oa
menii muncii din ÎNTREPRINDEREA 
ANTREPRIZA DE CONSTRUCȚII 
SPECIALE INDUSTRIALE ȘI MON
TAJ BUCUREȘTI, alături de între
gul popor, își exprimă profunda sa
tisfacție pentru conferirea titlului de 
onoare suprem „Erou al Republicii 
Socialiste România**.  Ordinului „Vic
toria Socialismului**  și „Medaliei 
Jubiliare**  conducătorului partidului 
și statului nostru, celui dinții dintre 
fiii națiunii, ctitorului minunatei 
epoci de înflorire a României socia
liste.

Oamenii muncii din întreprinderea 
noastră se angajează ferm, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ca, alături de întregul popor, să ac
ționeze hotărît pentru îndeplinirea 
sarcinilor care ne revin din hotăririle 
adoptate de Congresul al XIII-lea și 
documentele Conferinței Naționale 
ale Partidului Comunist Român, pen
tru transpunerea în viață -a pre
țioaselor dumneavoastră indicații și 
orientări, astfel incit să-și aducă o 
contribuție sporită 4a dezvoltarea in 
continuare a patriei noastre.

Asemenea întregii suflări românești 
și pentru noi, dumneavoastră, tova
rășe secretar general, sînteți exemplul 
suprem de îngemănare a minunate
lor calități ale poporului nostru, 
făclia vie a conștiinței noastre na
ționale, Erou între eroii neamului, 
patriot înflăcărat, militant de frunte 
pentru idealurile nobile de indepen
dență și libertate, progres social, 
pace și colaborare in lume — se sub
liniază în telegrama COMITETULUI 
DE PARTID ȘI CONSILIULUI OA
MENILOR MUNCII DE LA ÎNTRE
PRINDEREA DE MAȘINI GRELE 
BUCUREȘTI,

însuflețiți de îndemnurile și che
mările revoluționare pe care Ie a- 
dresați clasei muncitoare. întregului 
popor, vă asigurăm mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că 
vom depune toate eforturile pentru 
realizarea în cele mai bune condi
ții a importantelor sarcini pe care 
ni le-ati încredințat pe linia dezvol
tării bazei energetice a țării.

Dind glas, alături de întregul nos
tru popor, sentimentelor de adincă 
dragoste, recunoștință și prețuire pe 
care le nutrim, vă adresăm, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu. cele mai 
calde urări de sănătate si fericire, 
multă putere de muncă in fruntea 
partidului si a tării, spre binele si 
prosperitatea patriei, a națiunii 
noastre socialiste.

Cu prilejul zilei dumneavoastră de 
naștere și al împlinirii a peste 55 de 
ani de activitate revoluționară, ani
versare scumpă partidului și între

gului nostru popor, vă rugăm să 
primiți cele mai calde felicitări, ex
presie a profundelor sentimente de 
dragoste, stimă și recunoștință ce vi 
le purtăm, se subliniază în telegra
ma COMITETULUI DE PARTID ȘI 
CONSILIULUI OAMENILOR MUN
CII DE LA I.A.S. PANCIU, județul 
Vrancea.

Laborioasa dumneavoastră activi
tate la cîrma destinelor națiunii 
noastre socialiste, gîndirea dumnea
voastră înțeleaptă, plină de clarvi
ziune și cutezanță revoluționară, 
energia dumneavoastră pilduitoare 
au dat valențe și orizonturi noi ac
tivității partidului și statului nostru, 
muncii creatoare a poporului român. 
Activitatea dumneavoastră mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în fruntea parti
dului, a întregului nostru popor, con
stituie garanția sigură a mersului 
viguros inainte al României socia
liste spre cele mai înalte culmi ale 
prosperității și civilizației, spre co
munism. în aceste momente de alea
să sărbătoare, scumpă nouă tuturor, 
vă asigurăm, tovarășe secretar ge
neral al partidului, că sintem hotă- 
rîți să transpunem in fapte toate in
dicațiile date Ia Conferința Națio
nală a partidului, propunîndu-ne să 
obținem producții sporite de stru
guri la hectar, reducerea cheltuieli
lor de producție și depășirea benefi
ciilor cu 20 la sută pe acest an.

In aceste momente de aleasă săr
bătoare pentru comuniști, pentru în
tregul popor. prilejuite de ani
versarea zilei dumneavoastră de naș
tere și a peste 55 de ani d« 
intensă și eroică activitate re
voluționară. comuniștii, toți oame
nii muncii din INSTITUTUL DE 
CERCETĂRI ȘI PROIECTĂRI TEH
NOLOGICE 1N TRANSPORTURI vă 
adresează, din adincul inimilor, cele 
mai calde felicitări, urări de sănăta
te deplină și fericire, viață îndelun
gată. multă și nesecată putere de 
muncă, pentru a conduce, cu strălu
cire și cutezanță, scumpa noastră pa
trie pe drumul unor noi și mărețe 
împljniri epocale, al făuririi .lumino
sului ei destin socialist și comunist.

Puternic mobilizați de ideile, 
orientările și îndemnurile dumnea
voastră pătrunse de o Înaltă răspun
dere pentru destinele patriei socialis- . 
te. însuflețiți de luminosul exemplu 
de muncă și viață, de gîndire și lup- . 
tă revoluționară, pe care îl oferiți in 
permanență întregului nostru partid 
și popor., vă asigurăm că vom face 
totul pentru realizarea cu succes a 
sarcinilor de plan pe anul in curs și . 
pe intregul cincinal, pentru crește- , 
rea aportului cercetării științifice în 
modernizarea transporturilor, prin 
realizarea de tehnologii, moderne, 
prin introducerea procesului de elec- 
tronizare, automatizare și robotizare 
in toate sectoarele de activitate.

In această .strălucită zi de ianua
rie, ' cînd întreaga ' țară vă aduce„„ 
dumneavoastră, cel mai, iubit' fiu al 
său, deplina și aleasa ei cinstire, co
muniștii, toți oamenii muncii • 'din 
municipiul Deva, județul Hunedoara. , 
însuflețiți de nețărmurite sentimen-3,: 
te de dragoste și admirație, de înal
tă prețuire și recunoștință, vă adre
sează la aniversarea zilei de naște
re. precum și cu prilejul omagierii 
eroicei dumneavoastră activități re
voluționare, cele mâi calde felicitări 
și urări de ani mulți, • fericire și să
nătate. de noi și tot. mai mari succe
se in neobosita activitate de genial 
strateg al binelui și fericirii po- '. 
porului — se arată in mesajul CO
MITETULUI MUNICIPAL DEVA AL 
P.C.R.

Mărețele realizări obținute de po
porul român în cele peste două de
cenii de istorie nouă a patriei, inau
gurată de Congresul al IX-lea al 
partidului nostru, sint legate de nu
mele și activitatea durhneavoastră, 
ilustru conducător de partid și de 
țară, genial strateg al României so
cialiste moderne, erou al păcii și 
promotor al cauzei independenței' și 
suveranității naționale, al prieteniei 
și colaborării între toate popoarele 
lumii.

Profund recunoscători pentru tot 
ceea ce ați făcut și faceți pentru ‘ 
viitorul luminos și fericit al patriei, 
vă asigurăm și cu acest prilej sărbă
toresc. mult iubite și stimate, tova
rășe Nicolae Ceaușescu. că oamenii 
muncii, comuniștii din municipiul 
nostru nu vor precupeți nici un 
efort pentru a-și îndeplini sarcinile 
țe le revin in transpunerea în viață 
a politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru.

Și pentru noi, ziariștii „Sdnteii**,  
ca pentru întreaga noastră națiune, 
viața și opera dumneavoastră consti
tuie un înălțător și permanent exem
plu, o dovadă emoționantă a unul 
mare adevăr — acela că. întotdeau
na. în momente istorice definitorii 
pentru destinul patriei, din mijlocul 
poporului, s-au ridicat, spre memo
ria vremurilor, mari bărbați. pur
tători ai celor mai nobile virtuți ale 
poporului, luminind cu gîndul lor 
înaripat și faptele cutezătoare isto
ria eroică a națiunii române. Un ase
menea măreț exemplu, de ardent 
patriotism, de vibrantă clarviziune și 
cutezanță comunistă, il oferiți parti
dului. poporului, prin eroica dum
neavoastră viață și geniala dumnea
voastră operă, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, , ilustrindu-vă ca 
o personalitate proeminentă de mi
litant comunist, patriot care, intr-o 
îndelungată activitate revoluționară, 
ati pus mai presus de toate cauza 
partidului, a patriei și poporului, a 
socialismului — se arată în mesajul 
COLECTIVULUI REDACȚIONAL 
AL ZIARULUI „SCINTEIA**.

Comuniștii. întregul colectiv redac
țional al „Scîriteii" își vOr face și in 
Viitor o datorie de onoare din pro
movarea ideilor novatoare, a spiri
tului realist care caracterizează via
ta și operă dumneavoastră, calitâț 
strălucite, exemplare, evidențiat» 
încă o dată in Raportul prezentat ce 
lei de-a V-a Conferințe Naționale ; 
partidului — magistral documen 
programatic, pentru a cărui cunoaș 
tere, ințelegere și înfăptuire vom ac 
ționa neabătut, urmînd marile dum 
neavoastră îndemnuri, adresate de 1 
tribuna marelui forum comunist in 
tregului partid, întregii țări.

Cu cele mai înălțătoare sentiment 
cu nețărmurit devotament, cu aleas 
prețuire, ingăduiți-ne, mult stime 
te și iubite tovarăș 
Nicolae Ceaușescu, ca — în aceast 
zi de memorabilă sărbătoare pentr 
țară și partid — să vă urăm din tor 
tă inima, ani multi, cu sănătate 
fericire, pentru a conduce popor 
mereu mai sus. pe drumul implinir 
lor, spre demnitatea și gloria scun 
pei noastre patrii, România socialist
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O viață exemplară de militant patriot, dăruită cauzei partidului, poporului, socialismului

O MAGISTRALĂ OPERĂ TEORETICĂ, 0 VIZIUNE ȘTIINȚIFICĂ, 
ÎNNOITOARE ASUPRA EDIFICĂRII CIVILIZAȚIEI SOCIALISTE

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCiNTEIl"

Expoziția națională omagială se 
constituie, așa cum s-a relevat sn 
relatările ce i-au fost dedicate 
pină acum, așa cum o mărturisesc 
sentimentele de mîndrie și satis
facție pe care le trăiesc vizitatorii 
— intr-un amplu și impresionant 
document prin care sint puse în 
evidență viața de luptă revoluțio
nară exemplară a secretarului ge
neral al partidului, măreața operă 
de construcție socialistă înfăptuită 
în România, cu deosebire is
toricele realizări din „Epoca 
Nicolae Ceaușescu“.

In cuprinsul expoziției este pre
zentată, de asemenea, opera teoreti
că a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Sint reunite mărturii edificatoare, 
privind contribuția marcantă a 
secretarului general al partidului 
la dezvoltarea creatoare a gindirii 
și practicii revoluționare contem
porane.

în prima vitrină ocupă un Ioc 
central cele cinci volume care pre
zintă desfășurarea și documentele 
adoptate la Congresele al IX-lea, 
al X-lea, al XI-lea, al XII-lea și 
al XIII-lca ale partidului, mo
mente de referință ale procesului 
de construcție socialistă in Româ
nia.

Trăsăturile etapei istorice pe 
care am parcurs-o in acești ani, 
jalonată de hotăririle adoptate la 
congresele și conferințele națio
nale ale partidului, au fost prefi
gurate in mod exemplar încă din 
Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu Ia Congresul al 
IX-lea. în fața unei națiuni, arăta 
atunci secretarul general al parti
dului, apar momente unice, hotă- 
ritoare pentru destinul și viitorul 
său. Nu o dată în fața poporului 
nostru s-au ivit asemenea momen
te, dar el a știut întotdeauna să fie 
la inălțimea vremurilor, să acțio
neze cu fermitate și hotărire pen
tru a-și clădi viitorul. Se poate 
spune că și astăzi trăim asemenea 
momente hotăritoare de care de
pinde locul pe care îl va avea 
România socialistă în marea fami
lie a țărilor socialiste, a tuturor 
națiunilor lumii. Sintem chemați, 
releva, cu spirit vizionar tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să lichidăm cu 
desăvirșire răminerea în urmă pe 
care am moștenit-o, să ridicăm po
porul român la un înalt nivel de 
dezvoltare economică, științifică, 
culturală, să-i asigurăm un nivel 
de trai superior.

înfăptuirea unor asemenea mu
tații calitative, la care se referă 
toate documentele partidului 
elaborate in ultimii 22 de ani, a 
constituit și constituie o necesitate 
legică a progresului. Viața însăși 
a confirmat de altfel că dezvol
tarea continuă a proprietății socia
liste, crearea unei economii mo
derne, dinamice, ca și transfor
marea înnoitoare a relațiilor sp

eciale, dezvoltarea continuă a demo-

/

tv
11.30 Telex
11,35 Lumea copiilor • Telefilmoteca 

de ghiozdan (color). „Aventurile 
lui Babușcă" — Episodul 1. O pro
ducție a Casei de filme cinci. Un 
film de Gheorghe Naghl, în cola
borare cu Geta Doina Tarnâvschl 

12,40 Din cununa cîntecului românesc 
(color). Muzică populară

13,00 Album duminical (parțial color)
14,50 însemne ale unul timp eroic (c6- 

lor). Cetățile vitejiei — cetățile 
hărniciei : Tîrgu Jiu

15,00 închiderea programului

19,00 Telejurnal
19,20 Cintarea României (color) • Tara 

mea azi — documentar • Omagiul 
țării, conducătorului iubit. Emi
siune realizată în colaborare cu 
Consiliul Culturii și Educației So
cialiste și cu Comitetul de cultură 
și educație socialistă al Județului 
Prahova

0,20 Film artistic : „Burlacul căsătorit" 
(color). Producție a studiourilor 
sovietice, premieră TV

1,50 Telejurnal
2,00 închiderea programului

Luni, 1 iebruarie
1,00 Telejurnal
1,20 Știința pentru toți (color). Răs

pundem întrebărilor dumneavoas
tră. Astăzi, despre : Viață și civi
lizație în cîmp magnetic (II)

.50 Tezaur folcloric (color). Cîntece 
vechi în interpretări noi

,05 Roman-foileton (color). „în cău
tarea căpitanului Grant". Adap
tare liberă pentru televiziune 
după romanele lui Jules Verne. 
Coproducție sovieto-bulgară. Pre
mieră pe țară. Cu : Vladimir 
Smirnov, L. Ulfsak, N. Eremenko, 
T. Akulova, V. Gostuhin, O. Ste- 
fanko, G. Strutinskaia, R. Ku- 
rașov, A. Abdulov. A. Rudakova. 
B. Hmelnlțki, M. Vladi, D. Roșiei, 
K. Tonev, I. Mulușev, A. Penceva 
și alții. Regla : G. Govaruhin. 
Episodul 0

50 Telejurnal
00 închiderea programului 

cratismulul noii orînduiri reprezin
tă singura cale pentru a asigura 
progresul economic și social nein- 
trerupt, pentru afirmarea deplină 
a valorilor socialismului și a su
periorității sale istorice.

Aceste procese definitorii ale 
vieții social-economice a României 
în ultimele două decenii sînt re
zultatul materializării orientărilor 
politice înnoitoare ale partidului, 
al inriuririi dinamizatoare pe care 
a avut-o asupra întregii societăți 
concepția revoluționară a partidu
lui, gindirea vizionară și acti
vitatea practică neobosită a 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Cele 30 de vo
lume apărute pină acum din ciclul 
„România pe drumul construirii 

însemnări de la Expoziția națională omagială 
consacrată aniversării zilei de naștere 

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

societății socialiste multilateral 
dezvoltate1* * alcătuiesc, in întregul 
lor, o operă teoretică și politică 
profund originală, rezultat al unei 
analize pătrunzătoare, realiste 
a proceselor sociale contemporane 
și al aplicării înnoitoare a adevă
rurilor generale la condițiile spe
cifice ale României. Sint cuprinse 
in aceste volume rapoarte la con
gresele și conferințele naționale 
ale partidului, cuvintări la ple
narele Comitetului Central, me
saje, interviuri și declarații pre
zentate la conferințe de presă în 
țară și în străinătate. Ele dau o 
expresie pregnantă unității dialec
tice dintre teorie și practică, dintre 
cerințele dezvoltării și aprofundă
rii analizei teoretice a problemati
cii revoluției socialiste și cele ale 
raportării permanente a principii
lor teoretice la evoluția procese
lor sociale reale. Volumele din a- 
cest ciclu sint. prezentate in expo
ziție și in edițiile lor in limba ger
mană. maghiară, rusă, engleză, 
franceză și spaniolă. ,

• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci —- 11 ; Gaițele (amînat din 10.1.)
— 18) ; (sala Arpfiteatru) : Actorul — 
11 ; Arheologia dragostei — 18 ; (sala 
Atelier) : Autograf — li ; Fata din 
Andros — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 63 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic în ciclul „Concerte de Mo
zart. simfonii de Haydn și Schubert". 
Dirijor : Mircea Cristescu. Solist : 
Gheorghi Badev (R. P. Bulgaria)
— 11
• Opera Română (13 18 57) : Motanul 
încălțat — 11 ; Trubadurul — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Po
vestea soldățelului de plumb — 10,30; 
Vânzătorul de păsări — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Noțiunea de fericire — 18 ; (sala Gră
dina Icoanei. 11 95 44) : Dimineață 
pierdută — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Diavolul și 
bunul Dumnezeu — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Goethe mi-a spus — 11; Noapte bună, 
mamă — 18,30
• Teatrul de comedie (18 64 80) : 
Turnul de fildeș — 10 ; O dragoste 
nebună, nebună, nebună — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03. sala 
Magheru) : Floarea de cactus — 10; 
Karamazovii — 17,30 ; (sala Studio) : 
Idioata — 10,30 ; La un pas de fe
ricire — 18
• Teatrul Giulești (salâ Majestic,
14 72 34) : Arta conversației — 10 ; 
Așteptam pe altcineva — 18 ; (sala 
Giulești. 18 04 85) : Hotel „Zodia Ge
menilor" — 11 ; Regina balului — 18
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy, 15 56 78) : Dra
goste la prima vedere — 18 ; (sala 
Victoria. 50 58 65) : Varietăți pe por
tativ —- 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (1*3 13 00) : Micuța Dorothy

11 : Cîntă, ciocîrlie — 18
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Pinocchio — 10,30 ; 13,30
0 Teatrul „Țăndărică" (sala Victoria,
15 23 77) : Aventuri cu Scufița Roșie

Ca expresie a audienței largi a 
acestor lucrări, a importanței lor 
deosebite pentru întreaga activita
te politico-ideologicâ din țara 
noastră, in ultimii ani au fost 
realizate selecții de texte din opera 
teoretică și politică a secretarului 
general al partidului. Cele 4 vo-

teatre 

lume din seria de „Opere alese", 
apărute și în limba germană și 
maghiară, reflectă momente sem
nificative ale elaborării și dezvol
tării concepției novatoare a parti
dului nostru, a secretarului său ge
neral privind problemele teoretice 
și practice ale construcției socia
liste. ale lumii contemporane.

Este prezentată in expoziție și 
lucrarea, în patru volume, 
„Nicolae Ceaușescu. Interviuri, de
clarații și conferințe de presă" 
care reflectă gindirea și acțiunea 
politică originală, dinamică, de 
larg ecou internațional, a secretaru
lui general la partidului, președin
tele României socialiste.

O contribuție importantă la sin
tetizarea pozițiilor partidului nos

tru, a concepției novatoare a se
cretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in domenii 
particulare ale construcției econo
mice, ale vieții social-politice. ale 
filozofiei o aduc culegerile de 
texte care apar în colecțiile intitu
late Din gindirea social-politică, 
economică, filozofică a președinte
lui României. Spiritul nou, consec
vent revoluționar, in care partidul 
nostru a abordat în acești ani pro
blemele politico-idcologice, ale 
dezvoltării societății, preocuparea 
constantă pentru abordarea crea
toare, de pe pozițiile concepției 
revoluționare, a procesului de edi
ficare a socialismului multilateral 
dezvoltat și de înaintare spre co
munism. ale formării omului nou 
cu o conștiință înaintată și un 
larg orizont de cunoaștere sint 
ilustrate pregnant in aceste lucrări.

in cadrul expoziției sint prezen
tate și lucrările științifice in dome
niul chimiei macromoleculare ale 
tovarășei academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu. eminent om 
politic și savant de largă recu
noaștere internațională. în a cărui 
personalitate se imbinâ. in mod 
exemplar, trăsăturile militantei re
voluționare, animată de inalte sen
timente patriotice, cu remarcabile 
calități de cercetător pasionat de 
soluționarea cu eficiență sporită a

— 11 ; (sala Cosmonatiților, 11 12 04) : 
Cartea cu jucării —- 11.30
0 Circul București (10 41 95) : Ca
valcada circului — 10: 15.30; 18.30
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Stress — 18,30

cinema
0 De la literatură la film : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,30: 14; 16,30; 19
0 Totul se plătește : VOLiGA
(79 71 26) — 9; 11; 13; 15
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11

; 17; 19,
; 13; 15;

17; 19, ARTA (213186) — 9 ; ii; 13;
15; 17; 19
0 Program special pentru copii și
tineret : DOINA (16 35 38) -- 9; u;
13; 15
0 Vulcanul stins : DOINA -- 17; 19.
POPULAR (35 15 17) — 15; 17; 19
0 Mirajele iubirii : PACEA (71 30 85)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Secretul lui Bacchus : COSMOS 
(27 54 95) - 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Trandafirul galben : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19
0 Drumul oaselor : VIITORUL
(10 67 40) — 14,45; 17; 19
0 Secretul lui Nemesis : PRO
GRESUL (23 94 10) — 15; 17; 19
0 Mesagerul invincibil : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11; 13; 15; 17: 19. FE
ROVIAR (50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17;
19, MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19, FLAMURA (85 77 12) — 9; 
11; 13: 15; 17; L9
0 Misiune specială : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 8,30; 10,15: 12; 14; 16; 18;
20. EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11; 13: 
15; 17; 19, FAVORIT (45 31 70) — 9; 
11; 13; 15; 17: 19
0 Mari regizori, mari actori : 
SCALA (11 03 72) — 9; 13.30; 17,45
0 Secretul sistemului de alarmă : 
VICTORIA (16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
0 Vînătorul de șerpi : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 15; 17; 19 
0 Miss Iugoslavia: LUMINA (14 74 16)
— 9; 11; 13; 15: 17; 19
0 Cucoana Chirița : FERENTARI 
(80 49 85) — 15: 17; 19
0 B.D. in alertă : MUNCA (21 50 97)
— 15: 17: 19
0 Liceenii : STUDIO (59 53 15) — 10; 
12,30; 15; 17; 19 

problemelor aplicării industriale a 
noilor cuceriri ale cunoașterii. Este 
expusă aici lucrarea . fundamentală 
intitulată ..Polimerizarea stereospe- 
cifică a izoprenului". apărută in 
1979 la Editura Academiei Repu
blicii Socialiste România. Sint re
unite. de asemenea, lucrări care 
reflectă temele majore de cerce
tare actuală din aceste domenii, 
precum „Noi cercetări in domeniul 
compușilor macromoleculari" și 
„Cercetări in chimia și tehnologia 
polimerilor", lucrări traduse, in 
ultimii ani, de prestigioase edituri 
din Austria. U.R.S.S., Turcia, 
R.D.G., R. P. Chineză, Republica 
Populară Democrată Coreeană. 
R. S. Cehoslovacă, Grecia, Italia, 
Mexic, Marea Britanie, Olanda ș.a.

Un capitol tematic distinct în a- 
ceastă sală a expoziției este rezer
vat lucrărilor consacrate in țara 
noastră și peste hotare operei teo
retice și activității revoluționare 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
precum și numeroaselor traduceri 
din lucrările secretarului general 
al partidului apărute în zeci de 
edituri din numeroase țări ale lu
mii. Volume consacrate gin
dirii economice a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, contribu
ției P.C.R., a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea 
teoriei și practicii construcției so
cialiste, contribuțiilor președintelui 
Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea 
gindirii filozofice sau contri
buției României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu la lupta pentru 
dezarmare și pace pun in evidență 
concepția revoluționară a secre
tarului general al partidului, po
trivit căreia procesul edificării so
cialismului impune o permanentă 
îmbogățire a conceptelor, o înțele
gere și aplicare creatoare a socia
lismului științific, a concepției re
voluționare, o unitate organică, in
disolubilă intre politica internă și 
activitatea internațională consa
crată edificării unei lumi a păcii, 
egalității și colaborării.

Ca o expresie a prestigiului și a

INFORMAȚII SPORTIVE
ATLETISM. Proba feminină de 

1 500 m din cadrul concursului inter
național de atletism de la Toronto, 
contînd pentru „Marele Premiu- 
I.A.A.F.", a fost ciștigată de atleta 
româncă Doina Melinte, cu timpul de 
4T0”81/100, urmată de Kristy Wade 
(Anglia) — 4T2”58'100.

In proba masculină de 50 yarzi, 
sprinterul canadian Ben Johnson â 
realizat cea mai bună performanță 
mondială, fiind cronometrat în 
5”15 T00.

Alte rezultate : feminin : 50 yarzi 
garduri : Julie Rocheieau (Canada)
— 6”43/100 ; 500 m : Delisa Walton 
(S.U.A.) — ril’‘70/100 ; săritura in 
înălțime : Larisa Kositsina (U.R.S.S.)
— 1,94 m ; masculin : 50 yarzi gar
duri : Rob McKoy (Canada) — 5’’98/ 
100 ; I milă : Marcus O'Sullivan (Ir
landa) — 4’04”57/100 ; 800 m : Simon 
Hoogehere (Canada) — l'52”51/100 ; 
3 000 m : Paul Williams (Canada) — 
8’04”28/100.

FOTBAL. Pe stadionul central 
din orașul Kavaja s-a disputat me
ciul amical de fotbal dintre selecțio
natele olimpice ale Albaniei si Româ
niei. Partida s-a încheiat cu scorul 
de 1—0 (0—0) în favoarea jucătorilor

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins între 31 ianuarie, ora 
20 — 3 februarie, ora 20. în țară : Vre
mea va fl în general închisă, iar în 
prima parte a intervalului și umedă. 
Vor cădea precipitații temporare în 
primele zile sub formă de lapoviță și 
ninsoare în regiunile nordice și sub 
formă de ploaie, lapoviță și ninsoare 
în rest. Izolat, cantitățile de apă vor 
depăși 10 litri pe metrul pătrat, în 24 
de ore în sud-estul teritoriului. Spre 
sfîrșitul Intervalului aria precipitațiilor 

prețuirii deosebite de care se 
bucură pe plan internațional gin
direa politică și activitatea prac
tică ale președintelui Rpfnâniei, 
zeci de edituri din numeroase țări 
ale lumii au tradus, in acești ani, 
un important volum de texte selec
tate din opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Au fost tipă
rite, pină in prezent, peste 170 de 
volume in 30 de țări din Europa. 
America de Nord și de Sud. Asia, 
Africa și Oceania. In U.R.S.S., 
R. P. Polonă, R. P. Chineză, 
R. P. Bulgaria. Egipt. Grecia. In
dia, Mexic, S.U.A., Turcia. Israel, 
Marea Britanie, Iugoslavia, Ar
gentina, R. P. Angola, Venezuela. 
Brazilia și alte țări au apărut, in 
acești ani, volume speciale sau co
lecții speciale cuprinzind texte din 
gindirea politică a președintelui 
României socialiste, lucrări care 
pun in valoare vasta activitate 
creatoare în interesul păcii și pro
gresului, concepția profund ști
ințifică, realismul și perspica
citatea politică ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în analiza ten
dințelor fundamentale ale lumii 
contemporane,

Sint prezente, de asemenea. în 
expoziție publicații din multe țări, 
care au consacrat numere 
speciale României, președintelui 
Nicolae Ceaușescu, precum și nu
meroase alte articole din ziare si 
reviste care apar in diverse zone 
geografice ale lumii, elogiind rolul 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
al României socialiste ca factor de 
seamă în lupta pentru dezarmare, 
pace, progres și colaborare.

Gindirea social-politică a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, deschisă 
întregii problematici teoretice și 
practice a revoluției și construcției 
socialiste, problemelor cardinale 
ale vieții contemporane, se bucură 
astăzi de o largă apreciere in rîn- 
dul forțelor progresiste, al mișcă
rilor , de eliberare națională, al 
unor largi forțe sociale care mili
tează pentru edificarea unei lumi 
mai bune și mai drepte, pentru 
colaborare și prietenie intre po
poare, pentru dezarmare și pace.

Originalitatea și profunzimea te
zelor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu,1 realismul și 
caracterul multilateral al analizei 
pe care o întreprinde in vasta și 
magistrala sa operă asupra proce
selor lumii de azi, a tendințelor 
obiective ale progresului in socie
tatea contemporană conferă gindi
rii social-politice a secretarului 
general al partidului — așa cum 
evidențiază in mod elocvent lucră
rile prezente in expoziție — o 
profundă actualitate și o largă 
deschidere prospectivă, o înaltă 
semnificație umanistă, revolu
ționară.

Ion STANESCU y

albanezi. Unicul gol al intîlnirii a 
fost marcat de Kushta în minutul 70. 
• în turneul internațional de fotbal 
„Cupa Nehru", ce se desfășoară în 
orașul Siliguri, echipa U.R.S.S. a în
trecut cu scorul de 2—0 (1—0) for
mația Poloniei.

SCHI. Campionatele mondiale de 
schi pentru juniori au continuat la 
Madonna di Campiglio (Italia) cu 
proba masculină de slalom uriaș, 
cistigată de sportivul iugoslav Gre
gor Grilici. înregistrat in cele două 
manșe cu timpul de 2’05”55/100. Pe 
locurile următoare s-au situat fin
landezul Jan Leskinen — 2’05”73/100 
și americanul Jeremy Nobis — 
2'06”28 100. • Schiorul elvețian Pir- 
min Zurbriggen a terminat învingă
tor în proba de coborire desfășurată 
pe pîrtia de la Schladming (Austria), 
fiind cronometrat cu timpul de 
l’59’’28/100. L-au urmat coechipierul 
său Franz Heinzer — 2’00”01/100 și 
vest-germanul Peter Durr — 2’00’’ 
02/100. In urma acestui succes. Zur
briggen a trecut pe primul Ioc în 
clasamentul general al ..Cunei Mon
diale", cu 211 puncte, urmat de fos
tul lider, italianul Alberto Tomba — 
206 puncte.

se va restrînge. Vîntul va sufla slab 
pină la moderat, cu unele intensificări 
trecătoare, cu viteză de pînă la 40 kilo
metri pe oră. Temperatura aerului va 
marca o scădere ușoară, mai ales în 
nord. Valorile minime nocturne vor fi 
cuprinse, în general, între minus 5 și 
plus 5 grade, iar cele maxime diurne 
între minus 2 șl plus 8 grade, mai ri
dicate izolat în sud-vest. Vor fi con
diții pentru ceață local și pentru polei 
izolat. în București : Vremea va fi în 
genera] închisă, iar în prima parte a 
intervalului și umedă. Vor cădea ploi 
cu caracter temporar, cu transformare 
directă în lapoviță. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 2 șl 4 
grade, iar cele maxime între 3 și 6 
grade. Vor fi condiții pentru ceață.

SATU MARE : 
O premieră tehnică 
in industria lemnului

La întreprinderea de prelucrare 
a lemnului Satu Mare a fost omo
logat și pus in funcțiune un robot 
industrial de vopsire RIVEX-1. pri
mul de acest fel in ramura indus
triei lemnului. Avind drept scop 
principal îmbunătățirea condițiilor 
de lucru (singurul muncitor care 
supraveghează această operație 
fiind scos acum în afara mediului 
nociv) robotul asigură executarea 
vopsirii la un nivel calitativ supe
rior. Întregul sistem de acțiune al 
robotului perfnite selectarea progra
mului de vopsire în funcție de 
obiectul- care-i trece prin față pe 
conveior și, totodată, sesizarea au
tomată a ieșirii din regimul de lu
cru. .Această remarcabilă creație 
tehnică.' avind largi posibilități de 
utilizare pentru orice acoperiri prin 
pulverizare, aparține inginerilor 
Sergiu Chiser și Traian Boțea, lă
cătușului Ionel Șulț de la între
prinderea Electrotimiș și cercetăto
rului științific Gheorghe Cirlan de 
la Institutul de tehnică de calcul 
Timișoara, -proiectul fiind realizat 
in colaborare cu Institutul de fizică 
și tehnică a materialelor București. 
Robotul a fost implementat la în
treprinderea sătmăreană prin In
stitutul de cercetări și proiectări 
pentru industria lemnului Bucu
rești. (Octav Grumcza).

BACĂU : Cu cetățenii, 
pentru cetățeni

Pe zi ce trece, municipiul Bacău, 
oraș distins cu înaltul titlu de Erou 
al Muncii Socialiste, devine tot 
mai frumos, tot mai bine gospo
dărit. Pe harta lui au apărut noi 
ansambluri de locuințe, intre care 
Stefan cel Mare. Bistrița-Lac, 
George Bacovia. Mioriței etc, toa
te dotate cu construcții sociale mo
deme de mare utilitate pentru 
populație. în același timp, prin 
munca patriotică a cetățenilor. în 
frunte cu deputății, a comitetelor 
de cetățeni și a asociațiilor de lo
catari au fost realizate, in ultima 
vreme, importante lucrări edilitar- 
gospodărești. între acestea se nu
mără modernizarea străzilor Mihai 
Viteazu. înfrățirii, Milcov, Izvorul 
și altele, amenajarea locului de 
parcare din Piața centrală a orașu
lui și a celor cinci „părți" ale ora
șului, repararea și întreținerea 
unor străzi în suprafață de 190 000 
metri pătrați. construcții de tro
tuare pietonale și altele. De ase
menea. cu sprijinul colectivelor de 
oameni ai muncii de la întreprin
derea de mașini-unelte, întreprin
derea de avioane. întreprinderea 
de postav „Proletarul", întreprin
derea mecanică și altele, s-au efec
tuat plantări de pomi, intrețineri 
de parcuri și zone verzi, terenuri 
de joacă pentru copii, baze spor
tive și alte obiective edilitar gos
podărești de larg interes. (Gheor
ghe Baltă).

BULETIN RUTIER
Recomandări de la Inspectoratul 

General al Miliției — 
Direcția circulație

Conducerea autovehiculelor presu
pune nu numai cunoașterea și res
pectarea normelor rutiere, măiestrie 
în pilotaj și pricepere tehnică, ci și 
o perfectă stare de sănătate, un echi
libru psiho-fizic care să permită de
pășirea cu bine a oricăror situații 
critice care pot apărea De șosea. For
marea deprinderii de a anticipa si
tuațiile periculoase din traficul ru
tier, obișnuința de a lua rapid deci
zii menite să prevină urmările gre
șelilor altora, care. în circulația ru
tieră, se pot solda uneori cu eveni
mente nedorite, perfecta coordonare 
a mișcărilor la volan — toate aces
tea presupun o bună stare de sănă
tate. Și pentru că simplul control 
medical periodic nu este întotdeauna 
in măsură să permită depistarea u- 
nor afecțiuni în fază incipientă, dar 
care pot evolua rapid spre agravare, 
cu consecințe pe măsură, mai ales 
dacă persoana in cauză tratează cu 
ușurință simptomcle acestora, este 
necesar și autocontrolul fiecărui con
ducător auto, pehtru a nu-și pune in 
pericol propria viață și a altora. Iată 
de ce responsabilitatea actului con
ducerii autovehiculelor este imensă 
și impune un înalt grad de conștien
tizare, o profundă înțelegere a sem
nificațiilor și implicațiilor pe toate 
planurile.

Există afecțiuni medicale ce se 
manifestă intîmplător. in împrejurări 
de suprasolicitare, ca de exemplu 
cele neuropsihice sau cardiovascula
re. De multe ori începutul bolii trece 
neobservat. Prezentarea la medic cit 
mai curind posibil in vederea stabi
lirii diagnosticului și renunțarea, 
pină la verdictul acestuia, la condu
cerea autovehiculelor devin absolut 
necesare. Suprasolicitările fizice și 
nervoase nu fac decit să agraveze 
situația, să grăbească deznodâmîntul. 
Multe accidente rutiere datorate ați
pirii la volan s-au produs ziua m 
amiaza mare, adeseori pe fondul ne
glijării odihnei nocturne și al unor 
afecțiuni medicale pe care automo
bilistul le-a ascuns față de cei din 
jur. in mod nejustificat, sau le-a tra
tat cu ușurință. Așa cum s-a intim- 
Plat cu un automobilist in virstă de 
59 de ani care, in. timp ce se depla
sa pe calea Dudești din Capitală, a 
suferit un infarct miocardic. Un alt 
automobilist, deși exirem de obosit 
după o istovitoare călătorie noctur
nă, a continuat să ruleze, iar in 
apropiere de Brăila, pe centura, de 
ocolire a municipiului, a ațipit la 
volan, a scăpat mașina de sub con
trol, o persoană și-a pierdut viața 
și alte două, intre care și impruden
tul conducător auto, au fost grav ră
nite. Oboseala nu trebuie tratată cu 
superficialitate. Chiar dacă automo
bilistul obosit nu adoarme la volan, 
organismul slăbit nu mai reacționea
ză la solicitările impuse de trafic, 
reflexele slăbesc, acuitatea vizuală 
se reduce, iar luarea deciziilor și a- 
plicarea lor devin mai lente. Este in 
interesul automobiliștilor, al tuturor 
participanților la traficul rutier, ca 
aceștia să urce la volan numai intr-o 
stare bună de sănătate și odihniți, 
pentru ca orice deplasare pe drumul 
public să se efectueze in deplină si
guranță.

ALEXANDRIA : Noi unități 
prestatoare de servicii 

pentru populație
Potrivit programului de dezvol

tare a prestărilor de servicii pen
tru populație, in municipiul 
Alexandria s-a deschis o nouă 
unitate „Dacia-service". Noua uni
tate — printre cele mai mari și 
mai moderne de acest fel din 
țară — aparține de întreprinderea 
de asistență tehnică și servicii 
pentru autoturisme Pitești și eșta 
dotată cu utilaje și instalații da 
înaltă productivitate : stand de 
verificare a frînelor, mașină de 
echilibrat roți cu afișaj electronic 
și comandă pneumatică, mașină de 
antifonat și grunduit, analizor 
gaze, cabină vopsire-uscare și al
tele. care permit asigurarea unei 
game diverse de servicii. întră 
prestațiile de mare utilitate oferi
te aici automobiliștilor amintim 
efectuarea reviziilor tehnice pe
riodice și anuale, înlocuiri de tapi
țerii. realizarea de protecții anti- 
corozive, a lucrărilor de tinichi- 
gerie-vopsitorie. alte operațiuni da 
întreținere curentă. Noua unitate 
este amplasată la intrarea în mu
nicipiul Alexandria pe șoseaua 
dinspre București. (Stan Ștefan).

BRAȘOV : Produse noi 
din produse... casate

Pe platforma întreprinderii „Hi
dromecanica" din Brașov funcțio
nează un atelier în care sint su
puse refabricării transmisiile hi
dromecanice. produse de mare 
complexitate tehnică, cu care sint 
echipate tractoarele și autovehicu
lele grele care și-au realizat inte
gral ciclul de exploatare, iar acum 
sint supuse procesului de casare. 
Datorită bunei organizări a acti
vității de refabricare, pină acum 
au fost finalizate și livrate benefi
ciarilor un număr de 800 trans
misii hidromecanice. Preocuparea 
constantă pentru calitatea execu
ției face ca aceste produse să nu 
se deosebească sub aspectul per
formanțelor tehnico-calitative și 
funcționale cu nimic de produsele 
executate din nou, ele fiind testate 
la aceiași parametri. în prezent, 
atelierul de refabricare a trans
misiilor hidromecanice se află in 
plin proces de modernizare, lu
crare ale cărei efecte se vor regăsi 
intr-un spor substanțial de produ
se. (Nicolae Mocanu).

PLOIEȘTI : Transport 
eficient

în vederea optimizării transpor
tului intern, la întreprinderea „1 
Mai" din Ploiești a fost pusă in 
funcțiune prima linie electrică cu 
platformă troleicar. Avind o lungi
me de 1,2 kilometri, ea asigură 
transportul semifabricatelor de la 
sectoarele, calde în secțiile de pre
lucrări mecanice. O realizare care 
duce la economisirea combustibili
lor si la creșterea capacității de 
transport. (Ioan Marinescu).

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C.

ieșite ciștigătoare la tragerea la sorți 
lunară din 30 ianuarie 1988
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201 5 000

100 951 39 3 000
100 776 11 2 000
100 378 171 2 000

1 090 60 131 1 000
1 000 58 39 800
1 000 53 99 800
1 000 92 76 800
1 000 23 20 800
1 000 49 109 800
1 000 72 172 ' 800
7 339 TOTAL 7 345 000

Cîștigurile întregi revin obligații- 
nilor de 200 de lei. în valoarea cîși- 
gurilor este cuprinsă și valoarea jo- 
minală a obligațiunilor ieșite cisti- 
gătoare.

Plata cîștigurilor se efectuează prin 
sucursalele, filialele și agențiile 
C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse intre 81—225 la con
fruntarea cu lista oficială, primul 
zero de la serie nu se ia în consi
derare.
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MESAJE DE FELICITARE DE PEȘTE HOTARE
ADRESATE PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cea de-a 70-a aniversare a zilei de naștere îmi oferă fericitul 
prilej de a vă adresa dumneavoastră și întregii familii, precum și 
poporului prieten român, in numele guvernului și poporului ruan- 
dez unit in cadrul Mișcării Revoluționare Naționale pentru- Dez
voltare și al meu personal, cele mai vii și mai călduroase felicitări.

Sentimentele de stimă pe care comunitatea internațională le 
nutrește față de dumneavoastră reprezintă un omagiu adus emi
nentelor dumneavoastră calități de om de stat, definind astfel cali
tatea dumneavoastră de principal făuritor al prestigiului de care 
se bucură poporul român.

Folosesc această plăcută ocazie pentru a vă adresa dumnea
voastră, familiei dumneavoastră, precum și poporului prieten ro
mân cele mai bune urări de fericire și de prosperitate.

Cu cea mai înaltă și prietenească considerație,

General maior HABYARIMANA JUVENAL
Președintele Republicii Ruandeze, 

Președinte fondator 
al Mișcării Revoluționare Naționale 

pentru Dezvoltare

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

In momentul în care sărbătoriți cea de-a 70-a aniversare a zilei 
dumneavoastră de naștere am deosebita onoare de a vă adresa 
cele mai vii și calde felicitări.

Folosesc acest fericit eveniment pentru a vă exprima dumnea
voastră. familiei dumneavoastră urări de fericire, precum și de 
prosperitate întregului popor român.

Cu cea mai înaltă și frățească considerație.

Maior PIERRE BUYOYA
Președintele Comitetului Militar 

de Salvare Națională.
Președinte al Republicii Burundi

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu fericita ocazie a aniversării zilei dumneavoastră de naștere 
și a 55 de ani de activitate revoluționară, vă adresez, în numele 
Partidului Unit al Independenței Naționale, al guvernului și po
porului din Zambia, precum și al meu personal, sincere și cordiale 
felicitări.

Noi. in Zambia, admirăm înfăptuirile revoluționare dobindite de 
poporul Republicii Socialiste România in diferite domenii ale dez
voltării naționale. Constatăm cu multă satisfacție că intre țările 
noastre s-au stabilit de mulți ani relații calde și frățești, precum 
și o substanțială cooperare in toate domeniile de activitate.

Exprim dorința ca țările și popoarele noastre să dezvolte tot 
mai mult relațiile și cooperarea frățească, spre binele reciproc.

A.G. ZULU
Secretar general

al Partidului Unit al Independenței Naționale, 
Președinte interimar al Republicii Zambia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe președinte Nicolae Ceaușescu,
Uniunea Democratică a Poporului Finlandez vă transmite feli

citările sale călduroase, tovărășești, cu ocazia zilei dumneavoastră 
de naștere.

Frontul Democrației și Unității Socialiste și Uniunea noastră În
trețin relații bune de decenii.

Cu prilejul zilei dumneavoastră de naștere, dorim să subliniem 
convingerea noastră că aceste relații se vor dezvolta ca atare și în 
viitor.

Cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere, vă dorim succes, iar 
patriei dumneavoastră înflorire continuă.

Cu salutări tovărășești,
Uniunea Democratică 
a Poporului Finlandez

ESKO HELLE
Președinte

REIO KÂKELÂ
Secretar general

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rugăm să primiți cele mai călduroase felicitări si cele mai 
bune urări de succes continuu in activitatea si eforturile dumnea
voastră de pace și prosperitate pentru poporul român prieten și 
pentru întreaga lume.

Rolul ne care dumneavoastră îl jucati în viata politică interna
țională este de cea mai mare importantă pentru forțele iubitoare 
de pace Si libertate si se bucură de o înaltă apreciere.

Sărbătorind „Ziua României", am avut posibilitatea să prezint 
realizările dumneavoastră si să exprim prețuirea mea personală si 
a Partidului Socialist din Cipru — E.D.E.K. fată de poporul roman 
și dumneavoastră personal.

Sint convins că cooperarea dintre România si Cipru, dintre 
partidele noastre constituie elementul pozitiv pentru popoarele 
noastre, pentru aspirațiile comune Si că ele se vor întări continuu.

Vă sînt recunoscător pentru solidaritatea dumneavoastră stator
nică cu Cipru.

VASSOS LYSSARIDES
Președintele

Partidului Socialist din Cipru — E.D.E.K.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Cea de-a 70-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere imi 

oferă plăcutul prilej să vă transmit complimentele mele și să vă 
mulțumesc pentru buna cooperare și prietenie dintre partidele 
noastre.

De asemenea, îmi amintesc de plăcutele întîlniri pe care le-am 
avut Împreună la București și aici, la Copenhaga.

As dori să-mi exprim cele mai bune urări de bine pentru viito
rul dumneavoastră și al țării dumneavoastră.

Al dumneavoastră sincer,

ANKER JORGENSEN
fost președinte al Partidului 

Social-Democrat din Danemarca

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă adresez felicitări la această nouă aniversare a zilei dum
neavoastră de naștere.

în spiritul legăturilor care ne unesc, cu mare bucurie mă adre- 
gez dumneavoastră, exprimind dorința ca întreaga lume să se 
Îndrepte către socializarea puterii, a bogăției și a culturii.

Cu cordialitate,
OSCAR ALENDE

Președintele Partidului Intransigent 
și deputat în Congresul Național 

din Argentina

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia entuziastei și caldei sărbătoriri a glorioasei dumnea
voastră aniversări de către viteazul popor român, îmi revine 
onoarea ca, în numele poporului și al guvernului de coaliție al 
Kampuchiei Democrate, precum și al meu personal, să vă adresez 
dumneavoastră, conducătorul cunoscut, respectat și iubit al națiunii 
române, cele mai călduroase felicitări și sincere urări de sănătate, 
viață îndelungată și fericire, de succes deplin in continuarea mi
siunii istorice ce vă revine în fruntea Republicii Socialiste 
România.

Grație înaltului patriotism de care ați dat dovadă, prin lupta 
susținută, prin conducerea genială și eroică. România a devenit un 
stat socialist puternic și dezvoltat, iar poporul român cunoaște feri
cirea și prosperitatea.

Dumneavoastră vă bucurați de un înalt prestigiu în toată lumea.
Folosesc această fericită ocazie pentru a vă exprima din nou 

profunda mea gratitudine pentru sprijinul ferm, nobil și constant 
pe care l-ați acordat luptei noastre de eliberare națională și cauzei 
juste a poporului kampuchian, care aspiră la reconstruirea unei 
Kampuchii independente,, neutre, nealiniate și pașnice., in reconci
liere și unitate națională.

Vă rog să primiți, domnule președinte, asigurarea celei mai 
înalte și frățești considerații și admirații din partea mea.

NORODOM SIANUK
Președintele Kampuchiei Democrate

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

îmi face o deosebită plăcere să vă adresez felicitări cu ocazia 
celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere și să vă 
urez multă sănătate și putere de muncă pentru anii care vin, pro
grese pentru țară și bunăstare pentru popor, sub conducere dum
neavoastră.

Acordăm o înaltă apreciere atitudinii dumneavoastră calde și 
pozitive față de populația evreiască din Republica Socialistă Româ
nia și vă sintem recunoscători că ii permiteți să ducă o viață cul
turală, religioasă și națională în deplin spirit evreiesc.

Ijlutrim, de asemenea, admirație pentru înțelegerea pe care dum
neavoastră o manifestați față de cererile evreilor din România de 
a emigra in Israel și pentru permisiunea ce Ie-o acordați de a pleca.

îmi amintesc cu afecțiune de vizita efectuată recent în țara 
dumneavoastră și discuțiile intense pe care le-am avut asupra pro
blemei păcii mondiale și. in special, în Orientul Mijlociu, precum 
și asupra întăririi in continuare a relațiilor bilaterale.

Vă rog să primiți cele mai bune urări din partea mea și a 
poporului Israelului.

YITZHAK SHAMIR
Primul-ministru al statului Israel

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe președinte și prieten.
Din închisoarea în care mă aflu pe nedrept, îmi este 

foarte plăcut să mă adresez dumneavoastră, in numele Partidului. 
Socialist din Chile și al meu personal, pentru a vă exprima cele 
mai călduroase și frățești felicitări, cu ocazia împlinirii a 
70 de ani de viață, o existență în întregime pusă. în serviciul Româ
niei și poporului său. precum și cauzei păcii, independentei na
ționale. progresului și socialismului.

Dorindu-vă deplin succes în fruntea Republicii Socialiste Româ
nia și a Partidului Comunist Român in îndeplinirea obiectivelor de 
a construi, dezvolta și consolida socialismul în tara dumneavoastră 
și adresîndu-vă urări pentru fericirea dumneavoastră personală și 
a familiei, cu cordialitate și saluturi socialiste.

CLODOMIRO ALMEYDA
Secretar general

âl Partidului Socialist din Chile

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Din partea familiei mele și a mea personal, am onoarea și plă
cerea de a vă transmite felicitări frățești, cu ocazia celei de-a 70-a 
aniversări a zilei dumneavoastră de naștere. Această sărbătoare 
este un prilej de mare bucurie pentru toți oamenii iubitori de 
pace din lume. întreaga lume progresistă este alături de poporul 
revoluționar român în acest moment sărbătoresc.

Dorindu-vă multă sănătate, viață îndelungată și multă fericire, 
vă rog să acceptați asigurările celei mai înalte considerațiuni 
frățești.

Al dumneavoastră sincer,
JOSHUA M. NKOMO

Ministru pe lingă cancelaria 
președintelui Republicii Zimbabwe

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia aniversării împlinirii vîrstei de 70 de ani. ne este 

deosebit de plăcut să vă adresăm dumneavoastră cele mai căl
duroase felicitări și sincere urări de multă sănătate, de tot mai 
multe succese Partidului Comunist Român.

Ne exprimăm, și cu acest prilej, convingerea că poporul român 
va continua, sub conducerea dumneavoastră clarvăzătoare, mersul 
glorios pe calea progresului si prosperității, pentru împlinirea 
țelurilor sale supreme. Fiind mîndri de prietenia dumneavoas
tră, nutrim speranța că relațiild’dintre Partidul Socialist Progresist 
din Liban si Partidul Comunist Român se vor întări și dezvolta 
neîncetat. în interesul general al progresului și păcii și sprijinului 
mișcărilor de eliberare de pretutindeni.

Vă rugăm să primiți Sincerele noastre felicitări.

WALID JOUMBLATT
Președintele Partidului Socialist 

Progresist din Liban

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate domnule președinte,
Vă transmit cele mai bune urări și felicitări cu ocazia aniversării 

celei de-a 70-a zi de naștere. Prin intermediul dumneavoastră ex
prim, de asemenea, felicitările mele minunatului popor român.

Am beneficiat de privilegiul de a servi ca reprezentant al co
munității americane de afaceri in vederea dezvoltării și diversifi
cării legăturilor economice și comerciale între țările noastre.

Doresc să vă mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră con
stant și de neprețuit acordat activității Consiliului economic ro- 
mâno-american.

Cu respect, al dumneavoastră,

MILTON F. ROSENTHAL
Președinte al părții americane 

în Consiliul economic româno-american

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere. Partidul 
Adunarea Democratică și eu personal vă urăm mulți ani fericiți 
spre binele poporului român.

GLAFKOS CLERIDES
Președintele

Partidului Adunarea Democratică
— Cipru

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele Grupului parlamentar de relații între Venezuela și 
România, vă rugăm să ne permiteți să vă exprimăm salutările 
noastre cordiale cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a zilei 
dumneavoastră de naștere, ca mărturie a recunoștinței pentru 
contribuția dumneavoastră deosebită la cauza păcii și progresului 
umanității.

Vă adresăm profunde urări de sănătate și succes în fruntea țării 
dumneavoastră.

GUILLERMO GARCIA PONCE
Deputat și președintele Grupului 

de prietenie venezueleano-română

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, >

Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe,
Am deosebita plăcere de a vă adresa cele mai calde felicitări 

cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere.

Cu dăruire remarcabilă, dumneavoastră ați adus o contribuție 
deosebită in conducerea țării și a partidului dumneavoastră. 
România socialistă, sub conducerea Partidului Comunist Român, in 
frunte cu dumneavoastră, este o componentă importantă a sis
temului socialist mondial. Dezvoltarea României ca stat socialist 
modern pe drumul construirii comunismului este cea mai eloc
ventă dovadă a conducerii dumneavoastră eficiente. Contribuția 
dumneavoastră pe arena internațională, în lupta pentru pace, în 
special pentru dezarmare și pentru o prietenie adevărată cu India, 
sînt apreciate în mod deosebit de partidul și poporul nostru. în 
acest context, doresc să reamintesc asistența pe care țara dumnea
voastră a acordaț-o Indiei, in special în eforturile ei pentru asi
gurarea necesarului de hidrocarburi din resurse proprii, aspect 
care face parte din istoria noastră după obținerea independenței.

în numele Consiliului Național al Partidului Comunist din India 
și al meu personal, vă doresc o viață îndelungată și cit mai 
multe succese pe drumul construirii socialismului și comunismului, 
în nobilele dumneavoastră eforturi in slujba poporului român și 
a întregii umanități.

Cu cele mai calde salutări,
Al dumneavoastră,

C. RAJESHWARA RAO
Secretar general al Consiliului Național 

al Partidului Comunist din India

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Permiteți-mi să vă adresez cele mai bune urări ale Comitetului 

Central ai Partidului Comunist Luxemburghez, ca și ale tuturor 
comuniștilor luxemburghezi cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a 
zilei dumneavoastră de naștere.

Timp de mai multe decenii ați desfășurat o intensă activitate în 
slujba clasei muncitoare și poporului român, ca și a mișcării mun
citorești internaționale.

Meritele dumneavoastră sint deosebite pentru activitatea pusă 
în slujba păcii, relațiilor pașnice și prietenești între popoare.

Dorim din tot sufletul să întărim. în interes reciproc, relațiile 
traditionale prietenești dintre partidele noastre.

Vă urăm, tovarășe Nicolae Ceaușescu, multă sănătate, putere de 
muncă și succes in soluționarea tuturor problemelor pe care le 
pune construirea societății socialiste multilateral dezvoltate.

Pentru Comitetul Central 
al Partidului Comunist Luxemburghez

RENE URBANY
Președinte

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
în numele Comitetului Central și al tuturor membrilor Partidu

lui Comunist din Sri Lanka, vă adresăm cele mai sincere felicitări, 
precum și cele mai bune .urări frățești, cu ocazia celei de-a 70-a 
aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, la 26 ianuarie 1988.

Vă felicităm, de asemenea, cu prilejul aniversării a peste 55 de 
ani de activitate revoluționară.

Comuniștii din Sri Lanka cunosc și apreciază in mod deosebit 
aportul dumneavoastră important la cauza comunismului, atît în 
România cit și pe plan internațional, precum și contribuția dumnea
voastră în lupta pentru pace, eliberare națională, progres și so
cialism.

Vă dorim, stimate tovarășe, multă sănătate și noi succese în im
portanta dumneavoastră activitate.

Ai dumneavoastră sinceri,

PIETER KEUNEMAN
Președinte al C.C.

al Partidului Comunist din Sri Lanka

K. P. SILVA
Secretar general

al C.C. al P.C. din Sri Lanka

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătoririi celei de-a 70-a aniversări a zilei_ dumnea
voastră de naștere, vă urăm viață îndelungată, multă sănătate și 
noi succese în promovarea păcii în lume.

Cu salutări' frățești,

LEETORAJ CHUNDRAMUN
Președintele Partidului Comunist 

din Mauritius '

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere, ne este deosebit de plăcut să vă exprimăm cele mai bune 
urări de sănătate și fericire personală. Vă adresăm, totodată, urări 
frățești de succes pentru Partidul Comunist Român, pentru poporul 
român în construcția socialismului, consolidarea păcii și a priete
niei între popoare.

In numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Tunisian 

mouhammed harmel 
Secretar general

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe,
în numele Comitetului Central al Partidului Popular Socialist 

din Mexic primiți cele mai bune urări cu ocazia aniversării a 70 
de ani de viață. Vă dorim dumneavoastră mulți ani de viață com
bativă în favoarea păcii și dezarmării, a construirii socialismului în 
România și a celei mai ferme unități, pe baza principiilor unanim 
recunoscute, între partidele, popoarele și guvernele țărilor socia
liste.

Cu frăție,

JORGE CRUICKSHANK GARCIA
Secretar general al C.C.

al Partidului Popular Socialist din Mexic

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere. Uniunea 
Centrului Democratic și eu personal vă adresăm, din inimă, urări 
de viață îndelungată, sănătate și fericire pentru dumneavoastră și 
întreaga familie, precum și felicitări călduroase pentru lupta 
dumneavoastră de protagonist al marii idei de înfăptuire a dezar
mării, a destinderii și păcii, premisă a unui viitor mai bun pentru 
întreaga umanitate.

IOANNIS G. ZIGDIS
Președintele

Uniunii Centrului Democratic — 
E.D.I.K. din Grecia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului .Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Comitetul Executiv și Secretariatul Consiliului de Ajutor 

Economic Reciproc vă felicită cordial pe dumneavoastră., recunoscut 
conducător de partid și de stat al României socialiste, personalitate 
de seamă a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, cu 
ocazia împlinirii vîrstei de 70 de ani.

în țările membre ale C.A.E..R. este larg cunoscut marele aport 
pe care dumneavoastră. în înaltele funcții de .secretar general al 
Partidului Comunist Român, de președinte al Republicii Socialiste 
România. îl aveți la cauza construirii socialismului in România 
frățească, la dezvoltarea ei economică și ‘socială. Noi dăm o înaltă 
apreciere atenției permanente pe care dumneavoastră o acordați 
activității Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, dezvoltării și 
perfecționării colaborării multilaterale a țărilor membre ale 
Consiliului.

în această zi memorabilă pentru dumneavoastră, vă urăm, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. fnultă sănătate și noi succese 
în activitatea dumneavoastră multilaterală pentru binele poporului 
român. în interesul consolidării prieteniei indestructibile, unității 
și conlucrării pe toate planurile a țărilor socialiste frățești.

COMITETUL EXECUTIV AL CONSILIULUI
DE AJUTOR ECONOMIC RECIPROC,

SECRETARIATUL CONSILIULUI
DE AJUTOR ECONOMIC RECIPROC

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

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

naștere am deosebita plăcere de a vă adresa felicitări cordiale, 
împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire.

Cunoaștem și apreciem neobosita activitate pe care o desfășurați 
în slujba dezvoltării orinduirii noi, socialiste, contribuția importantă 
pe care o aduceți la întărirea solidarității partidelor comuniste și 
muncitorești, a forțelor progresiste și democratice, inclusiv ale 
tinerei generații, la cauza păcii, destinderii, dezarmării, securității 
și cooperării in lume.

Vă dorim, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. viață îndelungată 
și noi succese în activitatea dumneavoastră de mare răspundere și 
transmitem poporului și tineretului român urările noastre de a 
obține realizări tot mai mari in înfăptuirea hotăririlor celui de-al 
XIII-lea Congres și Conferinței Naționale ale Partidului Comunist 
Român, în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, 
pentru înaintarea României spre comunism.

WALID MASRI
Președintele Federației Mondiala 

a Tineretului Democrat

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazaa fericită a celei de-a 70-a aniversări a zilei dumnea
voastră de naștere, am onoarea să' vă adresez cele mai sincere 
felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire.

Vă rog să primiți asigurarea înaltei mele considerațiuni.

RIFAAT EL MAHGOUB
Președintele Adunării Poporului 

a Republicii Arabe Egipt

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate domnule președinte,
Vă rog să primiți cele mai calde felicitări cu ocazia celei de-a 

70-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.
Al dumneavoastră, cu respect,

SHINTARO ABE
Secretar general 

al Partidului Liberal Democrat 
din Japonia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere și a peste 55 de ani de activitate revoluționară eroică in 
slujba libertății și demnității poporului român prieten, am marea 
onoare de a vă transmite felicitările cele mai călduroase și noi suc
cese de progres și prosperitate României, sub conducerea dum
neavoastră curajoasă.

Vă exprim mulțumirile cele mai sincere pentru solidaritatea 
și sprijinul dumneavoastră față de lupta dreaptă a poporului pales
tinian in vederea exercitării drepturilor sale naționale. inalienabile, 
inclusiv dreptul Ia un stat național propriu, independent.

Cu deosebit respect,

FARUK KADDOUMI
Membru al Comitetului Executiv 

al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, 
Șeful Departamentului Politic 

al Organizației pentru Eliberarea Palestinei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere, vă transmit calde felicitări și vă doresc dumneavoastră 
personal și poporului român prieten succes in re^ilizarea obiec
tivelor propuse. Doresc, de asemenea, ca relațiile de prietenie din
tre popoarele român și palestinian să se dezvolte continuu.

Cu cele mai bune salutări,

GEORGES HABACHE
Secretar general al Frontului Popular 

pentru Eliberarea Palestinei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu prilejul plăcut al celei de-a 70-a aniversări a zilei dumnea
voastră de naștere, în numele meu, al membrilor Comitetului Cen
tral al Frontului Democratic pentru Eliberarea Palestinei și al mi- 
litanților săi, precum și al fiilor revoluției și poporului palestinian, 
vă transmitem caldele noastre felicitări și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire.

Adresăm, de asemenea, felicitări conducerii, activiștilor șl mem
brilor Partidului Comunist Român, precum și poporului român 
prieten, dorindu-le noi succese in edificarea României socialiste, in 
continua el dăruire pentru cauza păcii mondiale și in sprijinirea 
luptei popoarelor pentru eliberarea națională.

Dorim să ne bucurăm și în continuare de sprijinul României 
socialiste față de cauza poporului palestinian, care luptă pentru 
reîntoarcerea în patria sa. pentru dreptul la autodeterminare și la 
crearea statului independent pe teritoriul național, sub conducerea 
Organizației pentru Eliberarea Palestinei — reprezentantul său le
gitim și unic.

NAYEF HAWATMEH
Secretarul general al Comitetului Central 

al Frontului Democratic pentru Eliberarea Palestinei
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ÎNALTĂ PREȚUIRE INTERNAȚIONALĂ CONDUCĂTORULUI GLORIOS

AL ROMÂNIEI SOCIALISTE
ISRAELVizita ministrului afacerilor externe al României

Președintele Nicolae Ceaușescu-o prodigioasă 
activitate în slujba intereselor vitale ale 

poporului român, a cauzei păcii și progresului
Aniversarea zilei^de naștere și a peste 55 de ani de activitate 

revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu a fost amplu reflectată 
de mijloace de informare în masă de peste hotare. Ziare și reviste din 
diferite țări au evidențiat însemnătatea deosebită a gindirii politice a 
secretarului general al partidului, președintele Republicii, subliniind 
momente și aspecte definitorii ale activității sale consacrate progresului 
continuu al țării noastre, edificării unei lumi a păcii și colaborării.

Sub titlul semnificativ „Cu toa
tă dăruirea in slujba poporului și 
a cauzei socialismului", ziarul 
„RABOTNICESKO DELO", din 
R.P. Bulgaria, scoate in evidență: 
„Poporul român vecin sărbăto
rește împlinirea a 70 de ani de 
la nașterea secretarului general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Sub conducerea 
sa, pe parcursul a peste 20 de ani, 
România a obținut mari succese 
in edificarea societății socialiste, 
aducindu-și o contribuție demnă 
la lupta pentru pace. Pentru co
muniștii și oamenii muncii bulgari 
tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
cunoscut ca activist de seamă al 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, ca bun prieten al 
țării noastre și militant al priete
niei frățești și colaborării bulgaro- 
române.

Un loc de seamă in cadrul bo
gatei activități a conducătorului 
român de partid și de stat il ocupă 
eforturile pentru prosperitatea 
României socialiste, pentru elimi
narea pericolului unei catastrofe 
nucleare, pentru afirmarea pro
cesului destinderii și colaborării 
trainice dintre popoarele și statele 
de pe toate continentele".

Este relevată, totodată, contri
buția însemnată a României la 
dezvoltarea relațiilor de bună ve
cinătate în Balcani, pentru trans
formarea acestora intr-o zonă fără 
arme nucleare și chimice.

„Comuniștii, oamenii muncii 
bulgari — scrie ziarul — se bucură 
sincer pentru aceste succese și, in 
special, pentru dezvoltarea fa
vorabilă a relațiilor și colaborării 
rodnice bulgaro-române".

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov stabilesc împreună, 
în spiritul Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 
dintre România și Bulgaria, din 
anul 1970, dimensiunile și perspec
tivele colaborării reciproce și con
duc acest proces dinamic, subli
niază cotidianul, care relevă că vi
zita oficială de prietenie a to
varășului Nicolae Ceaușescu in 
Bulgaria, în luna octombrie 1987, 
a dat noi impulsuri dezvoltării 
multilaterale a relațiilor dintre cele 
două țări.

„In ziua celei de-a 70-a aniversări 
a conducătorului român de partid 
și de stat poporul bulgar exprimă 
cele mai alese sentimente și ii 
urează din toată inima sănătate 
deplină și noi succese in activita
tea sa de inaltă răspundere in in
teresul patriei și al cauzei so
cialismului și păcii", scrie „Rabot- 
nicesko Delo".

Aniversării zilei de naștere a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu ii 
consacră un articol special revista 
„VOPROSI ISTORII KPSS". Re
vista prezintă cititorilor date din 
biografia sa in nemijlocită legătu
ră cu istoria partidului, cu istoria 
țării, reflectind Îndelungata sa 
activitate revoluționară pusă in 
slujba inaltelor idealuri ale po
porului român, ale socialismului.

In anii edificării socialismului — 
se arată in articol — oamenii mun
cii din România, sub conducerea 
partidului comunist, au înfăptuit 
profunde transformări social-eco- 
nomice. Industrializarea socialistă 
a schimbat intreaga înfățișare a 
țării, care în vremea fostelor gu
verne burghezo-moșierești era una 
dintre cele mai înapoiate din Eu
ropa. Dintr-o țară eminamente 
agrară, România s-a transformat 
într-o țară industrial-agrară. în 
economie s-au produs transformări 
structurale radicale. Se relevă, ast
fel, că, în această perioadă, Româ
nia a creat, in esență, o nouă 
bază tehnico-materială, al cărei 
nucleu il constituie industria grea, 
și in primul rind ramuri cum sint 
energetica, construcțiile de mașini, 
chimia. Au apărut produse mo
derne cu totul noi.

Este scoasă în evidență apre
cierea făcută la Congresul al X- 
lea al Partidului Comunist Român, 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. că 
în România au fost create condi
țiile necesare trecerii la o nouă 
etapă — etapa edificării societății 
socialiste multilateral' dezvoltate, 
sarcinile acestei etape fiind defi
nite în Programul Partidului Co
munist Român de construire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României 
spre comunism, precum și in direc
tivele congreselor partidului. Se 
subliniază că pentru actualul cin
cinal. 1986—1990. a fost stabilită 
sarcina asigurării trecerii Româ
niei la o nouă etapă de dezvol
tare. aceea de țară socialistă multi
lateral dezvoltată, in care se vor 
afirma tot mai puternic principi
ile comuniste ale muncii, reparti
ției. vieții, eticii și echității so
cialiste.

Tnfățișînd aceste mari prefaceri 
petrecute in țara noastră, revista 
subliniază rolul de seamă pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu il 
are in elaborarea și traducerea în 
viață a politicii partidului și sta
tului. In context este redată apre
cierea făcută de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la cel de-al 
XIII-lea Congres cind arăta că 
România desfășoară o activitate 
multilaterală de întărire și dez
voltare a relațiilor cu toate țările, 
indiferent de onnduirea lor socială, 
că „au continuat să se întărească 
legăturile cu toate țările socialis
te", punind in evidență in mod

deosebit, preocuparea permanentă 
a partidului și statului pentru dez
voltarea continuă a colaborării cu 
Uniunea Sovietică.

Referitor la relațiile de priete
nie româno-sovietice, este releva
tă rodnicia dialogului la cel mai 
înalt nivel, evidențiindu-se însem
nătatea întîlnirilor și convorbirilor 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Mihail Gorbaciov de 
la București și Moscova.

„Neobosit in lupta pentru pace 
și socialism" este titlul sub care 
cotidianul „NEUES DEUTSCH
LAND". din R.D. Germană, a pre
zentat date privind viața și activi
tatea politică ale tovarășului 
Nicolae ' Ceaușescu, contribuția sa 
determinantă la dezvoltarea multi
laterală a României socialiste. 
Drumul parcurs de România, de 
la stadiul de țară subdezvoltată, 
semifeudală, la cel de stat modern 
industrial-agrar, apreciat pe plan 
internațional, este strins legat de 
activitatea comuniștilor, in fruntea 
cărora se află, de aproape 23 de 

Articole omagiale ale presei de peste 
hotare consacrate personalității 

secretarului general al partidului, 
președintele Republicii, gindirii 
și acțiunii sale revoluționare, 

inițiativelor și demersurilor sale 
umaniste

ani, Nicolae Ceaușescu, subliniază 
ziarul.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
avut o contribuție hotărîtoare la e- 
laborarea liniei strategice a planu
lui cincinal 1966—1970, care punea 
accent pe dezvoltarea generală in
dustrială a țării și, in același timp, 
pe creșterea producției agrare, 
precum și la elaborarea noii Con
stituții a României din 1965 de că
tre Marea Adunare Națională, re
levă ziarul. Sub îndrumarea 
nemijlocită a președintelui 
Nicolae Ceaușescu a fost elaborat 
Programul Partidului Comunist 
Român de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
de înaintare a României spre co
munism, aprobat in noiembrie 1974 
de cel de-al XI-lea Congres al 
partidului.

Sint reproduse aprecierile din 
Raportul la Conferința Națională 
a partidului din decembrie 1987, re- 
levîndu-se că, într-o perioadă isto
rică scurtă, in toate domeniile vie
ții economice și sociale au avut loc 
mari transformări - revoluționare. 
Cotidianul pune in evidență activi
tatea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in domeniul politicii externe, ini
țiativele sale consecvente și 
neobosite pentru încetarea cursei 
înarmărilor, mai ales in domeniul 
nuclear, pentru trecerea la dezar
mare generală și pentru Înțelegere 
intre toate popoarele.

Este subliniată contribuția pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu la 
dezvoltarea și consolidarea priete
niei și colaborării dintre P.C.R. și 
P.S.U.G., dintre cele două țări și 
popoare, relații care s-au conso
lidat pe baza Tratatului de priete
nie, colaborare și asistență mu
tuală între România și R.D.G. 
din mai -1972, cit și a Programului 
de lungă durată privind dezvol
tarea colaborării economice și teh- 
nico-științifice, a specializării și 
cooperării in producție, pină in 
anul 2000.

Ziarul „NODON SINMUN", din 
R.P.D. Coreeană, a evocat drumul 
bogatei activități revoluționare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu puse, 
încă din fragedă tinerețe, in slujba 
poporului român, calitățile excepțio
nale de remarcabil organizator și 
conducător de partid și de stat. Se 
relevă că „sub conducerea Parti
dului Comunist Român, in frunte 
cu eminentul său conducător, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. poporul 
român obține succese mărețe in Q- 
pera de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
de dezvoltare suverană a țării. 
Transformările și succesele remar
cabile din România sint indisolubil 
legate de conducerea justă de către 
Partidul Comunist Român, 
in frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Datorită marilor virtuți consa
crate operei de înflorire a patriei 
și poporului său, slujirii cu abne
gație a națiunii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este astăzi în
conjurat de înalta stimă și adeziu
nea plenară ale întregii națiuni".

în continuare, ziarul evidențiază 
creșterea fără precedent a presti
giului internațional al României, 
ca urmare a promovării con
secvente de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a unei politici 
externe principiale, dinamice.

Marile merite ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în a prețui prie
tenia coreeano-română și a nu pre
cupeți nici un efort pentru inten
sificarea și dezvoltarea acesteia 
vor rămîne înscrise pentru tot
deauna în istoria prieteniei dintre 
cele două țâri, scrie ziarul. Po
porul nostru nu va uita niciodată 

că tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost un permanent și statornic iz
vor de însuflețire pentru succesele 
in edificarea socialistă, că s-a pro
nunțat impotriva manevrelor de 
divizare a țării, acordînd un spri
jin neprecupețit cauzei unificării 
independente și pașnice a patriei.

La rîndul său, ziarul „MINGIU 
CIOSON" scrie că „mărețele 
transformări înnoitoare și victo
riile de seamă înfăptuite in Româ
nia sint indisolubil legate de con
ducerea justă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, eroul național 
al poporului român".

Ziua de 26 ianuarie s-a înscris ca 
o dată memorabilă, cu profunde 
reverberații, în patrimoniul istoric 
al poporului român, scrie sub ti
tlul _ „Înaltă cinstire președintelui 
României" revista mexicană 
„MUNDO INTERNACIONAL", care 
dedică evenimentului o ediție spe
cială. Aceasta este ziua în care s-a 
născut Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele României, unul dintre 
șefii de stat cei mai cunoscuți, sti
mați și prețuiți în lumea de azi. 
Fără îndoială, evidențiază revista, 
pentru a te impune în conștiința 
lumii ca „Erou al Păcii" este ne
voie de mult mai mult decit geniu 
politic : este nevoie, în primul 
rind, de însușiri de excepție, rare 
chiar și la cei care marchează is
toria cu numele lor. între aseme
nea însușiri sint acelea de a trăi

Intr-o desăvîrșită contopire cu in
teresele națiunii sale, de a înțe
lege și lupta cu dăruire și curaj 
pentru triumful aspirațiilor de bu
năstare, echitate și justiție ale tu
turor popoarelor, pentru instaura
rea unui climat permanent de pace 
și colaborare pe planeta noastră.

între cei cărora istoria con
temporană le datorează atît de 
mult se află, fără în
doială, președintele României, 
Nicolae Ceaușescu, al cărui nume 
a căpătat valoare de simbol, de 
om politic de excepție, care și-a 
asumat o responsabilitate interna
țională pentru cauza păcii, de șef 
de stat care aplică în practică ceea 
ce declară și care slujește, in idee 
și faptă, cu nețărmurit devotament 
cauza întregii omeniri.

Personalitate cu neîntrecute va
lențe umaniste, Nicolae Ceaușescu 
își dedică eforturile eliminării 
structurilor și mecanismelor înve
chite, anacronice, adaptării con
tinue a sistemului internațional la 
cerințele epocii contemporane, ac
ționează permanent pentru o re
formă de ansamblu a raporturilor 
dintre națiuni, astfel incit în rela
țiile internaționale să prevaleze 
pentru totdeauna echitatea, spiri
tul de cooperare, dreptul nemijlo
cit al tuturor popoarelor de a lua 
parte la dezbaterea și soluționarea 
problemelor care le interesează în 
mod direct, subliniază publicația 
mexicană.

în domeniul politicii interne — 
se relevă în continuare —, pre
ședintele României s-a dovedit un 
constructor multidimensional. De 
numele său, care marchează o e- 
pocă de mari realizări în toate do
meniile, ce îl desemnează drept 
făuritorul de geniu al României 
moderne, se leagă nenumărate cti
torii materiale și spirituale, ade
vărate transformări revoluționare 
în economie, industrie, agricultură, 
în viața social-culturală, în învă- 
țămînt, educație, organizarea și 
conducerea societății. în însuși mo
dul de gindire și acțiune al omu
lui.

Revista publică date biografice 
privind viața tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, „activitatea sa 
neobosită in slujirea intereselor po
porului român și ale comunității 
internaționale, alături de omul de 
excepție care este Elena 
Ceaușescu, savant de prestigiu 
mondial, conducător, organizator și 
militant exemplar pe frontul con
strucției pașnice din țara sa".

Datorită omului de 
stat Nicolae Ceaușescu, România 
este respectată și larg cunoscută 
în lumea întreagă, înțelegerile 
și acordurile de prietenie și cola
borare semnate de șeful statului 
român au întărit stima și respectul 
față de România nu numai al țări
lor în curs de dezvoltare, cărora 
le-a oferit sprijin temeinic și soli
dar, dar și al celor puternici, în 
fața cărora s-a impus prin forța și 
realismul raționamentelor, propu
nerilor și inițiativelor sale.

Cel mai important și nepieritor 
merit al președintelui României — 
relevă publicația — este acela de 
a-și fi condus poporul pe un drum 
de glorie, de neîntrerupte succese, 
greu de intilnit chiar la scara is
toriei universale, de a fi reușit să 
mențină, să apere și să dezvolte 
armonios fizionomia morală a pa
triei sale, într-o lume convulsivă și 
instabilă, supusă feluritelor presi
uni și condiționări politice, econo
mice și sociale.

Este acesta un merit excepțional 
al genialului conducător român, 

care îl situează definitiv în rîndul 
marilor făuritori de istorie, arată 
revista mexicană.

„România : Anii glorioși ai epo
cii Nicolae Ceaușescu" este titlul 
sub care cotidianul indian „THE 
STATESMAN" grupează mai multe 
articole, consacrate inițiativelor de 
pace ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu, politicii externe 
a României. x

Această politică — subliniază pu
blicația indiană — este legată ne
mijlocit de gindirea și activitatea 
președintelui Nicolae Ceaușescu, e- 
minentă personalitate politică, re
marcată și apreciată pentru valoa
rea ideilor sale de interes major 
nu numai pentru poporul său, ci și 
pentru destinele tuturor popoarelor 
ce prețuiesc pacea, liberta
tea și independența. „România
— Ceaușescu" sînt două nume care 
se contopesc astăzi intr-o identitate 
de inalt prestigiu internațional.

Numele p r e ș e d i nt e 1 u i
Nicolae Ceaușescu este evocat, as
tăzi, pe toate meridianele și para
lelele globului în strinsă interde
pendență cu năzuința vitală a ome
nirii — pacea și colaborarea. Ini
țiativele in sprijinul păcii. între
prinse de România, constituie fun
damentul consensului internațional 
al prestigiului românesc. El este 
clădit pe înțelepciunea, clarviziu
nea și acțiunea neobosite ale celui 
ce conduce destinele țării și po
porului român.

In articolul „Pace și dezvoltare
— opțiuni decisive" se subliniază 
atașamentul poporului român față 
de aceste idealuri, fiind amin
tită inițiativa președintelui 
Nicolae Ceaușescu de a se reduce 
unilateral, cu 5 la sută, efectivele, 
armamentele și cheltuielile milita
re ale României — acțiune spriji
nită unanim de poporul român în 
cadrul referendumului național de 
la sfirșitul anului 1986, dovadă con
cretă a trecerii de la vorbe la fap
te intr-o problemă vitală a evolu
ției planetare.

Articolul „Un ideal suprem al 
politicii externe românești" pre
zintă lupta poporului român • pen
tru apărarea, independenței națio
nale, impotriva oricărei politici de 
dominație și dictat, opoziția Româ
niei față de încercările de Încălcare 
a suveranității unor popoare.

In articolele intitulate „Suvera
nitatea — o concepție permanentă" 
și „Idealurile permanente de pace, 
dezvoltare și independență" sint 
prezentate aspectele esențiale ale 
strategiei românești vizînd realiza
rea păcii, caracteristice gindirii po
litice a președintelui 
Nicolae Ceaușescu. Această strate
gie — se arată în articol — este 
ilustrată prin însăși activitatea pre
ședintelui României. „Rezumînd 
inițiativele și acțiunile României, 
orice observator obiectiv și realist 
nu poate trage decit o singură con
cluzie cu privire la obiectivele po
liticii externe românești : ele vi
zează salvgardarea intereselor su
preme ale acestui popor, dezvolta
rea liberă și demnă, lupta pentru 
salvgardarea dreptului tuturor po
poarelor la dezvoltare suverană și 
independentă, la pace și colaborare 
internațională" — relevă publicația.

în articolul intitulat „Președin
tele Nicolae Ceaușescu : 70 de ani 
de viață și peste 55 de ani de acti
vitate revoluționară", cotidianul 
zairez „ELIMA" scrie :

Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, șeful statului, a împlinit 70 
de ani. Este un militant de frunte 
al partidului, în slujba căruia și-a 
consacrat 55 de ani de intensă acti
vitate. Omul care a adus o contri
buție de excepție la edi- 
ficarea României moderne, 
Nicolae Ceaușescu. este promotorul 
de seamă al politicii interne a 
României, avind un rol determinant, 
în elaborarea și aplicarea strate
giei de dezvoltare economică și .so
cială a țării, evidențiază ziarul in 
continuare.

Este relevată apoi contribuția 
uriașă a președintelui României la 
promovarea principiilor de drept 
internațional în relațiile dintre sta
te, la reglementarea pe cale pașnică 
a conflictelor. Nicolae Ceaușescu ,— 
se arată — este promotorul luptei 
pentru eradicarea subdezvoltării, a 
inegalităților sociale, pentru dezar
marea generală și instaurarea unei 
noi ordini economice mondiale.

„România : Prioritate absolută — 
dezarmarea" relevă, în titlul unui 
articol, revista „MAGAZINE", care 
apare în Liban, în limba franceză.

In împrejurările deosebit 
de grave în care trăim. în 
vasta campanie a păcii — se 
subliniază, in continuare — Româ
nia se înscrie la loc de frunte. 
Prin glasul autorizat al președinte
lui ei, Nicolae Ceaușescu. Româ
nia a adus și aduce contribuții e- 
sențiale la soluționarea problemei 
stringente a dezarmării.

Paralel cu acțiunile îndreptate 
spre eliminarea armelor nucleare. 
România apreciază că trebuie să se 
treacă la reducerea substanțială a 
trupelor și armamentelor conven
ționale și, în mod corespunzător, a 
cheltuielilor militare. România, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu apre
ciază că, este necesar să se ajungă in 
cel mai scurt timp la începerea tra
tativelor dintre țările N.A.T.O. și ță
rile Tratatului de la Varșovia, cu 
participarea și a celorlalte state 
europene, asupra armelor conven
ționale. se relevă în articol. Pacea
— susține cu fermitate România — 
nu se poate asigura prin noi arme, 
ci prin reducerea și distrugerea lor 
totală, prin trecerea la dezarmare 
generală, sub control internațional 
adecvat.

(Agerpres)

TEL AVIV 30 (Agerpres). — La 
invitația viceprim-ministrului si mi
nistrului afacerilor externe al Sta
tului Israel, Shimon Peres, a fost 
efectuată de către ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialis
te România, loan Totu, o vizită ofi
cială în Israel.

Ministrul român a fost primit de 
președintele Statului Israel, Chaim 
Herzog, de primul ministru. Yitzhak 
Shamir, si a avut convorbiri cu vice-

La reuniunea general-europeană de la Viena

ROMÂNIA SE PRONUNȚĂ PENTRU MĂSURI EFECTIVE DE 
DEZARMARE SI DE DEZVOLTARE A COLABORĂRII ÎN EUROPA

VIENA 30 (Agerpres). — în cadrul 
dezbaterilor asupra stadiului actual 
și perspectivelor lucrărilor reuniunii 
general-europene de la Viena, dele
gația țării noastre a prezentat pozi
ția României, orientările și demersuri
le președintelui Nicolae Ceaușescu 
în sprijinul desfășurării în spirit 
constructiv a acestui for european, 
al intensificării eforturilor pentru 
găsirea de soluții general-acceptabile 
la problemele aflate în discuție. 
Apreciind că există premise și posi
bilități efective pentru elaborarea 
unui document final de substanță și 
echilibrat, delegația română a ce
rut participanților să depună efor
turi de armonizare a pozițiilor, 
luind in considerare interesele legi
time ale tuturor statelor.

Aceasta presupune asumarea unor 
angajamente clare din partea tutu
ror, in toate domeniile, păstrarea 
nealterată a spiritului și orientării 
de bază a procesului general-euro- 
pean, a echilibrului realizat prin Ac

Demersuri in vederea convocării unei conferințe 
internaționale de pace in Orientul Mijlociu

NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). 
— Biroul de coordonare al mișcării 
de nealiniere, întrunit in reuniune la 
Națiunile Unite, a cerut convocarea 
urgentă a unei conferințe internațio
nale de pace pentru reglementarea 
justă și durabilă a problemei Orien
tului Mijlociu — se arată intr-un co
municat dat publicității la New York.

WASHINGTON 30 (Agerpres). — 
„Recentele evenimente de pe malul 
vestic al Iordanului și din Gaza 
arată în mod clar că ,,stătu quo“-ul 
este inacceptabil" — a declarat pre
ședintele S.U.A., Ronald Reagan. 
Intr-un interviu acordat ziarului 
egiptean „Al Ahram", citat de Bu
letinul de știri al Casei Albe, pre
ședintele a subliniat că S.U.A. tre
buie „să conlucreze cu cei din a- 
ceastă regiune pentru a da palesti

ECONOMIA R.S. CEHOSLOVACE ÎN 1987
PRAGA 30 (Agerpres). — La 

Fraga a fost dat publicității rapor
tul privind dezvoltarea economiei 
naționale și îndeplinirea planului de 
stat al R. S. Cehoslovace pe anul 
1987.

în . document, relatează agenția 
C.T.K., se relevă că indicatorii re
feritori la creșterea volumului pro
ducției industriei și agriculturii au 
fost realizați. Volumul producției 
globale a crescut cu 2.3 la sută in 
comparație cu anul 1986, iar cel al 
producției agricole cu 0,9 la sută.

La încheierea Conferinței Naționale a P. C. Bulgar 

Z)/ amplu program de dezvoltare calitativă
Desfășurată intr-o atmosferă de 

lucru și abordind un spectru larg 
de probleme ale dezvoltării multi
laterale a societății socialiste în 
Bulgaria, Conferința Națională a 
P.C. Bulgar, care și-a incheiat vi
neri lucrările, a făcut un bilanț al 
îndeplinirii sarcinilor trasate de 
Congresul al XIII-lea al partidu
lui, stabilind, in același timp, căi 
și modalități de accelerare a pro
cesului de înnoiri din viața econo
mică și socială.

„O expresie elocventă a unității 
de gindire a partidului" — astfel, a 
fost apreciată conferința, la care au 
participat 3 220 de delegați, repre- 
zentîndu-i pe cei peste 900 000 de 
comuniști bulgari. Se poate spune 
că unitatea de vederi asupra mij
loacelor și formelor de realizare a 
unei veritabile cotituri în dezvol
tarea economico-socială a țării, prin 
promovarea hotărită a factorilor 
calitativi ai dezvoltării, a constituit 
trăsătura cea mai evidentă a dezba
terilor.

Sub o formă sau alta, intervenții
le participanților la dezbateri au 
particularizat una din principalele 
concluzii ale raportului prezentat 
de tovarășul Todor Jivkov, și anu
me că perfecționările promovate și 
desfășurate sub conducerea parti
dului, incepînd de la Congresul al 
XIII-lea. au dat unele roade evi
dente. Astfel. în cei doi ani care 
au trecut de la congres, venitul na
țional a crescut cu . aproape 11 la 
sută, iar creșterea s-a realizat în 
întregime pe seama sporirii produc
tivității muncii. La o creștere a 
producției industriale de 17 ta sută 
in perioada amintită, ritmurile cele 
mai dinamice s-au înregistrat în 
asemenea ramuri de virf ca electro
nica, robotica, construcțiile de ma
șini, industria chimică șl bioteh- 
nologia. Au fost asimilate și per
fecționate produse și tehnologii 
noi, s-a reînnoit considerabil no
menclatura producției realizate. Pe 
de altă parte insă, așa cum s-a ară
tat la conferință, s-au făcut simțite 
și tendințe moștenite de la sistemul 

prim-ministrul si ministrul afaceri
lor externe, cu ministrul comerțului 
si industriei, cu alte personalități 
oficiale.

în cadrul convorbirilor au fost 
examinate stadiul actual al relațiilor 
dintre cele două țări, modalități de 
creștere a schimburilor comerciale 
și de dezvoltare a cooperării econo
mice. De asemenea, s-a efectuat un 
schimb de vederi in principalele pro
bleme ale vieții internaționale.

tul final. în acest sens. delegația 
română a subliniat importanta pri
mordială a convenirii unor măsuri 
de dezarmare și de securitate in Eu
ropa, de dezvoltare neîngrădită a 
schimburilor comerciale, pentru o 
măi bună cunoaștere și respect re
ciproc intre țările și popoarele con
tinentului. A fost subliniată urgen
ta începerii negocierilor de dezar
mare convențională în Europa, în 
spiritul inițiativei prezentate de 
România incă de Ia începutul re
uniunii.

Delegația țării noastre a pus în 
evidență necesitatea respectării 
neabătute de către toate statele a 
principiilor noi ale relațiilor dintre 
state, ca o condiție indispensabilă a 
încheierii cu rezultate pozitive a re
uniunii de la Viena. De asemenea, 
ea a formulat propuneri și sugestii 
în vederea intensificării negocierilor 
pentru redactarea, intr-un termen 
cit mai scurt, a documentului final 
al reuniunii.

nienilor un temei de speranță și nu 
de disperare". In ceea ce privește 
convocarea unei conferințe interna
ționale de pace în Orientul Mijlo
ciu. Ronald Reagan s-a declarat de 
acord cu convocarea ei. dar a re
amintit poziția americană potrivit 
căreia o asemenea conferință va 
trebui să fie Urmată de negocieri 
bilaterale.

ROMA 30 (Agerpres). — Deputați 
ai partidelor comunist, socialist și 
democrat-creștin din Parlamentul 
italian au lansat inițiativa creării 
grupului interparlamentar „Pentru 
pace in Orientul Mijlociu" — infor
mează agenția T.Â.S.S. Totodată, 
consiliul municipal al capitalei Ita
liei s-a declarat dispus să găzduias
că la Roma o conferință internațio
nală in această problemă.

Agenția informează, pe de altă 
parte, că nu s-au obținut rezultatele 
așteptate in ceea ce privește ridi
carea. nivelului calitativ și tehnic al 
produselor sau reducerea consumu
lui de materii prime, materiale și 
energie.

Volumul schimburilor de mărfuri 
cu țările socialiste a crescut cu 3.0 
la sută, în timp ce volumul schim
burilor cu țările nesocialiste a rămas 
Ia un nivel aproximativ egal cu cel 
din anul precedent.

extensiv de dezvoltare, tendințe de 
natură să frineze procesele înnoi
toare : calitatea unor produse ră- 
mine nesatisfăcătoare, nu se în
deplinesc sarcinile de plan la unii 
indicatori importanți, este incă scă
zut nivelul disciplinei contractuale, 
iar introducerea in producție a rea
lizărilor științei se desfășoară prea 
lent față de necesități. S-a subli
niat, totodată, că pe drumul trans
formărilor începute vor trebui în
vinse inevitabile greutăți, legate in 
parte de limitele existente în ce 
privește resursele (de materii pri-

Corespondenfă din Sofia

me și materiale, de valută etc.), de 
schimbările in situația economică 
mondială, precum și de unii factori 
subiectivi, toate acestea făcind și 
mai necesare noi eforturi pentru 
înfăptuirea integrală a obiectivelor 
propuse. Date fiind dimensiunea și 
complexitatea prefacerilor, s-a sub
liniat la conferință, ele trebuie 
realizate treptat, cu suficientă grijă 
pentru a nu sări peste etape, in- 
trucit un asemenea lucru ar putea 
compromite întregul efort depus.

Numeroși vorbitori au înfățișat 
experiențele unităților lor economi
ce in utilizarea cu eficiență sporită 
a materiilor prime, în mai buna or
ganizare a activității de producție, 
alții s-au referit la succese obținute 
in agricultură și zootehnie, in pre
gătirea și folosirea cu randament 
sporit a forței de muncă, in sfera 
serviciilor ele. Accentul intervenții
lor a căzut de fiecare dată pe mă
surile întreprinse de colectivele de 
muncă pe linia realizării unei ridi
cate îmbunătățiri a activității aces
tora.

Atit in raport, cit și în interven
țiile delegaților s-a pus cu deo
sebită insistență pro.blema atingerii 
unei noi calități a dezvoltării prin 
„intelectualizarea producției" și a 
tuturor celorlalte tipuri de activi

i--------------- n
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TRANSMIT: .
SESIUNE. La Beijing s-au des- . 

I fășurat lucrările celei de-a IX-a [ 
I sesiuni a Adunării Poporului din | 

municipiul Beijing; Chen Xitong a 
Ifost reales, cu acest prilej, primar / 

al capitalei R.P. Chineze.

. PRIMIRE. Președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., I

I Andrei Gromîko, l->a primit pe | 
ministrul afacerilor externe al 

| Arabiei Saudite, prințul Saud Al I 
J Feisal, care a efectuat o vizită la I 

Moscova. Oaspetele a remis me- 
Isaje adresate de regele Fahd con- . 

ducerii sovietice referitoare la I 
conflictul iraniano-irakian și la I 
situația din teritoriile ocupate de

I Israel.

ÎNTREVEDERE. Primul ministru

Ial Greciei, Andreas Papandreu, și , 
primul ministru al Turciei. Tiirgut I 
Ozal, care participă la o reuniune I 
internațională pe teme economice

Ice are loc la Davos. în Elveția, au I 
avut sîmbătă o întrevedere consa- | 
erată relațiilor dintre cele două țări.

IO nouă întrevedere a fost progra- ■ 
mată pentru duminică.

PLENARA. La Vientiane a avut 
I loc plenara C.C. al Partidului I 
I Popular Revoluționar Laoțian, care | 

a examinat îndeplinirea planului 
Ide stat pe anul 1987 și a hotărîri- i 

lor Congresului al IV-lea al I 
P.P.R.L. Lucrările s-au desfășurat 1 
sub președinția secretarului gene- , 

I ral al C.C. al P.P.R.L.. Kaysone | 
I Phomvihane.
■ AJUTOR. Potrivit unul memo- i 
I randum semnat la Roma cu pri- I 
I vire la colaborarea italiano-iugo- • 

slavă. Italia se angajează să acor- 
Ide un ajutor financiar Iugoslaviei 1 

și să asigure o serie de tranzacții | 
concrete privind investițiile co-

I mune. Documentul a fost semnat | 
in cursul vizitei efectuate în Italia I 

1 de președintele Consiliului Execu- 1 
tiv Federal al R.S.F.I., Branko Mi- . 
kulici.

SCHIMB DE PĂRERI. La Luanda 
] s-au încheiat convorbirile dintre i 
I Alfonso Van-Dunen, ministrul reia- I 
1 țiilor externe al. Angolei, și Chester 1 
I Crocker, adjunct pentru problemele .

Africii al secretarului de stat al I 
S.U.A. In cursul întilnirii — se I 
arată într-o declarație a M.A.E.

I angolez —■ reprezentanții guvernelor I 
Angolei și S.U.A. au efectuat un | 
schimb de păreți cu privire la căile

Ide soluționare a problemelor re- ■ 
giunii și au convenit asupra con- | 
tinuării convorbirilor. •

| DEMONSTRAȚII ANTIFASCIS- | 
I TE. La Diisseldorf, Stuttgart. Miin- | 

chen și in alte mari orașe din R.F.
■ Germania au avut loc sîmbătă de- ■ 
I monstrații antifasciste. Inițiate de I 

mai multe organizații democratice, 1 
I între care partidele social-democrat

și ecologist, manifestațiile au avut I 
loc în sprijinul cererii de a se in- | 
terzice activitatea grupărilor neo- 

| fasciste pe teritoriul țării. ■

ACORD. La San Jose au luat * 
Isfirșit convorbirile intre reprezen

tanții guvernului sandinist și cei I 
ai forțelor mercenare contrarevo- I 
luționare antisandiniste. Principa- 

I lele rezultate cu care s-a încheiat | 
acest prim contact direct între | 
părțile aflate în conflict în Nica-

Iragua sînt ■ un acord verbal de in- . 
cetare a focului și convenirea unei | 
noi intîlniri. I

I CAPRICIILE VREMII. O tempe- | 
I ratură neobișnuit de ridicată pen- I 

tru luna ianuarie s-a înregistrat 1

Ila Zagreb, in R.S.F. Iugoslavia. . 
Mercurul termometrului s-a ridicat I 
vineri la 17,4 grade Celsius, mar- I 
cîndu-se astfel cea mai călduroasă

Izi de ianuarie, de la înființarea, I 
acum 127 de ani, a stației meteoro- I 
logice din oraș.

tăți, în conformitate cu imperati
vele revoluției tehnico-științifice. 
In această privință, se au in vedere 
citeva direcții. principale de acțiu
ne. In scurt timp urmează să fie 
pusă în aplicare o renovare tehno
logică și o restructurare de ansam
blu a producției. Pe aceeași linie, 
se intenționează crearea unei infra
structuri tehnologice unice, ince- 
pind de la etapa cercetării și testă
rii tehnologiilor noi pină la apli
carea și difuzarea lor. Schimbări de 
esență sint preconizate și în struc
tura investițiilor.

In același timp, așa cum s-a re
latat in corespondențele anterioare, 
conferința a acordat o atenție deo
sebită rezolvării unor importante 
probleme sociale, cristalizind obiec
tivele și sarcinile prioritare în a- 
ceste domenii — incluzind aprovi
zionarea, construcția de locuințe, 
sănătatea publică, retribuția etc.

Intr-un cuvint, se poate spune că 
hotăririle adoptate de conferință 
reprezintă o platformă de acțiune 
pentru întregul partid, pentru po
porul bulgar, menită să asigure 
creșterea accelerată și in forme ca
litativ noi a forțelor de producție 
— fundamentul promovării proce
sului de înnoire și in celelalte sec
toare de activitate, inclusiv in viața 
spirituală. Conferința a reafirmat 
că scopul strategic al tuturor 
schimbărilor preconizate este atin
gerea unui nou stadiu de progres 
și civilizație socialistă, înscrierea 
Bulgariei intre țările dezvoltate din 
punct de vedere economic pină la 
sfirșitul secolului.

Adeziunea deplină față de aceas
tă platformă, exprimată sub o for
mă sau alta de cele mai largi ca
tegorii ale oamenilor muncii, ilus
trează hotărirea și capacitatea cla
sei muncitoare, a poporului bulgar 
de a materializa obiectivele stabi
lite de conferință, de a asigura o 
dezvoltare susținută a economiei și 
a vieții sociale, de a obține noi 
izbinzi, sub conducerea P.C. Bulgar, 
pe calea construirii societății socia
liste dezvoltate.

Vasile ORCS
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