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în pragul Anului Nou

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU, 

din adîncul inimii, cu alese sentimente de dragoste 
și recunoștință, urarea fierbinte a tinerei generații

s ■ r/?y CONTINUA
ROMÂNIEI SOCIALISTE,

E ÎN ĂITREAGA LUME
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
INTERVIUL TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși și prieteni,
Dragii mei tineri și copii, 

uteciști, pionieri, șoimi ai 
patriei,Doresc, în primul rînd, să exprim cele mai calde mulțumiri , pentru urările pe care mi le-ați ; adresat, precum și pentru urările adresate poporului — de noi și mari realizări în dezvoltarea so- 1 cialistă a României.A devenit o tradiție ca, în această piață, să ne îhtîlnim în fiecare ajun al noului an, pentru un scurt bilanț a ceea ce s-a realizat în anul care se încheie și a privi în viitor, spre ceea ce trebuie să înfăptuim în anul ce ■ vine, pentru a asigura înălțarea Continuă a patriei noastre spre cele mai înalte culmi de progres și civilizație, spre comunism ! (Urale și aplauze puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu — România, stima noastră și mîndria!“, „Ceaușescu — tinerii !“).S-ar putea spune că dintotdeauna, de la însuși începutul existenței poporului nostru, de Anul Nou, românii — și cînd a fost mai greu, și cînd a fost mai bine — s-au întîlnit și și-au urat să obțină noi rezultate, să trăiască mai bine, fără asupritori, să fie liberi și stăpîni în țara lor. Și numai socialismul, numai gloriosul nostru partid comunist au realizat năzuințele de veacuri, de mai bine de două milenii, ale românilor — de | a fi liberi și stăpîni în țara lor !(Urale și aplauze puternice ; se 

scandează îndelung „Ceaușescu — pace !“).Este bine să păstrăm tot ceea ce este bun în trecutul glorios al poporului nostru, să păstrăm și aceste minunate tradiții și, întotdeauna, de Anul Nou, să ne în- tîlnim pentru a discuta — și ce am făcut, și ce trebuie să facem. Numai aceasta asigură progresul și viitorul patriei ! Numai bazîndu-ne pe întreaga muncă, pe trecutul poporului nostru construim și vom construi socialismul și comunismul ! (Urale și aplauze puternice, prelungite; se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R. „Ceaușescu și poporul !“).încheiem anul 1988 cu rezultate însemnate în toate domeniile de activitate. Am parcurs un nou și important drum spre piscurile cele mai înalte ale civilizației comuniste. Am învins multe greutăți. Au fost și o serie de lipsuri, dar am mers înainte. Ca întotdeauna, mersul înainte nu înseamnă o ■ plimbare pe o stradă asfaltată, ci înseamnă luptă, muncă, înseamnă învingerea greutăților. Și numai prin luptă și muncă, prin jertfe uneori, dîndu-și însăși viața, înaintașii noștri, patrioții, revoluționarii, comuniștii au asigurat triumful revoluției socialiste, triumful socialismului, libertatea și independența României ! (Urale. și aplauze puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul !“). ,Nu de mult, la sfîrșitul lunii noiembrie, în marele forum al democrației noastre muncitorești- revoluționare, am făcut bilanțul muncii și luptei poporului român în anii construcției socialiste, am 

trecut în revistă întreaga dezvoltare a patriei noastre, a poporului nostru. Am constatat, cu deplină satisfacție, că am obținut succese remarcabile, socialismul demon- strînd că reprezintă Singura societate în care poporal, stăpîn pe destinele sale, își făurește viața nouă, liberă, așa cum o dorește. Ceea ce am realizat în mai puțin de 40 de ani — și mai cu seamă după Congresul al IX-lea al partidului — reprezintă cu mult mai mult decît tot ce s-a realizat în sute și sute de ani de dominație străină, de feudalism, de capitalism. Aceasta demonstrează, cu puterea realității, că numai lichi- dînd exploatarea și asuprirea, dominația străină, orice popor poate să-și făurească o viață liberă, îmbelșugată și fericită ! (Urale și aplauze puternice ; se scandează îndelung „Ceaușescu și poporul „Ceaușescu —P.C.R.!“, „Ceaușescu— pace !“).Chiar și soarele strălucește astăzi mai puternic, dorind parcă să spună că a înlăturat negura, norii, pentru a fi prezent la acest bilanț strălucit al poporului nostru ! în- tr-adevăr, întîmpinăm noul an într-o zi însorită, însorită prin noi realizări, prin perspective minunate pentru poporul nostru, pentru bunăstarea și fericirea sa. pentru independența și suveranitatea României ! (Urale și aplauze puternice; se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R.„Ceaușescu— România ocrotesc copilăria !“).Tot ce am realizat și în acest an — ca, de altfel, în toată perioada construcției socialiste — este rezultatul politicii partidului 

nostru comunist, demonstrează justețea politicii și activității practice a partidului — care aplică principiile generale ale socialismului științific, legile generale ale dezvoltării societății omenești la realitățile țării —, demonstrează forța popoTului nostru.Iată de ce va trebui să întărim necontenit partidul nostru comunist,. unitatea sa de granit — garanția mersului înainte spre comunism, spre bunăstare și fericire. (Urale și aplauze puternice ; se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“).în tot ce am realizat în România — în uzine, în cooperative, în școli, în institute de cercetare, în centrele de cultură, în spitale, în milioanele de locuințe și în toate celelalte domenii — se află munca plină de abnegație și eroism a clasei muncitoare, a țărănimii, a intelectualității, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a bărbaților și femeilor, a celor mai în vîrstă, a tinerilor, a copiilor, a întregului nostru popor. Poporul însuși este adevăratul făuritor al realizărilor, al construcției socialismului — ca, de altfel, al întregii dezvoltări a României.Poporului doresc acum — la încheierea anului — să-j adresez cele mai calde mulțumiri și cele mai calde felicitări pentru marile realizări obținute și în anul pe care-1 încheiem, precum și urarea de noi și noi succese în anul viitor, în înfăptuirea obiectivelor de dezvoltare continuă a patriei noastre, de înaintare fermă a României spre comunism. (Urale și aplauze pu-(Continuare în pag. a Ill-a)

acordat ziarului „Die Welt“ din Republica Federală GermaniaDupă cum s-a. anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a primit la 19 decembrie a.c. pe Manfred Schell, redactorul-șef al ziarului „Die Welt" din Republica Federală Germania, căruia i-a acordat următorul interviu :ÎNTREBARE : Pentru început 
vă adresăm, stimate domnule 
președinte, rugămintea de a ne 
prezenta aprecierea dumnea
voastră asupra stadiului actual 
al relațiilor dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Federală Germania. Care sint, 
in viziunea dumneavoastră, per
spectivele de dezvoltare a aces
tor relații ?RĂSPUNS : Se poate spune că relațiile dintre Republica Socialistă România și Republica Federală Germania pot fi considerate ca normale.Au trecut mai mult de 20 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre țările noastre, care, la timpul respectiv, a avut o mare însemnătate nu numai pentru cele două țări, dar și pentru întreaga evoluție a situației din Europa și din întreaga lume. A urmat o perioadă de dezvoltare intensă a relațiilor, îndeosebi economice și în alte domenii, în ultimii ani, s-a ajuns la o anumită reducere a schimburilor economice, la o anumită stagnare, ceea ce noi considerăm că nu este în concordanță cu interesele celor două țări și, în general, cu politica de colaborare în Europa și în întreaga lume. Probabil că efectele crizei economice și problemele complexe ale evoluției situației financiare mondiale au avut anumite influente și în ceea ce privește relațiile economice dintre țările noastre.Pornind de Ia stadiul actual, care considerăm că nu răspunde posibilităților celor două țări, ne pronunțăm pentru o dezvoltare mai intensă a relațiilor generale dintre România și Republica Federală Germania, pentru o reluare a colaborării economice, tehnico-științifice și, în ceea ce ne privește, considerăm că există posibilitatea ca — în următorii 2—3 ani, cel mult — să depășim nivelul cel
PATRIE LIBERĂ SI DEMNĂSint, astăzi, 41 de ani de la ziua înscrisă cu litere de aur in calendarul românilor, 30 Decembrie 1947, ziua proclamării Republicii. încununare a luptei multor generații, visată de înaintași, vrere a întregului popor, proclamarea Republicii a fost incă o treaptă urcată pe calea luminoasă a revoluției, cale pe care se angajase poporul condus de stegarul său neinfricat, Partidul Comunist Român. Se împlinea năzuința poporului român de a fi singur stăpîn pe soarta sa, de a trăi liber și demn intr-o țară liberă și demnă, independentă și suverană, de a munci pentru înflorirea patriei străbune.Anii care au urmat au fost ani de luptă dirză, ani de muncă eroică. Nădejdile, visurile cele mai îndrăznețe din acea zi de istorie, ziua proclamării Republicii, i-au transformat in fapte ale noii civilizații. Anii, deceniile au adus, unul după altul, noi și noi împliniri, au lărgit orizontul faptei și al voinței, au deschis noi căi de înaintare - au transformat din temelii țara, au transformat însuși poporul român.Pe drumul glorios pe care națiunea s-a angajat lq 30 Decembrie 1947, istoria a fixat o stră

mai înalt de pină acum al schimburilor economice și in alte domenii și să continuăm să dezvoltăm această colaborare, care răspunde intereselor celor două țări, realizării colaborării și destinderii în Europa și în întreaga lume.ÎNTREBARE : In lume — in
clusiv in țările socialiste — se 
vorbește mult despre reforme, 
transformări, modernizări. Por
nind, de la experiența României, 
am dori să cunoaștem, domnule 
președinte, opinia dumneavoas
tră cu privire la aceste căutări 
și discuții. Ce preocupări există, 
pe acest plan, in țara dumnea
voastră, cum se acționează in a- 
ceastă direcție ?RĂSPUNS : România, și in mod corespunzător Partidul Comunist Român, îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului, din 1965, a pornit de la faptul că socialismul — ca; de altfel, orice dezvoltare socială a unei țări — se realizează in mod diferit de Ia o țară la alta, de la o epocă la alta, că nu există un „model", un „șablon", că legile generale de dezvoltare economico-so- cială, principiile socialismului științific trebuie aplicate diferențiat de către fiecare popor, de fiecare țară.In al doilea rind, am pornit de la faptul că problemele conducerii societății, ale planificării, ale întregii activități trebuie, să fie întotdeauna elaborate' în strînsă legătură cu stadiul forțelor de producție, al științei, culturii — și aplicate în mod corespunzător în fiecare etapă a dezvoltării societății.Dacă nu se acționează în concordantă cu aceasta, se poate ajunge la contradicții în dezvoltarea societății, la stagnare.Aplicînd aceste principii, după 1965 România a realizat mari transformări și reforme în organizarea economi- co-socială, în sistemul politic, în dezvoltarea democrației muncito-

lucitoare piatră de hotar: Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român. Prin voința comuniștilor, a întregului popor, mai 

rești-revoluționare. Am pornit de la faptul că realizăm socialismul cu poporul și pentru popor. Am creat, astfel, un sistem propriu de democrație, care permite participarea muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, a tuturor categoriilor sociale la elaborarea și realizarea întregii politici de dezvoltare economico-so- Cială a țării.Deoarece cu cîteva săptămîni în urmă m-am referit pe larg la toate acestea, nu aș dori să mă opresc asupra lor.Doresc însă să subliniez că preocupările existente în țările socialiste, dar și în țările capitaliste dezvoltate și în mai toate țările în curs de dezvoltare, privind realizarea unor reforme de modernizarei și de perfecționare a activității, constituie o necesitate legică — ca să spun așa — a dezvoltării.Cum se realizează ele într-o țară sau alta ? Acestea sint probleme care depind de fiecare stat, de forțele politice, de felul in care poporul din țara respectivă se angajează în înfăptuirea transformărilor, a modernizării.In ce ne privește, noi pornim de la faptul că toate transformările pe care le realizăm trebuie să asigure consolidarea principiilor socialiste, a proprietății socialiste, să asigure a- plicarea celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii în toate domeniile, să ducă la ridicarea nivelului general de dezvoltare, a nivelului de trai, material și spiritual, al poporului.în acest spirit, la recenta ședință comună a Comitetului Central al partidului și a organismelor noastre democratice, la care au participat mii de activiști de partid și de stat, muhcitori, țărani, intelectuali —■ direct din producție — am dezbătut pe larg toate aceste probleme și am stabilit perspectivele dezvoltării — pină in anii 2000 și chiar după acești ani — a socialismului în România, a economiei, științei, culturii, a nivelului de trai al poporului.(Continuare în pag. a V-a)

unit decît oricind în această opțiune, în fruntea partidului, în fruntea țării a fost ales tovarășul Nicolae Ceaușescu. De numele său se leagă cea mai rodnică epocă din milenara istorie a patriei, epoca faptei de glorie a construirii unei noi Românii, a cimentării unității națiunii în numele marilor idealuri socialiste și comuniste. A fost, este și va fi epoca zidirii unei noi Românii, a formării unui om nou. Poporul român condensează prin muncă eroică, în ani și in cincinale de continuu efort creator, roadele inteligenței și hărniciei sale, ale înzestrărilor sale milenare.
„Socialismul se construiește eu 

poporul, pentru popor 1“ - iată cuvinte incandescente, cuvinte emblematice care cuprind în înțelesul lor credința fierbinte în marile virtuți ale socialismului unită cu credința fierbinte în marile virtuți ale neamului românesc. Sînt cuvintele conducătorului iubit al partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, omul al cărui cabinet de lucru este țara. In mijlocul poporului, sfătuindu-se cu muncitorii și țăranii, cu specialiștii, gîndind și acționind cu poporul» și(Continuare în pag. a IV-a)
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REPUBLICA NOASTRĂ -
ȚARA CUTEZĂTOARELOR

CTITORII SOCIALISTE
Gînduri și fapte care dau expresie puternicei unități 
în jurul partidului, al secretarului său general, 
angajării revoluționare de a înfăptui exemplar 

mărețele programe de dezvoltare a patriei

O zi, o lună și doi ani :30 DECEMBRIE 1947 — ziua, luna și anul proclamării Republicii ;30 DECEMBRIE 1988 — ziua, luna și anul in care sărbătorim pentru a 41-a oară acest act istoric ; zi, lună și an care ne află într-o frumoasă, impetuoasă și rodnică activitate pe drumul permanent ascendent al socialismului și comunismului spre care năzuim ca popor și ca țară.Doi ani : 1947 și 1988. între ei, o epocă: scurtă — din punct' de vedere Istoric ; eroică — prin dăruire și abnegație revoluționară ; demnă și cutezătoare — prin vigoarea, fervoarea și amploarea efortului propriu și prin bogăția de mari împliniri socialiste creatoare obținute sub stindardul partidului. „în toată această 

perioadă — sublinia, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU în Expunerea sa la plenara de la sfîrșitul lunii noiembrie a.c. —, îndeosebi după Congresul al IX- lea, s-a realizat un vast program de investiții, care reprezintă peste 4109 miliarde lei.Pe această bază s-a asigurat dezvoltarea puternică a forțelor de producție, a industriei, a agriculturii, realizarea uriașului program de construcții social-cul- turale. Numai în ultimii 23 de ani s-au construit 2.6 milioane de apartamente din fondurile statului, precum și sute de mii de locuințe din fondurile populației.în această perioadă s-au dat în folosință Canalul Dunăre-Marea Neagră și Canalul Poarta Albă — Midia-Năvodari, 

s-au realizat metroul in capitala patriei, modernizarea Dîmboviței, Transl'ăgără- șanul și alte lucrări importante care vor dăinui peste veacuri. Se construiește noul Centru politic administrativ-cul- tural, s-au început lucrările la amenajarea rîului Argeș pentru navigație pînă in 1999.Toate marile obiective industriale, agrare, social-culturale și altele au transformat întreaga înfățișare a patriei noastre, a orașelor și satelor — a întregului nivel de civilizație a României".Astăzi, in 1988, producția industrială a României a crescut, în comparație cu 1945, de 128 ori : producția agricolă a crescut de peste 9 ori ; avuția națională acumulată a ajuns la 5100 miliarde lei, 

iar fondurile fixe productive la circa 2 500 miliarde lei. Venitul național a crescut de peste 36 de ori, iar fondul de retribuție generală de circa 75 de ori.Cifrele sint impresionante prin ele însele și sintetizează în cel mai mare grad capacitatea creatoare a clasei muncitoare și a țărănimii noastre, a intelectualității, a întregului popor ; capacitatea, dar și — mai ales ! — cutezanța, puse în valoare în anii Republicii noastre, îndeosebi in epoca deschisă de Congresul al IX-lea al partidului.Succesele obținute în anii Republicii, in cei 41 de ani de construcție socialistă, de democrație, libertate și demnitate, de muncă dăruită plenar și exemplar la îndemnul și sub conducerea partidului, 

sint de necontestat. Ele puteau fi insă și mai mari. N-o spunem pentru a le estompa strălucirea vie, palpabilă, incontestabilă tocmai datorită evidenței, ci pentru că — așa cum ne învață partidul, secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu — comuniștilor le sint străine automulțumirea, delăsarea, spiritul festivist. Efortul propriu, permanent și consistent de autodepășire, de perfecționare continuă, spiritul și cutezanța revoluționare, convingerea că totdeauna este loc de mai bine în toate compartimentele vieții noastre economice, politice, organizatorice, sociale și culturale sint notele definitorii ale noului stadiu, superior, de dezvoltare calitativă, de ridicare conștientă și evidentă a muncii 

de la caracterul ei extensiv la cel intensiv, izvorî tor de noi și autentice performanțe. Așa cum reiese și din răspunsurile primite in cadrul report'ajului- anchetă publicat mai jos, sint dovezi suficiente că eforturile de perfecționare permanentă, de cutezanță revoluționară sint înscrise pe o curbă sensibil ascendentă. Ceea ce unește însă totalitatea faptelor constatate și opiniilor exprimate și consemnate de corespondenții și reporterii ziarului nostru este ideea hotărîtoare că permanenta autodepășire și in cutezanță nu poate fi transpusă în viață decît prin muncă îndirjită, neobosită și neprecupețită.Sint convingerile Întregului popor. Acum, in ziua aniversării Republicii noastre socialiste.Cît a trecut de atunci ?Sint doar cițiva ani de cînd proiectanții cercetau atenți această porțiune de teren. Cu prilejul vizitei de lucru în Mehedinți, tovarășul Nicolae Ceaușescu a stabilit locul unde urma să se construiască un nou și modern obiectiv : Centrala electrică de termoficare din Drobeta-Turnu Severin. Pentru că pe un vast perimetru avea să apară curind și cel mai tinăr bazin carbonifer, tot aici, în Mehedinți. După ce s-au definitivat toate detaliile au venit constructorii. Și ceva mai tirziu, montorii. A fost o muncă încordată. Au fost și multe probleme. Termenele de punere în funcțiune erau încadrate în perioade strict delimitate. O construcție de asemenea complexitate tehnică impunea — la fel ca toate marile ctitorii ale acestui ev socialist — competență și exigență profesională, inventivitate, multă neodih- nă. dăruire comunistă. Bucuria izbînzii au trăit-o cu toții la aceeași „înaltă tensiune" atunci cînd s-a pus în funcțiune primul grup de 50 MW. Se dobin- dise de acum o experiență. Dovadă că cel de-al doilea grup de aceeași capacitate a început să producă la un scurt interval de timp. Pentru anul pe care-1 încheiem constructorii și montorii au avut prevăzut ca sarcină de plan să pună pe poziție de funcționare grupul nr. 3 de 50 MW și cazanul nr 4 de 420 tone abur pe oră. Și le-au pus 1Sarcini sporite revin în continuare constructorilor și mon- torilor pentru anul ce vine : punerea în funcțiune a turbinei nr. 4 și a grupurilor 5 și 6 de cite 50 MW fiecare. La fel de mari sînt răspunderile celor care trebuie să asigure funcționarea permanentă la întreaga capacitate, în condiții de deplină siguranță a capacităților care deja produc energie electrică și termică. Conducători al locurilor de muncă sînt comuniști cu experiență, oameni cu multe și ingenioase idei, capabili prin exemplul lor de muncă și dăruire să mobilizeze la susținut efort pe cei din jur. în felul acesta, orice problemă, chiar și cea mai dificilă din punct de vedere tehnic, își găsește rezolvarea. Un singur exemplu. într-una din zile, la cazanul nr. 4 a apărut o avarie. Specialiștii au apreciat că remedierea nu putea fi realizată decit în cel puțin 45 de ore. Un comunist destoinic, Iosif Fa- lup, șeful brigăzii complexe de montaj, a studiat cu atenție situația creată. S-a consultat și cu alți tovarăși de muncă. Au fost confruntate .mai multe idei pînă s-a optat pentru cea mai bună soluție. Și verdictul a fost clar : avaria poate fi înlăturată chiar și în 21 de ore. La scurt timp după ce s-a produs avaria, Iosif Falup șl alți 12 comuniști munceau într-o superbă încordare. Așa au trecut 10 ore. Fără nici o clipă de odihnă. Apoi alte 4 ore. Și încă 2. Exact în 16 ore avaria a fost lichidată. Un adevărat record. Cu 5 ore mai repede decit și-a propus Iosif Falup, șeful brigăzii complexe de montaj- . ,— Nu mi-am făcut decit datoria de comunist — zice dumnealui. N-am putut accepta termenul de 45 de ore, care se credea la prima vedere că este necesar. Cum am reușit acest lucru ? Doar noi eram cei care am montat instalațiile și bineînțeles că știam în amănunt ce anume trebuia făcut repede și bine într-o astfel de situație. Altceva n-a fost, decît încordarea și neodihna celor 16 ore. Știam un lucru : că orele cîș- tigate însemnau o importantă cantitate de energie termică ciștigată. Pentru că un astfel de cazan produce 420 tone abur pe oră.Un fapt de muncă cutezător din atîtea și atîtea altele petrecute pe marea platformă industrială a Centralei electrice de .termoficare din Drobeta- Turnu Severin. Dar un fapt care are o semnificație aparte : fiecare cutează cît știe. Deci 

cît a învățat, cît s-a pregătit ca să știe. Altfel spus : cutezanța este direct proporțională cu competenta.Dar nu numai, așa cum o dovedesc viața și munca brigadierului Miron Juca, de la mina Voivozi, județul Bihor.De 20 de ani este prezent Juca împreună cu ortacii din brigada sa în focul lucrărilor de pregătire. „Magistralele" subterane ale lui Miron Juca au ajuns să măsoare azi peste 40 km. Iar fără galerii o mină nu poate fi nici măcar închipuită. E nenăscută.N-apuc să—1 iscodesc pînă-ml zice ■:— Mulți m-au întrebat de ce am rămas la lucrările de deschidere și pregătire. Eu știu doar atit, că îmi place să văd 
• r

primul stratul de cărbune. Atunci, pentru mine, fiecare palmă de drum ciștigat își arată altfel rostul.Brigada lui Juca a devenit proverbială pentru hărnicia dovedită. Lunile trecute n-a coborît sub 240 metri liniari viteză de avansare. Nu o dată s-a mers pe mina ei în recuperarea unor restante ce periclitau realizarea planului. Nu o dată a răspuns prezent la activitatea de întrajutorare între sectoare, stimulînd ambiții. Proba de foc — trimestrul al treilea din acest an. Cu o asemenea situație întreprinderea minieră Voivozi nu se mai confruntase de multă vreme. Jumătate din abataje ajunseseră în august- septembrie in punctul critic. Și asta nu pentru că ar fi lipsit perspectiva clară asupra pregătirii producției. în unele abataje, panoul de lignit ajunsese la epuizare. în altele, cele mai multe, infiltrațiile mari de apă puneau la încercare în toate chipurile bărbăția și destoinicia minerilor. Semnele martor de pe armături nu mai erau de mult aliniate, dezvăluind „lucrul" presiunilor excesive. în contact cu apa, argila din vatră dospește. Adîncul parcă-și revendică dreptul la înălțimi. Nimeni n-a stat cu mîinile încrucișate. Echipele speciale de Ja redeschideri, cele de la asecări n-au știut ce e răgazul. Cel mai mult s-a contat însă pe aportul brigăzilor de la pregătire. „Ne învățasem de acum : nu te îngrijești de pregătire, rezultatele ți se întorc împotrivă" — conchide Miron Juca.La Voivozi, în vatra cărbunelui bihorean, tocmai prioritatea absolută acordată lucrărilor de pregătire s-a dovedit a fi hotărîtoare în depășirea momentelor dificile ale extracției din subteran. Nu întîmplător. în semestrul II a fost posibil să se pună aici în funcțiune 8 abataje în loc de 6 cit erau prevăzute. Și tot nu întîmplător, planul anual la pregătiri miniere a fost îndeplinit încă de la 1 noiembrie, asigurînd condiții pen

tru a avea în permanentă pregătite 1—2 abataje de rezervă. Este de fapt măsura muncii ortacilor lui Miron Juca, dar și a acelora conduși de loan Hebriș- tean IV și Gavril Cormoș, precum și a celorlalte 9 brigăzi de la pregătire. Și, mai mult, este „secretul" realizării în avans cu o decadă a planului pe 1988 la extracția de lignit, deopotrivă al situării constante a minerilor de la Voivozi, deținători ai înaltului titlu de „Erou al Muncii Socialiste", în coloana fruntașilor. De-aici și cutezanța lor.fxistă și alte „surse" ale cutezanței. Ele își trag trăinicia din sigu^ ranța perspectivei zilei de mîine., Cel puțin așa cred cei cu care am discutat la întreprinderea de ferite din Urziceni.
© Cutezanța faptei in slujba noului • Spiritul revolu
ționar-spiritul muncii de calitate • Exigența comunistă 
la puterea eroismului cotidian • Secvențe exemplare 
din viața unor oameni exemplari • Faptele prezentului 
pentru trăinicia și prestigiul viitorului • Satul-in ascen
siune spre înalta civilizație socialistă • Strălucită ilus
trare a competenței unei epoci • Dovezi ale afirmării 

spiritului creator
Inginerul Aurel Ghiu, directorul, este unul dintre aceștia : „In 1988, prin intrarea în funcțiune la întreaga capacitate a secției de perii, care este o adevărată fabrică, valoarea producției fizice s-a dublat, ajungind acum la peste o jumătate de miliard anual. Dar ce este foarte important,, prin realizarea celor 50 000 de tipodimensiuni, care acoperă în întregime necesitățile multiple ale economiei naționale, s-a reușit înlăturarea în totalitate a importului. Aș sublinia că planul la export pe 1988 a fost realizat încă de la 1 decembrie, livrînd pe bază de contracte noi beneficiarilor de peste hotare însemnate cantități de produse din ferite. Despre modul în care gindim și muncim vorbesc prin graiul faptelor programele noastre de modernizare a fabricației și a produselor care au fost îndeplinite integral, urmînd să continuăm această acțiune in anul viitor, o dată cu diversificarea profilului de producție al întreprinderii noastre. Procesul de modernizare a capacităților de producție este însoțit de înnoirea gamei sortimentale a sistemelor de fabricație și tehnologiilor. Dacă în anul acesta gradul de înnoire al fabricației a fost de 64 la sută, în anul viitor acesta va atinge nivelul de 82 la șută. Pornind de la necesitatea promovării factorilor intensivi ai dezvoltării economice, de la cerințele aplicării în fabricație a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, în așa fel îneît să asigurăm sporirea producției de ferite și alte produse pe aceleași suprafețe. Ca urmare a programelor elaborate, in 1989 producția întreprinderii noastre va spori cu 20 la sută, 'otul realizîndu-se pe seama organizării superioare a fluxurilor de producție și a fiecărui loc de muncă".Maistrul Coralia Săndulescu, secretarul comitetului de partid: „Perspectiva, care pentru noi este viitorul prezent, iată ce ne preocupă permanent pe întregul colectiv de muncitori și specialiști. Pregătirile pentru anul viitor le-am început din timp. 

Acum însă ne-am reconsiderat planul de activitate, ca urmare a analizelor efectuate la toate nivelurile, punind un accent deosebit pe creșterea tehnicității produselor, reducerea consumurilor și sporirea productivității muncii. Premisele sînt asigurate prin programele de modernizare a fabricației, prin măsurile luate în fiecare secție, și la fiecare loc de muncă. Fiecare știe ce are de făcut în detaliu. Sîntem convinși că totul depinde de noi, de modul în care am pregătit producția, pentru ca sarcinile să fie îndeplinite exemplar. Organizarea fluxurilor tehnologice de producție, pregătirea formațiilor de lucru, stabilirea de răspunderi și responsabilități concrete asigură cadrul necesar realizării și urmăririi ritmice a producției. Avem contractele încheiate cu beneficiarii din țară 

și de peste hotare, avem asigurate colaborările necesare, deci, practic, toate condițiile pentru un demaraj rodnic în anul viitor, de la primele ore de muncă".fiind ce ne-a adus la el. Ștefan Poienaru, directorul I.A.S. Pietroiu, județul Călărași, se gin- dește un timp, apoi spune :— Nici pămîntul nu mai este același, nici muncitorul agricol, nici țăranul. împreună au cunoscut o transformare fundamentală, care, ca să zic așa, a pătruns la miez. Noua revoluție agrară ai cărei făuritori sintem noi, lucrătorii ogoarelor, dispune de o strategie realistă, profund înnoitoare, care pune în mișcare forțe nebănuite. existente insă în fiecare unitate agricolă. înfăptuim o revoluție care, în fond, este o mare școală, iar tabla de socoteli — pămîntul. Care aici, în fosta Baltă a Borcei, a trebuit să fie desecat, destufizat, defrișat, desțelenit. întreprinderea noastră este de-o seamă cu Republica, a crescut și s-a dezvoltat o dată cu ea. în 1948 s-a plecat de la 300 hectare ; în 1964 se Insămințau 4 500 ha ; în 1970 — 6 300 ha ; în 1977 — 6 800 ha ; în 1988 — 8 840 ha. Nu se iriga nici un hectar, a- cum se irigă întreaga suprafață. Motiv pentru care am cutezat să și obținem, de la an la an, recolte din ce în ce mai mari. Iată, de exemplu, la grîu (pe an și kg/ha) : 1948 — 1 200 ; 1962 — 3 687 ; 1976 — 4 981 ; 1988 — 8 579. La porumb, producția a crescut de 8 ori mai mult decît în anul înființării întreprinderii. La toate acestea trebuie adăugate și producțiile de soia (peste 3 300 kg/ha), și cele de floarea-soarelui (peste 3 000 kg/ha), și cele 2 400 tone de carne care se obțin anual în complexul — 6 000 de locuri I — de îngrășare a taurinelor, și cei 1 400 hl lapte pe an, și cele 98 tone de lînă obținute de la cele 14 000 ovine...Fiți convinși că asemenea rezultate se obțin nu greu, ci foarte greu. Chiar dacă oamenii care muncesc pentru ele tră- 

iese mai ușor. Acum, „între ape", la Borcea, există 40 de apartamente la bloc, peste 2 000 de paturi în dormitoarele pentru muncitorii sezonieri, funcționează permanent trei cantine cu 360 locuri, iar toamna se deschid altele care pot hrăni 700—1 000 oameni pe serie ! A trecut de mult vremea vagoanelor de dormit și te-miri- ce-ului de mîncare cărată în traistă... E firesc ca, an după an, să crească și producțiile întreprinderii. Asigurindu-li-se condiții, trăind din ce în ce mai bine, oamenii muncesc cu spor tot mai mare, cutează spre recolte altă dată de negîndit.Si, firește, nu numai laBorcea se trăiește și j se muncește altfel. La sute de kilometri distanță, la Teremia Mare în Cîm-

pia Banatului am constatat prefacerile și semnificațiile adinei ale unei revoluții care, în alte locuri, se cere a fi făcută cu și mai mare cutezanță. Iată, e- numerate succint, doar citeva dintre componentele centrului de activitate cultural-artistică și de creație tehnică „Cîntarea României" existent la Teremia : cămine culturale — 3 ; cinematografe — 3 ; cluburi — 3 ; biblioteci publice — 4 ; biblioteci școlare — 3 ; cabinete de științe sociale — 4 ; librării — 1 (și două puncte sătești) ; 6(șase 1) expoziții permanente (de pictură, istorie și arheologie, arhitectură și design, de inventar gospodăresc, de mijloace de pază și stingere a incendiilor, chiar și o expoziție memoriaiă Nichita Stănescu). Apoi : o sală de gimnastică, un ștrand comunal, băile termale, un manej de călărie, 3 terenuri de fotbal, un complex sportiv școlar, un teren de handbal, filmotecă, videotecă...Firește, toate acestea asigură o altă calitate, superioară, a vje- ții la Teremia. La fel de a- devărat este și faptul că asemenea dotări costă, și nu puțin. întrebarea care-ți vine în minte este in primul rind a- ceasta : de unde fonduri ? Iar răspunsul lui Willi Heinz, primarul comunei, sosește prompt și dezarmant de simplu :— Din munca oamenilor. Cine cîștigă bine își poate permite un trai pe măsură. Nu uitați, in comuna noastră strălucesc deja patru titluri de „Erou al Noii Revoluții Agrare", pentru producțiile de porumb, grîu, orz, lapte... Ce presupune asta ? în primul rind un altfel de țăran : înstărit, cutezător, muncitor, iubitor de pămînt cum n-a fost nicicind. Și o știință și o tehnică pe măsură. Și o voință de mai mult și de mai bine care numai aici, pe plaiurile Mioriței, poate fi înțeleasă cu a- devărat. Și un conducător, așa cum este tovarășul Nicolae Ceaușescu, căruia acum, cu prilejul aniversării Republicii și sosirii Noului an. 1989, îi urăm multă sănătate și „La mulți ani !“.

sosit timpul saltului calitativ, al progresului bazat pe laturile intensive. A face totul la nivelul cel mai înalt, a face tot atît de bine — ba chiar mai bine I — decît cei mal buni pe plan mondial este acum unul dintre obiectivele fundamentale stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului, o însu- flețitoare chemare la cutezanță adresată întregului popor de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român.Cum răspundeți acestui îndemn ? Interlocutorul nostru este inginerul inventator Valentin Negrițu de la atelierul de proiectări' mașini și agregate speciale de la întreprinderea de strunguri SARO din Tîrgoviște.— în acest an am realizat cîteva modele noi de strunguri.

competitive orlcînd cu cele ale producătorilor „tradiționali". Mă gindesc in primul rind la SARO 16—25 C, cu diametrul maxim de prelucrare între 16 și 25 mm, apoi la strurigurile SAPS — automate, pentru prelucrat reperele din sîrmă de mare precizie —, apoi strungurile SPS 1 250, a căror alimentare este nouă, ceea ce le permite regimuri optime de așchiere și productivitate sporite, ca și fiabilitate, apoi modernizarea strungurilor automate multiax, SAM tip 36/6 capabile să lucreze în linii automate. Noutățile amintite nu-s altceva decît a- plicarea in practică a celor 62 de invenții și inovații propuse numai in cursul acestui an la SARO, ceea ce a permis și e- conomii de 43 milioane de lei. Ne-am convins că-i bine așa, și am văzut că pe podiumul ciștigătorilor nu urcă decit cutezătorii. Am răspuns astfel indicațiilor primite aici, in fabrică, de la tovarășul Nicolae Ceaușescu. Conducătorului partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu le urăm și pe această cale ani mulți și fericiți, putere de muncă spre binele patriei noastre socialiste.Inventatorul Valentin Negritu are dreptate. Dar există o măsură in toate : cit trebuie să știi, cît trebuie să urci, cît trebuie să poți ? Unii spun : cutezanța este promovată de ambiții ; alții că ar fi favorizată de condiții. De acord, dar cum și unde se nasc aceste ambiții ? Cine și cînd creează condițiile necesare declanșării cutezanței? Iată ce am vrut să aflăm la Mediaș...Unde, în biroul directorului întreprinderii de geamuri, echipa de concepție tocmai analizează ultimele retușuri — în variante noi, economice — ale unui utilaj specific industriei sticlăriei. Se fac auzite argumente, motivații pro și contra cu proiecte și schițe în față. E vorba de un aspect inedit in activitatea întreprinderii : primul export integral de tehnologie — realizare în exclusivitate românească — a cărui li

vrare va începe In primul trimestru al anului viitor.De altfel, însăși istoria nouă a întreprinderii nu e altceva decît rezultanta unui lanț întreg de astfel de întruniri ale inteligenței proprii din unitate.Un prim rod al acestei minți colective avea să se concretizeze in 1964 cu realizarea in premieră pe țară a instalației românești de fabricare automată a geamurilor. Doi ani mai tirziu avea să intre in funcțiune cea de-a doua linie de fabricație a geamurilor securiza- te-curbate, legată direct de dezvoltarea industriei românești de autovehicule.Paralel cu efortul continuu pentru diversificarea producției de geamuri, in conformitate cu cerințele pieței interne și externe, banalul atelier de întreținere al întreprinderii a devenit o adevărată fabrică de mașini și utilaje pentru industria sticlei și a ceramicii fine.— A fost un drum greu ? A fost un drum ușor ?— A fost un drum al curajului, iar curajul e de partea celor care perseverează — explică Vasile Miclea, directorul întreprinderii, „Erou al Muncii Socialiste". Pe traseul sinuos al înnoirilor întreprinderii au fost destui sceptici care își exprimau îndoiala, mergind uneori pînă la a pune sub semnul întrebării capacitatea noastră de a realiza o tehnologie care pînă atunci se aducea cu grele eforturi valutare din import.„O dată început, lucrul trebuie finalizat !“ — iată comandamentul profesional și etic de la care „Eroul Muncii Socialiste" nu s-a abătut niciodată. Pentru că, în motivația sa intimă, „fără perseverentă rămii mereu in stadii de început. începuturile costind timp, bani, materiale".Iar de aici, perseverența trece în codul moral sub semnul imperativ al unei conștiințe : „Să-ți faci mereu datoria, dar nu o dată, ci în mod continuu, permanent". E legea morală care validează biografia unei întreprinderi deopotrivă cu conștiința de adevărat comunist a unui OM.umai a unui om ?Iată ce aflăm la o bine cunoscută — nu numai la noi, ci și pe Terra — întreprindere brașoveană. Aici, mai exact spus, secția T 48 — unde se execută o gamă largă de motoare cu puteri de la 26 la 100 CP — arăta cu cîteva zile în urmă ca un adevărat șantier. Un șantier in fază de montaj utilaje. „Ve- deta", piesa forte din acest vast angrenaj tehnologic care concentrează atenția generală, este linia automată de prelucrare a blocurilor-motor aflată in plină desfășurare a probelor tehnologice. Pentru cel neavizat, această linie nu prezintă o importanță deosebită deoarece linii tehnologice automate s-au mai construit și montat aici, la „Tractorul", în ultimii ani. Așa sint, printre altele, liniile de prelucrat chiulase, punți, cutii de viteză ș.a. Și totuși, noua linie automată prezintă o semnificație aparte. De ce ? Pentru că, prin concepția ei constructivă și tehnologică, ea se prezintă ca o expresie a tehnicii de vîrf și implicit a pro- fesionalității specialiștilor acestei întreprinderi. Pentru a ne face o idee asupra nivelului tehnic al liniei dăm cuvîntul „părintelui" ei — cel care, împreună cu un larg colectiv din cadrul atelierului de pro
Privim tara în lumina aniversării Republicii și-I admirăm cti

toriile. Si este o mândrie să putem afirma că întreaga noastră dez
voltare. mai ales după Congresul al IX-lea al partidului, a fost 
călăuzită de un insuflețitor îndemn patriotic — îndemnul la cute
zanță revoluționară. Adică indemnul la autodepășire. la competi
tivitate. la înaltă eficiență. In primul rind, indemnul la crearea 
omului nou. cutezător ; așa cum îl recomandă tradițiile de luptă 
ale comuniștilor ; așa cum îl legitimează prezentul; așa cum U cere 
viitorul.

Urmînd acest îndemn, ne-am construit o tară : liberă, puternică, 
modernă. Urmînd acest îndemn, ne-am cucerit un loc demn intre 
națiunile lumii. Urmînd acest îndemn, ne-am ctitorit o epocă : 
EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU — cea mai cutezătoare și mai bo
gată in împliniri din istoria Republicii noastre.

Reporterii șl corespondenții „Scinteii”

iectări mașini și agregate, i-a dat viață, ing. Iosif Mănoiu, șeful atelierului respectiv.— Necesitățile economiei naționale și exportului, spune dînsul, au impus să dezvoltăm mult fabricația de motoare, care echipează o gamă largă de tractoare și autoturisme de teren ARO. Or, linia trebuia să răspundă acestui deziderat. Prin nota de comandă a uzinei se cerea ca noua linie de prelucrat blocuri-motor să aibă un tact de 5 minute pe bucată și să poată prelucra toate variantele de blocuri-motor cu 4 și 6 cilindri, iar în plus să poată fi adaptată cu-ușurință și la prelucrarea blocurilor pentru motoarele care vor echipa viitoarea generație de tractoare.— Deci să aibă un înalt grad de flexibilitate ?— Exact. Iar toate acestea să se realizeze în condițiile unei productivități inalte. In mod practic, ea va fi deservită de un număr minim de .oameni.Așa cum ne mărturisea interlocutorul nostru, colectivul care a proiectat liniă și din care au mai făcut parte — vom da doar numele șefilor de colective de proiectare pe secțiuni — inginerii Mihai Cojocaru, Alina Milea, Margareta Fillop, Gheor- ghe Tudoran, Ovidiu Dolcanu. ca și Ironim Moraru și Cornel Popescu, care au proiectat instalațiile electrice și hidraulice, au reușit să realizeze o lucrare „de cea mai mare anvergură" din cîte s-au realizat la „Tractorul" în acest domeniu. Cînd spunem de mare anvergură nu ne referim numai la faptul că linia este formată din 8 secțiuni și 51 agregate, ci și la elementele de tehnică de vîrf.Ar fi nedrept dacă n-am sublinia și meritul incontestabil ce revine în acest sens celor care au transpus in practică gîndirea proiectanților, și anume colectivul secției T 68 mașini-agrega- te. Așa cum ne mărturisea unul din conducătorii secției, la reușita realizării liniei și-a adus contribuția practic întregul colectiv al secției, un efort suplimentar depus de către colectivul atelierului condus de Ludovic Hening. Iar din cadrul acestui atelier o contribuție meritorie a adus colectivul maistrului Constantin Huiu, care a executat 4 din . cele 8 secțiuni ale liniei. Meritorie este și contribuția formațiilor conduse de maiștrii Gheorghe Dan- ciu, Vasile Catargiu și Eleonor Băticu, care au executat lucrările încredințate intr-un interval mai scurt. Cit privește competența cu care a fost executată această linie, mărturie stă și faptul că in timpul probelor n-au apărut probleme de calitate.Ce ar fl de adăugat ? Poate doar atit : luni 26 decembrie a.c. s-au împlinit fix 42 de ani de cind muncitorii de la „Tractorul" Brașov l-au realizat pe celebrul IAR-22. Vă amintiți ? Atunci, in 1946. s-au făcut auzite vocile unora care se arătau dispuși să se așeze în fața primului tractor românesc. îndrăzneala lor a pierit ca fumul. In schimb, iată, peste ani, cutezanța muncitorească a făcut ca superba aniversare să fie sărbătorită printr-o realizare pe măsură : construim tractoare, dar și utilaje specializate în construcția de tractoare.
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Tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu
DIN ADÎNCUL INIMII, CU ALESE SENTIMENTE DE DRAGOSTE SI RECUNOȘTINȚĂ

J 9 9 9

„LA MULȚI ANI, CU FERICIRE
PENTRU-A PATRIEI MĂRIRE!

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)ternice; se scandează îndelung „Ceaușescu — la mulți ani!“).Peste cîteva zile intrăm în noul an. Aici se găsește acest An Nou — un copil, oa milioane de copii ai României, care simbolizează noul an. Este, într-adevăr mic, va crește mare, fără îndoială, în anul 198S1,; și în anii viitori • va deveni țm fiu demn, un cetățean demn al României socialiste.Să facem astfel ca noul an care începe să aducă noi împliniri în înfăptuirea programelor de dez- ' voltare a patriei noastre, ca, în- tr-adevăr, economia, știința, cultura, nivelul de trai al poporului să crească puternic, iar România să se înfățișeze, la sfîrșitul anului 1989, cu mărețe realizări în toate domeniile de activitate. Și — așa cum este simbolizat astăzi — Anul Nou să se prezinte la sfîrșitul lui 1989 ca un voinic puternic, să demonstreze ce capacitate creatoare are poporul român, liber și stăpîn pe destinele sale. Să demonstreze ce forță reprezintă socialismul atunci cînd poporul înfăptuiește neabătut în viață principiile fundamentale ale socialismului, cînd este călăuzit de un partid revoluționar, care ține sus steagul luptei revoluționare, pentru independență, pentru libertate, pentru bunăstare și progres, pentru comunism! (Aplauze șiurale puternice; se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu — pace!", „Ceaușescu ■— la mulți ani !“).Dar pentru a realiza toate aceste mărețe obiective este necesar să muncim mai bine, să întărim și mai mult răspunderea, ordinea, disciplina. Fiecare la locul său de 

muncă să facă totul pentru înfăptuirea în cele mai bune condiții a tuturor planurilor și programelor de progres economic și social al patriei. întotdeauna, gîndurile fiecăruia trebuie să se îndrepte- spre ridicarea țării la un nivel tot mai înalt de civilizație și bunăstare, spre a servi, în orice împrejurări, poporul, libertatea și bunăstarea sa.A cdftstrui socialismul cu poporul și pentru popor înseamnă a face totul pentru bunăstarea și fericirea poporului. Să dezvoltăm puternic formele democratice de conducere, dar totodată să aplicăm ferm hotărîrile partidului și legile țării, care constituie o parte inseparabilă a democrației muncito- rești-revoluționare.Să întărim partidul, unitatea întregului popor în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste !Mă adresez clasei muncitoare — forța conducătoare în societatea noastră — cu chemarea de a acționa cu și mai multă fermitate și hotărîre pentru a obține, în anul viitor, cea mai bună producție industrială, precum și în alte sec- toare de activitate.Mă adresez minunatei noastre țărănimi, cooperatorilor, tuturor celor care lucrează în agricultură, de a face astfel încît, în 1989, să obținem cea mai mare producție agricolă.Mă adresez oamenilor de știință din învățămînt și cultură să sporească contribuția științei la întreaga dezvoltare a patriei noastre.Să așezăm întreaga noastră activitate pe cele mai noi cuceriri ale științei, tehnicii și cunoașterii generale !Nu se poate vorbi de socialism, de comunism fără o înaltă știință 

și cultură. Să facem astfel încît, încă de anul viitor, să pășim spre realizarea obiectivului de a deveni un popor cu o înaltă știință și cultură, o adevărată forță revoluționară a științei și culturii ! Numai așa vom asigura victoria comunismului în România 1 (Urale și aplauze puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !", „Ceaușescu și poporul!"Mă adresez, în mod deosebit, tinerilor și copiilor — tineretului comunist, pionierilor, șoimilor patriei — cu chemarea de a participa activ la întreaga activitate de dezvoltare a României. Dar în primul rînd, dragi tovarăși și prieteni, vă adresez chemarea de a învăța, a învăța și iar a învăța ! Să vă însușiți în mod temeinic cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, noile și noile cunoașteri ale omului și ale omenirii din toate domeniile de activitate, pentru a deveni cetățeni ai României cu înalte cunoștințe. cu o temeinică pregătire, pentru a putea, mîine, Ia locurile voastre de muncă, să asigurați înfăptuirea tuturor năzuințelor de dezvoltare a patriei noastre, asigurați progresul continuu și ridicarea la un nivel tot mai înalt de civilizație a întregii noastre națiuni !Aveți condiții minunate, dragi tineri și copii 1 Folosiți toate aceste condiții minunate pentru a putea să creșteți demni și liberi, să fiți cetățenii demni ai unei țări libere și independente — ai României socialiste ! Voi reprezentați viitorul României ! învățați și iar învățați pentru a asigura viitorul fericit al patriei noastre ! (Urale șl aplauze puternice, prelungite ; se 

scandează îndelung „Ceaușescu —• tinerii !“).în același timp — șl nu trebuie să uitați aceasta niciodată —, trebuie să învățați să cunoașteți istoria de luptă și muncă a poporului, trecutul de luptă revoluționară al patrioților, revoluționarilor, al comuniștilor ! Să nu uitați nici un moment că numai acționînd în orice împrejurări ca revoluționari veți servi cu adevărat interesele progresului, interesele dezvoltării poporului român ! Trebuie să deveniți oameni de știință și cultură înaintați, să deveniți revoluționari, cu o înaltă concepție revoluționară, de luptă și muncă pentru nou, pentru perfecționarea continuă a întregii activități pe baze revoluționare, a principiilor socialiste și comuniste. Numai așa veți fi adevărați cetățeni ai unei țări libere și independente ! (Urale și aplauze prelungite; se scandează îndelung „Vom munci, vom învăța — patria o vom înălța !“).
Dragi tovarăși și prieteni,
Dragi tineri și copii ai Româ

niei socialiste,Anul pe care îl încheiem a fost un an de profunde schimbări în viața internațională, în raportul mondial de forțe. S-au realizat anumiți pași — sau, mai bine zis, anumite începuturi — în soluționarea unor conflicte și probleme grele, pe calea tratativelor. Dar trebuie să spunem deschis că, pe ansamblu, așteptările poporului nostru, ale tuturor popoarelor lumii nu s-au împlinit pe deplin. Situația internațională rămîne încă destul de complexă și gravă. Și, mai presus de toate, continuă să se mențină pericolul unui 

război mondial, care, inevitabil, s-ar transforma într-un război nuclear, care ar distruge însăși viața pe planeta noastră.Deci pentru a ne bucura de ceea ce realizăm și ne propunem să realizăm, pentru ca toate popoarele să poată să-și concentreze forțele pentru lichidarea înapoierii, pentru progres, pentru bunăstare este nevoie, mai presus de toate, de pace. Numai în condiții de pace România, toate națiunile lumii își vor putea concentra forțele spre realizarea programelor lor de dezvoltare economico-so- cială.Trebuie să înfăptuim dezarmarea, și în primul rînd dezarmarea nucleară ! Să creăm o lume fără arme și războaie ! Și, așa cum spune un cîntec al nostru, să putem trăi, să poată trăi întreaga omenire — liberă sub soare, fără arme nucleare ! (Urale și aplauze puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu — pace !“, „Ceaușescu și poporul !“).România, poporul ■ nostru vor face totul pentru a-și aduce contribuția la realizarea acestor năzuințe ale întregii omeniri, pentru o Europă unită, în deplină libertate, a națiunilor libere și independente, o Europă fără arme, a colaborării pașnice. Ne pronunțăm și acționăm pentru colaborare în Balcani, pentru soluționarea problemelor complexe ale lumii de azi numai prin tratative. Dorim — și vom face totul — pentru a contribui ca anul 1989 să aducă realizări concrete pe calea păcii, a colaborării, a progresului economic și social.Ne pronunțăm ferm pentru o politică nouă în relațiile economice mondiale, pentru lichidarea împărțirii lumii în bogați și săraci. Dorim ca țările în curs de dezvol

tare să poată, încă de anul viitor, să realizeze progrese mai însemnate pe calea dezvoltării lor economice și să se. pună capăt cu desă- vîrșire exploatării și jefuirii lor de către monopolurile străine, de imperialism ; să se realizeze o nouă ordine economică mondială.Dorim nu numai să se vorbească, ci să se treacă în mod real la o nouă gîndire și la o nouă politică economică, la o politică nouă în viața internațională, să se pună capăt cu desăvîrșire politicii de forță și dictat, de amestec în treburile altor state. Să facem astfel încît fiecare națiune, fiecare popor să fie pe deplin stăpîne pe destinele sale, să se pună capăt amenințărilor și șantajelor pe care le mai practică unele mari puteri în viața internațională. Numai așa se va înainta pe calea păcii, a colaborării, spre o lume mai dreaptă și mai bună ! (Urale și aplauze puternice ; se scandează îndelung „Ceaușescu — pace !“).Noi, românii, simbolizăm Anul Nou printr-un copil frumos, așa cum sînt toți copiii României. Probabil că și alte popoare procedează la fel.în numele acestor copii, al copiilor din întreaga lume, al viitorului lor, să facem totul pentru ca anul 1989 să reprezinte un început hotărît spre dezarmare, spre pace și colaborare !în numele copiilor, al vieții pe planeta noastră, să luptăm pentru pace ! (Urale și aplauze puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu — pace !“).
Dragi tovarăși și prieteni,Pregătindu-ne pentru noul an, să ne angajăm cu toții, în deplină unitate, de a înfăptui din prima 

zi, din primul ceas al noului an obiectivele de dezvoltare a patriei noastre, dar și de participare activă la lupta pentru dezarmare și pace 1 Să ne angajăm de a face totul ca, anul viitor, cînd vom sărbători a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională și va avea loc Congresul al XIV-lea al partidului, să devină —• repet — un an cu cele mai bune realizări în toate domeniile de activitate ! (Urale și aplauze puternice, prelungite).Să asigurăm ridicarea nivelului de trai material și spiritual al poporului, să obținem noi realizări în mersul ferm înainte spre visul de aur, spre societatea comunistă ! (Aplauze și urale puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“.Urez tuturor cetățenilor României socialiste — vîrstnici, tineri șl copii, bărbați și femei — noi și noi realizări, noi împliniri în muncă și în viață, spirit revoluționar, în întreaga activitate, pentru a asigura mersul continuu înainte al patriei noastre socialiste ! (Aplauze și urale puternice, prelungite; se scandează îndelung „Ceaușescu și poporul !“).Vă adresez vouă, tuturor cetățenilor patriei noastre, socialiste cele mai bune urări de sănătate și fericire !La mulți ani ! (Aplauze și urale puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu — tinerii !“, „Ceaușescu — pace !“. Din mii de piepturi tinerești răsună cîntecul-urare „La mulți ani cu sănătate" adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, celorlalți tovarăși din conducerea partidului și statului nostru).
------------- VIBRANT OMAGIU, ÎNFLĂCĂRATĂ URARE

Joi, 29 decembrie, mii de colindători - tineri și copil - au venit 
la sediul Comitetului Central al partidului pentru a adresa, potrivit tra
diției, acum, in prag de An Nou, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășei Elena Ceaușescu un insuflețitor și 
respectuos „La mulți ani I", omagiul fierbinte al tinerei generații a pa
triei, impreună cu urarea, din inimă, de multă fericire, sănătate și 
putere de muncă, spre binele țării și al națiunii noastre, pentru 
triumful idealurilor de pace și progres ale poporului român. ,Întîlnlrea tovarășului Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu cu tinerii colindători s-a desfășurat !ntr-o atmosferă plină de vibrație, de autentică sărbătoare.La tradiționala manifestare au luat, de asemenea, parte membri și membri supleant! ai Comitetului Politic Executiv al C.C. el P.C.R., secretari ai Comitetului Central al partidului, reprezentanți ai Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România, Consiliului Național al Organizației Pionierilor.Mii de oameni al muncii din Întreprinderi și instituții bucureștene erau prezenți la entuziasta rostire a Piugușorului.Imbrăcați In pitorești costume populare, specifice tuturor zonelor țării, colindătorii — uteciști, pionieri, șoimi ai patriei — purtau, după datină, ghirlande de cetină de brad, ramuri înflorite, coșulețe cu fructe, ghivece cu spice verzi de griu.În această ambianță de intensă bucurie, proprie tradiționalei sărbă

tori, glasurile tinere s-au adresat conducătorului iubit și stimat al partidului și al țării :
Tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
Al României brav Erou, 
Ce clădiți, cu gind de geniu 
Drumul patriei spre nou 
Si întruchipați prin luptă 
Și viață exemplară
Un simbol fără de seamăn 
Al iubirii pentru țară 
Primiți drept recunoștință 
După datina străbună 
Urarea ce v-o trimite 
Toată patria română : 
„La mulți ani !“ părinte bun 
Drag, viteaz conducător, 
Împliniri și sănătate, 
Noi izbinzi in viitor !Sînt rostite cu emoție urări adresate tovarășei Elena Ceaușescu :
Dumneavoastră, om politic, 
Și savant de-nalt renume 
Ce-ați creat un nou prestigiu 
Științei românești in lume 
V-aducem cu tinăr gind 
Și cu inimă curată

A recunoștinței noastre 
Floare vie, îmbujorată. 
Și urarea noastră caldă 
De mulți ani și sănătate 
Pentru-al patriei progres. 
Pace și prosperitate.Urmează călduroase urări pentru eroica noastră clasă muncitoare, pentru țărănime, intelectualitate, pentru harnicul popor român, care, strîns unit în jurul partidului, al secretarului său general. înfăptuiește cu succes obiectivele de dezvoltare multilaterală a patriei :
Poporu-ntreg să-și împlinească 

vrerea 
Că-n muncă și unire stă puterea 
Și anul tinăr, înstelat ce vine
Să fie-o treaptă nouă spre mai bine 
Pe drumul său de luptă și victorii 
Să urce țara către culmi de glorii 
Condusă de partid, urmind cuvintul 
Cirmaciului-Erou și legământul 
De-a fi in veci uniți in patria 

străbună.Prin sugestive tablouri coregrafice, prin cîntec șl vers, după ce este evocată Marea Unire de la 1 Decembrie — mărețul act istoric de la Înfăptuirea căruia s-au aniversat recent șapte decenii —, sînt elogiate, cu profundă mîndrie patriotică, realizările obținute în anii socialismului, îndeosebi în perioada inaugurată de Congresul al IX-leă, de cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu conduce cu strălucire țara și poporul spre orizonturi tot mai luminoase de progres și bunăstare :
Azi, străbuna noastră țară 
Tara mândră, legendari 
Are-n frunte, spre culmi noi 
Un erou intre eroi

Ceaușescu Nicolae
Braț și suflet de văpaie, 
Cel mai bun dintre bărbații 
Ce au vegheat prin timp Carpații, 
Prin el, patria română 
Pe destinul său stăpină
Urcă liberă, prosperă 
Către comunista eră !Se dă expresie hotărîrii tineretului, a întregului nostru popor de a transpune neabătut în viață tezele și orientările cuprinse în Expunerea secretarului general al partidului la istorica ședință comună a Plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, de a realiza exemplar planurile și programele de neîntreruptă propășire a țării.Este subliniată voința fierbinte a tinerei generații de a întîmpina cu fapte exemplare de muncă și învățătură marile evenimente din viața partidului și a țării ce vor avea loc în 1989 :
Noi, tinerii, fierbinte ne-angajăm 
Cu crez vibrant mereu să vă urăm 
Să-ntimpinăm prin rod de fapte-ales 
Prin noi succese-al XIV-lea Congres 
Prin muncă, studiu și prin cercetare 
Ca să fim țării schimbul de onoare. 
...Prin muncă tinerească și elan 
Ne angajăm să-ntimpinăm in noul an 
a 45-a aniversare
A marii Revoluții de Eliberare 
Din August 23, măreață zi 
Cînd țara se-nnoia din temelii.Răsună, totodată, emoționantul angajament al celor mai tinere vlăstare ale patriei :

Noi, șoimii patriei, iubit părinte 
Îmbujorați cu inima fierbinte 
V-aducem azi in dar iubirea vie 
Ca o fereastră spre copilărie 
Și ne-angajăm din suflet, noi cei mici 
Să creștem mari și harnici și voinici 
Frumoși, cuminți și-n gind cutezători 
Să fim sub cerul tării tineri sori.Sînt evocate, în vers și cîntec, politica de pace a României socialiste, prodigioasa activitate desfășurată de conducătorul partidului și statului, în vederea înfăptuirii idealurilor de libertate, independență, pace și progres, pentru făurirea unui viitor luminos, fericit, tuturor copiilor și tinerilor lumii.într-o atmosferă exuberantă, de optimism și bucurie, exprimată de participant! prin cîntec și dans, urmează un moment emoționant — predarea ștafetei anilor. Potrivit tradiției, Noul An 1989 este însoțit de alaiul bradului și întruchipat de un șoim al patriei care, cu emoție în glas, își rostește urarea :
Eu sînt anul ’89
Vin cu-avînt și forță nouă. 
Bine v-am găsit voioși, 
Mindri, harnici, luminoși. 
Am venit aici cu drag 
Bucurii v-aduc in prag " 
Împliniri, zile senine 
Viață demnă, numai bine.

La mulți ani, tovarășe
Nicolae Ceaușescu, 

Ctitor, drag al țării noi 
Și erou intre eroi 
Ce conduceți înțelept

Patria pe drumu-i drept 
Cu braț tare, gindul treaz 
Și inimă de viteaz.

La mulți ani, tovarășă
Elena Ceaușescu, 

Cu noi fapte minunate 
Pentru-a țării demnitate
Prin a minții iscusință 
Noi victorii in știință.
La mulți ani, cu fericire, 
Pentru-a patriei mărire !

La mulți ani, părinți de țară 
Tot poporul vă-nconjoară 
Cu dragoste, cu iubire 
Cu respect și prețuire. •

Fiindcă sint An Nou ales 
Pentru-al XIV-l,ea Congres 
Vreau din cincinal să fiu 
Cel mai bun, mai harnic fiu.

Și vă chem pe toți acum 
Cînd pornim din nou la drum 
Ca prin fapte avintate 
Și muncă de calitate 
Să facem să înflorească 
Mindră, țară românească. 
Eu vă spun de Plugușor 
Încă o dată tuturor 
La mulți ani și-n muncă spor !Purtînd multicolorele sorcove, grupuri de copii se apropie, cu dragoste, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de tovarășa Elena Ceaușescu, de ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului, adresîndu-le străvechile urări, rostite cu glasurile lor cristaline, încărcate de emoție și căldură.Din mii de piepturi, în marea 

piață răsună colindul-urare „La mulți ani !“.în aplauzele și uralele celor pre- zenți, a luat cuvintul tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.Miile de participant! Ia impresionanta manifestare din fața sediului Comitetului Central al partidului au primit cu entuziasm și bucurie aprecierile și chemările conducătorului partidului și statului nostru. Ei au aclamat cu înflăcărare pentru partid și secretarul său general, au scandat îndelung „Ceaușescu — La mulți ani !“. Este urarea fierbinte pe care o adresează, în aceste momente deosebite, toți cei ce trăiesc și muncesc pe cuprinsul țării, secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de ale cărui gindire și faptă revoluționare sînt legate mărețele împliniri ale evului nou al patriei.Mobilizați de însuflețitele îndemnuri ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, cei prezenți au reafirmat, prin calde și entuziaste manifestări, hotărîrea tineretului, a întregului nostru popor de a acționa, cu dăruire și abnegație, în spirit revoluționar, pentru îndeplinirea exemplară a planului pe 1989, pentru înfăptuirea obiectivelor actualului cincinal, întîmpinînd cu noi și tot mai mari succese Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român și cea de-a 45-a aniversare a eliberării patriei.Tinerii colindători au fost invitați, apoi, în sediul Comitetului Central, unde le-au fost oferite daruri de Anul Nou. .
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TELEGRAMA ADRESATĂ

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România

Mult iubite și stimate tovarâșe 
Nicolae Ceaușescu,în atmosfera de vibrantă și înălțătoare angajare patriotică, de uriaș efort creator și exemplară mobilizare revoluționară, generată de tezele, ideile și orientările cuprinse in magistrala Expunere prezentată de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la ședința comună a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice si organizațiilor de masă și obștești — document de excepțională valoare teoretică și practică, adoptat intr-o ierbinte, entuziastă unanimitate ca program de muncă li acțiune revoluționară al partidului, al întregului popor — noi. toți tinerii și copiii patriei, într-o deplină unitate de gind și faptă, vă raportăm că, actionind in spiritul prețioaselor dumneavoastră orientări și indicații, am -ealizat și depășit angajamentele asumate in Programul privind participarea tinerei generații la realizarea unor pbiective de dezvoltare economico-socială a României pe anul 1988.împlinirea, In anul pe care il încheiem, a 4 decenii de :tnd. la chemarea partidului, brigadierii au deschis epopeea eroică a muncii pentru țară, a fost marcată de ti- îerii in salopete albastre cu ecuson de brigadier prin fapte înălțătoare de muncă, fiecare dintre cele 16 >antiere naționale ale tineretului, 42 șantiere județene și 122 șantiere locale, organizate la importante obiective de nvestiții, constituindu-se în autentice școli de educare ■omunistă, revoluționară, prin muncă și pentru muncă a ineretului, efectuindu-se numai in acest an lucrări in valoare totală de peste 4,2 miliarde lei.Realizări importante au obținut brigadierii șantiere- or naționale ale tineretului de la combinatele miniere Uotru și Rovinari, care au excavat peste 2 milioane tone cărbune și peste 10 milioane metri cubi steril, de la Amenajarea complexă a rîului Dîmbovița și Canalul Dunăre — București, precum și cei din șantierele na- ionale ale tineretului organizate in agricultură, care au amenajat peste 61 000 ha teren agricol pentru irigații și iu executat un important volum de lucrări de terasa- nente, taluzări, impermeabilizări, construcții hidro, re- ele de conducte și alte lucrări de îmbunătățiri funciare.în industrie, agricultură și invățămint, întrecerea ute- istă „Tineretul — puternică forță socială în înfăptuirea programului partidului", parte integrantă a marii întreceri socialiste, a cuprins în acest an milioane de tineri nuncitori, ingineri, tehnicieni, elevi și student! care și-au idus o contribuție însemnată la îndeplinirea sarcinilor de >lan, îndeosebi a producției fizice și a celei destinate exportului, la punerea în valoare a noi resurse de ma- erii prime, materiale, energie și combustibil, la gospo- lărirea judicioasă și eficientă a tuturor bunurilor incre- lințate de societate. Acționăm, totodată, cu mult spirit le răspundere pentru diversificarea acțiunilor ce vizează idicarea continuă a pregătirii profesionale și politice, ărgirea orizontului general de cunoaștere a tinerilor, in trînsă concordantă cu exigențele actuale ale revoluției ehnico-științifice, ale procesului revoluționar pe care-1 parcurge societatea românească în actuala etapă de dezvoltare. în campaniile agricole din acest an au fost an

PATRIE
(Urmare din pag. I)pentru popor, core este unit in jurul sâu ca un singur om, secretarul general al partidului nostru îți consacră întreaga putere de muncă, toată energia sa infloririi necontenite a noii Românii.Urmind cu neslăbită încredere drumul trasat de invincibila gîn- dire comunistă, drumul faptei revoluționare puse în slujba binelui și fericirii poporului român, cei ce muncesc își string și mai puternic rîndurile. Munca lor înscrie pe harta Republicii noi platforme industriale, orașe noi, munca lor înalță termocentrale și uzine, șosele și poduri, locuințe și case de cultură. Munca lor este mereu mai calificată, tot mai puternic racordată la noile cuceriri ale științei și tehnicii înaintate ; munca lor duce țara mereu mai aproape de țările înaintate ale lumii. Iar în orizonturile ei se făurește și se întărește bunul nostru cel mai de preț, chezășia supremă a izbînzii Idealurilor co
O noua dovada a dragostei și grijii pentru copii

SERBAREA „POMULUI DE IARNĂ'
Minunate sint zilele de vacantă pentru șoimii patriei, pionieri si șco

lari, pentru cei din grădinițe si alte instituții de ocrotire a copilului ! 
Serbarea „Pomului de iarnă" se situează in centrul tuturor manifestări
lor menite să exprime gindul curat, profunda dragoste si recunoștința 
fierbinte ale copiilor fată de partid, fată de conducătorul iubit si stimat 
al partidului si poporului,- tovarășul Nicolae Ceausescu, părintele drag 
al celor mai mici cetățeni ai tării, fată de tovarășa Elena Ceausescu, 
eminent om de stiintă, pentru grija permanentă pe care o acordă creș
terii si educării tinerei generații, pentru condițiile deosebite ce le sint 
asigurate pentru ca ei să devină cetățeni de nădejde ai României so
cialiste.

CLUJ. Serbarea „Pomului de Iarnă", organizată in aceste zile la centrele de creație și cultură „Cîn- tarea României", in întreprinderi și instituții, în școli și grădinițe din județ, a prilejuit desfășurarea unor ample manifestări cultural-educative, momente de bucurie atit pentru copii, cit și pentru părinți și bunici, prezenți la aceste acțiuni. La Combinatul de utilaj greu, Combinatul de pielărie și încălțăminte „Clujeana", întreprinderile „Someșul", „Flacăra", „Tehnofrig", „Terapia", ^.Sanex" din Cluj-Napoca, ca și la Combinatul metalurgic din Cîmpia Turzii, întreprinderea „Electroceramica" din Turda, Combinatul de prelucrare a lemnului Gherla, Combinatul de fibre, celuloză și hirtie din Dej, ca și în numeroase localități rurale au avut loc programe culturale prin care s-a dat expresie sentimentelor de înaltă mindrie patriotică ce le nutresc copiii județului față de marile înfăptuiri din acești ani glorioși ai construcției socialismului, dragostei nețărmurite și recunoștinței profunde față de partid, față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, față de tovarășa Elena Ceaușescu, pentru minunatele condiții de viață și învățătură ce le sint asigurate. Despre aceste înfăptuiri. despre perspectivele luminoase ce se deschid tineretului României, despre munca lor pusă in slujba progresului și înfloririi țării au vorbit muncitori fruntași, părinți și profesori. în cadrul acestor tradiționale serbări, aproape 120 000

trenați peste 3,5 milioane de tineri și copii care au contribuit activ la executarea lucrărilor de întreținere a culturilor, combaterea eroziunii solului și punerea în circuitul agricol a noi suprafețe de teren, la plantarea pomilor fructiferi, întreținerea livezilor, stringerea și depozitarea la timp și în condiții de calitate a recoltei.Vă raportăm că, situînd la baza întregii noastre munci chemările, orientările și indicațiile dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, cu privire la necesitatea intensificării activității de recuperare și reintroducere în circuitul productiv a materialelor refolo- sibile, organizațiile U.T.C., A.S.C. și de pionieri au colectat și predat în acest an 350 mii tone metale feroase, 9 mii tone metale neferoase, 40 mii tone hirtie, peste 125 milioane ambalaje de sticlă, precum și alte cantități de materiale. Tinerii și copiii din întreaga t»ră și-au adus totodată o contribuție insemnată ia buna gospodărire si înfrumusețare a orașelor și localităților, a întreprinderilor, instituțiilor și școlilor, precum și la realizarea unor importante obiective cu caracter gospodăresc- edilitar.Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că in spiritul indicațiilor dumneavoastră am analizat pe larg, intr-un pronunțat spirit critic și autocritic, întreaga noastră activitate, stabilind cuprinzătoare programe de măsuri, asumindu-ne obiective concrete pe care le vom indeplini exemplar, asigurind astfel condițiile necesare înfăptuirii Programului privind participarea tineretului la realizarea unor obiective de dezvoltare economico-socială a patriei in anul viitor, a tuturor sarcinilor ce ne revin din Planul național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România și a Planului de dezvoltare a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și gospodăririi apelor pe anul 1989 — anul Congresului al XIV-iea al partidului și al celei de-a 45-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimpcrialistă, cind ne angajăm să realizăm prin muncă patriotică un volum de lucrări în valoare totală de peste 24 miliarde lei.Ferm hotăriți ca și în viitor să ne afirmăm permanent ca o puternică forță socială, viitorul însuși al națiunii noastre socialiste, noi, toti tinerii și copiii patriei, ne angajăm în mod solemn în fata partidului. a dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să muncim și să învățăm fără preget, să ne formăm și să ne dovedim buni muncitori și specialiști, răspunzind prin fapte concrete de muncă încrederii pe care ne-o acordați, condițiilor minunate de muncă, viață și învățătură ce ne sint create prin grija statornică a partidului și statului nostru.în aceste momente înălțătoare, în preajma sărbătoririi a 41 de ani de la proclamarea Republicii și a Anului Nou, vă rugăm din adincul inimilor noastre tinere și entuziaste pe dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pe mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, să primiți urarea noastră fierbinte de „La multi ani" cu sănătate, fericire și nesecată putere de muncă spre a ne conduce cu aceeași clarviziune și cutezanță revoluționară destinele partidului și poporului, spre gloria și măreția nepieritoare a scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România !
COMITETUL CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

LIBERĂ ȘI DEMNĂmuniste : unitatea de neclintit în jurul Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Oamenii muncii acționează din îndemnul mereu viu al conștiinței de proprietari ai mijloacelor de producție, producători ai bunurilor materiale și spirituale, beneficiari ai efortului lor colectiv. Țara întreagă este o școală - o școală în care muncind pentru binele și fericirea lor, pentru gloria și măreția României, muncitorii, țăranii și intelectualii învață, mereu mai profund, mereu mai temeinic, lecția nepieritoare a demnității, a curajului, a voinței, lecția patriotismului socialist, a democrației mun- citorești-revoluționare, marea lecție a unității. Fiecare izbîndă pe uriașele fronturi pașnice ale construcției materiale și spirituale dă tărie de granit unității socialiste a poporului român, unitate ce se afirmă ca adevărată forță motrice a înaintării neabătute pe drumul mereu ascendent al civilizației și progresului.

de copil au beneficiat de daruri în valoare de peste 5 642 000 lei, sumă cu mult mai mare decît in anii pre- Cedenți. De asemenea, unui număr însemnat de copii le-au fost oferite obiecte de îmbrăcăminte, încălțăminte, jucării, rechizite școlare, alte articole confecționate prin grija comisiilor și comitetelor de femei. 
(Marin Oprea).

VASLUI. Și ln iudetul Vaslui, unul din județele țării cu multi copii, se desfășoară in aceste zile, în întreprinderi, unități agricole, școli și case ale pionierilor și șoimilor patriei, tradiționala serbare a „Pomului de iarnă", nou prilej de manifestare a dragostei și recunoștinței copiilor față de partid, față de conducătorul său, tovarășul Nicolae Ceaușescu, față de tovarășa Elena Ceaușescu, pentru grija părintească ce le-o acordă spre a le asigura o copilărie minunată și fericită. în marile întreprinderi de rulmenți și de confecții din Birlad, la întreprinderile textilă, mecanică, de materiale izolatoare din Vaslui, în școlile generale nr. 4, 6 și 8 din municipiul reședință de județ, la casele de copii școlari din Birlad, la școlile generale și grădinițele din majoritatea localităților rurale, copiii adunați în jurul mindrului brad împodobit sărbătorește și-au primit darurile, după care au prezentat frumoase programe artistice.La Vaslui, copiilor le-a fost a- menajat un atractiv , orășel, unde, in feericul decor al basmelor, li se

Ideile-far din magistrala Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința comună a Plenarei Comitetului Central al partidului, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești au devenit, în acest timp încărcat de reverberații istorice, programul de acțiune revoluționară a-l întregului popor. Tezele și orientările Expunerii, studiate și dezbătute în întreaga țară, prind conturul faptei, trec în coordonatele acțiunii revoluționare a clasei muncitoare, a țărănimii, a intelettualității îndreptate spre creșterea patriei, spre și mai puternica ei înflorire.Astăzi, 30 Decembrie 1988 —ca de altfel în fiecare zi - cei ce muncesc, întreaga națiune, omagiind Republica, își exprimă hotă- rirea de a-și dedica forțele, întreaga energie creatoare înălțării patriei pe trepte mereu mai înalte, de glorie și măreție a României socialiste.

oferă cărți, dulciuri, jucării și, bineînțeles. plăcute surprize. Remar- cind inițiativele comisiilor de femei și ale consiliului oamenilor muncii de la întreprinderea mecanică Vaslui de a confecționa, suplimentar, daruri pentru casele de copii nr. 1 și 2 din Birlad și școlile speciale, reținem că cei aproape 90 000 de copii, șoimi ai patriei și pionieri din județ vor primi, în total, daruri în valoare de peste 4,2 milioane lei, din fondurile organizațiilor de masă și obștești, sumă superioară celei din anii precedenți. (Petru Necula).

BRAȘOV. La clubul întreprinderii „Tractorul" din Brașov a avut loc, intr-o atmosferă caldă, plină de voioșie, tradiționala serbare a „Pomului de iarnă". Cu acest prilej, sute de copii, fii ai constructorilor de tractoare, au primit daruri și felicitări pentru rezultatele bune la învățătură. Și de această dată, copiii au prezentat un program artistic deosebit de apreciat de părinții aflați în număr mare la serbare. Festivitatea de la clubuluzinei a reprezentat doar o secvență din șirul manifestărilor atit de bogate desfășurate în acest an cu prilejul tradiționalelor serbări ale „Pomului de iarnă", prilej cu care s-au împărțit daruri ’ unui număr de peste 15 000 copii ai oamenilor muncii de la această importantăuzină.Serbări asemănătoare au avut loc și în alte unități economice din municipiul și județul Brașov, printre care întreprinderea de construcții aeronautice, întreprinderea de autocamioane, întreprinderea „Hidromecanica" ș.a. Cu această ocazie, numai sindicatele din județul Brașov au oferit copiilor cadouri in valoare de peste 7 milioane lei. La această sumă se adaugă fondurile alocate in acest scop de alte organizații de masă și obștești. 
(Nicolae Mocanu).

TELEGRAMĂTovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a primit din partea tovarășului Yang Hiăng Muk, premierul Consiliului Administrativ al Republicii Populare Democrate Coreene, o telegramă prin care se transmit mulțumiri pentru felicitările și urările adresate cu prilejul alegerii în funcție. Se exprimă, totodată, convingerea că o colaborare activă între cele două guverne va contribui la dezvoltarea pe o treaptă superioară a relațiilor de prietenie și colaborare româno-co- reene.
Cronica zileiCu prilejul celei de-a 30-a aniversări a victoriei revoluției in Cuba, joi a avut loc in Capitală o manifestare culturală organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea. Au fost prezentate impresii de călătorie și aspecte ale dezvoltării economice și sociale din această țară.Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, oameni ai muncii din întreprinderi și instituții bucureștene.A fost prezent Niel Ruiz Guerra, ambasadorul Cubei la București.Cu același prilej, la Casa de cultură a I.R.R.C.S. a fost deschisă o expoziție de afișe cubaneze ilus- trind dezvoltarea economică, socială și turistică a țării. (Agerpres)

Prognoza 
meteorologică 

pe luna ianuarie 
1989 vDupă cum comunică Institutul de meteorologie și hidrologie, temperaturile ce se vor înregistra in luna ianuarie 1989, raportate la valorile medii multianuale, vor fi ușor mai ridicate, exceptind sudul și nord- vestul țării, unde, pe alocuri, vor fi mai cobori te. Deși precipitațiile vor totaliza cantități care, in general, depășesc valorile normale, vor exista zone restrinse situate mai ales în nordul țării, unde regimul pluviometric va fi normal și chiar deficitar.în perioada 1—10 ianuarie, vremea va fi in general umedă, cu cerul temporar acoperit. Vor cădea precipitații care, in centrul și nordul țării, vor fi predominant sub formă de ninsoare, iar în celelalte regiuni atit sub formă de ploaie, cit și sub formă de lapoviță și ninsoare. Izolat, condiții de polei. Vîntul va prezenta intensificări de scurtă durată in sudul și estul țării, precum și la munte, unde trecător va viscoli sau spulbera zăpada. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 8 și plus 2 grade, mai coborite in a doua parte a decadei, cind, izolat, în centrul și nord-vestul teritoriului, se vor produce temperaturi sub minus 15 grade. Ziua, valorile maxime se vor si- tua intre minus 5 și plus 5 grade, Izolat mai ridicate în sud-est. în primele zile se va produce frecvent ceață.în prima parte a intervalului 11—20 ianuarie vremea va fi rece, geroasă noaptea și dimineața în jumătatea de nord a țării. Pe alocuri va ninge. Apoi vremea se va ificălzi treptat, dar va deveni în general umedă, cu cerul mal mult noros. Precipitațiile vor fi atit sub formă de ploaie, cit și de lapoviță și ninsoare in toate regiunile. Izolat se va produce polei. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre minus 14 și 4 grade in prima jumătate a perioadei, mai coborite în zonele centrale și de nord-vest, unde izolat vor scădea și sub minus 25 de grade, apoi se vor situa, in general, între minus 6 și plus 4 grade. Temperaturile maxime din timpul zilei se vor încadra între minus 4 și plus 6 grade, local mai ridicate in sud-vestul țării. Dimineața și seara, pe alocuri, se va produce ceață.In ultima decadă a lunii ianuarie va predomina o vreme, in general, închisă. Precipitațiile, atit sub formă de ploaie, cit și sub formă de lapoviță și ninsoare, vor fi mai însemnate in sud-estul țării. Vîntul va prezenta intensificări de scurtă durată în regiunile sudice și cele răsăritene, precum și la munte, pre- dominind din sectorul estic. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 8 și plus 2 grade, mai coborite in centrul și nordul teritoriului, iar cele maxime intre minus 2 și plus 8 grade, izolat mai ridicate in Banat. Frecvent se va produce ceață. (Agerpres)

INFORMAȚII SPORTIVESCHI. Proba masculină de slalom special disputată pe pirtia de la Kranjska GoYa (Iugoslavia), în cadrul „Cupei Europei" la schi, a revenit austriacului Stockl, înregistrat în cele două manșe cu timpul de r50’’57/100. Pe locul doi s-a clasat coechipierul său Kappauer — (l’54”77/100>, iar pe locul trei iugoslavul Bokal (l’55”42/100).HOCHEI • în cadrul campionatului mondial de hochei pe gheață pentru juniori (grupa A), competiție ce se desfășoară in aceste zile la Anchorage (Alaska), reprezentativa U.R.S.S. a întrecut cu scorul de 4—2 echipa S.U.A., iar selecționata Cehoslovaciei a învins cu 7—1 formația Norvegiei O La Davos (Elveția), in cadrul competiției internaționale de hochei pe gheață „Cupa Spengler", echipa locală a întrecut cu scorul de 4—3 (1—1, 3—0, 0—2) formația cehoslovacă V.S.Z. Kosice. • Primele meciuri disputate în cadrul turneului internațional de hochei pe gheață de la St. Gervaise (Franța) s-au incheiat cu următoarele rezultate : Norvegia — Elveția (B) 2—1 (0—0, 0—0, 2—1) ; R.D. Germană — Franța 5—1 (2—0, 3—1, 0—0)O într-un meci internațional amical de hochei pe gheață disputat la Megeve (Franța), selecționata Cehoslovaciei a întrecut cu scorul de 8—3 (2—1, 3—1, 3—1) formațiaFranței.TENIS. în turneul internațional de tenis pe echipe de la Perth (Australia), selecționata Australiei a învins cu 2—1 formația Angliei. în partida decisivă, Pat Cash l-a întrecut cu 6—4, 1—6, 6—3 pe Jeremy Bates.BASCHET. în finala turneului internațional masculin de baschet de la Paris, echipa Israelului a întrecut cu scorul de 100—98 (după prelungiri) formația Franței. La incheierea timpului regulamentar de joc scorul a fost egal : 94—94. în meciul pentru locurile 3—4, selecționata U.R.S.S. a dispus cu 109—103 (52—51) de echipa Iugoslaviei.

70 DE ANI DE IA CREAREA PARTIDM COMUNIST BIN GERMANIA
Tovarășului ERICH HONECKER

Secretar general al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din GermaniaDragă tovarășe Honecker,în numele Partidului Comunist Român, al Comitetului său Central, precum și al meu personal, vă adresez dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din Republica Democrată Germană cele mai calde felicitări cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a întemeierii Partidului Comunist din Germania.Partidul Comunist din Germania s-a manifestat încă de la crearea sa, acum șapte decenii, ca exponent al aspirațiilor de progres și dreptate socială ale întregului popor german, conducînd lupta pentru apărarea intereselor fundamentale ale clasei muncitoare, ale tuturor forțelor democratice, împotriva fascismului, pentru triumful ideilor nobile de libertate și progres social.După crearea Republicii Democrate Germane, primul stat german al muncitorilor și țăranilor, harnicul și talentatul dumneavoastră popor a obținut, sub conducerea Partidului Socialist Unit din Germania — continuator al tradițiilor glorioase ale Partidului Comunist din Germa

nia — succese remarcabile în dezvoltarea economică șl socială a țării, in edificarea societății socialiste.Folosim acest prilej pentru a evoca cu satisfacție relațiile tradiționale de prietenie și solidaritate statornicite între partidele noastre, în lupta comună pentru apărarea intereselor vitale ale celor ce muncesc, pentru socialism și pace.Reafirmăm hotărîrea de a acționa consecvent, în spiritul înțelegerilor realizate în intilnirile la nivel înalt, pentru amplificarea raporturilor de strînsă prietenie și conlucrare pe multiple planuri dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Unit din Germania, dintre Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană, spre binele și în interesul popoarelor noastre, al cauzei socialismului și păcii.Vă dorim, dragi tovarăși, succes deplin in înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XI-lea al partidului, în edificarea societății socialiste dezvoltate în patria dumneavoastră, in lupta pentru pace și colaborare internațională.Cu salutări comuniste,
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general
al Partidului Comunist Român

Dragi tovarăși,Cea de-a 70-a aniversare a creării Partidului Comunist din Germania, ale cărui tradiții revoluționare sint continuate de .Partidul Comunist German, ne oferă prilejul de a vă adresa dumneavoastră, tuturor comuniștilor vest- germani cordiale felicitări, precum și cele mai bune urări de succese in activitatea ce o desfășoară partidul dumneavoastră, împreună cu alte forțe democratice și progresiste, pentru apărarea intereselor fundamentale de bună

stare și dreptate socială ale oamenilor muncii, pentru afirmarea idealurilor de pace și progres social.Folosim această ocazie pentru a releva cu satisfacție bunele relații de prietenie și solidaritate frățească dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist German, precum și dorința de a le dezvolta continuu în viitor, în interesul țărilor noastre, al cauzei socialismului, păcii, securității și colaborării în Europa și în întreaga lume.
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Un eveniment memorabil în istoria
mișcării muncitorești germane

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST GERMAN

Se împlinesc șapte decenii de la întemeierea Partidului Comunist din Germania, eveniment care a marcat un moment de deosebită însemnătate în istoria mișcării muncitorești germane, precum și a poporului german. Prin străluciții săi reprezentanți — Karl Marx și Friedrich Engels, întemeietorii socialismului științific — mișcarea muncitorească din Germania s-a afirmat, încă de la mijlocul secolului trecut, ca un puternic factor al înnoirii societății și a continuat să se dezvolte la începutul veacului nostru in lupta împotriva asupririi și exploatării capitaliste, pentru apărarea și promovarea intereselor păturilor largi ale celor ce muncesc.Crearea partidului comunist a constituit o expresie a creșterii avîntului revoluționar ce a cuprins întreaga Europă, inclusiv Germania, în condițiile complexe create după primul război mondial. O influență puternică a exercitat, în acest sens. Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, care a demonstrat capacitatea clasei muncitoare, in frunte cu avangarda sa revoluționară. de a se elibera de exploatare și, împreună cu aliații săi firești, de a trece la făurirea unei orinduiH noi, de tip superior. In a- ceste condiții, în perioada 30 decembrie 1918.— 1 ianuarie 1919, întruniți în clădirea Parlamentului din Berlin, exponenții stingii germane, reprezentată de „Liga Spartacus", precum și ai altor grupări progresiste, avind in frunte pe Karl Liebknecht și Rosa Luxemburg, au hotărit întemeierea Partidului Comunist din Germania. Adoptat în unanimitate, programul partidului stabilea ca obiectiv strategic înfăptuirea revoluției spcialiste, pre- cizind că „eliberarea clasei muncitoare trebuie să fie opera a înseși clasei muncitoare", și subliniind că „făurirea socialismului reprezintă cea mai grandioasă misiune revenită vreodată unei clase și unei revoluții".In pofida terorii contrarevoluționare, la care a fost supus imediat după crearea sa, partidul a ținut sus stindardul de luptă pentru promovarea obiectivelor pe care și le-a propus. întreaga sa istorie este marcată de lupta neînfricată pentru apărarea intereselor vitale ale celor ce muncesc, pentru crearea unui larg front de acțiune Împotriva politicii revizioniste, a renașterii militarismului și imperialismului german, împotriva fascismului, pentru libertate și pace — ceea ce i-a adus o largă audiență în rîndul maselor. Din păcate, cu toate că la alegerile pentru Reichstag din 1932 partidul comunist a obținut circa șase milioane de voturi, ca urmare a permanentizării și adîncirii sciziunii în mișcarea muncitorească, nu s-a reușit să se împiedice instaurarea dictaturii fasciste. în anii întunecați ai hitleris- mului, comuniștii germani, acționînd în adincă ilegalitate, • dind dovadă de abnegație și spirit de sacrificiu, au constituit forța cea mai activă a rezistenței antifasciste din țară. Mai mult de jumătate din membrii partidului au fost întemnițați sau deportați. Zeci de mii de comunișt’, intre care Ernst Thălmann, înflăcărat revoluționar și patriot, președintele P.C. din Germania, au fost a- sasinați.în perioada imediat postbelică, Partidul Comunist din Germania și-a reluat activitatea in toate zonele, luptînd pentru reconstruirea țării pe baze antifasciste, democratice. în numeroase
teatre

• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Bădăranii — 18; (sala Amfi
teatru) : Campionul — 18; (sala Ate
lier) : Fata din Andros — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
vocal-simfonic. Dirijor : Mircea Cris- 
tescu — 18
• Opera Română (13 18 57) : Concert 
extraordinar — 18
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 18; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Uriașii 
munților — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani 
— 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Noapte bună, mamă — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) î 
Scaiul — 18
• Teatrul „Nottara* (59 31 03, sala

tv
19,00 Telejurnal
19,35 Tezele si orientările formulate de 

tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
program de muncă și acțiune re

voluționară © Obiectiv prioritar al 

regiuni, comuniștii și social-demo- crații au început să desfășoare acțiuni comune, iar conducerile celor două partide au incheiat. în iulie1945, un acord de colaborare.Realizarea unității ideologice șl organizatorice a clasei muncitoare și-a găsit împlinire pe actualul teritoriu al R. D. Germane o dată cu Congresul de la Berlin din aprilie1946, în cadrul căruia P.C.G. și P.S.D. s-au unificat, constituind, pe platforma socialismului științific. Partidul Socialist Unit din Germania, care s-a situat in fruntea luptei pentru aprofundarea transformărilor democratice și progresiste. Crearea, trei ani mai tîrziu, a Republicii Democrate Germane — primul stat al muncitorilor și țăranilor pe pămint german — a marcat o etapă de însemnătate deosebită în împlinirea aspirațiilor forțelor progresiste ale poporului. Devenind forța conducătoare a societății, P.S.U.G. — continuator al tradițiilor glorioase ale P. C. din Germania — a mobilizat și condus masele populare în opera de făurire a socialismului.Pornind de la realizările dobîn- dite in toate domeniile activității sociale, Congresul al VHI-leg al P.S.U.G., din 1971, a elaborat programul făuririi societății socialiste dezvoltate, ceea ce a deschis o etapă nouă in dezvoltarea R.D. Germane. Prin transpunerea în viață a orientărilor trasate de partid, prin eforturile și spiritul creator ale clasei muncitoare, țărănimii cooperatiste și intelectualității, R.D. Germană a devenit un stat socialist în plină dezvoltare, cu o industrie și o agricultură moderne, cu un puternic potențial științific și cultural.Așa cum arăta tovarășul Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane. în întreaga sa activitate partidul pornește de la concepția socialismului științific potrivit căreia noua societate se construiește în conformitate cu condițiile proprii ale fiecărei țări. Rele- vînd că în prezent P.S.U.G. acționează în vederea consolidării socialismului, a dezvoltării în continuare a forțelor de producție, creșterii eficienței, perfecționării relațiilor sociale și a democrației socialiste, Tezele adoptate în legătură cu împlinirea a șapte decenii de la crearea P.C. din Germania subliniază că noile cerințe pe care le ridică transformările ce au loc impun o activitate susținută de conducere din partea partidului. în concepția P.S.U.G., socialismul necesită o orientare permanentă spre nou, perseverentă în menținerea drumului spre obiectivele fundamentale ale noii orînduiri, întărirea unității.Oamenii muncii, comuniștii din tara noastră urmăresc cu sentimente prietenești, cu viu interes eforturile șl realizările oamenilor muncii din R.D. Germană-, sub conducerea P.S.U.G. între Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Unit din Germania s-au statornicit și se dezvoltă strînse legături de prietenie, care au o însemnătate hotărîtoare pentru dezvoltarea colaborării rodnice dintre cele două țări șl popoare.Corespunzător situației postbelice create in Europa, în R.F. Germania tradițiile revoluționare ale mișcării muncitorești germane sînt continuate de P.C. German, cu care Partidul Comunist Român, potrivit politicii sale principiale, dezvoltă relații de prietenie și solidaritate, în interesul cauzei socialismului, colaborării internaționale și păcii.
Studio) : Pensiunea doamnei Olimpia
— 18,30
© Teatrul Giulești (14 72 34, sala Ma
jestic) : Arta conversației — 18; (sala 
Giulești) : Cursa de Viena — 18
© Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Cintă, ciocîrlie !
— 18
© Circul București (10 41 95): Stelele 
circului — 18,30

cinema
© Republica în sărbătoare. „Timp 
eroic pe plaiuri de legendă" : PA
TRIA (11 86 25) — 9; 11; 13; 15; 17; 19 
© Republică, măreață vatră. „Salu
tări de la Agigea" : SCALA (11 03 72) 
— 9; 11: 13; 15; 17; 19
© Chirița în Iași î VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 15; 17; 19 
© Capcana mercenarilor : GRIVIȚA 
(•17 08 58) — 9: 11; 13; 15; 17; 19
@ Ștefan cel Mare : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19

politicii partidului nostru —- creș
terea nivelului de trai (color) 

19,55 File de glorioasă istorie © Colum
nele Republicii (color)

20,15 Slăvită fii, Republică Română. 
Spectacol literar-muzical-coregra- 
fic (color)

20,50 România în lume (color). înaltul 
prestigiu al politicii externe româ
nești, al inițiativelor și acțiunilor 
președintelui Nicolae Ceaușescu

Sînt relații ale căror tradiții și-au găsit, cu decenii în urmă, o elocventă expresie in legăturile de solidaritate dintre mișcările muncitorești din România și Germania, dintre partidele clasei muncitoare din cele două țări, in puterniceie acțiuni organizate de P.C.R. in sprijinul militanților comuniști întemnițați de naziști, în lupta comună pentru idealurile libertății, progresului și păcii.în perioada construcției socialiste, relațiile dintre România și R.D. Germană s-au dezvoltat an de an, in spiritul Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală, al altor documente bilaterale, pe baza egalității în drepturi, a principiilor < independentei și suveranității na- ; ționale, neamestecului în treburile ț interne, avantajului reciproc și în- ă‘ trajutorării tovărășești. Un rol determinant in promovarea susținută a colaborării au avut șl au întîl- Ș nirile și convorbirile tradițio- nale, prietenești dintre tovarășii ' Nicolae Ceaușescu și Erich Ho- j necker. care au impulsionat de fiecare dată conlucrarea dintre P.C.H. j și P.S.U.G., dintre România și R.D. ■ Germană pe plan politic, economic,' tehnico-știintififc, cultural și în alte * domenii. Elocventă mărturie în acest j sens o constituie și vizita de 1 lucru efectuată de tovarășul i Nicolae Ceaușescu în R.D. Germană, j în luna noiembrie a.c., noile convorbiri la nivel înalt exprimînd ho- ’I tărîrea celor două partide și țări de ■’ a dezvolta și mai mult colaborarea , multilaterală dintre ele.Exprimind satisfacția pentru acest i curs mereu ascendent, tovarășul ■ NICOLAE CEAUȘESCU arăta : „A- a preciem stadiul inalt al acestor re- ; lății și dorim ca ele să se dezvolte necontenit, să se afirme tot mai puternic ca un exemplu de relații între state socialiste prietene, care conlucrează activ pentru edificarea noii orînduiri, pentru progres și pace în 1 lume."La rîndul său, tovarășul ERICH ' HONECKER sublinia : „Pe drept cuvint putem spune că relațiile de prietenie dintre Republica Democrată Germană și Republica Socialistă România s-au ridicat la un nivel înalt și că se află în continuă dezvoltare. Colaborarea dintre cele două partide și prietenia popoarelor noastre se dezvoltă în favoarea ambelor părți."O amploare deosebită cunoaște colaborarea în domeniul economiei, paralel cu creșterea volumului de schimburi materiale extinzîndu-se cooperarea și specializarea în producție, îndeosebi în ramuri hotărîtoare pentru promovarea progresului tehnic. Se multiplică, de asemenea, contactele și schimburile de experiență pe linie de partid și de stat, între organizațiile de masă și obștești, se diversifică legăturile în domeniile culturii, învățămîntului.România și R.D. Germană conlucrează, totodată, pe plan internațional, unde, împreună cu celelalte țări socialiste, cu toate forțele progresiste, acționează pentru înfăptuirea dezarmării, pentru consolidarea păcii și înțelegerii.Transmițind comuniștilor d 1 n R.D.G., ca și militanților P.C. German, cu prilejul acestui glorios jubileu, un călduros salut, comuniștii români își exprimă încrederea că, în spiritul tradițiilor luminoase comune de solidaritate, relațiile de prietenie și colaborare dintre partidele noastre se vor dezvolta necontenit. în folosul reciproc, al cauzei generale a socialismului și păcii în Europa și in întreaga lume.
O Figuranții : DACIA (50 35 94) — 9; 
12; 15; 18
© Acțiunea „Autobuzul" ; UNION 
(13 49 04) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
© Miracolul : PACEA (71 30 85) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19, FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, COS
MOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15: 17: 19 
© Muzica e viața mea : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
© Hanul dintre dealuri ; MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19, STUDIO
(59 53 15) — 10; 12,30; 15: 17; 19
© Te iubesc, aprilie : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13; 15; 17: 19
© Sacrificiu suprem : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
© Ultima vară la Portoroz : DOINA 
(16 35 38) — 9; 11; 13
© Tatăl lui Serioja : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17; 19
© Transport secret î FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17; 19
© Dragonul alb : GIULEȘTI (17 55 46) 
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
© Azilul de noapte : COTROCENI 
(81 68 88) — 15; 17; 19
© Unde riurile curg repede : MELO
DIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

consacrate păcii șl colaborării In
ternaționale

21,10 Mîndrla de a fi cetățean al Româ
niei socialiste q Puterea noastră, 
faptele noastre. Documentar (co
lor)

21,25 Noblețea unui generos Îndemn : 
„A învăța, a munci, a cerceta, a 
fi revoluționar" (color)

21,45 Telejurnal
22,00 închiderea programului
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INTERVIUL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU(Urmare din pag. I)Considerăm că formele actuale de conducere răspund realităților din România.Desigur, sîntem preocupați de perfecționarea lor continuă și, mai cu seamă, în prezent punem un mare accent pe problemele de organizare și modernizare științifică a producției.Ne-am propus ca, pină in anii 2000, să asigurăm dezvoltarea țării pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și — așa cum am menționat cu acel prilej — România să devină o țară cu o puternică știință, cultură, ceea ce îi va da posibilitatea să joace in continuare un rol important nu numai în ce privește dezvoltarea sa, dar și in dezvoltarea generală a științei și culturii în lume.Avem în vedere ca, o dată cu dezvoltarea generală a forțelor de producție, să asigurăm permanent locuri de muncă pentru cetățenii țării, pentru întregul tineret. Noi pornim de la faptul că una din obligațiile societății, ale statului — indiferent de onnduirea socială — trebuie să fie asigurarea condițiilor de muncă, de învățămînt, de locuit, de cultură, de viață, pentru toți cetățenii.A nu asigura locuri de muncă pentru cetățeni, și în primul rind pentru tineret, înseamnă a nu ne îndeplini obligațiile pe care le avem în fața poporului. înțelegem bine că introducerea tehnicii moderne, a electronicii este o necesitate, dar noi considerăm că aceasta trebuie realizată avînd în vedere, în primul rînd, omul — și pe prim plan trebuie să punem omul, cu tot ceea ce reprezintă el, pentru a-i crea condiții de muncă și de viață cit mai bune. Numai așa societatea noastră — dar, repet, oricare societate — iși îndeplinește obligațiile și iși asigură și viitorul !Vrem ca in anii 2000 România să se numere printre țările cu un înalt nivel de dezvoltare economică, dar și cu un înalt nivel de știință, de cultură, un înalt nivel de viață — egal pentru toți cetățenii.ÎNTREBARE: Stimate domnu
le președinte, mijloacele de in
formare in masă din Vest au 
prezentat — uneori in mod con
tradictoriu — știri privind acțiu
nea de modernizare a localități
lor din România. Am fi deosebit 
de interesați să cunoaștem de 
la dumneavoastră concepția care 
stă la baza acestei acțiuni, sta
diile atinse și proiectele pentru 
viitor.RĂSPUNS : Intr-adevăr, îndeosebi in presa din Vest s-au scris multe lucruri care nu corespund realităților, care vădesc fie o necunoaștere, fie și rea-credință citeodată — deși rolul presei, al mijloacelor de informare este acela de a prezenta realitatea și de a contribui la cunoașterea și apropierea intre popoare.în ceea ce privește problemele de modernizare și sistematizare a localităților din România, anul acesta s-au împlinit 20 de ani de cind am realizat o reorganizare teritorial- administrativă, ca o parte a procesului de perfecționare a societății noastre socialiste. Am renunțat la regiuni — o verigă intermediară —, am desființat raioanele și am creat un sistem mai simplu de organizare a țării. Am stabilit comuna și orașul ca unități de bază — toate fiind cuprinse in județe.Cu acel prilej am făcut o primă reorganizare și concentrare a orașelor și comunelor și am stabilit principiile sistematizării și organizării teritoriale. Am pornit de la concepția că trebuie ca, treptat, să asigurăm o apropiere intre condițiile de muncă și de viață din orașe și din sate, de la faptul că trebuie să ajungem, treptat, intr-un anumit timp bine determinat, la aceea ca cetățenii României, fie că locuiesc în orașe sau în comune, să poată beneficia — din punct de vedere economic, social, cultural — de toate cuceririle și de toată dezvoltarea țării.A avut loc un proces puternic de Industrializare. De la 80 la sută din populația țării care, in 1945, locuia la sate și lucra în agricultură, am ajuns la 28 la sută. Aceasta a determinat, fără îndoială, un anumit flux de la sate spre orașe — proces care a avut și are loc în toată lumea.In această perioadă de dezvoltare puternică a industriei, ne-am concentrat forțele in orașe, pentru că noii muncitori și intelectuali veniți din sate trebuiau să aibă asigurate condițiile de locuit necesare. Aceasta a determinat o dezvojtare puternică a orașelor — pe care o poate constata oricine Vizitează România. Sînt orașe care au crescut de 5—6 ori. însuși Bucureștiul, în 20 de ani, și-a dublat populația. Au fost create încă 54 de orașe noi, prin transformarea unor comune mai dezvoltate în orașe. De asemenea, o serie de sate și comune au intrat in componența orașelor. Am avut insă in vedere să dezvoltăm puternic industria in toate județele țării. Avem, în total, 40 de județe. Nu există județ fără să aibă 5—6 centre industriale create în acești 20 de ani sau care s-au dezvoltat in acești 20 de ani. In unele, practic, am creat industria de la început.Ne-am preocupat și de agricultură. Am Înlăturat vechea concepție potrivit căreia agricultura trebuie să fie pe planul doi. Noi considerăm că agricultura constituie, alături de industrie, un factor hotărîtor și fără ea nu putem să dezvoltăm societatea. De aceea, in perioada aceasta am dezvoltat mult agricultura, a crescut producția. Am construit mult și pentru agricultură : un sistem larg de centre de mecanizare, de centre științifice, de ferme zootehnice și altele.A avut loc o anumită îmbunătățire a organizării comunelor. Am acordat atenție problemelor invățâmîntului, sănătății, activității culturale, dar, pe ansamblu, comunele au rămas, intr-un anumit sens, in urmă. Nu am avut forța necesară ca să dezvoltăm concomitent și comunele deși — repet — și în comune s-au realizat multe înnoiri și avem un număr important de comune care de pe acum au căpătat înfățișarea de centre orășenești.Avînd în vedere nivelul actual de dezvoltare a țării, faptul că in orașe aproape am rezolvat problema locuințelor, și pornind de la faptul că dorim să menținem populația la sate — nu sintem pentru concentrarea în orașe ! — am hotărît să ne ocupăm mai mult de realizarea programului stabilit cu 20 de ani în urmă, de organizare pe baze moderne a comunelor. Desigur, aceasta va fi o activitate de lungă durată, dar, oricum, dorim ca in următorii 10 ani comunele să cunoască o îmbunătățire radicală. Va mai fi de lucru și după anul 2000. Insă ce dorim ? In primul 

rînd să asigurăm în 'bune condiții problemele invățămîntului, sănătății, ale activității culturale — fără îndoială, pornind de la dezvoltarea agriculturii, a unor activități industriale, a serviciilor în fiecare comună, în așa fel ca, practic, cetățenii să dispună, în localitățile in care trăiesc, de condițiile generale pe care le găsesc in orașe.Vrem să construim locuințe pentru toți specialiștii șl pentru muncitorii care vor lucra în comune. în primul rînd, repet, vrem să rezolvăm problemele generale, în următorii 5 ani, în toate comunele. Avem în vedere ca, treptat, satele noastre să capete o înfățișare nouă. Toți cetățenii care doresc să-și construiască locuințe vor trebui să le realizeze în cadrul sistematizării stabilite. De altfel, mulți fac aceasta și in prezent și au făcut-o și pînă acum. De fapt, numărul comunelor rămîne acela care este și în prezent. O serie de sate vor intra în componența comunelor actuale, iar cele mai îndepărtate vor rămîne ca unități separate, însă aparținînd comunei, așa cum este situația și acum. Se apreciază că fiecare comună — în afară de centrul de bază — va avea în jurul său 3—4 pînă la 5 sate.In același timp, avem in vedere ca unele din comunele actuale, unde funcționează consiliul agroindustrial— organ de specialitate, de conducere a activității agriculturii într-o zonă și care cuprinde de regulă 4—5 comune — să devină orașe agroindustriale. dar, repet, gîndurile noastre sînt ca, treptat, toate comunele să devină orășele agroindustriale. în aceste centre vom dezvolta mai larg unele activități industriale, care nu se pot realiza în fiecare comună, vom asigura dezvoltarea unor forme superioare de învățămînt. In comune avem liceul, treapta I, deci școala de 10 ani, care este generalizată. In aceste noi orașe vom avea și liceul treapta a doua, adică încă 2 ani, unde vor putea veni și tineri din comunele din jur. Din 1990 generalizăm învățămîntul de 12 ani, pentru toți tinerii. Vrem ca o parte din tineri să învețe în aceste centre, să nu vină toți in oraș, pentru că dorim să menținem o parte din tineret în comune. In aceste localități vom construi mai mult, pentru că vom avea cadre mai multe, muncitori mai mulți și îi vom ajuta și pe cetățeni să-și construiască. Desigur, nu ne propunem să construim pentru toți cetățenii, pentru că nu putem. îi vom ajuta însă pe cei care doresc să-și facă case noi. Cei care vor dori să rămînă să locuiască in casele pe care le au vor putea rămîne cit doresc — dar de pe acum oamenii vor să se apropie de centru, unde găsesc și activități industriale, și comerț, și școală — toate activitățile.Oamenii sînt mal realiști decît presa vestică și judecă ce este și ce nu este în folosul lor IDe altfel, tot ceea ce realizăm realizăm prin consultarea și prin hotărirea oamenilor, pentru că nici nu este posibil și nu dorim să facem ceva care să nu răspundă voinței și necesității oamenilor !Formulind teza construirii socialismului cu poporul și pentru popor, nu am făcut-o doar teoretic ; este o realitate practică a activității din tara noastră. Oricine poate veni să vadă și iși va da seama de faptul că întregul popor sprijină pe deplin politica de construcție socialistă, de modernizare a societății, sub toate aspectele. Noi concepem modernizarea ca un proces care să ducă la asigurarea unor condiții demne de viață pentru popor, pentru toți cetățenii, indiferent unde locuiesc, indiferent de originea lor socială. Toți sînt cetățeni cu drepturi egale și trebuie să aibă asigurate condiții bune de viață !Facem totul pentru a realiza aceste obiective și, an de an, poporul vede că se realizează in viață aceste obiective și programe.ÎNTREBARE : In străinătate 
se face reproșul că ar fi distruse 
centre ale minorităților germane 
și maghiare din România. Ce ne 
puteți spune in acest sens 7RĂSPUNS : Este și greu să spui ceva despre aceasta !Cel mai bine se poate vedea cum s-au dezvoltat orașele din zonele în care locuiesc și cetățeni de altă naționalitate, noile orașe care s-au ridicat în aceste județe, industria, în- vățămîntul, cultura. Ele vorbesc mai mult decît orice. Faptul xă vom asigura condiții mai bune de muncă, de învățămînt, că vom îmbunătăți activitatea culturală, sănătatea — va fi in dauna cetățenilor din comunele respective, unde împreună cu cetățenii români de naționalitate română locuiesc și cetățeni români de naționalitate germană și maghiară, sau în folosul lor ?De altfel, am aflat că un ziarist din R.F.G. a avut curiozitatea să vină în România. După cite am fost informat, nu a vrut să fie însoțit de nimeni — și a mers în două zone diferite, între care una în care locuiesc și cetățeni români de naționalitate germană. Intimplător, la deschiderea anului de învățămînt am vizitat și eu localitatea respectivă — Gotlob din comuna Lovrin, județul Timiș —, pentru că acolo există o veche stațiune de cercetări agricole. M-am întîlnit inclusiv cu primarul din această comună despre care nu știu ce ziar din R.F.G. a scris că a fost distrusă. Nu numai că nu distrugem centrele ; dimpotrivă, vrem să le dezvoltăm 1Din punct de vedere al păstrării tradițiilor, sintem partizanii păstrării șl dezvoltării lor. Desigur, păstrarea a ceea ce este bun ! Fiindcă în „tradiții" a intrat și feudalismul, mai în trecut a fost și sclavagismul. în tradiții se consideră că a intrat— și ar rămîne veșnic — șl capitalismul.Noi avem alte concepții. „Tradițiile" claselor exploatatoare le-am lichidat în România, iar împotriva lor s-au ridicat la luptă — la timpul respectiv —, împreună, și românii, și germanii, și cetățenii de origine maghiară. In schimb, păstrăm ceea ce este bun IÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte. România a aniversat 
recent împlinirea a 70 de ani de 
la făurirea statului național 
unitar. Ce apreciere dați aces
tui eveniment al istoriei dum
neavoastră ? Ideea națiunii cu
noaște in prezent o renaștere ? 
Sint națiunile și statele naționa
le o realitate a timpului nostru 7RĂSPUNS : Intr-adevăr, la 1 decembrie, anul acesta, s-au Împlinit 70 de ani de la unirea Transilvaniei cu Țara — cum s-a spus atunci — și de la făurirea statului național unitar român. Acesta a reprezentat 

un eveniment de importanță epocală pentru poporul nostru — împlinirea năzuințelor de veacuri ale românilor de a trăi intr-un singur stat. încă în 1600 Mihai Viteazul a realizat pentru prima oară această năzuință. Este drept că. imperiile de atunci nu s-au împăcat cu această idee și unirea a avut o scurtă durată, dar continuu românii din cele trei state feudale — din Țara Românească, din Moldova și Transilvania — au luptat și au acționat pentru realizarea unui stat unitar.Trebuie să menționez că in 1918 populația română de naționalitate germană, prin reprezentanții ei de frunte — dar populația, in general — a sprijinit în mod unanim realizarea unirii. In rîndul celor ce au susținut unirea ' s-au aflat, de asemenea, mulți oameni progresiști, înaintați din rîndul populației de naționalitate maghiară, ca și de alte naționalități.Deci noi dăm nu numai o înaltă apreciere realizării actului Unirii, dar considerăm că înfăptuirea statului național unitar român a constituit o necesitate istorică pentru națiune, pentru viitorul său.De fapt, aceasta s-a înscris în procesul general istoric de formare a statelor naționale și în Germania, și în alte state. România a întîrziat datorită imperiilor străine de atunci — imperiul țarist, imperiul otoman și imperiul austro-ungar. O dată cu prăbușirea lor s-au creat condiții pentru a realiza năzuința și dorința unanimă a poporului de a trăi într-o țară unită.Procesul de formare a națiunilor nu s-a încheiat însă în lume, pentru că mal sînt multe popoare — în Africa și în Asia îndeosebi, unde dominația colonialistă s-a menținut mult timp —, a căror constituire ca națiuni mai durează încă. Deci procesul realizării națiunilor și a statelor naționale continuă și va continua încă multă vreme.In același timp însă, are loc și procesul apropierii și dezvoltării colaborării între națiuni.Noi considerăm că ambele procese sînt juste și necesare, că ele nu se exclud, ci se completează.Este necesar să se urmeze cursul formării națiunilor și statelor naționale independente, să se respecte independența și suveranitatea acestora. In același timp, să se aibă în vedere și procesul — normal și inevitabil în perspectivă —, de apropiere și colaborare între națiuni. Cum va merge acest proces, practic, este încă greu de spus. Sînt păreri și încercări diferite. Tendința ca cei „mari" să aibă cuvîntul hotărîtor se manifestă și acum, inclusiv în Europa, dar cursul normal va fi, probabil, spre o colaborare foarte strînsă. Âceasta însă respec- tîndu-se independența fiecărei națiuni — iar personal sînt pentru o asemenea cale. Nu sînt pentru izolarea națiunilor, ci pentru colaborarea lor și — dacă vreți — pentru integrarea lor ; dar integrare în sensul păstrării independenței fiecăreia ! Atunci vom avea în Europa condiții mai bune de viață pentru toți oamenii — dar și pentru toți oamenii din întreaga lume IÎNTREBARE : Care sint, dom
nule președinte, perspectivele 
cetățenilor români de naționali
tate germană din punct de ve-. 
dere politic, economic și Cultu
ral?RĂSPUNS : Cînd am prezentat perspectivele dezvoltării socialismului șl ale dezvoltării României, în general, m-am referit la toți cetățenii tării, fără nici o deosebire —, deci și la cetățenii români de naționalitate germană, maghiară sau altele. Aș face numai precizarea că cetățenii țării noastre, de naționalitate română, reprezintă astăzi peste 91 la sută din populație.România este un stat național unitar. Existența naționalităților este rezultatul unei anumite dezvoltări istorice. Partidul nostru s-a pronunțat întotdeauna pentru deplina egalitate în drepturi intre toți cetățenii. După înfăptuirea revoluției de eliberare socială și națională, din august 1944, și apoi după trecerea la construcția socialismului in România, în 1948, am acționat și am asigurat deplina egalitate în drepturi pentru toți cetățenii, am lichidat toate inegalitățile care au fost în trecut. De asemenea, am făcut în așa fel încît situația existentă imediat după 1944 — legată de hitlerism — să nu aibă consecințe asupra cetățenilor români de naționalitate germană. Se știe care era atmosfera, a- tunci, în Europa !Putem spune — și doresc să menționez și aici — că am soluționat în așa fel problema egalității în drepturi. sub toate aspectele, incit ne numărăm printre puținele țări care au acționat în mod umanitar și democratic în această direcție.In perspectivă, dorim ca toți cetățenii țării noastre, indiferent de originea lor. să rămînă în țară, să lucreze în deplină unitate, pentru realizarea programelor de dezvoltare a tării, să-și creeze aici condiții demne. libere — de viață, de muncă, de cultură. Au asigurate condiții depline de a participa la viața politică, în conducerea tuturor sectoarelor de activitate !Nu există și nu vom admite nici un fel de discriminare pe probleme de origine sau de altă natură. Toți cetățenii țării — indiferent de originea lor — sînt cetățeni cu aceleași drepturi și participă activ la întreaga viață politică si socială.Avem un sistem larg democratic în ceea ce privește alegerile. Se depun mai multe candidaturi — și a- ceasta de 20 de ani ! — și toți pot, in raport de capacitatea lor, să fie aleși in oricare organism de conducere, de jos pînă sus. în toate organele noastre se găsesc și cetățeni români de naționalitate germană și de alte naționalități.Se poate spune că avem un viitor minunat. România, in anii 2000. repet, va fi o tară cu un înalt nivel de dezvoltare în toate domeniile. Ne propunem să fim printre țările cu rezultate bune pe planul dezvoltării și sîntem convinși că vom realiza aceasta !Această perspectivă este pentru toți cetățenii, iar ca să beneficieze de ea trebuie să se așeze să muncească, să învețe, să fie cetățeni cu o Înaltă cultură, cu înalte cunoștințe. Să poată spune că sint, intr-adevăr, cetățeni ai unei țări libere, ai unei țări care iși făurește viitorul așa cum și-l dorește ea 1ÎNTREBARE : Toate țările 
lumii sint confruntate cu proble
me economice mai mult sau 
mai puțin dificile. Dumneavoas
tră ați afirmat că și România 
are astfel de probleme. Ce efor
turi întreprinde țara dumnea
voastră pentru a le depăși, in 
special in ceea ce privește apro

vizionarea cu energie și materii 
prime ?RĂSPUNS : Intr-adevăr, situația economică mondială este destul de complexă și grea.In primul rînd. aș dori să menționez faptul că in acest deceniu s-a mărit decalajul între bogați și săraci, între țările bogate și sărace. Este un lucru arhicunoscut. Țările dezvoltate — bogate — au acumulat mai multe bogății din țările în curs de dezvoltare. în schimb, țările în curs de dezvoltare au devenit și mai sărace. Noi apreciem că aceste decalaje reprezintă o gravitate deosebită și trebuie să fie lichidate. Nu se poate vorbi de pace, de colaborare, menți- nind această situație.Considerăm că sistemul economic și sistemul financiar mondial sint nedrepte. Ele răspund unui mic grup de state Dar poate că aș greși for- mulînd așa. De fapt, ele răspund numai unui grup mic de oameni din țările dezvoltate, și nu totalității popoarelor din aceste țări. De pildă, este greu de considerat că acest sistem este echitabil și just cind — chiar in țările dezvoltate — sint zeci de milioane de șomeri, cînd 30—40 la sută din tineri, inclusiv din absolvenții învătămîntului superior, nu găsesc de'lucru. Un sistem economic care nu asigură cetățenilor condiții de muncă dovedește că are defecte foarte mari 1 Chiar organizat pe principii capitaliste, sistemul economic trebuie să asigure oamenilor locuri de muncă și, mal cu seamă, repet, trebuie să asigure de lucru tineretului. Faptul că nu toți tinerii pot învăța — fiindcă nu au condiții economice, materiale —, că nu este soluționată problema locuințelor creează o situație foarte grea pentru o parte însemnată a populației. Mai sînt problemele consumului de droguri și alte probleme sociale, inclusiv actele teroriste, care sint strîns legate de această stare generală de lucruri.Menționez toate acestea pentru că, și în condițiile de care am vorbit, noi am acționat ca efectele crizei e- conomice mondiale să nu se reflecte prea puternic în dezvoltarea României.Au existat anumite influențe negative in ceea ce privește ritmul de dezvoltare, in realizarea într-un timp mai scurt a unor proiecte pe care le-am avut, precum și în relațiile economice cu diferite state, inclusiv cu R.F.G. Ele nu au fost însă de natură să împiedice realizarea programelor noastre de dezvoltare generală, pe care le-am înfăptuit într-un timp ceva mai. lung, dar, pe ansamblu, am mers inainte.Am asigurat, în această perioadă, creșterea continuă a retribuțiilor reale. Am asigurat — șl menținem sub un control strict — stabilitatea preturilor. Deși am avut de plătit datorii mari — și am plătit o bună parte din ele — nu am redus investițiile.Dimpotrivă, în perioada aceasta am realizat mari lucrări de interes național, cum sînt Canalul Dunăre— Marea Neagră, lucrări de modernizare în capitala țării, cu tot ce cuprind ele. dar și dezvoltarea industriei. agriculturii și, mai cu seamă, construcțiile, de locuințe.Am făcut eforturi mari pentru a- 

n cestea, însă nu de natura celor care se scriu său se spun de către unele 1 mijloace de informare în masă din Occident. Am asigurat continuu creșterea — nu mare —, dar creșterea continuă a nivelului de trai al poporului. Chiar în acest an am hotărît majorarea retribuțiilor tuturor oamenilor muncii. Pină acum, am asigurat majorarea retribuțiilor la peste 50 la sută din personalul' muncitor, începînd cu cei cu retribuții mici. La aceștia, retribuțiile cresc cu peste 25 la sută ! Anul viitor, pînă în luna august, vom încheia majorarea generală a retribuțiilor pentru toți oamenii muncii. Am mărit, de asemenea, pensiile, dintre care unele cu 33 la sută — mă refer tot la pensiile mai mici.Deci am avut și avem permanent in vedere să asigurăm îmbunătățirea continuă a nivelului general de viață al oamenilor.Am asigurat și ne propunem să asigurăm continuu locuri de muncă pentru toți cetățenii patriei, pentru întregul tineret. în sistemul nostru, organele noastre de stat au obligația ca absolvenții tuturor școlilor să primească și locuri de muncă.Avem unele greutăți în legătură cu energia. Le avem încă, deși am făcut eforturi mari. Am investit mult, dar unele centrale pe cărbune nu funcționează așa cum trebuie. Am și întîrziat însă, și din vina noastră, cu programul energiei nucleare, iar aceasta pentru că o perioadă lungă au fost rețineri la noi, dacă să facem sau să nu facem centrale nucleare. Desigur, reținerile au fost — în parte — îndreptățite, dar practic am întîrziat cu 10 ani. Sperăm însă că în următorii 2 ani vom rezolva in mod sigur problema energiei 1Sîntem hotărîți — și programele pe care le avem au în vedere-acest lucru — să participăm activ la colaborarea cu alte state, pentru că înțelegem bine că nici o țară nu mai poate azi să-și rezolve singură toate problemele, fără a participa la diviziunea internațională a muncii. A- cordăm multă atenție relațiilor cu țările socialiste, dar și cu țările capitaliste dezvoltate, cu Piața comună. Dăm o mare atenție relațiilor cu țările în curs de dezvoltare, nu numai ca o problemă economică, ci și ca o problemă politică — și avem în vedere să ne angajăm, încă de anul viitor, într-o colaborare mult mai largă pe plan internațional.Acționîndu-se pe această cale, consider că este posibil să se găsească o soluționare a grelelor probleme economice mondiale, care să asigure relații noi — de egalitate, de respect reciproc, dar șl de sprijin mai activ al țărilor in curs de dezvoltare.ÎNTREBARE: Stimate domnu
le președinte, problemele dezar
mării preocupă astăzi nu numai 
guvernele, ci, în egală măsură, 
pe fiecare cetățean. România a 
venit, in acest domeniu, cu o 
noutate pentru o țară membră 
a unei alianțe militare : a re
dus unilateral, cu 5 la sută, chel
tuielile militare. V-am ruga să 
ne prezentați poziția dumnea
voastră in legătură cu actualele 
discuții privind eliminarea ar
melor nucleare din Europa. In 
acest context, ce importanță a- 
cordați necesităților de secu
ritate, îndeosebi pentru țările 
europene 7 Ce importanță acor
dați dezarmării convenționale 
în Europa 7RĂSPUNS : Situația politică mondială și, mai cu seamă, pericolul de război continuă să fie destul de mare. 

Ș-au făcut anumițl pași prin semnarea acordului dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americii în problema rachetelor cu rază medie de acțiune, dar sînt pași mici. Rămin uriașe cantități de arme nucleare care pot distruge de cîteva ori omenirea. Continuă experiențele nucleare, există intenția de perfecționare și de a produce noi arme nucleare. Se lucrează la războiul așa- zis „al stelelor" și, numai cu puțin timp în urmă, N.A.T.O. a discutat modernizarea și dezvoltarea armelor nucleare tactice și cU rază scurtă de acțiune, ceea ce ar însemna să le crească puterea de distrugere de peste 4 ori. La acestea se adaugă armele chimice și armele convenționale.Este adevărat că popoarele sint foarte preocupate de această stare de lucruri. Guvernele discuta despre aceste probleme, dar nu fac ceea ce ar trebui pentru a răspunde dorințelor maselor, pentru evitarea unui război care s-ar transforma, inevitabil, într-un război nuclear și care ar distruge însăși viața pe planeta noastră.Este adevărat că România a luat o inițiativă proprie, reducînd cu 5 la sută armamentele și cheltuielile militare. Am făcut aceasta și pentru interesele noastre, dar am vrut să constituie' și un exemplu, să demonstrăm că este posibil ca fiecare țară să se angajeze pe această cale.Recent, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, a anunțat intenția Uniunii Sovietice de a reduce efectivele militare și armamentele, în mod unilateral. Noi salutăm și sperăm să se realizeze aceasta într-un timp cit mai scurt.Dar problemele continuă să ră- mină grave și este necesar ca toate statele — în primul rînd cele din Europa, pentru că aici se află concentrate cele mai puternice mijloace militare — să treacă la tratative pentru reducerea radicală a armelor convenționale, pentru eliminarea armelor chimice. Este necesar. totodată, să se continue tratativele dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite privind reducerea cu 50 la sută a armamentelor strategice. în același timp, considerăm că este necesar să se treacă la tratative pentru încheierea unui acord general privind eliminarea, în mai multe etape, a tuturor armelor nucleare.Europa trebuie să participe în mod obligatoriu la aceste tratative — dar și alte state, practic toate statele lumii trebuie să ia parte. Problemele dezarmării și eliminării treptate a armelor nucleare nu se pot soluționa numai de cele două mari puteri sau de cîteva state. Toate statele, indiferent de mărime și de orînduire socială, trebuie să participe la rezolvarea acestor probleme.Subliniez rolul statelor europene, pentru că aici sfe găsesc cele mai multe armamente și deci de aici trebuie să pornească și eforturile cele mai mari.Sperăm ca la Viena să se ajungă In cel mai scurt timp la un acord pentru a începe tratativele și a se trece la o reducere a armelor nucleare. ÎNTREBARE : Dumneavoas
tră, domnule președinte, ați fo
losit de mai multe ori, in luările 
de poziție publice, conceptul de 
„Europă unită" care ar putea 
aduce o contribuție însemnată la 
soluționarea problemelor com
plexe ale vieții internaționale. 
Ce trăsături ar fi determinante 
pentru realizarea conceptului 
dumneavoastră privind o „Euro
pă unită" 7RĂSPUNS : Intr-adevăr, am formulat de mai multe ori părerea României privind securitatea și cooperarea în Europa. Noi dorim ca, la Viena, Conferința pentru dezarmare și colaborare să se încheie cu rezultate cit mai bune și să pornească de la interesele popoarelor europene de a trăi in pace, de a colabora strins in toate domeniile, în vederea dezvoltării independente a fiecăruia.Este necesar ca problemele să fie abordate pornind de la noua realitate a lumii de azi, în toate domeniile. Intr-un fel erau concepțiile politice, filozofice, științifice cu 500 de ani in urmă, și in alt fel le privește astăzi lumea, le privește fiecare popor — ținînd seama de dezvoltarea forțelor de producție, a științei, a culturii. Este greu să ne mai întoarcem la concepțiile perimate, care aparțin trecutului I Indiferent de orinduirea socială, toate popoarele trebuie să-și organizeze viața în conformitate cu cuceririle științei, culturii, să privească înainte, și nu înapoi. Oricine privește înapoi ,— dacă va putea să-și exercite influența — va duce înapoi poporul țării respective. Aceasta o do-» vedește istoria !Trăim într-o epocă de uriașe cuceriri ale științei, ale cunoașterii, ale culturii, ale forțelor de producție și trebuie ca și cooperarea în Europa să se așeze pe aceste principii, in toate domeniile. In acest fel. Europa poate și trebuie să aibă un rol mai important în dezvoltarea sâ, dar și în dezvoltarea întregii lumi.In acest spirit privim șl problema unității Europei, pe care o concepem ca o unitate in diversitate, indiferent de concepțiile filozofice, politice, de diversitatea orinduirilor sociale. O unitate bazată pe principiile egalității, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, dar o unitate strînsă, care să aibă ca obiectiv progresul economico- social al fiecărei națiuni.De ce vorbim noi de „unitatea Europei" sau de o „Europă unită" 7 Pentru că nu vrem o Europă înregimentată într-un anumit sistem cazon, unde politica Europei să se hotărască într-o capitală sau alta. Vrem ca „politica Europei" să fie hotărîtă de popoarele Europei, care să decidă împreună, indiferent dacă sînt mari sau mici, indiferent de orinduirea lor socială.Vrem ca Europa să fie o Europă a științei, a culturii, a progresului, bunăstării materiale și spirituale a oamenilor, insă o Europă a păcii și care să aibă un rol mai Important în dezvoltarea generală a lumii, a păcii și colaborării.Iar aceasta poate fi numai o „Europă a națiunilor libere" 1Cred că formularea cea mat corectă ar fi : „O Europă unită, a națiunilor independente și libere".Aceasta răspunde intereselor Europei și întregii lumi !In încheiere, aș dori să adresez cititorilor ziarului dumneavoastră și întregului popor al Republicii Federale Germania cele mai bune urări de progres și de pace I

TELEGRAME EXTERNE

Manifestări consacrate aniversării 
proclamării Republicii

Aniversarea proclamării Republicii prilejuiește in diferite țări ale 
lumii organizarea unor manifestări consacrate României. Sint puse in 
evidentă realizările remarcabile obținute de poporul român în anii con
strucției socialiste, îndeosebi in perioada inaugurată de Congresul al 
IX-lea al partidului, de cind in fruntea partidului și a țării a fost ales 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.MOSCOVA 29 (Agerpres). — N. Chilie transmite :în cadrul adunării festive consacrate evenimentului, la Moscova au fost evocate împrejurările istorice care au condus la actul de la 30 Decembrie 1947, au fost trecute în revistă profundele transformări revoluționare și marile realizări ale poporului român în cei 41 de ani care au trecut de la proclamarea Republicii,A fost scos în relief faptul că perioada cea mai bogată în împliniri este cea de după Congresul al IX- lea al P.C.R. S-a relevat că, în etapa actuală, poporul român, sub conducerea înțeleaptă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, se află angajat într-o intensă muncă de propășire a patriei sale, de transpunere în viață a hotărîrilor și programelor adoptate de Congresul al XIII-lea și Conferința Națiohală ale partidului.A fost subliniată, de asemenea, legătura organică dintre politica internă a partidului și statului nostru, de făurire a unei vieți noi, libere și independente pentru poporul român, șl politica externă a României socialiste, care promovează neabătut, pe baza concepției și strategiei clarvăzătoare ale președintelui Nicolae Ceaușescu, o nouă gîndirS* 1 și o nouă abordare, realistă, democratică; umanistă, a problemelor internaționale, respectarea strictă de către toate statele și in toate împrejurările a marilor principii ale dreptului și moralei internaționale, obiectivele de maximă importanță ale opririi cursei înarmărilor și realizării dezarmării, în primul rînd a dezarmării nucleare, edificarea securității europene, reglementarea prin mijloace politice, pașnice a tuturor conflictelor și diferendelor, făurirea noii ordini economice mondiale, construirea unei lumi mai bune și mai drepte.

PRIMIRE. Todor Jivkov, secre- I tarul general al C.C. al P.C.B., președintele Consiliului de Stat al IR. P. Bulgaria, l-a primit pe Konstantin Katușev, ministrul relațiilor economice externe din U.R.S.S., I aflat într-o vizită la Sofia. Au fost examinate cu precădere rela- 1 țiile economice bulgaro-sovietice și I perspectivele de dezvoltare a a- cestora, relatează agenția B.T.A.ȘEDINȚA. La Beijing s-au des- Ifășurat lucrările ședinței Comitetului Permanent al Adunării Naționale Populare a R.P. Chineze, anun- Iță agenția China Nouă. A fost prezentat un raport cu privire la situația economică actuală a țării și la planul de dezvoltare economică pe anul viitor. De asemenea, a fost I promulgată prima lege asupra standardizării din China.SESIUNE. La Tirana s-au înche- I lat lucrările celei de-a 4-a sesiuni I a Adunării Naționale, anunță agenția A.T.A. Reprezentanții în forumul I legislativ suprem al țării au dezbătut șl aprobat planul de dezvoltare economică și bugetul pe anul 1989.LA KABUL a avut loc, joi, oI ședință festivă consacrată celei de-a 24-a aniversări a întemeierii I Partidului Democratic al Poporului din Afganistan. Au participat secretarul general al C.C. al P.D.P.A., I președintele Afganistanului, Naji- bullah, alte personalități ale vieții politice și obștești din Afganistan.ÎNTlLNIRE. La Panmunjon a 1 avut loc cea de-a 7-a rundă a în- tîlnirii delegațiilor Nordului și I Sudului Coreei pentru pregătirea

In context, s-au evidențiat raporturile strinse de prietenie și colaborare dintre România^și Uniunea Sovietică, subliniindu-se că un rol determinant în asigurarea unui curs ascendent al relațiilor de conlucrare pe multiple planuri dintre cele două partide, țări și popoare îl au convorbirile și înțelegerile dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Mihail Gorbaciov.In încheierea manifestării a avut loc un spectacol muzical, susținut de interpreți vocali și instrumentali români și sovietici.
FestivitățileBERLIN 29 (Agerpres). — La Berlin s-a desfășurat joi o festivitate pentru marcarea împlinirii a 70 de ani de la crearea Partidului Comunist din Germania, anunță agenția A.D.N.In cuvîntarea rostită cu, acest prilej, Erich Honecker, secretar general

Guvernul cipriot este de 
orașuluiNICOSIA 29 (Agerpres). — Guvernul cipriot este de acord cu demilitarizarea orașului Nicosia și revenirea capitalei țării la condițiile normale, conform prevederilor rezoluțiilor O.N.U. în măterie, a anuntat un purtător de cuvînt oficial. In

Raport privind stadiul lichidării urmărilor 
cutremurului din R. S. S. ArmeanăMOSCOVA 29 (Agerpres). — Biroul Politic al C.C. al P.C.U.S. a analizat, vineri, un raport cu privire la stadiul lichidării urmărilor cutremurului din R.S.S. Armeană. S-a subliniat că în cadrul acțiunilor de salvare au fost scoase de sub ruine 15 254 de persoane aflate în viață. Au fost degajate, de asemenea, 24 390 de corpuri neînsuflețite. In spitale au încetat din viață 427 de
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Au participat reprezentanți al Secției relații externe a C.C. al P.C.U.S., ai Ministerului Afacerilor Externe al U.R.S.S. și ai unor ministere economice, ' ai conducerii Uniunii asociațiilor de prietenie cu străinătatea și ai conducerii centrale. a A.P.S.R., oameni de știință și cultură, cadre didactice universitare, reprezentanți ai unor colective de oameni ai muncii din Moscova, ziariști.BRUXELLES 29 (Agerpres). — La sediul parlamentului belgian a fost prezentată o conferință în cadrul căreia au fost evidențiate realizările obținute de poporul român, îndeosebi după Congresul al IX-lea al P.C.R., principiile politicii interne și externe românești, contribuția definitorie a secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la elaborarea și transpunerea în viață a acestei politici.ANKARA 29 (Agerpres). — La Istanbul a avut loc o manifestare în cadrul căreia a fost prezentată pe larg semnificația zilei de 30 Decembrie. Au fost reliefate marile înfăptuiri realizate de poporul român în anii construcției socialiste, cu deosebire in ultimii 23 de ani. de cînd în fruntea partidului și a țării se află tovarășul Nicolae Ceaușescu.O expoziție de carte social-poli- tică a prezentat la loc de frunte opere din gîndirea social-politică și economică a președintelui Nicolae Ceaușescu și volume apărute în diferite țări ale lumii, inclusiv în Turcia, consacrate personalității de prestigiu mondial a președintelui României. Au fbst expuse, de asemenea, lucrări ale tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu.PARIS 29 (Agerpres). — La Biblioteca română din Paris a fost inaugurată expoziția de carte „Confluențe româno-franceze".Sînt expuse lucrări ale tovarășului Nicolae Ceaușescu traduse în limba franceză, precum și monografii consacrate vieții și activității președintelui Republicii Socialista România apărute la edituri franceze de prestigiu. Sînt prezentate, de asemenea, opere literare franceza traduse în limba română și opera reprezentative din literatura română 'apărute în versiuni franceze.
de la Berlinal C.C. >al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane, a evocat semnificațiile evenimentului aniversat și a înfățișat realizările obținute de R.D.Gtdn «obstrucția socialistă. Vorbitorul Văb'Ordat, de asemenea, probleme, ale vieții internaționale.
acord cu demilitarizarea 
Nicosiacontext, el a precizat că în prezent se desfășoară convorbiri cu Forțele Națiunilor Unite pentru Cipru (UNIFICYP), care se află interpuse de-a lungul așa-numitei linii verzi ce divide Nicosia și insula în două sectoare, informează agenția Efe.

persoane. In prezent, menționează agenția T.A.S.S., s-a încheiat practic evacuarea populației sinistrate — 105 000 persoane — spre casele de odihnă și tratament din Armenia și din regiunile sudice ale U.R.S.S. Potrivit unor statistici preliminare, au rămas fără adăpost peste o jumătate de milion de locuitori, iar pagubele materiale sînt apreciate la aproximativ 8,5 miliarde ruble.

unei reuniuni parlamentare cornu- I ne, informează agenția A.C.T.C. | Partea R.P.D. Coreene a cerut să se renunțe la manevrele anuale i comune americano-sud-coreene ce I se desfășoară sub numele codificat 1 „Team Spirit". Delegația a propus ca problema încetării acestor ma- I nevre militare să fie inclusă ca I primul punct pe ordinea de zi a reuniunii parlamentare aflate în I pregătire.REUNIUNE. La Islamabad s-au deschis lucrările reuniunii la nivel I înalt a Asociației Asiei de Sud pentru Cooperare Regională (S.A.A.R.C.), la care participă șefii , do stat sau de' guvern din cele șapte state membre — Bangladesh, I Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan și Sri Lanka.HOTARIRE. Guvernul Arabiei Sapdite a anunțat că, începînd de , la 1 ianuarie 1989, Biroul O.E.P. din Riad va fi considerat ca avînd sta- I tut de ambasadă palestiniană, iar reprezentantul O.E.P. va fi consi- I derat ambasadorul statului Pălești- | na în Arabia Saudită, informează agenția Q.N.A.ATENTAT. O bombă de mare putere a explodat în zorii zilei de joi lă sediul C.C. al P.C. din Ar- I gentina din Buenos Aires, cauzînd I rănirea a patru persoane și importante daune materiale — transmit ( agențiile Prensa Latina și. Efe. Se- I cretarul general adjunct al partidului, Patricio Echegaray, a lansat . un apel formațiunilor politice să I condamne acest atentat, anunțînd, I totodată, că va cere guvernului să cerceteze originea atacului.
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SUB CONDUCEREA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU
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„Viața, evenimentele au confirmat pe deplin justețea activității internaționale a partidului și statului nostru 
Se poate afirma că nu au fost, în această perioadă, momente mai importante în viața internațională în care România 
să nu fi acționat și să nu fi adus o contribuție activă, pozitivă, la soluționarea lor66.

NICOLAE CEAUȘESCU

La marea sărbătoare a Republicii, România se înfățișează în conștiința umanității ca o țară care, sub conducerea președintelui Nicolae Ceaușescu, este profund și deplin angajată în dezbaterea celor mai arzătoare probleme ale contemporaneității, in cristalizarea unor soluții juste și viabile, corespunzătoare aspirațiilor vitale ale poporului nostrO, ale tuturor popoarelor, ceea ce îi conferă in marele concert al națiunilor planetei un prestigiu și o autoritate tot mai înalte.In întreaga perioadă de la proclamarea Republicii, îndeosebi în epoca inaugurată de istoricul Congres al IX-lea al partidului, România s-a situat și se situează permanent în miezul fierbinte al actualității internaționale, promovînd o politică de largă deschidere, de colaborare cu toate celelalte state ale lumii. Unanim prețuită pentru inițiativele și demersurile sale constructive, îndreptate spre înlăturarea definitivă a războiului din viața societății, spre afirmarea unui nou mod de gîndire

și abordare a problemelor ce confruntă omenirea, care să ducă la dezvoltarea pașnică și independentă a tuturor popoarelor, România și-a do- bîndit renumele de ,,țară a păcii".Tezele din aprilie, Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la marele forum democratic, documente programatice de excepțională însemnătate, au fundamentat direcții și căi de acțiune realiste, de largă cuprindere, pentru împlinirea idealurilor celor mai scumpe ale întregii umanități. Viața, judecătorul suprem; a adus și aduce necontenit strălucite confirmări ale justeții politicii desfășurate cu atîta consecvență și principialitate de România socialistă, de președintele Nicolae Ceaușescu, sub semnul încrederii nestrămutate în forța unită a popoarelor de a asigura victoria rațiunii, edificarea unei lumi noi, mai bune și mai drepte.
O politică de largă deschidere internațională, 
de prietenie și colaborare cu toate statele lumiiIn toți anii Republicii, șl Îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului, țara noastră și-a extins larg relațiile politice, economice, tehnico-științifice cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială. Dacă în urmă cu 41 de ani România avea relații diplomatice dt>ar •cu 25 de state, în prezent țara noastră întreține relații diplomatice, economice și In alte domenii cu 155 de state de pe toate continentele. Larga colaborare economică și tehnico-științifică pe care o promovează România se reflectă și în creșterea în ultimii 20 de ani a comerțului exterior de circa 9 ori, iar a exportului de peste 10 ori.In întreaga această perioadă. România a acționat cu toată fermitatea pentru dezvoltarea relațiilor cu toate statele pe baza principiilor noi, ale legalității internaționale :— deplina egalitate In drepturi, respectul independenței și suvera-. nității naționale, neamestecul în treburile interne și avantajul re

ciproc, nerecurgerea la forță și la amenințarea cu forța, respectarea dreptului fiecărui popor de a-și centrul politicii sale externe dezvoltarea relațiilor cu toate statele socialiste și a acționat consecvent
Un rol hotăritor în extinderea relațiilor internațio

nale ale țării noastre l-au avut vizitele oficiale între
prinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreuna cu to
varășa Elena Ceaușescu, in țări din întreaga lume.

Numai în 1988, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a în- 
tîlnit, la București sau cu prilejul vizitelor efectuate in 
diferite țări ale lumii, cu 31 șefi de state și guverne și 
peste 80 conducători de partide, președinți de parla
mente, miniștri de externe, alte personalități ale vieții 
publice.

alege calea dezvoltării sale econo- mico-sociala în mod independent, fără nici un amestec din afară.• Țara noastră a pus și pune in pentru întărirea unității și colaborării lor. România consideră că aceasta reprezintă o necesitate obiectivă, o cerință fundamentală

a afirmării țărilor socialiste pe arena mondială și a creșterii rolului lor în lupta pentru pace, colaborare și progres.• Totodată, țara noastră dezvoltă relațiile cu țările în curs de dezvoltare, cu țările nealiniate, in general cu toate țările mici și mijlocii, pornind de la faptul că acestora le revine un rol tot mai important în soluționarea marilor și complexelor probleme mondiale, în politica de independentă și pace.• în același timp. România a extins continuu relațiile cu țările capitaliste dezvoltate. în spiritul principiilor coexistenței pașnice.Așa cum se evidențiază în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, la marele forum național al democrației noastre socialiste, dezvoltarea relațiilor cu toate statele lumii reprezintă o parte inseparabilă a politicii interne și externe ă patriei noastre, a politicii de pace și colaborare, de făurire a unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.
Inițiative și demersuri constructive pentru 

soluționarea marilor probleme
ale contemporaneității

Pacea si deîarmarea
— obiective supremeProfund atașată cauzei dezarmării și păcii. România a prezentat de-a lungul anilor multiple inițiative și propuneri constructive, de larg răsunet internațional, menite să ducă la oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, în primul rînd la dezarmarea nucleară, la asigurarea dreptului popoarelor la viață, la independență și libertate. în Expunerea prezentată la marele forum democratic, tovarășul Nicolae Ceaușescu a reafirmat principalele linii ale unui program cutezător și realist de acțiune, care are în vedere toate aspectele esențiale ale unul proces real de dezarmare. Propunerile românești preconizează, între altele :• realizarea acordului dintre U.R.S.S. și S.U.A. privind reducerea cu 50 la sută a armelor nucleare strategice ;• oprirea modernizării și perfecționării armelor nucleare existente, precum și a producerii de noi arme nucleare ;• renunțarea de către toate statele la experiențele nucleare și la politica de militarizare a Cosmosului ;

• realizarea unui acord general cu participarea deopotrivă a U.R.S.S. și S.U.A., a celorlalte state posesoare de arme nucleare, precum și a statelor neposesoare, care să ducă la eliminarea treptată a tuturor armelor nucleare ;• încheierea unui acord general care să interzică folosirea spațiului cosmic în scopuri militare și să stabilească folosirea acestuia numai in scopuri pașnice, sub un control corespunzător ;• convenirea unui acord general privind protecția mediului înconjurător și a Cosmosului, pentru apărarea și menținerea condițiilor de viață pe planeta noastră ;• intensificarea activității pentru eliminarea armelor chimice și a altor arme de distrugere în masă ;• crearea de zone lipsite de arme nucleare șl chimice în Balcani, în alte zone din Europa și de pe alte continente :• reducerea bugetelor militare, inclusiv prin măsuri unilaterale si pe bază de exemplu reciproc ;• trecerea la reducerea substanțială a efectivelor, armamentelor convenționale și cheltuielilor militare.

lestlnian, prin care se exprimă dorința de .a se acționa pentru soluționarea pe cale politică a problemelor din Orientul Mijlociu, in spiritul și pe baza rezoluțiilor 242 și 338 ale Consiliului de Securitate al O.N.U., implicit a recunoașterii existenței statului israelian, în pa
ralel cu recunoașterea Statului Palestinian Independent.• România s-a prbnunțat de mult și sprijină organizarea unei conferințe internaționale, sub egida O.N.U., in vederea soluționării pașnice, globale și durabile a problemelor din Orientul Mijlociu.

Imperativul unei noi ordini economiceEste meritul secretarului general al partidului, președintele Republicii, de a se fi numărat printre primii șefi de stat care au formulat conceptul de nouă ordine economică internațională, de a fi elaborat o concepție originală, unitară și cuprinzătoare și de a fi definit un program concret de măsuri in vederea realizării acestui deziderat.In concepția României, a președintelui Nicolae Ceaușescu, înfăptuirea acestui obiectiv impune:• intensificarea eforturilor proprii ale statelor respective, aceste eforturi avind un rol hotăritor;• asigurarea unul sprijin internațional larg și eficient, printr-un ajutor substanțial acordat de statele avansate celor rămase . in urmă.între măsurile concrete pe care țara noastră le are în vedere și care au fost prezentate la ultima

sesiune a Adunării Generale a O.N.U. se află :• organizarea unei conferințe internaționale, în cadrul O.N.U., la care să participe cu drepturi egale atit țările în curs de dezvoltare, cit și țările dezvoltate ;• soluționarea globală a problemei datoriilor externe ale țărilor în curs de dezvoltare ;• restructurarea sistemului mo- netar-financiar și democratizarea organizațiilor financiare internaționale ; :• eliminarea practicilor discriminatorii și a barierelor din comerțul mondial ; renunțarea la impunerea de embargouri și de măsuri de constringere economică pe considerente politice ;• asigurarea accesului statelor în curs de dezvoltare la cuceririle științei și tehnicii contemporane.

In timpul întîlnirilor, din acest an, cu : 
Mihail Gorbaciov, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. ; Erich 
Honecker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane; 
Suharto, președintele Republicii Indone
zia ; Samuel Kanyon Doe, președintele 
Republicii Liberia ; Robert James . Lee 

Hawke, primul-ministru al Australiei

Calea tratativelor - singura
caleUna din sursele înaltului prestigiu de care România socialistă și președintele ei se bucură în prezent în lume se află în perseverența cu care partidul și statul nostru au acționat și acționează pentru soluționarea conflictelor armate, a oricăror probleme litigioase dintre state exclusiv pe cale pașnică, prin tratative.In spiritul acestei poziții de principiu. România a salutat evoluțiile din ultimul timp, care deschid perspectiva soluționării pe cale pașnică, prin tratative, a unor situații conflictuale. însuși faptul că în prezent în legătură cu cele mal multe focare de conflict se desfășoară negocieri între părțile interesate reprezintă o confirmare a justeții pozițiilor țării noastre.• România a salutat încetarea războiului dintre Iran și Irak, ex- primîndu-și speranța că se va face totul, de către ambele părți, pentru a se ajunge la o reglementare definitivă și la încheierea unei păci trainice intre cele două țări.• In același timp, țara noastră 

a salutat semnarea acordurilor privind reglementarea problemelor din sud-vestul Africii, a căror transpunere în practică va fi de natură să conducă la înfăptuirea aspirațiilor de libertate ale poporului namibian, la instaurarea păcii și asigurarea independenței tuturor popoarelor din această regiune.• România apreciază, totodată. Inițiativele și negocierile care au

realistăloc în vederea soluționării pe cale politică, prin tratative, a unor conflicte și stări de încordare in Asia și America Centrală.O importanță deosebită acordă țara noastră situației din Orientul Mijlociu. în acest sens. România s-a pronunțat în permanență pentru soluționarea pe cale politică a problemelor existente, pentru o pace trainică și justă în această regiune, care să asigure dreptul la autodeterminare al poporului palestinian, inclusiv la crearea unui stat palestinian independent, să asigure securitatea și integritatea tuturor statelor din regiune, inclusiv a Israelului. Pe această linie se înscriu o serie de acțiuni, cum sînt :• România a recunoscut noul Stat Palestinian Independent — Palestina și a salutat Declarația politică a Consiliului Național Pa-

Pentru afirmarea adevăratelor drepturi 
fundamentale ale oamenilorîn activitatea sa internațională, partidul nostru. România socialistă acordă o însemnătate deosebită și problematicii atit de actuale a drepturilor omului, abordînd-o în ceea ce are cu adevărat esențial — asigurarea dreptului la muncă, la învățătură, la adăpost, la îngrijirea sănătății, în general a tot ceea ce ține de o viață demnă.în 'Expunerea Ia marele forum național al democrației noastre socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu a avansat o serie de propuneri concrete de natură a permite asigurarea adevăratelor drepturi fundamentale ale oamenilor. Intre aceste propuneri se inscriu :• încheierea unui acord general privind asigurarea unor venitpri minime, diferențiate pe zone, pentru toți cetățenii, care să asigure Condiții corespunzătoare de hrană,, îmbrăcăminte, locuințe, Învățăm Int și tot ceea ce este nece

sar pentru o viață demnă ;• limitarea veniturilor celor bo- gați, pentru a se asigura in acest fel un raport rațional între veniturile mici și veniturile mari — indiferent de orinduirea socială, dintr-un stat sau altul ;• întocmirea unui program special de folosire completă a forței de muncă, de lichidare a șomajului, precum și de pregătire corespunzătoare profesională, tehnică, culturală și științifică a oamenilor muncii. îndeosebi a tineretului ;• adoptarea unui program special in direcția rezolvării pină in anul 2000 a problemei locuințelor necesare pentru cetățenii fiecărei țări ;• convenirea unul program special de luptă contra drogurilor, care au devenit un mare pericol îndeosebi pentru tineret ;• adoptarea unui program special de luptă Împotriva terorismului și a cauzelor care provoâcă acest fenomen.
întreaga activitate Internațională a partidului șl statului nostru, permanent validată de viață, de evoluțiile de pe arena mondială, se circumscrie aspirațiilor fundamentale ale omenirii de a trăi pe o planetă o păcii, înțelegerii și colaborării. Așa cum evidenția tovarășul Nicolae Ceaușescu, trebuie făcut totul ca popoarele să intre în mileniul al treilea cu o perspectivă mai bună, în vederea lichidării depline a armelor nucleare, a dezarmării, în lichidarea subdezvoltării șl realizării unei noi ordini

economice, în stabilirea unor relații de colaborare, de deplină egalitate între toate națiunile lumii. In acest spirit, România socialistă este hotărîtă să acționeze cu toată fermitatea, și in viitor, pentru a-șl aduce întreaga contribuție la victoria forțelor progresiste, realiste, pentru triumful marilor idealu.i de libertate și independență, pentru progres, pentru o lume mai dreaptă și mai bună, pentru victoria socialismului.Pagină realizată de Radu BOGDAN

In timpul întilnirilor, din acest an, cu : 
Zhao Ziyang, secretar general al C.C. al 
P. C. Chinez ; Kim Ir Sen, secretar gene
ral al C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, președintele Republicii Populare 
Democrate Coreene ; Milos Jakes, secre
tar general al C.C. al P. C. din Ceho
slovacia ; Yasser Arafat, președintele Co
mitetului Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei ; Mobutu Șese Seko,

președintele Republicii Zair


