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IN SPIRITUL TEZELOR Șl ORiENTflRILOR TOUARflSULUI NICOLAE CEfllBCU
DEZVOLTAREA INTENSIVĂ A ECONOMIEI 

impune eficientă superioară, consumuri materiale reduseContinuarea procesului de dezvoltare intensivă constituie o coordonată majoră a politicii economice a partidului, căreia i se subsumează practic totalitatea acțiunilor, obiectivelor și preocupărilor din diferitele ramuri și sectoare de activitate, canalizînd eforturile creatoare ale tuturor oamenilor muncii. Așa cum subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu in Expunerea din 28 noiembrie, (ara noastră a atins in multe sectoare un bun nivel de dezvoltare din punct de vedere cantitativ. Acum, în centrul întregii activități trebuie să stea înfăptuirea programelor de dezvoltare intensivă, de organizare și modernizare pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii.Pe drept cuvînt se poate aprecia că, în prezent și in perspectivă, creșterea economică nu se mai poate baza in principal pe atragerea de noi resurse în circuitul productiv, ci trebuie să se orienteze cu precădere spre valorificarea mai eficientă a celor existente. Este un proces care. In parte, se face simțit, de altfel, de mai mulți ani. Sporirea mai rapidă a venitului național decît a produsului social, a producției decît a consumurilor materiale și energetice, ponderea tot mai înaltă a ridicării productivității muncii in asigurarea creșterii economice sînt tot atîtea dovezi în acest sens. în viitor insă, tendința tre- tie să se accentueze, astfel incit a cincinalul viitor, așa cum se subliniază in Expunerea secretarului general al partidului, pe baza aceluiași volum de materii prime și materiale, de consum energetic, să se asigure o creștere de circa 40—50 la sută a valorii producției-marfă, iar in unele sectoare chiar mai mult.Este o orientare de maximă însemnătate, care ține seama de volumul resurselor de care dispune e- onomia națională, de actualul ni- ’ .1 al realizărilor pe linia valorificării materiilor prime, de tendințele existente pe plan mondial. După cum se cunoaște, și In prezent se fac eforturi deosebite, atît pentru importul unei mari părți a materiilor prime prelucrate în țară, cit și pentru extragerea mineralelor utile din zăcăminte mai sărace. Față de aceste eforturi, gradul de valorificare rămîne însă, în unele ramuri și unități, sub nivelul real al posibilităților. Astfel, pentru a ne referi numai la activitatea industrială, se fabrică în diferite unități produse supradimensionate, unele după proiecte și tehnologii vechi de peste 10—15 ani ; de multe ori odusul finit înglobează numai ju- ătate sau chiar un sfert din materiile prime introduse în procesul de fabricație ; o serie de produse de bază ale metalurgiei — aluminiul, unele oteluri — sînt realizate cu mari consumuri energetice sau la un nivel calitativ scăzut față de standardele internaționale.Sînt probleme în general cunoscute. a căror rezolvare nu poate fi concepută decît prin pătrunderea rapidă a progresului tehnic și tehnologic în producție. Iar aceasta depinde esențial de o abordare nouă 

a sarcinilor care revin fiecărui colectiv — din unități industriale și de cercetare-proiectare, din centrale și ministere Este nevoie in primul rind de un plus de receptivitate la nou din partea conducătorilor din economie. Realizarea planului la producția fizică are, desigur, o importanță deosebită, dar in nici un caz nu poate și nu trebuie să fie con- trapusă îndeplinirii sarcinilor calitative, atît legate de nivelul costurilor și al consumurilor, cit și în sensul propriu al termenului de calitate. De altfel, așa cum demonstrează cu prisosință experiența a numeroase colective, atenția acordată indicatorilor calitativi este o opțiune esențială pentru a se asigura dezvoltarea în perspectivă a producției. în, condiții de eficiență ridicată.Nu mal puțin importante în acest sens sint orientarea activității și îndrumarea corectă a fiecărei unități de către centralele industriale, in calitatea lor de titulare de plan. Nu este vorba, desigur, de o tutelă măruntă, de substituirea factorilor de decizie și a organelor de conducere democratică din unitățile subordonate, ci de exercitarea autentică și eficientă de către centrale a rolului lor de coordonare a unor domenii de activitate. Astfel, printre altele, centralele trebuie să sprijine specializarea fiecărei întreprinderi pe gama de produse realizate cel mai eficient în condițiile de dotare existente, extinderea și generalizarea experiențelor înaintate, a tehnologiilor și metodelor de conducere care se dovedesc valoroase intr-o unitate sau alta, direcționarea activității de cercetare-proiectare desfășurate atît în întreprinderi, cît și în institutele de 
Publicăm în paginile a IV-a și a V-a ;

! MOBILIZATOARE CHEMĂRI LA ÎNTRECERE

’ Imagine de la întreprinderea de mașini grele București, al cărei colectiv o adresat Ieri chemarea la întrecere tuturor întreprinderilor din industria \ de utilaj energetic, vagoane șl material rulant, utilaj metalurgic și de construcții Foto : S. Cristian

profil. Cu alte cuvinte, atît întreprinderile, cit și centralele — fiecare prin forme specifice — trebuie să acționeze consecvent, pe multiple planuri, in direcția ridicării nivelului tehnic și calitativ, a competitivității produselor.Nici un moment nu trebuie pierdut din vedere faptul că eficienta producției depinde in cea mai mare măsură de nivelul consumurilor, că reducerea acestora este principala condiție pentru competitivitate. Pe plan mondial este tot mai răspîndită concepția potrivit căreia nu se cumpără un produs, ci o funcție, fapt pentru care prețul plătit nu crește o dată cu... tonajul mărfii, ci, dimpotrivă, scade. Din această cauză, eficiehța la producători este, practic, invers proporțională cu nivelul consumurilor pentru fiecare produs in parte.In acest context, nu poate fi neglijat rolul pe care îl are fiecare muncitor și maistru, fiecare om al muncii în respectarea riguroasă a tehnologiilor de fabricație și încadrarea în normele de consum stabilite. Eliminarea rebuturilor, a greșelilor de execuție pot determina reducerea consumului total de materiale și energie. Iată de ce. conducătorii locurilor de muncă, tehnologii, maiștrii au datoria să asigure instruirea temeinică a muncitorilor, să creeze toate condițiile necesare desfășurării optime a lucrului.în actuala etapă de dezvoltare intensivă a economiei, creșterea eficientei economice nu poate fi insă realizată fără perfecționarea tehnologiilor de execuție și reproiecta- re a produselor. Un cadru deosebit de fertil este oferit în acest sens de programele de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție. Ritmul înalt 

In care se înnoiesc de la an la an produsele în, practic, toate unitățile economice oferă largi posibilități de aplicare a unor noi soluții tehnice și constructive. Acestea reprezintă însă numai premise favorabile, ce trebuie fructificate în mod corespunzător, cu pricepere și responsabilitate. Modernizarea fabricației și înnoirea produselor nu trebuie sub nici un chip privită ca scopuri în sine, ci numai ca mijloace pentru un scop economic : creșterea eficienței — la producător, dar și la utilizator —, reducerea consumurilor și a costurilor de fabricație.Au trecut, lată, mai bine de două decade din luna ianuarie a celui de-al patrulea an al cincinalului, în care tuturor colectivelor de oameni ai muncii le revin sarcini deosebite, în primul rînd pe linia creșterii calitativ-intensive a producției. Sporirea in acest an cu 8—9 la sută a venitului național, mult mai rapidă decît a produsului social, reducerea cheltuielilor la 1 000 lei producție-marfă cu 35 lei în industria republicană sînt prevederi bine cunoscute ale Legii planului național unic de dezvoltare economico-socială. îndeplinirea lor este strîns legată și depinde in mod hotărîtor de aplicarea in producție a măsurilor tehnice și organizatorice necesare pentru reducerea cit mai substanțială a consumurilor materiale și energetice. Iată deci tot atîtea argumente pentru ca in fiecare unitate economică, in centrale și ministere să se treacă în mod hotărît la acțiuni concrete pentru înfăptuirea in cele mai bune condiții a sarcinilor de plan.
Eugen RADULESCU

istoriaOpera teoretică a secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ilustru revoluționar patriot, a cărui viață și activitate sint exemplar consacrate cauzei partidului, triumfului idealurilor supreme ale poporului, încorporează o mare bogăție de idei, aprecieri și concluzii în toate domeniile activității umane, rezultat al analizei a- profundate pe care conducătorul partidului și statului nostru a făcu- t-o și o face asupra realităților din societatea românească, a fenomenelor și tendințelor de evoluție ale vieții internaționale contemporane. Creația teoretică de impresionantă cuprindere și înaltă rigoare științifică a tovarășului Nicolae Ceaușescu se constituie într-o adevărată sinteză a epocii construirii societății socialiste multilateral dezvoltate in România, a problemelor majore ale lumii contemporane, reprezentind o contribuție de mare preț la îmbogățirea patrimoniului gîndirii și acțiunii revoluționare.Istoria, și in. special cea a poporului român, ocupă un loc important în opera și in gindirea secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Determinarea acestui loc are drept coordonate esențiale, pe de o parte, înțelegerea specificului etapei de dezvoltare a lumii contemporane, unde a- pelul la istorie este o pirghie necesară. iar, pe de altă parte, funcția practică a cunoașterii proceselor istorice în dezvoltarea poporului român, rolul acordat istoriei în activitatea ideologică a partidului, în educația politică și patriotică a maselor, în primul rînd a tineretului.Se cunoaște și se recunoaște faptul că in epoca noastră istorică unul dintre fenomenele cele mai caracteristice îl reprezintă afirmarea a zeci și zeci de popoare, cu identitatea și individualitatea lor pe harta politică a lumii. Contrar unor teorii care erau la modă în urmă cu 15—20 de ani, atît în lumea socialistă, cît și în cea capitalistă, anume că dezvoltarea societății contemporane, prin multitudinea elementelor de interferență și influențare pe care le implică, va duce în mod obiectiv la estomparea caracteristicilor naționale, această societate, impulsionată in
-1 

î 
î
*
î
*
(
î 
î 
î 
î 
î 
I 
I 
I 
î

J

noastră naționalărealitate de profunde resorturi istorice, a scos și continuă să scoată în prim plan tocmai potențialul istoric al popoarelor, al națiunilor, cu tot ceea ce au ele mai propriu și mai valoros.Secretarul general al Partidului Comunist Român a susținut cu consecvență, încă de la Congresul al IX-lea al partidului nostru, din 1965, ideea că afirmarea socialismului, a noii orinduiri sociale nu numai că nu duce la micșorarea rolului națiunii, istoricește constituită, dar este de natură prin Însăși valențele sale specifice să contribuie la o adevărată potențare a valorilor națiunii, ceea ce realitățile din lumea contemporană confirmă aproape în fiecare zi.Această viziune istorică asupra destinului națiunii se află la baza interesului constant pe care secretarul general al partidului nostru l-a arătat și îl arată istoriei poporului român. Poporul, in concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu, este depozitarul unui patrimoniu istoric activ. pe care socialismul îl preia și îl dezvoltă în condiții superioare. Datele istoriei poporului sînt integrate astfel în activitatea practică de făurire a socialismului. Și, efectiv, o integrare a istoriei în desfășurarea proceselor social-economice din țara noastră a devenit o realitate obiectivă. De nenumărate ori, președintele Nicolae Ceaușescu a amintit, atit în marile discursuri cu caracter istoric, cît și in timpul vizitelor de lucru, însemnătatea cunoașterii istoriei poporului. La fel cum o familie se simte mai puternică atunci cind își cunoaște bunicii și străbunicii, cu virtuțile și realizările lor, tot așa poporul trebuie să-și cunoască trecutul, viața generațiilor anterioare cu problemele și preocupările lor, toate acestea reprezent’ind un izvor de experiență și înțelepciune pentru noile generații. Popoarele fără carte de istorie sînt ca niște corăbii care navighează pe marea timpului fără busolă. Ele nu știu nici unde și nici cind vor ajunge undeva. Pe bună dreptate, cu cîțiva ani in urmă, un grup de istorici dintr-o țară africană, una din multele apărute pa harta politică a continentului pe ruinele fostelor imperii coloniale, vi- zitînd institutul nostru și muzeele de istorie din România, afirma căi au fost trimiși în țara noastră pentru motivul că în România Epocii Nicolae Ceaușescu se acordă cea mai mare atenție istoriei. Iar ei, ca Istorici, primiseră ca sarcină să organizeze un muzeu pentru a înfățișa — cu aportul istoriei — „originalitatea și individualitatea" poporului căruia li aparțineau. Episodul a- cesta trebuie, desigur, multiplicat de peste o sută de ori pentru a realiza dimensiunea reală la care se desfășoară fenomenul renașterii naționale la scară internațională, pentru care România a servit' ca exemplu, dato
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rită aplicării concepției președintelui ei cu privire la rolul istoriei.Și nu este cu nimic exagerat dacă vom spune că poporul român a do- bîndit în ultimele două decenii o adevărată nouă carte de istorie. A- ceasta este în primul rind o carte de istorie a demnității și dăinuirii poporului român pe acest pămînt de mii de ani, pe care nici cel mal mari istorici români din trecut nu au fost in stare s-o realizeze. Nu este locul să explicăm motivele care i-au împiedicat, cert este că generațiile vechi au cunoscut o istorie plină de umilințe a poporului nostru, mereu aflat sub stăpîniri străine. ca și cum din această istorie ar fi lipsit Burebista, Decebal, Mircea, Ștefan, Mihai, Brîncoveanu, nume care, indiferent de timpul istoria efectiv ocupat, au simbolizat epoci și secole de înflorire economică și social-culturală, de afirmare ®a libertății și independentei poporului român și, foarte adesea, de ajutor și sprijin și pentru libertatea, independența și cultura altor popoare.Numele lui Burebista, fondatorul statului dac centralizat și independent in urmă cu 2060 de ani — abia amintit în vechea carte de istorie — a devenit astăzi unul dintre numele de referință ale istoriei poporului român, iar președintele Nicolae Ceaușescu a consacrat anul trecut, printr-un act de stat, anul 72 î.e.n. ca primul reper istoric al statului pe meleagurile străbune. Subliniind însemnătatea istorică a statului dac creat de Burebista pentru unitatea, continuitatea și stabilitatea poporului nostru, secrea- rul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a legat acest reper al istoriei vechi cu marile evenimente ale epocii noastre socialiste. Astfel, pe pergamentul așezat la temelia Centrului Consiliilor Naționale ale Democrației Muncitorești Revoluționare au fost înscrise cuvintele : „Astăzi, 19 august 1988, in al 2060-lea an de la formarea statului dac centralizat șl independent...". Acesta este primul document al statului român modern care consacră legătura indisolubilă și continuitatea lui cu statul geto- dac din antichitate.Conceptul nou întru totul corespunzător adevărului istoric de „cultură daco-latină“ pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu l-a introdus in Expunerea de la 28 noiembrie 1988 deschide un cîmp larg cercetării oamenilor noștri de știință, intr-o viziune nouă a faptelor de limbă, etnografie, folclor etc. din patrimoniul poporului român.
Ion POPESCU-PUTURI director al Institutului de studii istorice și social-politice de pe lînqă C.C. al P.C.R.

(Continuare in pag. a Il-a)

Calitatea muncii, 
calitatea vieții

între adevărurile fundamentale ale societății socialiste multilateral dezvoltate, aflată în plin, statornic și hotărit proces de făurire in Romă" nia de astăzi, se înscrie la loc de frunte atenția deosebită acordată calității vieții întregului popor, nivelului de trai material și spiritual al tuturor cetățenilor. Grija reală față de oameni, preocuparea st ruitoare pentru asigurarea condițiilor existentei libere și demne, afirmării plenare și efective a personalității umane reprezintă constantele ferme ale întregii politici a partidului și statului nostru, coordonate de pornire și de continuă referință pentru toate direcțiile și opțiunile vieții economice și sociale, pentru întreaga strategie a progresului, a dezvoltării. Așa cum relevă cu limpezime tovarășul Nicolae Ceaușescu, „in întreaga sa politică, partidul nostru a pornit și pornește de la faptul că ridicarea nivelului de trai material șl spiritual al poporului constituie obiectivul fundamental al dezvoltării economico-sociale, al politicii partidului nostru comunist, esența însăși a societății socialiste multilateral dezvoltate pe care o edificăm cu succes in România".Asemenea celorlalte laturi ale politicii partidului, definirea și realizarea noii calități a vieții au la bază o concepție clară, științific fundamentată. rod al aplicării creatoare a legilor obiective ale dezvoltării societății la condițiile social-istorice concrete ale țării noastre. Această concepție reprezintă o sinteză elocventă intre țelurile înalt umaniste ale orînduirii socialiste — orinduire definită, legitimată Istoric prin idealurile demnității și egalității depline — și cerințele și posibilitățile temeinic analizate ale realității, inclusiv cunoașterea și folosirea mecanismelor obiective ale evoluției sociale, a perspectivelor dezvoltării, vizind asigurarea unui cadru optim de viață și împlinire atit pentru generațiile actuale, cît și pentru cele viitoare.

Nucleul concepției partidului nostru despre calitatea vieții se identifică. prin esența sa, cu însuși dezideratul suprem, al umanismului socialist : formarea unui tip uman superior, cu înaltă conștiință și larg orizont social, spiritual și moral, personalitate continuu înfloritoare prin îngemănarea aspirațiilor sale cu aspirațiile tuturor membrilor societății, egali in șanse și posibilități. Așa cum, sub aspectul relațiilor economice și sociale, al normelor de conduită, societatea noastră repudiază cu hotărire optica exploatării și asupririi, „idealurile" spolierii și înșelării altora, „etica" jefuirii și înfruntării, in planul concepției despre calitatea vieții nu-și găsesc și nu și-ar putea găsi locul obsesiile consumismului fără măsură, îmbuibării viscerale, miopia irosirii nesăbuite. autoinghițirea resurselor, dez- moștenirea generațiilor viitoare de condițiile de a continua civilizația. Omul de tip nou nu poate ignora Ipostazele subtile ale egoismului care, alungat din realitatea economică și socială, s-ar întoarce pe furiș in dependințele existenței, deghizat sub masca standardului de viață nedefinit și nemăsurat.Desigur, dezideratul firesc de a se asigura cele trebuincioase unei vieți tot mal bune este inclus cu prioritate in strategia nivelului de trai. O atestă insâși înfățișarea localităților patriei, condițiile materiale oferite, fără deosebiri, tuturor cetățenilor, progresul incontestabil înregistrat intr-o perioadă istorică scurtă. Saltul realizat pe meleagurile noastre In citeva decenii de la „luxul" de a avea ghete la firescul de a avea automobil, mobilă, felurite bunuri de folosință îndelungată, saltul de Ia înghesuială locativă la locuințe pentru fiecare familie exprimă simplu și de netăgăduit că latura materială a nivelului de trai este urmărită și asigurată corespunzător de către societate. Această preocupare se mani

festă și prin atenția deosebită cu care se veghează la aplicarea în viață a programelor de dezvoltare economico-socială, la îndeplinirea întocmai a prevederilor de plan, efortul perseverent pentru dezvoltarea economică, pentru sporirea avuției sociale, a venitului național, vizind, prin lichidarea neajunsurilor, a decalajelor cumulate în timp, tocmai îmbunătățirea standardului de viață, împlinirea aspirațiilor de progres și prosperitate ale întregului popor.Superioritatea concepției partidului nostru despre calitatea vieții rezidă insă tocmai în capacitatea de a nu reduce aspirațiile la această problematică, de a o satisface și a o depăși, lărgind considerabil cimpul de acțiune in favoarea condiției umane, la tot ceea ce influențează această condiție. Siguranța locului de muncă, satisfacția de om util societății, demnitatea de stăpin al avuției sociale, mindria de coparticipant Ia soluționarea problemelor vieții, ince- pind cu locul de muncă și cel de viață, liniștea că In cazul unor Încercări de moment ale vieții intervine — cu același altruism — sprijinul celorlalți, al societății sint numai o parte din elementele de ansamblu ale noii calități a existenței, caracterizate prin armonie, seninătate interioară, climat creator.Se observă deci că reprezentarea calității vieții are, in concepția și practica partidului nostru, un conținut complex, vizind tot ceea ce Înseamnă condiții de viață, incepind cu dezideratul primordial, exprimat spontan în limbă prin sintagma „existentă asigurată". Este o complexitate organică, de sistem unitar, din care nici unul din factori nu poate lipsi, nu este ignorat Oare ce valoare prezintă prosperitatea dacă s-ar asocia cu spectrul continuu al
(Continuare in pag. a V -a)

1859 Strălucită izbîndă a luptei muselor, 

temelie u înfăptuirii uspiruțiilor 

multiseculure ule poporului

130 de ani 
de la formarea 
statului național 

român prin 
unirea Moldovei

i Munteniei
1989

în magistrala Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, la ședința comună a Plenarei Comitetului Central al Partidului ■ Comunist Român, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești din 28 noiembrie 1988 se subliniază că : „Un rol important în intreaga dezvoltare a poporului nostru l-au avut înfăptuirea Unirii Principatelor — Țara Românească și Moldova — in 1859, sub conducerea Iui Cuza, și formarea statului român, care a constituit nucleul statului național unitar". Intr-adevăr, ceea ce Mihail Kogălniceanu a caracterizat „aotul energic al întregii națiuni române", unirea țărilor-surori Muntenia și Moldova, prin dubla alegere la Iași șl București a lui Alexandru Ioan Cuza, a constituit un eveniment de excepțională însemnătate in multimilenara istorie a poporului român, un jalon fundamental in drumul spre statul național independent și unitar.Evoluția istorică a societății românești a fost caracterizată de la îndepărtatele ei origini daco-roma- ne de o perfectă unitate, generată de unitatea de teritoriu. limbă, structuri și instituții politico-administrative. viață economică, spiritualitate și cultură. Descendent al geto-dacilor și romanilor, poporul român a locuit statornic in vatra vechii Dacii și succesiunea populațiilor nomade nu a putut să-I disloce din pămintul strămoșesc. tn condițiile defavorabile create de migra fia populațiilor de stepă, românii șl-au durat propriile instituții politice, administrative și militare. care, in condițiile evului mediu timpuriu, cind acest proces a avut loc. nu puteau căpăta jecit forma pluralismului statal, adică a existentei mai multor state feudale românești (Muntenia. Moldova,

Transilvania și Dobrogea). Factorii de unitate enumerați mai sus. ca și relațiile politice, economice, militare și culturale dintre statele feudale românești au sedimentat o puternică și profundă conștiință a unității de neam, atit la nivel popular, cît și la nivel cărturăresc. Pe măsura desfășurării procesului de formare a națiunii române, conștiința unității de neam s-a transformat in conștiință națională ce și-a găsit expresia materială în sfera luptei politice pentru emancipare și unitate. în ideologia națională.Românii au știut dintotdeauna că alcătuiesc un singur popor, chiar dacă trăiau in formațiuni politice distincte sau ajunseseră sub stăpi- nirea marilor puteri vecine, care au rășluit părți ale teritoriului românesc. Aspirațiile lor de unitate și-au găsit întâia lor împlinire în opera politică a lui Mihai Viteazul, ajuns la 1600 domn al celor trei țări române — Muntenia. Transilvania și Moldova. întiiul unificator al românilor s-a străduit să Înlăture regimul politic din Transilvania. întemeiat pe excluderea din viața politică a românilor — locuitorii autohtoni șl majoritari ai principatului —. a luptat pentru eliberarea de sub stăpinirea otomană directă a Do- brogei și Banatului. Ostilitățile imperiilor otoman și habsburgic și a regatului feudal polon, uneltirile lor pentru a elimina din spațiul românesc pe cel care izbutise a-i strînge pe români sub o singură autoritate politică de sorginte românească au pus capăt activității și vieții Viteazului.Unirea din 1600 a dovedit că românii aveau capacitatea necesară pentru a realiza o structură politică atotcuprinzătoare in aria vechii Dacii. Dacă aceasta a fost de scurtă durată și au trecut mai bine de două

secole și jumătate pină la așezarea bazelor statului român modern, a- ceastă întirziere în împlinirea unei necesități istorice și a unui deziderat național s-a datorat vecinătății celor trei imperii — otoman, habsburgic și țarist — care au folosit o gamă variată de mijloace pentru a împiedica înfăptuirea unității românești. Așa cum relevă secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, „Istoria, evenimentele ne învață că dominația străină, existența in vecinătatea țării noastre a unor imperii au in- tirziat intr-o perioadă sau alta dezvoltarea economico-socială a poporului, formarea națiunii române, a siajului național unitar. Aceste împrejurări nu au putut insă împiedica realizarea năzuințelor poporului român, bazate pe comunitatea originii, de a infringe orice greutăți și de a obține victoria prin formarea sa ca națiune liberă și Independentă, prin realizarea statului național unitar, prin trecerea la făurirea societății socialiste".Aprecierea președintelui României pune în lumină însemnătatea actului de la 24. ianuarie 1859. împrejurările in care el s-a înfăptuit și consecințele sale imediate și de lungă durată. Dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza ca domn a! Moldovei și Munteniei a fost expresia voinței hotărîte a românilor din cele două Principate de a infringe rezistența marilor puteri europene, care nu dăduseră satisfacție cererilor lor de a se uni intr-un stat numit România.Unirea de la 24 Ianuarie 1859 a făcut dovada că. prin curaj și fermitate. un popor poate să impună respectarea aspirațiilor și intereselor
Constantin CAZANIȘTEANU
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OPERA REVOLUȚIONARA A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
- contribuție ie înaltă valoare la progresii! multilateral al patriei, la afirmarea idealurilor socialismului
(Urmare din pag. I)Marile aniversări istorice pei care le-a init.at președintele Nicolae Ceaușescu — intre care 2U50 de ani de la domnia lui Burebista, 600 de ani de la urcarea pe tron a lui Mircea cel Mare, 375 de ani de la Unirea Tarilor Romane sub Mihai Viteazul, 70 de ani de la făurirea statului naționai unitar român — nu au avut numai rolul de a conecta conștiința publică românească la a- numite evenimente istorice din trecut, ci și de a amplifica — și nu ra- ' reori — de a corecta rezonanța lor istorică. Semnificația cea mai importantă a evocării unor evenimente din trecutul indepărtat a fost sublinierea vechimii, continuității și unității poporului român. De la Burebista pină la făurirea statului român modern unitar in 1918 s-au scurs peste două mii de ani. Ceea ce impresionează în existența poporului nostru intre cele două repere este legătura organică dintre ele, exprimată prin unitatea și continuitatea poporului pa aceeași vatră strămoșească.într-adevăr, o trăsătură esențială 
a existenței istorice a poporului român este unitatea de limbă, de teritoriu, de viață economică și spirituală. Această unitate s-a cristalizat incă din epoca veche. Pentru a exista o asemenea unitate, pentru a se apifta o asemenea unitate, poporul nostru a trebuit să ducă o permanentă luptă în acest scop, luptă ce se constituie intr-o trăsătură caracteristică, complementară unității, a istoriei noastre naționale. Înseși războaiele purtate din cele mai vechi timpuri de poporul nostru au fost duse pentru apărarea și Întărirea unității sale. Evul mediu a moștenit această unitate și cu toate că poporul a avut mai multe formațiuni statale, el și-a menținut unitatea prin multiple legături care ignorau frontierele politice de stat.La capătul celălalt al acestei epoci de peste două milenii, în anii 1916—1918, se află uriașa jertfă pe care a dat-o întregul nostru popor pe altarul luptei pentru reîntregirea unității sale național-statale. Atît în evul mediu, cît mai ales la începutul epocii moderne, s-a manifestat tendința firească a celor trei state românești de a se reuni, de a reîntregi o unitate organică a aceluiași popor care le locuia. Această tendință de unificare, biruind numeroasele piedici și greutăți provocate de imperiile înconjurătoare, a reușit să se materializeze succesiv în 1859, 1878 și 1918, cînd teritoriile poporului nostru s-au reunificat intr-un singur stat.Reîntregirea neamului, cum s-a spus în 1918. refacerea unității statale a poporului nostru pe vatra strămoșească a vechii Dacii, cum

RELAȚIA dialectică dintre dezvoltarea proprietății 
SOCIALISTE ȘI AFIRMAREA SUPERIORITĂȚII NOD ORÎNDUIRI
în numărul 14438 al ziarului nostru am publicat prima parte a dezbaterii cu titlul de mai sus, dedicată rolului hotărîtor pe care îl are inestimabila activitate teoretică și practică a secretarului general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, în vastul și complexul proces de întărire și dezvoltare a proprietății socialiste, în elaborarea și perfecționarea concepției despre locul și rolul determinant al proprietății socialiste în construirea noii orinduiri, în progresul multilateral al patriei.Publicăm astăzi a doua parte a dezbaterii noastre la care participă cadre de la Academia de studii social-politice de pe lîngă C.C. al P.C.R.

Promovarea auloconducerii muncitorești - direcție 
esențială a acțiunii revoluționare a partidului 

nostru, a secretarului său generalProf. univ. dr. FLORIN BALAU- RE : Deveniți stăpîni ai mijloacelor de producție, oamenii muncii sînt chemați să participe la conducerea proprietății socialiste, să decidă a- supra utilizării mijloacelor de producție. Această participare la conducere, în concepția partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, reprezintă o latură, o coordonată e- sențială pe care se întemeiază mecanismul de funcționare a economiei noastre.In viziunea tovarășului Nicolae Ceaușescu, orînduirea noastră socialistă întemeiată pe proprietatea comună asupra mijloacelor de producție și democrația formează un tot unitar, sint de nedespărțit, iar afirmarea și adîncirea democrației o lege obiectivă intrinsecă a mișcării și înfloririi societății noastre, a înaintării ei spre societatea comunistă. în această concepție științifică, revoluționară, din inițiativa și cu contribuția determinantă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, în țara noastră a fost instituționalizat un sistem original, unic în felul său, de participare directă a tuturor oamenilor muncii la conducerea unităților în care lucrează, iar prin îmbinarea armonioasă a participării directe cu cea reprezentativă — la conducerea și gestionarea proprietății socialiste la scară macroeconomică și în profil teritorial.Poporul, titular al dreptului de proprietate, iși exercită prerogativele legate de acest drept prin intermediul statului, ca reprezentant al său, statul acționînd în calitate de administrator general al proprietății întregului popor. Pornlndu-se de la o asemenea înțelegere a esenței proprietății socialiste a întregului popor și a rolului statului nostru în sistemul relațiilor socialiste de proprietate, a fost perfecționat și cadrul juridic de încredințare a patrimoniului unităților economice colectivelor lor de oameni ai muncii spre administrare și valorificare. Prin intermediul statului și pe bază de con- tract-angajament, societatea încredințează colectivelor de oameni ai muncii patrimoniul de mijloace de producție al unităților — parte integrantă din proprietatea întregului popor — în volumul și structura necesare realizării în condiții de înaltă eficiență a sarcinilor ce le revin din Planul național, conferin- du-le totodată largi drepturi, obligații și răspunderi.în acest fel, în țara noastră — prin modul în care a fost conceput de secretarul general al partidului mecanismul de funcționale a economiei noastre socialiste, întemeiate ferm pe temelia proprietății socialiste — colectivele de oameni ai muncii din toate unitățile economice și sociale exercită direct prerogativele și poartă nemijlocit răspun

spunem noi astăzi, a reprezentat înfăptuirea unei aspirații seculare a poporului, o victorie a poporului român împotriva politicii marilor imperii. Făurirea statului național unitar român in 1918, prin cunoscutele acte plebiscitare, s-a produs în împrejurările primului război mondial. ale victoriei marii revoluții proletare în Rusia, pe stindardul căreia se afla înscrisă la loc de cinste lozinca eliberării și autodeterminării popoarelor din fostele imperii. Actul istoric de la 1 decembrie 1918 a avut un caracter legic, istoric și el a fost înfăptuit ca o expresie a voinței și aspirațiilor maselor largi ale poporului român, împiedicat artificial să-și refacă unitatea statală de imperiile din jur. Nu conferințele in-
0

ternaționale au asigurat făurirea statului unitar român, ci voința maselor care, la Alba Iulia, într-o manifestație populară cu caracter plebiscitar și prin votul unanim al Marii Adunări Naționale Constituante, au hotărit Unirea.Imaginea Istorică a poporului nostru, a țării sale, a României socialiste in lumea contemporană este rezultatul unei îndelungate experiențe a trecutului, a unei adevărate construcții istorice, pe frontispiciul căreia apărarea ființei naționale, a unității poporului, a independenței statului său au fost adevărate constante ale existenței sale.Stabilitatea pe pămintul lui din- totdeauna apare ca o caracteristică plină de semnificații profunde. Peste tot, in Transilvania, în Moldova, in Țara Românească, simbolul viu al permanenței și stabilității a fost țărănimea. Ea vine din adincu- rile milenare ale trecutului, transmi- țînd din generație în generație coordonatele esențiale ale existenței sale : legătura cu pămintul, adică munca, și legătura cu ai săi, adică viața. „Multă vreme, de-a lungul milenarei existențe a poporului român, se arată în Programul partidului, țărănimea a reprezentat cea mai importantă forță socială a progresului". în epoca noastră au fost scoase la iveală marile fapte Istorice săvirșite de țărănime : răscoalele din evul mediu. Revoluția condusă de Horea din 1784 și mai ales marea răscoală a țăranilor din 1907. Este 

derea pentru păstrarea, apărarea, folosirea eficientă și dezvoltarea proprietății socialiste. Evidențiind această realitate, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta : „Oamenii muncii dintr-o întreprindere trebuie să ințeleagă faptul că ei sint proprietarii acelei Întreprinderi, că ei poartă direct răspunderea pentru păstrarea și apărarea proprietății, pentru dezvoltarea ei, că datoria lor este de a obține cu mijloacele de care dispun creșterea continuă a eficienței economice, asigurind pe această cale și mijloacele necesare participării la beneficii și mijloacele necesare acumulării, dezvoltării forțelor de producție, precum și satisfacerea unor necesități generale ale statului, apărării țării".în aceste condiții, îngemănarea conducerii unitare a dezvoltării economico-sociale a țării pe baza planului național unic cu afirmarea puternică a autonomiei patrimoniale și funcționale a unităților economice și sociale reprezintă relația e- sențială definitorie pentru înțelegerea naturii și mecanismului de funcționare a proprietății întregului popor, iar autoconducerea, autogestiu- nea și autofinanțarea se afirmă ca principii fundamentale ale activității întreprinderilor, ale realizării în fapt a democrației muncitoreștl-revolu- ționare.Prof. univ. dr. MARIN POPES
CU : în concepția secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, întărirea și dezvoltarea proprietății socialiste presupun, o dată cu adîncirea democrației directe, cu participarea activă a întregului popor la înfăptuirea o- biectivelor dezvoltării economico-so- ciale, să se prevină tendințele de spontaneitate. Pentru ca fiecare unitate economică să se înscrie cu activitatea pe care o desfășoară in structura nevoilor societății, în e- chilibrul și eforturile generale ale dezvoltării economico-sociale, să răspundă cerințelor mișcării producției spre înfăptuirea optimului macroeconomic, al cărui criteriu este maximizarea satisfacerii nevoilor societății, ale producătorilor, proprietarilor și beneficiarilor, apare indispensabil ca reglarea activității tuturor unităților să se realizeze conștient, prin intermediul planului național unic. „Problemele multiple ale progresului societății noastre socialiste. ale asigurării unui echilibru corespunzător in dezvoltarea tuturor ramurilor și sectoarelor — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu — nu se pot soluționa la intimplare sau de către un grup sau altul de întreprinderi. Acestea trebuie și pot să soluționeze problemele care sint in răspunderea și atribuțiile lor directe. Dar problemele dezvoltării generale Impun o politică unică, conducerea de către (tat, pe baza planului na

important de subliniat, tocmai pentru a evidenția concepția Partidului Comunist Român, a secretarului său general, că, in timp ce pină în 1944 cărțile de istorie nici nu aminteau de răscoala din 1907, prin hotărîrea conducerii partidului din 1977, au fost editate, pe lîngă o amplă monografie, cinci volume de documente privind acest mare eveniment din istoria poporului nostru, cu adinei consecințe pentru dezvoltarea social- economică și politică a țării.De o inestimabilă valoare este gindirea istorică a secretarului general al partidului cu privire la dezvoltarea mișcării muncitorești, a luptei partidului clasei muncitoare din România, a locului său în societatea modernă românească. Datorită 

acestui fapt au fost abandonate multe scheme străine, care nu permiteau înțelegerea corectă a fenomenului mișcării socialiste, specific evoluției societății românești, amplitudinea socio-cuiturală a socialismului științific în România. Socialismul românesc, mișcarea muncitorească, dezvoltate încă din ultimele decenii ale veacului trecut, au fost rezultatul firesc al evoluției societății românești, devenind continuatoare ale revoluției de la 1848, bineînțeles pe noile coordonate istorice ale dezvoltării proletariatului. Tot ceea ce iși propusese să înfăptuiască revoluția română de la 1848 și nu reușise — democratizarea țării (inclusiv regim republican), unitatea națională deplină, eliberarea țărănimii de sub asuprirea moșierească —, la care socialiștii adăugau obiectivele istorice ale luptei clasei muncitoare, în primul rînd socializarea mijloacelor de producție, se afla pe steagul de luptă al partidului clasei muncitoare din România, creat în 1893. Cu prilejul sărbătoririi a 80 de ani de la crearea partidului politic al clasei muncitoare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a restituit istoriei patriei și partidului o bogată pagină — vechea mișcare socialistă, literatura socialistă românească dinainte de 1921, atit de valoroasă după cum se poate vedea in lucrările cu caracter antologic elaborate de Institutul de studii istorice și social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R. : istoria presei, documente 

țional unlo de dezvoltare economico- socială".în concepția secretarului general al partidului nostru, esența relațiilor economice ce se stabilesc între oameni și unitățile economice în legătură cu Însușirea socială a mijloacelor de producție și a rezultatelor producției își găsește expresia concentrată în realizarea autoconduce- rii și autogestiunii economico-finan- ciare, cu deosebire, în participarea oamenilor muncii la conducerea vieții economico-sociale, în creșterea răspunderii lor . față de modul in care își exercită atribuțiile și competențele in calitate de proprietari ai mijloacelor de producție, de producători și beneficiari ai rezultatelor obținute în dezvoltarea și adîncirea democrației socialiste.Participarea oamenilor muncii la conducere, la elaborarea deciziilor, adîncirea democrației socialiste nu exclud, ci, dimpotrivă, presupun participarea activă și responsabilă la înfăptuirea deciziilor, a programelor adoptate. în calitatea lor de proprietari, oamenii muncii sînt datori să manifeste o preocupare deosebită pentru folosirea cu eficiență mereu sporită a mijloacelor de producție pe care le gospodăresc și pentru dezvoltarea și perfecționarea acestora, realizarea producției fizice planificate, și îndeosebi a celei
Politica de consolidare și dezvoltare a proprietății 

socialiste - o politică pusă în slujba omului, 
a înfloririi personalității umaneConf. univ. dr. GH. RABOACA : Alături de participarea la conducerea societății și a unităților economice, o latură importantă a ridicării conștiinței socialiste a maselor, a perfecționării relațiilor de proprietate și în primul rînd a răspunderii față de rezultatele producției și muncii o constituie asigurarea de condiții egale de muncă și de viață pentru toți membrii societății, indiferent de sex, religie, cultură sau zonă geografică.După cum se știe, făurirea socialismului în țara noastră a inceput în condițiile existenței unor mari disproporții în dezvoltarea economică în profil teritorial. Construirea noii orînduiri impunea schimbarea radicală a acestei situații, crearea condițiilor pentru ridicarea la o viață nouă a tuturor localităților și zonelor patriei noastre. O asemenea schimbare presupunea dezvoltarea puternică a forțelor de producție pe întregul teritoriu al țării. „Numai pe această cale — arăta secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — se asigură ridicarea gradului de civilizație al tuturor localităților, lichidarea migra- ției populației spre orașele mari, transformarea armonioasă a întregii structuri și vieți sociale, făurirea deplinei egalități în ce privește condițiile de muncă și viață, exercitarea drepturilor și afirmarea in cim- pul vieții sociale a tuturor cetățenilor țării".După Congresul al IX-lea al par-. tidului, eveniment de o importanță crucială în istoria nouă a României, prin luarea in considerare a aspectelor sociale, alături de cele economice, s-a asigurat o dezvoltare economico-socială mai accentuată a județelor mai puțin dezvoltate comparativ cu media pe țară. Astfel, în 

din mișcarea muncitorească și socialistă (1821—1924), operele complete ale lui Constantin Dobrogeanu-Ghe- rea și scrierile alese ale multor militant! socialiști (M. Gh. Bujor, 1. C. Frimu, Al. Constantinescu ș.a.).Recenta Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu de la 28 noiembrie 1988 a marcat o subliniere și mai puternică a rolului clasei muncitoare, a partidului său in dezvoltarea României moderne. Atît înainte de primul război mondial cind tara a fost condusă de un regim politic burghezo-moșieresc, cît și după acesta, în condițiile României reîntregite, cînd a existat o orinduire burghezo-democratică cu puternice rămășițe feudale, forța politică cea mai înaintată, cea mai clarvăzătoa

re în problemele fundamentale ale dezvoltării poporului român a fost partidul clasei muncitoare. Chiar în perioada cînd țara era condusă de partidele burgheziei și moșierimii, marile reforme social-economice și politice cum au fost reforma agrară și reforma electorală — introducerea votului universal — au fost inițiate, propagate și impuse de partidul clasei muncitoare. Frămintările politice ale partidelor care s-au perindat la guvern in perioada interbelică s-au dovedit lipsite de orizont politic, sterile și, in ultimă instanță, falimentare, în raport cu activitatea și gindirea partidului clasei muncitoare, propulsate necontenit de clarviziune, politică, dragoste de țară și popor.Acum, cînd ne pregătim să aniversăm 45 de ani de la marele act istoric realizat la 23 August 1944, aprecierile secretarului general, reînnoite în Expunerea de la 28 noiembrie 1988, cu privire la rolul partidului nostru în lupta împotriva războiului și a fascismului, în organizarea și înfăptuirea marelui act istoric, sînt un îndemn pentru adin- cirea cercetărilor privind bogata activitate a partidului de apărare a intereselor fundamentale ale poporului în perioada premergătoare și in anii celui de-al doilea război mondial. Nu o dată tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a referit la marea demonstrație antifascistă și antirăzboinică a poporului român de la 1 mai 1939, organizată de 

destinate exportului, pentru sporirea continuă a productivității muncii și reducerea consumurilor și cheltuielilor materiale, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, pentru asigurarea deopotrivă a fondurilor necesare dezvoltării economico-sociale a întreprinderilor in care își desfășoară activitatea și a unor fonduri cît mai mari în vederea dezvoltării de ansamblu a societății.în condițiile promovării largi, In Întreaga viață economico-socială, a principiilor autoconducerii, autogestiunii și autofinanțării, in ultimele două decenii s-au produs modificări esențiale în relațiile de producție la toate nivelurile — micro, mezo și macro-economic —, in toate sferele reproducției sociale, în întregul organism economic al societății noastre socialiste. Au contribuit la perfecționarea relațiilor de producție îmbunătățirile aduse sistemului de planificare, armonizarea mecanismului conducerii pe bază de plan cu mecanismul pieței, așezarea, in mai mare măsură, pe principii economice a prețurilor,, prin corelarea mai bună a acestora' cu cheltuielile de muncă socială, perfecționarea sistemului financiar și de credit, a sistemului de retribuire a oamenilor muncii din toate ramurile și sectoarele de activitate ș.a.

timp ce producția industrială In țara noastră a fost in 1985 de 5,9 ori mai mare față de 1965, în județul Sălaj a fost de 20 ori mai mare, în Olt — de 16 ori, în Galați și Bistrița-Nă- săud — de 15 ori, în Buzău și Vaslui — de 12 ori, în Vîlcea — de 11 ori, in Argeș, Iași și Tulcea — de 10 ori, in Călărași și Gorj — de 9 ori. Prin dezvoltarea industriei, agriculturii și a celorlalte ramuri a crescut în toate județele volumul activității economice totale.* în cincinalul actual, pe baza Pro- gramului-directivă adoptat de Congresul al XIII-lea al P.C.R., se continuă politica de repartizare judicioasă a forțelor de producție pe teritoriul patriei și, pe această bază, so va asigura apropierea în continuare a nivelurilor de dezvoltare e- conomico-socială ale județelor țării, se vor îmbunătăți condițiile de trai ale tuturor cetățenilor patriei noastre socialiste.Pornind de la concepția secretarului general al partidului nostru, care subliniază însemnătatea deosebită pe care o are și pregătirea complexă, profesională, politică și ideologică asupra dezvoltării și întăririi proprietății socialiste, asupra creșterii răspunderii și performanțelor de muncă ale membrilor societății, a- supra capacității lor generale de creație și inițiativă, pregătirea și perfecționarea factorului uman au constituit și constituie un obiectiv principal al politicii partidului nostru de edificare a noii societăți.Participarea directă a oamenilor muncii la exercitarea conducerii In unitățile în care lucrează presupune angajare fermă și inaltă responsabilitate. „Se impun — șe relevă in Tezele din aprilie — măsuri hotărite de creștere a răspunderii materiale și financiare — atit personală cit șl 

partidul comunist, în consens cu toate forțele antihitleriste din țară, exemplu strălucit de întimpinare a zilei solidarității muncitorești internaționale cu obiectivele cele mai a- cute ale maselor muncitorești, ale' întregului popor — pacea, lupta împotriva pericolului hitlerist.In această ordine de idei, trebuie să menționăm legătura organică, indisolubilă, legică a revoluției declanșate la 23 August 1944 cu întregul proces de dezvoltare social-eco- nomlcă și politică a României, cu lupta partidului clasei muncitoare din epoca anterioară pe care secretarul general a subliniat-o de fiecare dată. Revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistâ începută în August 1944 nu a fost rezultatul unor conjuncturi interne și internaționale, ea iși are rădăcinile înfipte adînc în societatea românească, în lupta de peste 50 de ani dusă de clasa muncitoare, de țărănime pentru această revoluție.O remarcabilă însemnătate internă și internațională prezintă paginile tovarășului Nicolae Ceaușescu referitoare la epoca istorică a construirii socialismului în România, la locul istoric pe care îl ocupă Congresul al IX-lea al partidului în procesul marilor realizări ale poporului român în ultimii 23 de ani. în acest sens, definind recent etapele procesului de edificare și dezvoltare a noii orînduiri in România, secretarul general al partidului a subliniat, în Expunerea de la 28 noiembrie 1988, faptul că Congresul al IX-lea al partidului a inaugurat o nouă epocă revoluționară în activitatea partidului, în construcția socialistă din România, începind din acel iulie 1965 s-a produs o deschidere cu adevărat epocală a orizonturilor devenirii noastre istorice, o descătușare ia dimensiuni fără precedent a energiilor întregii noastre națiuni, focalizate spre țelul unic al triumfului idealurilor sale socialiste și comuniste, ale libertății șl independenței patriei.Toate aceste aprecieri de sinteză au constituit și constituie un fundament teoretic inestimabil pentru știința istorică românească, realizările aoesteia din ultimele două decenii oglindind orientările secretarului general al partidului. Lucrările de istorie analizează și interpretează faptele din trecutul nostru istoric, marile evenimente și momente ale istoriei naționale, evidențiind atît specificitatea dezvoltării istorice a poporului român, cît și caracterul unic și unitar ai acestei dezvoltări, istoria partidului fiind integrată armonios, organic in istoria generală a țării, a societății românești, așa cum a fost și realitatea istorică.

Grija pentru copii, grija 
pentru sănătatea oamenilor

-politică de stat
Impetuoasa dezvoltare a societății românești in anii de după Congresul 

al IX-lea, caracterizată prin prefaceri profunde, structurale, a însemnat 
în planul calității vieții schimbări de esență, cu efecte majore, in des
tinul întregului popor. Un destin nou, marcat pregnant de un element 
esențial și definitoriu : în România socialistă grija pentru copii — viitorul 
națiunii noastre — grija pentru sănătatea oamenilor a devenit o politică 
de stat.

Toate marile înfăptuiri obținute in anii care au trecut de la Congresul 
al IX-lea al partidului, de cind în fruntea partidului și statului se află 
iubitul nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, oglindesc cu 
pregnantă această trăsătură definitorie a • politicii profund umaniste a 
partidului nostru. Pentru că tot ceea ce construim astăzi, și care se adaugă, 
completind armonios tot ceea ce poporul nostru a edificat in ultimii 23 de 
ani, întreg acest uriaș efort de înnoire, modernizare și ridicare a ca
lității in toate domeniile vieții economice și sociale, ca și îndrăznețele pro
iecte ce urcă spre pragul mileniului trei, sint destinate urmașilor. Înălțăm 
uzine și sate, creăm noi orizonturi științei și culturii, remodelăm geografia 
patriei dînd pămîntului țării puteri sporite, pentru ca toți cei ce vor veni 
după noi — copiii de azi și de miine, să se bucure din plin de cea mai 
bună și mai dreaptă orinduire, comunismul.

Ca urmare a grijii partidulut și statului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu, in țara noastră ocro
tirea mamei și copilului, grija pentru sănătatea populației iși găsesc ex
presie edificatoare nu numai in categorice texte de lege, ci și în crearea 
efectivă a celor mai bune condiții de creștere și educare a tinerei genera
ții, de îngrijire a stării de sănătate a poporului.

Spitalul unificat de copil din Oradea
Foto : S. Cristian

colectivă — față de proprietatea socialistă".Partidul șl statul nostru, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu acordă o importanță deosebită perfecționării relațiilor de repartiție, de însușire a rezultatelor muncii, realizării unor corelații judicioase dintre proprietatea socialistă și proprietatea personală a oamenilor muncii. După cum se știe, proprietatea socialistă determină legic nu numai poziția egală a oamenilor muncii in raport cu stăpînirea și folosirea obiectului proprietății, respectiv a mijloacelor de producție, ci și poziția lor egală in raport cu însușirea rezultatelor obținute. Concepția partidului nostru pornește de Ia considerarea muncii utile și efectiv prestate ca unică sursă de venituri. Societatea noastră nu poate asigura venituri garantate indiferent de muncă, ln- trucît aceasta ar contraveni și ar dăuna relațiilor de proprietate socialistă, progresului forțelor de producție.In condițiile trecerii la sistemul autoconducerii și autogestiunii, luarea în considerare a rezultatelor finale obținute in muncă reprezintă una dintre cele mai importante trăsături ale sistemului de retribuire a muncii. Cantitatea, calitatea și importanța socială a muncii trebuie să se oglindească în ultimă instanță în rezultatele obținute : veniturile, în cazul depășirii producției planificate, cresc în mod corespunzător și nu sînt plafonate, iar in cazul ne- realizării producției sau al neînde- plinirii obligațiilor de la locul de muncă se diminuează In mod corespunzător, fără a fi garantate.Diferențierea veniturilor are loc In cadrul unui anumit raport Intre veniturile maxime și cele minime, raport menit să elimine decalajele excesive și totodată tendințele spre egalizare, spre nivelarea veniturilor, îmbinarea organică a stimulării materiale cu răspunderea materială, împletirea stimulentelor morale cu cele materiale, în realizarea planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială a țării.Pe lîngă veniturile obținute de populația ocupată în raport cu munca prestată și cu rezultatele finale ale acesteia, întreaga populație a țării noastre beneficiază de o serie de venituri din fondurile social-cUl- turale ale statului, ale unităților cooperatiste și organizațiilor de masă și obștești, precum și de o serie de bunuri materiale și servicii, toate acestea sporind, desigur, pe măsura dezvoltării forțelor de producție și a creșterii productivității muncii sociale. o dată cu întărirea și perfecționarea proprietății socialiste, a relațiilor de producție și sociale în ansamblu.„Totul pentru om, pentru bunăstarea și fericirea sa !“ — lată o idee-forță a operei revoluționare a secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Idee care definește însuși țelul noii orinduiri care se construiește și se dezvoltă multilateral in Rorăânia. Cu atit mai prețioasă, mai plină de semnificații, cu multiple iradieri in toate zonele și sectoarele activității celor ce muncesc ne apare concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu despre rolul determinant al proprietății socialiste, singura temelie trainică a înaintării neabătute a patriei pe drumul luminos al socialismului și comunismului.

• Politica demografică adoptată după Congresul al IX-lea al par
tidului, politică străbătută de inaltă răspundere fată de sănătatea » 
vigoarea poporului, față de dăinuirea națiunii, se concretizează in faptul 
că populația României a crescut față de 1965 cu PESTE 4 MILIOANE 
DE OAMENI,

• Au' fost adoptate succesiv măsuri de sprijinire financiară a fami
liilor cu urmați. Fondurile bugetare ale statului alocate anual pentru 
ajutorarea mamelor cu mai mulți copii au sporit de PESTE 7,6 ORI față 
de 1985 : de la 488 milioane la peste 3,7 miliarde lei.

• CIRCA 5 MILIOANE DE COPII, in virstă de pină la 16 ani, be
neficiază de alocații de stat. Cuantumul acestor alocații anuale a crescut 
cu 25 LA SUTA ca urmare a măsurilor adoptate în ultimii ani de spri
jinire a familiilor cu copii.

• Expresie a grijii pentru viitorul națiunii este asigurarea in mod 
gratuit a celor mai largi facilități medicației destinate mamelor ți co
piilor.

• Unitățile medicale destinate mamei ți copilului dispun de CIRC 
25 000 PATURI în spitale șl secții de obstetrică-ginecologie șl PESTu 
38 000 PATURI in unități de pediatrie, în marea lor majoritate noi, mo
derne, construite după 1965.

• Ca urmare, astăzi 99,3 LA SUTA din copil vin pe lume Intr-o 
unitate spitalicească sub competentă supraveghere medicală.

• Toate dispensarele medicale existente in localitățile țării, la orațe 
șl sate, dispun de cabinete de specialitate pentru asistență medicală 
gratuită a copiilor. PESTE 7 000 DE MEDICI, pediatri și de medicină ge
nerală, 21 000 SURORI DE PEDIATRIE și circa 3 600 SURORI DE OCRO
TIRE iși consacră cu devotament și abnegație activitatea îngrijirii sănă
tății copiilor.

• PESTE 84 000 DE COPII slnt îngrijiți In creșe șl CIRCA 13 800 In 
leagăne, iar în cele PESTE 12 540 GRĂDINIȚE primesc o atentă educație 
PESTE 836 000 DE COPII.

® In actualul an de învățămînt populația școlară a țării se cifrează 
la CIRCA 5,5 MILIOANE ; iar numărul unităților școlare de toate gradele 
este de 29 000, cuprinzînd peste 100 000 SĂLI DE CLASA și peste 14 000 
LABORATOARE ȘCOLARE MODERNE.

O Peste 1 400 000 DE PIONIERI sînt cuprinși In cele 57 000 cercuri 
tehnico-aplicative, 2 MILIOANE DE COPII in cele 77 000 formații artis
tice, iar peste 820 000 iau parte la cele 41 000 CERCURI DE CREAȚIE 
ARTISTICA ce funcționează in școli, la casele pionierilor ți șoimilor patriei.

• Pentru petrecerea vacanțelor au fost create sute de complexe, 
tabere și colonii ; numai complexul de la NĂVODARI a găzduit în acest 
an peste 80 000 DE COPII; în taberele școlare din cele mai pitorești 
stațiuni montane și-au petrecut zilele vacanței circa 35 000 de preșcolari 
și peste 450 000 de pionieri și școlari.

• Cea mai elocventă expresie a faptului că In țara noastră grija 
față de om a devenit o politică de stat o constituie gratuitatea asis
tenței medicale asigurate tuturor cetățenilor, iar controlul periodic 
al sănătății - o obligație. Și asta în timp ce în numeroase țări occiden
tale, chiar ți in cele puternic dezvoltate, pentru orice om al muncii 
îmbolnăvirea, spitalizarea devin adevărate drame.

• Pentru ocrotirea sănătății se acordă anual însemnate fonduri de 
la bugetul statului. Spre exemplu, intre 1965-1985 In cele patru cincinale 
au fost alocate 219 MILIARDE LEI față de 38 miliarde in cele trei cin
cinale anterioare.

• Ca urmare a noilor Investiții alocate sănătății, capacitatea uni
tăților spitalicești s-a dublat față de anul 1965, ajungind la peste 
214 000 LOCURI.

• Printre cele mal noi și moderne edificii de sănătate, adevărate 
podoabe arhitectonice date în folosință în ultima vreme sau aflate 
în curs de finisare, în localități ce nu sînt reședință de județ, se numă- > 
ră cele din Rovinari, Calafat, Roșiori de Vede, Orăștie, Dorohoi, Adjud, 
Negrești-Oaș, Beclean și altele.

• La dispoziția cetățenilor se află peste 1 500 dispensare de între
prinderi ți peste 3 800 dispensare teritoriale în mediul urban și rural.

• Astăzi, în țara noastră, un medic revine la 475 LOCUITORI (față 
de 1 485 în 1945). lată un raport cu care puține țări din lume (inclusiv 
dintre cele mai dezvoltate, ca de pildă S.U.A., Franța, Canada, Japonia, 
Elveția) se pot mindri. Grăitoare este și evoluția personaldlui mediu sani
tar, ce a sporit numai, din 1965 de la 77 819 la peste 135 000 CADRE.

• In spiritul aceleiași orientări profund umaniste se înscriu și dreptul 
la refacerea forței de muncă și întreținerea sănătății, dreptul la odihnă 
garantat de lege ți asigurat prin existența unei puternice baze mate
riale ; peste 200 de stațiuni de odihnă ți tratament.

• Ca efect al marilor investiții alocate de la bugetul statului — 
peste 15 MILIARDE LEI - in ultimele două decenii capacitatea de ca
zare a stațiunilor de odihnă ți tratament a sporit de peste 4 ORI. Drept 
urmare, numai în 1988 circa 1,8 MILIOANE de oameni ai ^nuncii 
au beneficiat de ospitalitatea oferită de stațiunile de odihnă ți tra
tament.

• 'Corolarul tuturor preocupărilor pentru ocrotirea sănătății, de fapt 
al întregii activități pentru dezvoltarea economico-socială a țării și creș
terea bunăstării poporului, se reflectă tot într-o comparație statistică edi
ficatoare : în România antebelică durata medie a vieții a fost de 42 de 
ani ; in prezent ea este de aproape 70 DE ANI. Un ciștig de 28 DE ANI 
DE VIAȚA.
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UNIREA, UNITATEA A

supreme idealuri, mărețe împliniri
1989

„Din cele mai vechi timpuri, idealurile unirii, libertății și independenței au însuflețit permanent poporul 
român, constituind făclia ce a luminat, generație după generație, drumul spre dreptate, spre progres, spre o 
viață mai bună, liberă și demnă. Milenara noastră istorie este jalonată de nenumărate bătălii, de jertfe și sa
crificii fără seamăn pentru păstrarea ființei naționale, pentru apărarea drepturilor fundamentale alepoporului“.

NICOLAE CEAUȘESCU

„Dintr-o fintină izvoriți“...S-a spus cu indreptățire in epoca Unirii Principatelor că pe locuitorii acestora nimic nu ii despărțea, ci totul ii unea. îi uneau aceeași obirșie, aceeași limbă, același port și aceleași datini și obiceiuri, aceleași nevoi de soluționat. aceleași amenințări de preîntâmpinat, aceleași aspirații de realizat ; îi lega o istorie îndelungată, in decursul căreia anacronicul hotar de la Milcov — ca și altele ce brăzdau încă trupul neamului românesc — fusese practic înlăturat prin unitatea de gîn- dire și simțire a românilor, prin identitatea felului lor de a fi, prin trainicele și statornicele legături pe multiple planuri stabilite intre ei șl care făcuseră ca în întreg spațiul vechii Dacii să pulseze o viată materială și spirituală ce purta adine întipărită in însăși substanța sa pecetea forței de creație istorică a românilor. Și fiindcă totul îi unea pe români, idealul restaurării vechii Dacii n-a putut fi nicicînd întunecat de greutățile veacurilor, el trăind adine gravat in inimi și în cugete, lntărindu-se necontenit. Pe temelia lui. la îngemănarea secolelor al XVI-lea șl al XVII- lea, sub mîndrul sceptru al lui Mihai Viteazul, s-au șters practic fruntariile despărțitoare dintre fiii aceluiași neam, românul unindu-se cu românul, cum scria Nicolae Bălcescu. Marile puteri ale epocii, cărora edificarea imul stat românesc puternic le împiedica interesele expansioniste în aceste părți de lume, au intervenit împotriva Viteazului si a înfăptuirii sale. pierzindu-1 mișelește pe voievodul unificator ; și dacă atunci românii „au rămas săraci de dinsul", cum cu simțită durere scria cronicarul, și dacă Înfăptuirea lui s-a desfăcut la suprafață, adevărurile pe care se clădise aceasta n-au putut fi smulse din inimi. întreaga perioadă care a urmat conferin- du-le noi temeiuri, noi atestări de nezdruncinat. Chiar și atunci cînd împrejurările erau mai po
„Preferau a li se ridica viața 

decit a iscăli împotriva Unirii"Anii amintiți au reprezentat răstimpul unei impresionante confruntări între mișcarea unionistă. în cadrele căreia era înregimentat practic întreg poporul, și o mină de oameni ai trecutului care, inspăimintați de teama pierderii privilegiilor, orbiți de lumina viitorului, s-au pus in slujba forțelor externe ostile unirii. Era împotriva Unirii Principatelor, mai înainte de toate, imperiul Habsbur- gilor. Ca orice acaparator de pămînturi străine, acesta își vedea periclitate rapturile teritoriale realizate pe seama pă- mintului românesc prin făurirea. în imediata vecinătate a Transilvaniei și Bucovinei, a unui- stat românesc puternic, cu îndreptățite speranțe de viitor. De aceea, diplomația liabsburgică avertiza in concla- vurl internaționale că se simte 

trivnice, chiar și atunci cînd opresorii și neprietenii românilor păreau mai de neclătinat, in adincuri. in sufletul celor care „dintr-o fîntinâ au izvorît și cură", flacăra dorului de unitate continua să ardă ; cu statornicie, cu tenacitate. cu indîrjire, întemeiați pe dreptatea cauzei lor, românii au înlăturat pas cu pas piedicile din calea împlinirii idealului lor — unirea, fără de care nu erau de conceput nici dobîndirea independenței, nici progresul și propășirea poporului. Cu alte cuvinte, unirea devenise, ince- pind din prima jumătate a veacului al XIX-lea. o problemă vitală pentru români, „cheia boitei fără dte care s-ar prăbuși tot edificiul național", cum scria Mihail Kogălniceanu, „nodul gordian" ce trebuia neapărat dezlegat pentru mersul înainte, pentru asigurarea viitorului lor.Expresia cea mai înaltă a acestui imperativ istoric a reprezentat-o revoluția română de la 1848. Avindu-și originea in veacurile multe de lucrare a poporului român asupra sa însuși. revoluția a sintetizat supremele aspirații pe care le nutrea acesta, programul său unitar de luptă, demonstrînd că poporul român are în sine nebănuite resurse spre a-1 înfăptui ; desfășurarea evenimentelor revoluționare a arătat, deopotrivă, românilor că drepturile și dreptățile lor nu se pot dobindi în anticamera regilor și împăraților, ci numai prin acțiune și efort proprii, la temelia cărora să fie așezate abnegația, dăruirea patriotică, unitatea de voință ale poporului. Românii au înțeles mai profund ca oricînd că nu au de așteptat nimic de la bunăvoința marilor puteri. încurcate în complicatele ițe ale jocurilor lor de interese, ci că trebuie să impună puterilor ostile idealurilor românești dobîndirea și recunoașterea justelor lor drepturi, Este tocmai ceea ce au realizat românii în perioada postpașoptistă. cu deosebire în anii 1856—1859.

amenințată de aspirațiile românești. „pină în măduva oaselor" și. în consecință, pentru a se face Unirea Principatelor, „va trebui să se treacă peste trupul" imperiului. La rîndul său. Imperiul otoman vedea în înfăptuirea unirii țărilor-surori Moldova și Muntenia cel dinții pas spre independenta românilor și, prin aceasta, un exemplu de urmat pentru popoarele sud-dunărene aflate incă sub dominația sa. Cele două imperii și-au unit eforturile și și-au conciliat pozițiile in forurile Internationale ale epocii, pret.inzind acolo a ști mai bine decit românii care erau adevăratele nevoi și dorințe ale acestora ; ele au trecut apoi la grosolane ingerințe in viața politică internă a celor două țări române. La inspirația lor, acel mănunchi de oameni ai trecu

tului, putini la număr, dar tari incă prin întinderea averilor lor. prin pozițiile deținute în structurile instituționale ale Moldovei și Munteniei, au încercat din toate puterile să împiedice exprimarea voinței autentice a românilor, să nu lase să se facă auzite bătăile de inimă ale națiunii care erau „pentru unire și iarăși pentru unire", cum scriau într-o moțiune locuitorii Bacăului. Cu deosebire în anii 1856—1857, în Moldova, uneltirile antiunioniste ale unei camarile restrînse, înmănuncheate în jurul caimacanilor Balș șl Vogoride, au dobîndit accente paroxistice. De la guvern și pină la autoritățile județene, în posturi ei au numit doar pe acoli- ții lor. ce se pronunțau împotriva unirii ; au fost oprite orice manifestări unioniste și interzisă presa unionistă ; au fost închise scoli, fiind oprită pină și purtarea costumului national. Și ca de atîtea alte ori de-a lungul vremii, cei ce voiau a opri timpul in loc au adăugat măsurilor de forță insistente zvonuri, minciuni, defăimări. promisiuni ; toate menite să nască confuzii, să deruteze, să taie aripile speranței și încrederii. Micii proprietari erau, astfel, îndemnați să nu se înscrie în listele electorale pentru adunarea ad-hoc, în- trucît prin aceasta se urmărea punerea unor impozite pe terenurile agricole pe care aceștia le dețineau ; țăranilor li se promitea că dacă se vor împotrivi unirii vor fi împroprietăriți ; în diferite orașe ale
„Ziua cea mare a veacului"Aspirațiilor românilor marile puteri le-au răspuns însă doar cu jumătăți de măsură. Convenția de la Paris din vara a- nului 1858, recunoscînd în fond legitimitatea unirii, menținea în fapt, în multe privințe, stările de lucruri din trecut : doi domnitori, două guverne, două, adunări legiuitoare. Se dovedea încă o dată că pentru rezolvarea legitimelor sale deziderate poporul român trebuia să se sprijine numai pe sine însuși, să găsească el căile ducătoare la scop în complicatul hățiș politico-diplomatic al e- pocii. Iar poporul român a aflat aceste mijloace, desem- nînd mai întîi în Moldova, la 5 ianuarie 1859, ca domn un om nou la vremurile noi pe care le trăia țara, revoluționarul pașoptist Alexandru Ioan Cuza; reinnoind apoi, la 24 ianuarie, in Muntenia alegerea aceluiași domnitor. Au fost victorii strălucite ale spiritului national, ale voinței generale de a clădi trainice temelii viitorului poporului român.Izbînzile de la 5 și 24 ianuarie 1859 aparțin, înainte de toate, maselor populare, care s-au aflat în prim-planul scenei politice în tot acest răstimp. Și dacă la Iași, entuziasmul miilor de oameni, localnici sau veniți de prin ținuturi, a confirmat faptul că opțiunea a- dunării elective era aceeași cu vrerea celor mulți. la București, masele de orășeni și țărani sosiți de prin județele limitrofe au reprezentat forța care a impus și chezășuit o votare în 

Moldovei se răspîndea zvonul că în Muntenia, pronunțîndu-se toți locuitorii pentru unire, o oaste otomană a intrat în țară, ocupînd Bucureștii, și că dacă Moldova va face la fel și aici vor intra trupe de ocupație.Ce este drept, în aceste zvonuri existau și adevăruri. Da, costumul național era un autentic propagandist unionist pentru că era același în Moldova, în Muntenia, în Transilvania, fiind al unuia și aceluiași popor. Da. și în Muntenia, ca și în Moldova, toți locuitorii vedeau deschizîndu- se prin unire calea unui viitor mai bun pentru țară, pentru ei. de aceea, așa cum spuneau cei mai dirji dintre țăranii moldoveni emisarilor ce colindau ținuturile spre a aduna semnături pe o petiție împotriva Unirii. ei „preferau a li se ridica mai bine viata decit a iscăli".Izbindu-se ca de un zid de granit de hotărîrea nestrămutată a poporului. mașinațiunile antiunioniste s-au sfârimat. do- vedindu-se de inspirație străină și contrarii aspirațiilor românești ; adunările ad-hoc ale Moldovei și Munteniei, alese în toamna lui 1857, au constituit o expresie a voinței generale a poporului, iar hotărîrile lor solemne au arătat că unica dorință a românilor — „aceea hrănită de toate generațiile trecute. aceea care este sufletul generației actuale, aceea care, împlinită, va face fericirea generațiilor viitoare" — este Unirea Principatelor într-un singur stat 
consens cu aspirația unirii. Zile în șir, mii și mii de oameni, lucrători, țărani, funcționari, au înconjurat sediul Adunării e- lective bucureștene, anihilind orice manevre ale căimăcăniei reacționare, făcînd să triumfe principiul Unirii ; deputății majorității reacționare au trebuit să se conformeze alegerii propuse de minoritatea unionistă, care avea alături umărul de nădejde al celor mulți. Și astfel, cind la 24 ianuarie 1859, s-a făcut votarea, toate cele 64 de voturi purtau înscris pe ele a- celași nume, numele lui Alexandru Ioan Cuza. Și întocmai ca și la Iași bucuria populară a fost nemărginită, 24 ianuarie 1859 fiind cu dreptate socotită „ziua cea mare a veacului".Biruințele de la 5 și 24 ianuarie 1859 se datorează, totodată, acțiunii pline de dăruire a unei generații de oameni politici . și cărturari cu mare dragoste de țară și neam, care a știut să găsească în păienjenișul relațiilor internaționale ale epocii cele mai potrivite soluții pentru reușita cauzei românești. Adine cunoscători ai vrerilor poporului, încrezători în puterile și capacitățile acestuia, ei au condus poporul spre biruință, făcînd să se înscrie pentru totdeauna în cartea veacurilor ziua de 24 ianuarie 1859 ca temelie a dezvoltării moderne a țării.Un martor ocular, prezent în Adunarea bucureșteană în momentul istoricului său vot, își amintea că pe biletele de vo

tare, alături de numele lui Alexandru Ioan Cuza, mulți deputați au adăugat urări, precum „spre mărirea patriei, spre fericirea românilor". Era semn limpede că de actul politic pe care tocmai îl înfăptuiau, pa- trioții cei mai luminați ai vremii legau împlinirea altor supreme idealuri românești. Iar timpul a confirmat pe deplin aceste speranțe. Intr-o perioadă istoricește scurtă s-a realizat modernizarea structurilor instituționale, s-au înfăptuit ample reforme economice și sociale, a sporit forța economică a țării, s-au dezvoltat cu pași mari știința. învățămîntul, cultura. Cu fermitate, cu stăruință, noul stat a reușit să desfacă, treptat, „nod cu nod", cum s-a spus în epocă, legăturile nefi
Partidul Comunist - stegar 
al luptei pentru libertatea 

și integritatea patrieiIn noua etapă in care a pășit atunci țara s-au putut pune mai bine in valoare energiile creatoare ale poporului român, strădaniile sale fiind concentrate înspre consolidarea noilor realități politice, a statului național unitar, dezvoltarea mai accentuată a forțelor de producție, recuperarea rămineri- lor în urmă ; s-au realizat profunde reforme economice și sociale, iar lupta forțelor revoluționare, progresiste, democratice ale societății, în frunte cu clasa muncitoare, a cunoscut un puternic avînt, o continuă radicalizare, în consens cu marile comandamente ale epocii. In acest context, un eveniment de însemnătate istorică l-a constituit făurirea Partidului Comunist Român, forța cea mai înaintată, de pe eșichierul vieții politice națiohale'. Stegar dlrz și clarvăzător al luptei pentru împlinirea aspirațiilor vitale ale oamenilor muncii. Strîns legat de realitățile românești. partidul a inițiat și condus ample bătălii revoluționare, dovedind prin cuvînt si faptă că este ființă din marea ființă a poporului, ilustrîndu-și capacitatea de a organiza și mobiliza ample forte sociale in lupta pentru înlăturarea orin- duielilor întemeiate pe inegalitate și asuprire. în istoria tării vor rămine înscrise cu nepieritoare slove marile bătălii. organizate și conduse de partid, împotriva fascismului și a războiului, pentru salvgardarea unor cuceriri de seamă ale poporului, precum independența și integritatea patriei, grav periclitate de politica agresivă și revanșardă a statelor fasciste și revizioniste. In pofida condi
Unitatea socialistă a poporului 

-înfăptuire istoricăProcesul Istoric al revoluției și construcției socialiste în România a probat capacitatea politică a Partidului Comunist 

rești ce ÎI mai uneau cu Imperiul otoman. Ca o încununare a acestor eforturi, la 9 Mai 1877, România și-a proclamat independența deplină, pe care a pecetluit-o cu grele jertfe pe cimpurile de luptă ale războiului ruso-româno-otoman. Patru decenii mai tîrziu, în urma altor grele și eroice sacrificii,, poporul român și-a încununat îndelungata sa luptă națională printr-o nouă și măreață victorie : făurirea statului național unitar român. A fost un strălucit triumf al dreptății istorice, ilustrînd cu putere adevărul că legitimele aspirații ale popoarelor nu pot fi înăbușite ia nesfîrșit, că mai devreme sau mai tîrziu lupta lor se încheia printr-o binemeritată biruință.

țiilor grele în care acționa, partidul a aflat drumul drept spre inima poporului, chemînd la hotărîtă și susținută împotrivire față de fascism, activi- zînd în sens militant antifascist largi pături sociale, organizînd ample demonstrații cu impresionantă rezonanță internațională, făurind și sudînd la scară națională structurile unei vaste șt puternice mișcări cu caracter antifascist și antirevizionist. Un memorabil moment al acestei lupte aspre l-a reprezentat impunătoarea manifestație antifascistă și antirăzboinică de la 1 Mai 1939, in pregătirea și desfășurarea căreia s-au ilustrat cu putere înaltele calități mo- ral-politice, revoluționare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, ale tovarășei Elena Ceaușescu, care au avut o contribuție e- sențială lâ obținerea acestei strălucite biruințe politice a partidului comunist.Experiența acumulată de partid în deceniul al IV-lea în lupta antifascistă avea să fie fructificată și ridicată pe un plan superior în anii războiului hitle- rist, cînd prin susținutele eforturi ale partidului s-a realizat unitatea de acțiune a forțelor progresiste, democratice, antifasciste ale țării pe o platformă comună de luptă, ceea ce a chezășuit victoria revoluției de e- liberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, declanșată în August 1944. S-a inaugurat atunci un proces revoluționar de o, adîncime și o anvergură fără precedent, în cadrul căruia a fost înlăturată orînduirea capitalistă, treeîn- du-se la edificarea societății noi, socialiste.

Român de a aplica în mod creator principiile teoriei revoluționare la realitățile istorice și condițiile concrete ale desfășu

rării procesului revoluționar in țara noastră, de a uni toate forțele naționale pentru apărarea intereselor supreme ale întregului popor, pentru libertatea și independența patriei. Acesta este spiritul în care societatea noastră a înfăptuit durabil în acești ani unitatea nouă, socialistă a întregului popor. Realitate vie a societății românești contemporane, condiție esențială a forței și trăiniciei tuturor realizărilor noastre, unitatea de voință și aspirații a întregului popor probează la scara istoriei realismul și justețea politicii promovate de partidul nostru, capacitatea sa de a mobiliza, organiza și conduce energiile creatoare ale poporului In opera istorică de edificare a noii societăți.în dezvoltarea soclal-eco- nomică a României, Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român a deschis o etapă nouă, de mari șl durabile transformări. Caracteristica acestei perioade este sintetizată în gradul cel mai înalt de perspectiva dinamică asupra procesului construcției socialiste, de continuitatea și consecventa politicii partidului de înfăptuire a unor mutații calitative în toate domeniile de activitate, de abordarea curajoasă, realistă a problemelor complexe ale devenirii socialiste în strînsă legătură cu cerințele progresului eco- nomico-social contemporan. întregul nostru popor asociază cu legitimă mindrie realizările a- cestor ani cu activitatea neobosită și cutezanța revoluționară ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ale cărui gin- dlre vizionară și activitate politică dinamică, ale cărui remarcabile calități de militant revoluționar și conducător politic au exercitat o puternică influență asupra Întregii opere constructive care s-a înfăptuit in acești ani. într-o perioadă scurtă la scara istoriei, țara noastră a parcurs mai multa etape de dezvoltare. înfăptuind, în toate domeniile vieții materiale și spirituale, transformări ce i-au schimbat profund înfățișarea. S-au ridicat mari obiective industriale în toate județele țării, au fost finalizate mari obiective de investiții, se află în curs de înfăptuire programul de realizare a unei a- griculturi moderne, de înalt randament, se afirmă puternic rolul științei ca forță motrice a progresului contemporan.înfățișarea de azi a țării, dinamismul fără precedent al întregii vieți economice și sociale probează în mod concludent că anii care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului sînt anii unor profunde și durabile transformări in viața materială și spirituală a societății noastre, ani de muncă eroică și de realizări exemplare ce au intrat pentru totdeauna în conștiința poporului român sub semnul distinctiv al unei 

epoci de un puternic dinamism revoluționar.Unitatea de voință și aspirații a tuturor claselor și categoriilor sociale, a tuturor fiilor țării, afirmarea conștiinței sociale noi, socialiste, a unității întregului popor in jurul partidului constituie fără îndoială unele din marile înfăptuiri istorice ale anilor socialismului. Societatea românească se prezintă astăzi mai puternică și mai unită în jurul partidului, al valorilor și idealurilor socialismului, hotărîtă să înfăptuiască neabătut programele de progres economic și social adoptate de Congresul al XIII-lea și de Conferința Națională ale partidului, orientările cuprinse în tezele pentru cel de-al XIV-lea Congres al partidului.Este In același timp un adevăr probat cu putere de experiența societății noastre în a- cești ani că ceea ce se realizează astăzi prin munca întregului nostru popor in dezvoltarea economică și socială a țării reprezintă singurul factor în măsură să confere un conținut nou și o bază trainică suveranității și independenței naționale, să asigure posibilități mereu mai largi de manifestare a capacității creatoare a poporului nostru, de afirmare plenară a României in rindul țărilor lumii. Se poate afirma cu deplină întemeiere că locul pe care România îl ocupă azi între națiunile lumii se datorează muncii eroice a întregului popor. in deplină unitate, sub conducerea partidului, eforturilor creatoare ale tuturor fiilor patriei pentru împlinirea aspirațiilor lor comune de progres șl bunăstare.în aceste zile de Ianuarie a- nlversar, partidul și poporul aduc un fierbinte omagiu îndelungatei șl rodnicei activități revoluționare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Republicii, pentru întreaga sa operă teoretică și practică ce dinamizează energiile creatoare ale întregii societăți pe calea edificării socialismului șl comunismului, pentru tot ceea ce a făcut și face pentru afirmarea aspirațiilor perene do unitate, libertate și independență ale poporului nostru.Sărbătorind la 24 ianuarie unul din evenimentele cruciale ale istoriei naționale, întreaga noastră societate, unită în jurul valorilor și aspirațiilor ce-i călăuzesc afirmarea sa liberă și independentă, unită in jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, iși afirmă hotărîrea de a munci fără precupețiră pentru Înfăptuirea programelor de dezvoltare economică și socială a patriei, pentru continua înflorire și prosperitate ale României socialiste.
Silviu ACHIM 
Ioan STANESCU

(Urmare din pag. I)sale legitime, că unirea tuturor forțelor social-politice ale unei comunități naționale îi dă acesteia tăria necesară pentru a se impune în fața forțelor ostile, indiferent de puterea și mărimea acestora. Unirea Principatelor a pus temelia statului român modern, a nucleului viitorului stat național unitar român, făurit la 1 Decembrie 1918.Statul român, realizat prin unirea Moldovei și Munteniei, a dat cadrul politic necesar declanșării eforturilor de modernizare, proces intirziat și el de exploatarea bogățiilor românești de către marile puteri dominatoare sau ocupante ale teritoriului național. Politica de reforme, promovată de Alexandru Ioan Cuza, a abolit o serie de structuri feudale anacronice, deschizind astfel calea dezvoltării noilor relații de producție capitaliste și a lărgirii participării populației țării la viata politică. Mai presus de toate, domnul Unirii a fost preocupat de pregătirea condițiilor pentru împlinirea celorlalte două deziderate cruciale ale românilor : independența de stat deplină și desăvirșirea unității naționale.Prin acțiuni curajoase de sprijinire a mișcărilor revoluționare și de eliberare națională a popoarelor subjugate din cele trei imperii multinaționale limitrofe, Cuza Vodă a intenționat să slăbească presiunea exercitată de aceste mari puteri asu

pra statului român modern apărut pe harta Europei și să pregătească unirea Transilvaniei în cadrul instituțional românesc de stat. Opac, așa cum fusese și în timpul revoluției din 1848, la aspirațiile de unitate și libertate ale românilor, L. Kossuth avertiza, din exilul său, că domnul român „are ochii îndreptați asupra Transilvaniei și Banatului. în mod repetat, el (Cuza n.n.) a declarat in fața consulului francez Place și a consulului italian Strambio că el (...) nu putea renunța niciodată la Transilvania". Intențiile domnului erau în perfectă concordanță cu simțămintele opiniei publice românești. Așa cum mărturisea un observator contemporan, în statul român „nici femeile, nici copiii" nu doreau altceva decit unirea Transilvaniei cu România.Unirea de la 24 ianuarie 1859 a fost considerată, atit de către români, cit și în Europa, drept un pas decisiv în direcția obținerii independenței de stat absolute. Un diplomat belgian a remarcat corect că dubla alegere echivalează cu Unirea Principatelor, iar aceasta înseamnă independența lor. Cuza Vodă însuși a întreprins demersuri pentru a obține recunoașterea independenței statului român, dar, in același timp, a luat măsuri pentru reorganizarea și modernizarea armatei in vederea confruntării cu Imperiul otoman, în cazul cînd acesta nu era dispus să accepte lichidarea ultimelor vestigii ale suzerani

tății otomane. Reformele militare ale lui Cuza, continuate și amplificate în anii următori, s-au întemeiat pe principiul fundamental al „națiunii armate", adică al mobilizării întregului potențial uman și material al țării în situația unui conflict armat. Oastea permanentă urma să fie sprijinită de formațiuni populare de luptă, astfel ca toți cei în rrXsură să
Strălucită izbîndă a luptei maselor

poarte armele să poată participa la nevoie la efortul de dobîndire a independenței de stat depline. Conceptul de „națiune armată", in care generația de luptători revoluționari pașoptiști și de făuritori ai României moderne a văzut mijlocul cel mai eficient de apărare a libertății patriei, se înscrie vechii tradiții a „oastei celei mari", a războiului întregului popor pentru apărarea patriei, așa cum el fusese practicat de geto-daci, daco-romani și români. Cînd în 1875 s-a declanșat noua fază a problemei orientale, România era pregătită să determine recunoașterea statutului său politic de stat de sine stătător, cu drepturi și puteri depline. Ea a proclamat independenta la 

9 Mai 1877 și a consolidat-o prin biruințele armatei sale împotriva forțelor otomane de pe teatrul de operații din Balcani.Pasul următor, care se impunea de la sine, era acela al desăvîrșirii unității naționale. încă în februarie 1859, deci îndată după unirea din 24 ianuarie. Vasile Alecsandri i-a spus împăratului Franței, Napoleon al

III-lea, arătînd frontierele statului român, precum și provinciile românești aflate sub stăpînire străină : „Vedeți, sire, cit e de întinsă adevărata Românie și ce regat important ar putea constitui cu ale sale 9 000 000 de români dacă Providența ar realiza visurile și aspirațiile lor".Unirea tuturor românilor într-un singur stat era un deziderat firesc pentru că exigențele obiective ale istoriei cer ca o națiune să trăiască în frontierele propriului stat național. In slujba realizării acestui obiectiv au fost puse toate energiile națiunii române după înfăptuirea actului de la 24 ianuarie 1859 : „Micii uniri" trebuia să-i urmeze inevitabil „Marea Unire". Ca și cea din 

1859, Marea Unire din 1918 a fost și ea „actul energic al întregii națiuni române", care a luptat și singerat pentru a vedea abolită dominația străină asupra unor părți ale pămîn- tului românesc, smulse prin forță stăpînilor lor adevărați — românii. Statul național unitar român s-a făurit prin unirea teritoriilor locuite de români și menținute cu forța 

sub stăpînirea imperiilor vecine. Act legitimat de istorie. Marea Unire a fost continuarea firească a procesului multisecular de creare a 'cadrului politico-teritorial și instituțional necesar dezvoltării poporului român, proces în a cărui desfășurare unirea din 1859 a marcat o etapă hotări- toare.Prin constituirea statului român modern s-a asigurat accelerarea ritmului de dezvoltare economică, sporirea potențialului industrial al țării, ceea ce a avut drept consecință creșterea numeroasă a clasei muncitoare, a acelei forțe social-politice chemate să joace un rol de maximă însemnătate în destinele societății românești, în. angajarea ei pe făgașul 

edificării socialismului șl comunismului în tara noastră.Făurirea Partidului Comunist Român, in anul 1921, adică îh perioada imediat următoare Marii Uniri din 1918, a dat clasei muncitoare forța conducătoare, care, contlnuînd în forme superioare partidul politic revoluționar creat în 1893, i-a permis să se manifeste drept clasa socială cu cea mai mare capacitate de înnoire structurală a societății românești, de percepere a necesităților și aspirațiilor acesteia și de înfăptuire a lor. Partidul Comunist Român a fost prima organizație politică din România care a chemat la luptă pentru apărarea independenței naționale și Integrității teritoriale a țării, amenințate de politica statelor fasciste și revizioniste, în frunte cu Germania hitle- ristă. Comuniștii români au militat consecvent pentru unirea tuturor forțelor patriotice, antifasciste și democratice ale țării și, din inițiativa și sub conducerea lor, s-a creat in vara anului 1944 Blocul Național Democratic, expresia organizatorică a unității de voință și luptă a națiunii române, care prin revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, izbucnită la 23 August 1944, a pus capăt dominației naziste și a alăturat România coaliției antihitleriste.Actul istoric de la 23 August 1944 a inaugurat un proces revoluționar de ample și profunde transformări, în a cărui desfășurare Con

gresul al IX-leâ al Partidului Comunist Român a deschis „Epoca Nicolae Ceaușescu", epocă a celor mai impunătoare și durabile ctitorii din întreaga noastră istorie. a celei mai trainice unități moral-politice a poporului român. Solida coeziune a națiunii române a fost un factor de prim ordin in succesul politicii de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, de promovare curajoasă a principiilor de apărare a independenței și suveranității naționale. Unit în jurul Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, poporul român a asigurat, prin munca sa eroică, progresul general al țării, construirea unor mărețe obiective în toate domeniile de activitate, care au dat României socialiste o industrie puternică, o agricultură în plină dezvoltare, remarcabile realizări științifice și culturale, un prestigiu internațional cum nu a cunoscut nicicînd în trecut.Ca in toate momentele cardinale ale multimilenarei noastre Istorii, și astăzi grandioasele înfăptuiri ce poartă efigia „Epocii Nicolae Ceaușescu" s-au născut din efortul solidar al poporului nostru, pentru că întocmai ca la 24 ianuarie 1859, de fiecare dată, cînd este vorba de interesele supreme ale patriei, de libertatea și progresul ei, națiunea română își mobilizează exemplar energia, forțele pentru a înfăptui prin ea însăși comandamentele istoriei.
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MOBILIZATOARE CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ OET A P. C. R.

CĂTRE TOATE ORGANIZAȚIILE JUDEȚENE DE PARTID 
SI A MUNICIPIULUI BUCUREȘTICu îndreptățită mindrie patriotică pentru prefacerile fără precedent ce au avut loc pe pămintul scumpei noastre patrii în acești ani glorioși, care au schimbat din temelii înfățișarea tării și viata poporului, cu cele mai alese simțăminte de adîncă recunoștință si înaltă prețuire, comuniștii, toti oamenii muncii din județul Olt, asemenea întregului nostru partid si popor, aduc, cu prilejul apropiatei aniversări a zilei de naștere și a peste 55 de ani de activitate revoluționară, un vibrant omagiu tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, cel mai iubit fiu al națiunii noastre, erou între eroii neamului. ctitorul României moderne, personalitate de înalt prestigiu a lumii contemporane. a mișcării comuniste și muncitorești. eminent ginditor si om politic, a cărui monumentală operă teoretică și pilduitoare activitate practică revoluționară au făurit, în mod hotăritor. un nou destin, socialist, tării.Puternic însuflețiți de strălucitul exemplu de viată si muncă revoluționară pe care ni-1 oferă, de activitatea prodigioasă pe care o desfășoară în fruntea partidului si statului, de cutezanța gîndirii si faptei sale, puse neabătut in slujba partidului, tării șl Îioporului. a cauzei socialismului și păcii n. lume ne angajăm să nu ne precupețim eforturile pentru a înfăptui neabătut politica Înțeleaptă, internă și externă a partidului și statului nostru, al cărei promotor strălucit este secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu.In Întreaga noastră activitate vom avea, de asemenea, drept exemplu, pilduitoarea activitate desfășurată de tovarășa Elena Ceaușescu. strălucit om politic si savant de largă recunoaștere internațională, care, actionind cu înțelepciune si pasiune revoluționară in conducerea partidului și statului. își aduce o contribuție hotărîtoare la elaborarea și înfăptuirea politicii noastre interne și externe, la înflorirea multilaterală a patriei, la dezvoltarea tot mai puternică a științei, invătămîntului si culturii, 

ca factori importanți al progresului general al României.Actionind in spirit revoluționar, cu înaltă dăruire patriotică pentru înfăptuirea neabătută a istoricelor hotărîri adoptate de Congresul al XlII-lea și Conferința Națională ale partidului, oamenii muncii din județul Olt au obținut in 1988 rezultate importante în toate domeniile de activitate, în dezvoltarea puternică a forțelor de producție. a stiintei. invătămîntului și culturii.Cultura Plan kg/ha Angajament kg/ha Procent fată de planGrîu 6 160 6 410 104Orz 6 770 7 500 110Porumb știuleți 18 600 21 000 113Floarea-soarelui 3 300 3 600 109Sfeclă de zahăr 66 460 70 000 105Soia 3 380 3 500 104Legume 31 840 40 000 125

Prin sporirea producțiilor medii și totale, vegetale șl animaliere, vom livra statului, suplimentar, următoarele cantități de produse :Produsul U.M. Angajament Procent față de planGrîu mii tone 20,5 104Porumb mii tone 97,5 113Floarea-soarelui mii tone 12,3 109Soia mii tone 4,0 101Sfeclă de zahăr mii tone 50,0 105Legume mii tone 35,0 110Carne mii tone 2,71 104Lapte de vacă mii hl 35,9 103Lină tone 12,0 101Ouă mii. buc. 6,8 106

Acordînd o atenție, deosebită i dezvoltării mal accentuate a zootehniei vom realiza următoarele efective de animale și păsări tSpecia și categoria U.M. Plan Angajament Procent față de planBovine total mii cap. 239,45 246,60 103Vaci și junincl mii cap. 84,8 88.2 104Porcine total mii cap. 554,00 592,80 107Scroafe mii cap. 43.30 47,60 110Ovine șl caprine mii cap. 664,40 691,00 104Păsări ouătoare mii cap. 3170,00 3 340,20 106

COMITETUL JUDEȚEAN OLT 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ IALOMIȚA A P.C.R.
CĂTRE TOATE ORGANIZAȚIILE JUDEȚENE DE PARTID 

SI A MUNICIPIULUI'BUCUREȘTI

Pentru transpunerea în fapt ■ acestor angajamente vom întreprinde următoarele acțiuni :
în sectorul producției vegetalePotrivit prevederilor Programului național de îmbunătățiri funciare și de creștere a potențialului productiv al pămlntu- lui, se va acționa pentru extinderea amenajărilor de irigații cu încă 90 000 ha, executarea de lucrări de desecare pe 78 000 ha, de eliminare a excesului temporar de umiditate pe 91 000 ha și de combatere a eroziunii solului pe 22 000 ha. De asemenea, se va acționa in vederea corectării acidității solului pe 48 000 ha, fertilizării cu gunoi de grajd a 51 000 ha și executării lucrărilor de scarificare și afinare a solului pe 121000 ha. Vom asigura creșterea suprafeței agricole și arabile a județului cu 2 300 ha.Dezvoltînd și generalizînd experiența acumulată in județ, vom asigura îmbunătățirea zonării culturilor, a structurii de soiuri și hibrizi, folosind numai semințe din categorii biologice și verigi de înmulțire superioară.In vederea realizării și depășirii producțiilor planificate, organele și organizațiile de partid, consiliile populare, organele agricole, consiliile unice agroindustriale de stat și cooperatiste, specialiștii, toți lucrătorii ogoarelor vor acționa cu exigență pentru executarea la timp și de calitate a lucrărilor cuprinse in tehnologia specifică fiecărei culturi, acordînd o mai mare atenție pregătirii terenului și insămințărilor. executării lucrărilor de întreținere a culturilor. realizării densității optime a plantelor la ha, folosirii cu eficientă maximă a Îngrășămintelor organice și chimice, exploatării raționale a sistemelor de irigații, recoltării la timp si fără pierderi.Prin introducerea și extinderea progres, sului tehnic în agricultură, aplicarea rezultatelor cercetării științifice în acest domeniu și folosirea la întreaga capacitate a bazei tehnico-materiale și forței de muncă, vom imprima un puternic dinamism în e- voluția producției agricole, realizînd în loturi demonstrative producții medii la hectar de 9—10 tone griu și orz pe suprafața de 13 000 ha, 30 tone porumb știuleți pe suprafața de 8 000 ha, 90 tone sfeclă de zahăr pe suprafața de 1 500 ha, 4 400 kg floarea-soarelui pe suprafața de 5 000 ha și 4 500 kg soia pe suprafața de 6 600 ha.O atenție deosebită vom acorda îndeplinirii programului de producere a celo- peste 60 000 tone legume extratimpurii șl timpurii. In acest sens, acționăm pentru buna organizare și desfășurare a activități In sere și solarii, precum si pentru realizarea culturilor legumicole anticipate. în ogor propriu și intercalate în vii. livezi și porumb, pe toate suprafețele și in structura stabilită prin plan. 

în ridicarea nivelului de trai material si spiritual.Prezenta. în repetate rînduri. a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. și a tovarășei Elena Ceaușescu în județul nostru, orientările, indicațiile si sarcinile trasate, ajutorul nemijlocit si permanent primit pentru îndeplinirea mărețelor obiective ce ne stau în fată au fost hotărîtoare pentru întreaga activitate economică și socială a județului.Actionind cu hotărîre. cu patos revoluționar pentru a răspunde prin fapte înaltei cinste si onoarei făcute organizației noastre județene de partid prin acordarea de două ori consecutiv a titlului de „Erou al Noii Revoluții Agrare", distincție atribuită și unui însemnat număr de unități, în anul 1988 in agricultura județului s-au obținut importante realizări, comuniștii, toti oamenii muncii aducindu-și o contribuție sporită la înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare, la satisfacerea nevoilor economiei naționale și ale populației cu produse agroalimentare. Pe ansamblul agriculturii județului au fost obținute in medie la hectar 6 136 kg grîu. 7 104 kg orz, 15 742 kg porumb știuleti, peste 39 tone legume.Ca urmare, au fost livrate la fondul centralizat al statului peste 1,5 milioane tone cereale. 320 mii tone legume, precum șl însemnate cantităti de floarea-soarelui. sfeclă de zahăr, fructe și struguri.In dorința fermă de a lntîmpina cu realizări de seamă cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională. antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIV-lea al partidului, organizația județeană Olt a Partidului Comunist Român adresează tuturor organizațiilor județene de partid, tuturor oamenilor muncii din agricultură o vibrantă chemare la întrecere pentru depășirea sarcinilor de plan din domeniul agriculturii, pentru obținerea celei mai mari producții agricole din istoria tării.Hotărîti să acționăm in lumina ideilor de excepțională valoare teoretică și practică cuprinse în magistrala Expunere a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. la marele forum democratic din noiembrie 1988 — program de muncă și acțiune revoluționară al partidului, ai întregului popor, ne asumăm următoarele angajamente :Printr-o preocupare susținută pentru dezvoltarea intensivă a producției vegetale, ne propunem să realizăm in anul 1989 pe Întreaga suprafață următoarele producții medii la hectar :

în sectorul 
producției zootehniceIn vederea îndeplinirii și depășirii sarcinilor de plan privind livrările la fondul de stat, în atenția organelor și organizațiilor de partid, consiliilor populare, organelor agricole, consiliilor unice agroindustriale de stat și cooperatiste și a conducerilor unităților agricole va sta asigurarea tuturor condițiilor materiale, organizatorice șl tehnice necesare creșterii efectivelor și producțiilor animaliere. Cu deosebire vom urmări :— realizarea unei natalități de 87 la sută la bovine, 109 la iută la ovine în I.A.S. și de 105 la sută în C.A.P. și obținerea, in medie, de la fiecare scroafă a 19 purcei în unitățile de stat și 17 in cooperativele agricole ;— ameliorarea pășunilor și fînețelor naturale, îmbunătățirea compoziției floristice prin insămințarea și supraînsămlnțarea a peste 6 400 ha ;— realizarea la nivelul necesarului a furajelor in structura și sortimentele prevăzute pentru fiecare specie și categorie de animale, asigurindu-se obținerea a 10 000 unități nutritive la ha prin mărirea ponderii suprafețelor cultivate cu leguminoase perene la peste 80 la sută și obținerea de recolte sporite la toate culturile furajere ;— folosirea în continuare cu maximă e- ficientă a tuturor resurselor locale de furaje, în special a grosierelor, care se vor administra în hrana animalelor numai după îmbunătățirea calității lor prin a- monizare, drojduire, saramurare, tocare, in amestec cu urocel și lactosil etc. ;— crearea unor condiții optime de adă- postlre șl furajare, extinderea creșterii a- nlmalelor în tabere de vară, îmbunătățirea asistenței sanitar-veterinare, în scopul realizării efectivelor, prevenirii îmbolnăvirilor și a pierderilor de animale, sporirii producțiilor medii și a greutății de livrare ;— îndeplinirea întocmai a sarcinilor ce ne revin din programele speciale privind dezvoltarea sericiculturii, apiculturii, pisciculturii și creșterea iepurilor de casă.

în sectorul de 
mecanizare a agriculturiiStațiunile pentru mecanizarea agriculturii și întreprinderile agricole de stat vor asigura repararea la timp a mijloacelor mecanice din dotare, întreținerea și exploatarea cu maximum de randament a acestora, astfel incit să se asigure realizarea în medie pe tractor a peste 2 400 ore funcționare, precum și executarea la timp și la un nivel calitativ superior, cti un 

consum redus de carburanți și lubrlfianțl, a tuturor lucrărilor.Se va acționa ferm pentru extinderea șl generalizarea utilizării agregatelor complexe, care să execute mai multe lucrări pe aceeași suprafață la o singură trecere, pentru respectarea cu strictețe a normativelor in vigoare și îmbunătățirea a- cestora în așa fel încît fiecare stațiune pentru mecanizarea agriculturii să realizeze o eficiență sporită.Se vor produce și recondiționa in atelierele proprii un volum sporit de piese de schimb necesare reparării utilajelor agricole, în așa fel ca ponderea acestora să ajungă la 70 la sută din valoarea totală a pieselor folosite.In peste 60 la sută din unitățile din agricultură vor fi amenajate în acest an obiective energetice pe bază de energii necon-Produsul U.M. Angajamentul față de plan Procent fată de planCarne total tone 233,7 104din care :— taurină tone 182,0 103— porcină tone 5,0 101— ovină tone 6,0 101— pasăre tone 40,7 107Legume tone 1 500.0 105Lapte de vacă mii hl. 6 103Lapte de oaie mii hl. 1 * 107Ouă mii buc. 900 107Lină ■ tone 20 105In scopul realizării acestor obiective, gospodăriile populației vor fi sprijinite cu semințe și material săditor, efectuarea mecanizată a lucrărilor de bază ale solului, asistență tehnică șl sanitar-veterinară.
, ★In vederea cointeresării oamenilor muncii pentru sporirea producției vegetale și animale, în toate unitățile agricole se va organiza activitatea de producție și retribuire a muncii pe principiile acordului global.Pentru creșterea substanțială a producțiilor vegetale și animale, un accent deosebit vom pune pe activitatea de cercetare științifică și pe promovarea operativă in practică a celor mai valoroase rezultate ale cercetării. In cele două stațiuni de cercetare agricole existente in județ se va urmări permanent realizarea obiectivelor din temele de cercetare, vor fi efectuate experiențe integrate privind selecția și ameliorarea de soiuri și hibrizi de Înaltă productivitate, rezistente genetic la secetă, boli și dăunători, producerea de material semincer din categorii biologice superioare.Organele și organizațiile de partid, organele de conducere colectivă din unitățile agricole vor acționa ferm pentru mai buna organizare a producției și muncii, folosirea mai eficientă a fondului funciar, a întregii baze tehnico-materiale existente, precum și a forței de muncă, Întărirea democrației muncitorești, revoluționare, creșterea spiritului de ordine și disciplină, a responsabilității cadrelor de conducere, specialiștilor și celorlalți lucrători din agricultură pentru obținerea unor producții ridicate.Se va acționa cu toată hotărîrea pentru creșterea eficienței economice și rentabilizarea tuturor unităților agricole, prin aplicarea fermă a principiilor mecanismului economico-financiar. ale autoconduceril și autofinanțării.

îndeplinindu-șî o Îndatorire de onoare, comuniștii, toti oamenii muncii din județul Ialomița aduc, și pe această cale, un fierbinte omagiu și își exprimă deplina lor recunoștință față de activitatea neobosită, revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu, strategul și constructorul economiei moderne românești, ilustrul om politic al vieții internaționale contemporane, căruia, cu prilejul aniversării zilei de naștere, 11 urăm din adîncul inimii ani multi, cu sănătate și putere de muncă, pentru a înălța România socialistă pe noi culmi de progres și civilizație, spre binele și fericirea întregului nostru popor.De personalitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, se leagă indisolubil toate realizările remarcabile de pină acum, mai ales în perioada care a trecut de la al IX-lea Congres al partidului : ritmul fără precedent de industrializare, modernizarea agriculturii, creșterea rolului științei și tehnicii în perfecționarea tuturor structurilor sociale, ridicarea gradului de civilizație, a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor.Intruchipind idealurile de progres șl bunăstare ale națiunii noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu, erou între eroii neamului, revoluționar încercat, patriot înflăcărat, a deschis, prin gindirea sa cutezătoare. noi orizonturi de dezvoltare a României socialiste, a elaborat și fundamentat o politică mereu deschisă Înnoirilor privind edificarea noii societăți.Aplicînd ferm în viață hotărîrile istoria ce ale Congresului al XlII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, bucu- rîndu-ne de sprijinul multilateral șl permanent pe care secretarul general al partidului 11 acordă județului nostru, asemenea tuturor județelor țării, și beneficiind de indicațiile și îndrumările de înaltă competență ale tovarășei Elena Ceaușescu privind introducerea in producție a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii agricole, colectivele de oameni ai muncii din județul Ialomița, sub conducerea organizațiilor de partid, au Încheiat anul 1988 cu rezultate bune In Îndeplinirea principalilor indicatori ai planului de dezvoltare economico-socială.In agricultură, întreaga noastră activitate s-a desfășurat sub semnul înfăptuirii obiectivelor noii revoluții agrare. Ca urmare, în anul 1988 s-au obținut cele mai mari Cultura U.M. Han Angajament Procent față de planGriu kg/ha 6 350 6 550 103Orz 7 120 7 500 105Porumb știuleți >» 19 500 20 500 105Eloarea-soarelui 3 520 3 700 105Sfeclă de zahăr 70 360 73 200 104Soia »» 3 340 3 500 105Legume »» 31 300 38 000 121In domeniul zootehniei, pentru creșterea ponderii sale in structura producțieiagricole, ne propunem să realizăm următoarele efective de animale și păsări :Specia și categoria U.M. Plan • Angajament Procent față de planBovine total mii cap. 208,35 212,52 102— vaci și junincl 83,60 87,79 105Porcine total >♦ 920,00 1 000,00 109— scroafe total 79,20 84,75 107Ov.ne total 672,70 699,60 , 104Păiărl ouătoare »» 1 966,00 2 084,00 106Ca urmare a creșterii producțiilor medii și totale, vegetale și animaliere, vom livra statului următoarele cantități suplimentare de produse :

venționale, urmînd ca în cel mai scurt timp posibil să realizăm independența energetică a tuturor unităților agricole.
în sectorul 

gospodăriilor populațieiOrganele și organizațiile de partid, consiliile populare vor acționa cu fermitate pentru înfăptuirea Programului unic de creștere a producției agricole în gospodăriile personale ale populației și pe loturile în folosință ale membrilor cooperativelor agricole de producție, precum și pentru îmbunătățirea activității de contractare și de urmărire a realizării contractelor, astfel încît gospodăriile populației să livreze la fondul centralizat al statului următoarele cantități de produse :

Vom pune un accent deosebit pe instruirea cadrelor de conducere și specialiștilor din agricultură, desfășurarea in bune condiții a învățămîntului agrozootehnic de masă, în vederea însușirii temeinice a tehnologiilor de cultură a plantelor și de creștere a animalelor. De asemenea, vom intensifica munca politico-educativă în vederea ridicării conștiinței socialiste a cooperatorilor, mecanizatorilor, a tuturor oamenilor muncii de pe ogoarele județului, urmărindu-se, așa cum a subliniat secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, crearea unui nou mod de gîndire, a unei concepții revoluționara despre munca în agricultură.Comitetul județean de partid va acționa permanent pentru perfecționarea activității organelor și organizațiilor de partid, a consiliilor populare, organelor agricole, consiliilor unice agroindustriale și conducerilor unităților de producție, extinzînd schimburile de experiență, demonstrațiile practice, instruirile tematice, in vederea generalizării experienței pozitive.Comuniștii, toți oamenii muncii din agricultura județului Olt sint ferm hotărîți să nu precupețească nici un efort, să acționeze cu responsabilitate comunistă, revoluționară, pentru traducerea în viață a hotă- rîrilor Congresului al XlII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, a indicațiilor, orientărilor șl sarcinilor de o inestimabilă valoare formulate de tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu, în vederea înfăptuirii neabătute a obiectivelor noii revoluții agrare și obținerii în acest an a celor mai mart producții din istoria județului, întimpinînd Congresul al XIV-lea al partidului și cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă cu realizări remarcabile, aducîndu-ne astfel o contribuție tot mai însemnată la ridicarea patriei pe noi culmi de progres și civilizație.

producții din istoria județului la griu, orz, porumb, orez, floarea-soarelui, soia, fasole și legume, iar în zootehnie au crescut efectivele, precum și producțiile animaliere. Un număr de 27 unități agricole de stat și cooperatiste au realizat anul \ trecut producții la nivelul celor prevăzute în criteriile de acordare a înaltului titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare". Pe baza acestor rezultate, a sporit contribuția județului Ialomița la constituirea fondului centralizat al statului, prin livrarea a peste 1.5 mii. tone cereale, 400 mii tone legume, 80 mii tone carne, peste 700 mii hl lapte șl alte însemnate cantități de produse agroalimentare.In atmosfera de profundă efervescență creatoare, de angajare patriotică și muncă intensă a întregului nostru popor, pentru înfăptuirea programelor de dezvoltare eco- nomico-socială a României in anul 1989, generată de tezele, ideile și orientările de inestimabilă valoare teoretică și practică cuprinse in magistrala Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința comună a Plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, în prezent sintem puternic mobilizați și acționăm cu întreaga răspundere pentru crearea tuturor condițiilor * in vederea realizării și depășirii producțiilor agricole planificate în acest an.Exprimînd hotărirea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din agricultură, de a răspunde prin recolte record vibrantelor îndemnuri adresate lucrătorilor ogoarelor de tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, ctitorul celei mai glorioase epoci din istoria patriei, organizația județeană Ialomița a P.C.R. adresează organizațiilor județene de partid, oamenilor muncii din această ramură de bază a economiei naționale chemarea la întrecere pentru îndeplinirea și depășirea indicatorilor de plan, pentru realizarea unor producții vegetale și animaliere la nivelul cerințelor actualei etape de dezvoltare a patriei, al exigențelor noii revoluții agrare.Sîntem hotărîți ca în anul acesta să punem mal bine în valoare întregul potențial material și uman, să aplicăm cele mal avansate tehnologii și să executăm la timp și în condiții de calitate superioară toate lucrările agricole, astfel încît in sectorul vegetal să obținem următoarele producții medii :

Produsul U.M. Angajament Procent față de planGrîu tone 12 810 103Porumb 78 000 105Sfeclă de zahăr 37 740 104Floarea-soarelui 4 585 105Soia 5 930 105Legume 32 600 121Carne 2 250 102Lapte vacă hl 35 860 103Lină tone 130 101Ouă mii. buc 5 395 105Pentru transpunerea in viață a angajamentelor asumate vom desfășura următoarele acțiuni de muncă :
în sectorul producției vegetalePe baza obiectivelor ce ne revin din Planul de dezvoltare a agriculturii pe anul 1989, vom acționa energic pentru punerea în valoare a celor 384 936 ha teren agricol și folosirea judicioasă a întregului fond funciar^ vom întreprinde măsuri care vizează încheierea organizării teritoriului și asolamentelor în toate unitățile agricole, pină la nivelul fermelor de producție, cultivarea fiecărui metru pătrat de teren din perimetrul localităților și centrelor gospodărești, astfel încît suprafața arabilă a județului să crească în acest an cu 2 210 ha.Organele și organizațiile de partid, conducerile unităților agricole, întreprinderea județeană de specialitate și consiliile populare vor acționa pentru folosirea la capacitatea maximă a resurselor materiale și a forței umane și mecanice existente, în vederea înfăptuirii integrale a programului de irigații, desecări și combaterea eroziunii solului. Prin respectarea și devansarea termenelor de execuție, vom da în exploatare încă 15 200 ha amenajate la irigat în sisteme mari și locale, suprafața irigată a județului Ialomița ajungind la finele acestui an la 269 mii ha, ceea ce va reprezenta 70 la sută din suprafața totală. Totodată, vor fi executate lucrări de desecare pe 30 100 ha, față de un program de 26 mii ha.Se vor amplifica acțiunile de îmbunătățire a potențialului productiv al pămîntu- lui, prin executarea lucrărilor de scarificare a solului pe o suprafață de 23 800 ha, cu 5 la sută mal mult față de plan; vom aplica amendamente și îngrășăminte naturale pe cel puțin 35 000 ha, cu o depășire de 8 la sută față de sarcina stabilită; pe întreaga suprafață vor fi executate arături de cea mai bună calitate, respectîndu-se normele de adîncime și uniformitate prevăzute în tehnologii.Vom acționa cu fermitate pentru mobilizarea tuturor locuitorilor satelor la lucrările agricole, pentru generalizarea experienței unităților fruntașe și punerea în valoare a rezultatelor din domeniul cercetării agricole, pentru îmbunătățirea continuă a structurii soiurilor și hibrizilor, asigurarea semințelor și materialului săditor din categorii biologice superioare, acordînd o deosebită atenție zonării și optimizării structurii culturilor.Sub semnul Înaltei responsabilități, prin întronarea unui climat exigent de ordine ți disciplină în rîndul cadrelor, al tuturor celor ce-și desfășoară activitatea in agricultură, se va acționa pentru efectuarea la timp și la un înalt nivel calitativ a întregului complex de lucrări agricole, pentru exploatarea eficientă și rațională a sistemelor hidroameliorative, pentru folosirea cu maximum de randament a bazei tehnico-materiale de care dispune agricultura județului Ialomița.

în sectorul zootehnicPentru îndeplinirea șl depășirea sarcinilor din acest domeniu cu pondere în agricultura județului, vom acorda o atenție deosebită îngrijirii, furajării și păstrării sănătății animalelor, punînd un accent mai mare pe creșterea răspunderii organelor și organizațiilor de partid, a consiliilor populare, organelor agricole și consiliilor unice agroindustriale, in vederea întăririi ordinii și disciplinei in rîndul tuturor lucrătorilor din zootehnie, asigurării necesarului deProdusul U.M. Angajament Procent față de planCARNE TOTAL tone 312,0 105din care :— bovină 270,0 107— porcină 32,0 102— ovină 4,5 101— pasăre 4,2 102Lapte vacă hl 5 250,0 103Ouă mii buc. 265,0 105Legume tono 345,0 106Pentru realizarea acestor angajamente, gospodăriile populației vor fi sprijinite cu cantităti corespunzătoare de semințe și material săditor. precum si în executarea mecanizată a principalelor lucrări agricole, vor primi îndrumare tehnică și asistentă sanitar-veterinară necesare.In scopul creșterii susținute a producțiilor vegetale și animale, sub conducerea și îndrumarea permanentă a comitetului județean de partid, organele si organizațiile de partid de la sate, organizațiile de masă și obștești, consiliile populare, organele agricole, consiliile unice agroindustriale și conducerile de unități vor acționa neabătut pentru generalizarea experienței
COMITETUL JUDEȚEAN IALOMIȚA 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Consiliul unic agroindustrial de stat și cooperatist Traian, 
județul Brăila, către toate consiliile unice agroindustriale 

de stat și cooperatiste din țarăIn deplină unitate de gînd si simțire cu întregul popor, cooperatorii, mecanizatorii, specialiștii, toti oamenii muncii din consiliul unic agroindustrial Traian, județul Brăila, iși exprimă sentimentele de înaltă stimă și profundă recunoștință fală de eminentul conducător al partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. urin- du-i din inimă, cu prilejul aniversării zilei de naștere și a îndelungatei activități revoluționare. la multi ani, multă sănătate si putere de muncă, pentru a ne conduce cu aceeași înțelepciune și cutezanță revoluționară pe calea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și a înaintării României spre comunism.Din adîncul inimilor noastre exprimăm, totodată, sentimente de aleasă prețuire și recunoștință față de tovarășa Elena Ceaușescu, proeminentă personalitate a vieții noastre politice, om de știință de largă recunoaștere internațională, care prin prodigioasa sa activitate contribuie în măsură hotărîtoare la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului, la avîntul continuu al științei, culturii și invătămîntului în patria noastră.Cu sentimente de legitimă mindrie patriotică pentru realizările de amploare, fără precedent dobindlte în anii care au urmat Congresului al IX-lea al partidului, animați de dorința de a ne spori contribuția la înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare si de a obține recolte record in acest an hotăritor al cincinalului actual, superioare celor din 1988, cînd am obținut cele 

furaje în cantitățile și structura corespunzătoare.în acest scop, vom lua măsuri pentru îmbunătățirea tehnologiilor de-producere a furajelor in scopul realizării a cel puțin 10 000 unități nutritive la hectar, creșterea ponderii leguminoaselor în baza furajeră la cel puțin 75 la sută și extinderea metodelor moderne de pregătire și administrare a furajelor. Vom acționa ca fiecare unitate agricolă să asigure, pentru perioada de sta- bulatie, minimum o tonă de fîn, 5 tone suculente și 5 tone grosiere pentru fiecare unitate vită mare.O atenție deosebită vom acorda îmbunătățirii procesului de selecție și reproducție, la toate speciile de animale, creșterii corespunzătoare a tineretului femei de pră- silă. astfel încît să realizăm. în acest an. o natalitate de cel puțin 88 vitele la suta de vaci, 110 miei Ia suta de oi șl 1750 purcei la o sută de scroafe.Pentru evitarea pierderilor prin mortalități și îndeplinirea sarcinilor si angajamentelor asumate vor fi • create condiții optime in vederea îmbunătățirii asistentei sanitar-veterinare, aplicării tratamentelor și dezinfectiilor. valorificării în condiții de eficientă sporită a întregii producții animaliere.
în sscîorul 

de mecanizare a agriculturiiTrustul pentru mecanizarea agriculturii și Trustul I.A.S.. birourile executive ale consiliilor unice agroindustriale de stat șl cooperatiste, organele colective de conducere ale S.M.A. și I.A.S. vor asigura repararea, întreținerea și exploatarea cu maximum de randament a tuturor tractoarelor și mașinilor agricole, pentru efectuarea de calitate și în perioadele optime a tuturor lucrărilor din campaniile agricole.în cadrul activității de reparare și punere in perfectă stare de funcționare a tractoarelor și mașinilor agricole se vor produce pe plan local și se vor recondiționa piese de schimb în valoare de 90 milioane lei. Se vor forma, totodată, 1 820 agregate complexe. în vederea executării mai multor operații la o singură trecere a tractorului, pentru a realiza cu un litru da motorină lucrări în valoare de cel puțin 22 lei.Organele și organizațiile ds partid, consiliile oamenilor muncii din I.A.S. șl S.M.A. vor acționa ferm pentru întărirea ordinii și disciplinei în toate secțiile de mecanizare, în fermele și secțiile de producție, pentru respectarea Întocmai a obligațiilor contractuale și a normativelor în vigoare, condiție hotărîtoare pentru îndeplinirea planului de producție și creșterea eficientei economice.Ne angajăm ca. prin buna Îngrijire șl exploatare a tractoarelor și mașinilor agricole, prin efectuarea la timp a lucrărilor cu agregate complexe, să reducem consumul de carburanți cu 2 la sută.
în sectorul 

gospodăriilor populațieiSub conducerea organelor și organizațiilor de partid, organele locale, consiliile populare vor acționa energic pentru creșterea recoltelor pe terenurile în folosința membrilor cooperatori, a efectivelor de animale și a producției de lapte, carne, lină, ouă în gospodăriile proprii ale tuturor locuitorilor de la sat'e. Pe această bază, prin îmbunătățirea activității de contractare și preluare, gospodăriile populației vor livra suplimentar la fondul de stat următoarele produse agricole : 

înaintate, ridicarea nivelului de pregătire profesională a lucrătorilor din agricultură, buna organizare a producției și a muncii, întărirea ordinii și disciplinei. sporirea răspunderii pentru aplicarea fermă a mecanismului economico-financiar și asigurarea eficientei in întreaga activitate.Strîns uniți în jurul partidului, al secretarului general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, strălucitul strateg al destinelor noastre luminoase, vom munci neobosit, cu răspundere comunistă, pentru ca anul 1989 să constituie pentru agricultura județului Ialomița anul celor mai mari recolte, sporindu-ne astfel șl mai mult contribuția la dezvoltarea multilaterală a patriei, la creșterea continuă a bunăstării întregului popor.

mai mari producții din istoria unităților noastre la toate culturile, noi. cei ce muncim în cadrul consiliului unic Traian, adresăm tuturor consiliilor unice agroindustriale de stat și cooperatiste din întreaga tară o însufletitoare chemare la întrecerea socialistă pentru îndeplinirea si depășirea sarcinilor de plan pe anul 1989, asumindu-ne următoarele angajamente :1. In sectorul vegetal, prin îndrumarea și sprijinirea permanentă a organelor de conducere colectivă din unități, vom acționa pentru folosirea intensivă a pămin- tului și creșterea fertilității solului, utilizarea eficientă a bazei tehnico-materiale. întreținerea și exploatarea rațională a sistemelor de irigații, aplicarea noilor cuceriri ale științei agricole, generalizarea experienței înaintate, mobilizarea puternică a capacității si energiei tuturor oamenilor muncii în efectuarea la timp și de calitate a lucrărilor agricole. în vederea obținerii unor producții medii la hectar de 8 600 kg grîu. 9 000 kg orz. 26 tone porumb știuleti. 3 800 kg soia. 4 000 kg floarea- soarelui.2. In sectorul creșterii animalelor, prin respectarea cu strictete a normelor privind organizarea si desfășurarea muncii, creșterea preocupărilor pentru îmbunătățirea structurii culturilor furajere, sporirea randamentelor la hectar la plantele de nutret si practicarea păsunatului pe toată perioada de vegetație, permanentizarea si pregătirea profesională corespunzătoare a forței
(Continuare în pag. a V-a)
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TELEGRAMA ADRESATĂ
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România,

de participanții la plenara comună a Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist,
Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România

și a Consiliului Național al Organizației PionierilorSimbătă, în Capitală, s-a desfășurat plenara comună a Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România și Consiliului Național al Organizației Pionierilor, care a analizat, într-un spirit de puternică angajare comunistă, sarcinile ce revin organizațiilor revoluționare de tineret, studenți și copii din Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința comună a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice si organizațiilor de masă și obștești pentru perfecționarea Întregii activități de educare comunistă, revoluționară și patriotică a tinerilor și co

piilor. pentru creșterea rolului organelor și organizațiilor U.T.C., A.S.C. și de pionieri, a contribuției întregului tineret la înfăptuirea exemplară a planului pe anul 1989 și a programelor de dezvoltare econo- mico-socială a patriei.Plenara a adoptat un program de măsuri pentru creșterea continuă a rolului și influentei organizațiilor de tineret și copii în rîndul tinerei generații. pentru participarea sa tot mai activă la înfăptuirea exemplară a obiectivelor și sarcinilor ce revin organizațiilor revoluționare de tineret din hotărîrile Congresului al XlII-lea și Conferinței Naționale ale P.C.R. și întîmpinarea cu rezultate deosebite in toate domeniile și sec

toarele de activitate a Congresului al XIV-Iea și a celei de-a 45-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și an- tiimperialistă.De asemenea, a fost aprobat Programul privind participarea tinerei generații la realizarea prin muncă patriotică a unor obiective de dezvoltare economico-socială a României în anul 1989.Intr-o atmosferă de puternic entuziasm. de deplină adeziune comunistă. revoluționară, participanții la plenara comună au adoptat o telegramă adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România.

Manifestări politico - ideologice 
și cultural - educative dedicate Unirii

Mult iubite ți stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,Participanții la plenara comună a Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România și Consiliului Național al Organizației Pionierilor, exprimind gindurile si voința milioanelor de tineri șl copii ai patriei, dau glas, din adincul inimilor, sentimentelor de profundă dragoste și recunoștință, de înaltă prețuire pe care le nutresc fată de dumneavoastră, genial strateg și strălucit ctitor al României socialiste, de a cărui gindire și faptă revoluționară se leagă indisolubil toate infăptuirile noastre istorice, implinirea nobilelor aspirații de libertate, demnitate și fericire ale întregului popor.Desfășurindu-și lucrările in atmosfera insuflețitoare, de puternică emulație patriotică și revoluționară cu care Întreaga noastră națiune este angajată în realizarea sarcinilor, indicațiilor și orientărilor cuprinse în magistrala dumneavoastră Expunere Ia ședința comună a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești pentru tntimpinarea, cu noi și prestigioase fapte de muncă, a celei de-a 45-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din patria noastră și a celui de-al XIV-Iea Congres al partidului, plenara ne oferă prilejui reafirmării sentimentelor de profundă gratitudine ale tuturor tinerilor și copiilor țării pentru minunatele condiții de muncă, viață și învățătură, pentru grija permanentă pe care o acordați formării comuniste, multilaterale a tinerei generații a patriei.Cu adine respect și aleasă considerație aducem un cald omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului nostru, ilustru om de știință de largă recunoaștere internațională pentru contribuția de seamă pe care o aduce Ia fundamentarea și infăptuirea politicii de dezvoltare economico-socială a patriei, Ia înflorirea științei, invățămintului și culturii românești, pentru preocuparea statornică pe care o acordă educării tinerei generații, promovării nobilelor idealuri de pace, înțelegere și cooperare intre popoare.

Dind glas sentimentelor noastre de nețărmurită dragoste și vie recunoștință, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că nu vom precupeți nici un efort pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin, in toate domeniile de activitate, ridicarea calității și a nivelului tehnic a! produselor, punind in centrul preocupărilor creșterea eficienței și rentabilității întregii activități economico-sociale, infăptuirea neabătută a programelor de dezvoltare intensivă, de organizare și modernizare a producției, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii contemporane.Insușindu-ne noile exigențe ce decurg din tezele, orientările și ideile cuprinse in Expunerea dumneavoastră pentru activitatea tinerel generații, a organizațiilor sale revoluționare, vă Încredințăm că vom acționa cu inalt spirit revoluționar, ne vom consacra* Întreaga putere de muncă și creație pentru transpunerea exemplară in viată a acestui inestimabil tezaur de gindire și acțiune revoluționară, astfel incit toți tinerii și copiii să-și lărgească permanent orizontul pregătirii profesionale și politice, să devină militanți activi pentru afirmarea noului in toate sferele de activitate, să se comporte Întotdeauna ca revoluționari devotați cauzei partidului, intereselor majore ale patriei, să participe activ, fiecare la locul său de muncă și învățătură. la realizarea integrală și la un Înalt nivel calitativ a tuturor sarcinilor.Exprimind și cu acest prilej adeziunea noastră deplină la politica externă a partidului și statului, in numele tinerilor și copiilor de pe intreg cuprinsul patriei vă aducem un cald omagiu pentru eforturile neobosite, clarviziunea și consecvența remarcabilă cu care militați pentru soluționarea corcșpunzătoarc, in interesul națiunilor, al tinerei generații de pretutindeni, a problemelor majore care confruntă omenirea, pentru infăptuirea unei lumi a păcii, înțelegerii și cooperării intre popoare.Acum, cind Întreaga noastră națiune omagiază Împlinirea a peste 55 de ani de activitate revoluționară șl aniversarea zilei dumneavoastră de naștere, in numele tuturor copiilor și tinerilor patriei permiteți-ne să vă urăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, din adincul inimilor noastre fierbinți, multă sănătate și putere de muncă spre gloria și măreția scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România î

Aniversarea actului Istoric de la 24 Ianuarie 1859 — formarea statului român modern prin unirea Moldovei și Munteniei — este marcată. în Capitală, prin numeroase manifestări politico-educative și cultural-artisti- ce. Astfel. Muzeul de istorie și artă al municipiului București a organizat o serie de acțiuni la care au participat istorici, cercetători, cadre didactice, oameni de cultură și artă. Dintre acestea sînt de menționat simpozionul intitulat ..Rolul Bucureștilor în înfăptuirea Unirii de la 1859“. ce a prilejuit o trecere în revistă a principalelor evenimente care au hotărît finalizarea actului istoric de acum 130 de ani, precum și expunerile pe teme legate de ..Semnificația istorică și politică a zilei de 24 Ianuarie 1859“, „Unirea Moldovei și Munteniei în viziunea pictorului Theodor Aman". De asemenea, sub genericul „Numi-vom deci Unire ceea ce sîntem azi“, la biblioteca „I.L. Caragiale" a fost organizată o dezbatere pe marginea volumului „Idealuri sociale și realități rjatio- nale“, apărut la Editura Științifică și Enciclopedică.înscris în șirul manifestărilor ce marchează împlinirea a 130 de ani de la Unirea Moldovei și Munteniei, la întreprinderile mecanice din-Cugir și Alba Iulia, metalurgică din Aiud. minieră din Baia de Arieș și Ia alte unităti economice din județul Alba a avut loc simpozionul „Unirea de la 24 Ianuarie 1859 — moment crucial în dezvoltarea României pe calea progresului și libertății", care a evidențiat semnificația acestui măreț act istoric, lupta dusă de poporul nostru de-a lungul secolelor pentru unitate și independentă. Sub egida comitetelor locale de cultură și educație socialistă, la Abrud. Cîmpeni, Zlatna și Sebeș au avut loc șezători literare, spectacole muzlcal-coregra- fice și medalioane cinematografice dedicate momentului aniversat, iar la bibliotecile comunale din Teiuș, Ighiu, Unirea. Avram Iancu și din alte localității rurale ale județului au fost deschise expoziții documentare de carte reunite sub genericul „Unirea — visul de secole al națiunii române".împlinirii a 130 de ani de la unirea Moldovei cu Muntenia, eveniment de amplă rezonantă în conștiința poporului român, i-a fost dedicată manifestarea cu genericul ..Unirea din 1859 — temelie a statului national unitar român", organizată de Consiliul județean Vrancea pentru educație politică și cultură socialistă. Cadre didactice universitare, cercetători în domeniul științelor social- politice. profesori, muzeografi au relevat lupta de veacuri a poporului român pentru libertate și unitate națională, semnificația actului de la 24 Ianuarie 1859. importanta acestuia pentru destinul viitor al poporului. pentru dezvoltarea social- economică a României moderne. Sub semnul aceluiași eveniment, la întreprinderea de confecții din Focșani a

fost organizată expunerea „Unirea Moldovei și Munteniei — act de im- ► portantă vitală în istoria poporului român". Totodată, în cadrul centrelor de creație și cultură ..Cîntarea României" din Focșani, Panciu, Odobești și Mărășești, precum și în numeroase comune vrîncene au avut loc recitaluri de poezie patriotică sub genericul „Unirea-n cuget și-n simțire".împlinirea a 130 de ani de la mărețul act istoric al Unirii din 24 Ianuarie 1859 este marcată și în județul Cluj prin numeroase manifestări ideologice și cultural-educative, în cadrul cărora creatorii bunurilor- materiale și spirituale dau glas mindriei de a trăi și munci sub luminosul arc de timp al Epocii Nicolae Ceaușescu. hotărîrii lor nestrămutate de a face totul pentru înfăptuirea neabătută a Programului partidului de edificare a societății socialiste și comuniste în România liberă și Independentă. Astfel, la Combinatul de fibre, celuloză și hîr- tie din municipiul Dej, Centrul de cultură șl creație „Cîntarea României" din Turda, Institutul politehnic din Cluj-Napoca, în numeroase alte unități economice, de învățămînt și cultură de pe cuprinsul județului au avut loc expuneri, dezbateri și spectacole literar-muzicale cu teme ca „Unirea — măreț act istoric al luptei și voinței poporului român", „E scris pe tricolor Unire", ..Unirea de la 24 Ianuarie 1859 — eveniment de seamă în istoria României". Dedicate aceluiași eveniment, la Muzeul de artă și la clubul Casei universitarilor din Cluj-Napoca au fost vernisate sugestive expoziții de artă românească contemporană.Sub genericul „130 de ani de la formarea statului român modern. împliniri ale Epocii Nicolae Ceaușescu" la Centrul de

cultură și creație „Cîntarea României" din Botoșani s-a desfășurat un- simpozion la care au luat parte numeroși oameni al muncii din unități economice de pe platforma industrială a orașului. Organizat de universitatea cultural->științifică din localitate. cu participarea unor cercetători și cadre universitare din tară, simpozionul a reliefat concepția și contribuția secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind cercetarea si cunoașterea istoriei poporului român, rolul maselor de-a lungul marilor bătălii de clasă pentru libertatea socială și națională, pentru unitate statală, independentă și suveranitate, relevîndu-se semnificația momentului unirii din Ianuarie 1859.Sugestiv intitulat „Idealurile de unitate, independență și suveranitate ale poporului român In opera secretarului general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu", simpozionul organizat de Consiliul județean Prahova al sindicatelor a evidențiat legătura indestructibilă dintre marile momente din istoria patriei, lupta eroică a poporului nostru pentru libertate și integritate națională, jertfele clasei muncitoare, rolul conducător al acesteia în edificarea noii orînduiri.tn organizațiile U.T.C. din marile unități industriale ale orașelor Ploiești și Cîmpina a fost prezentată o suită de evocări sub genericul „24 Ianuarie — moment de importantă istorică în viata poporului român", iar la casele pionierilor din județul Prahova. în scoli și cămine, au fost organizate expoziții cu lucrări de desen și pictură, realizate de pionieri și șoimi ai patriei, avînd ca tematică actul unirii din 1859. (Agerpres)

Cronica zileiSimbătă, tovarășul Ștefan Andrei, viceprim-ministru al guvernului, a primit pe I. A. Kaceanov, prim-ad- junct al ministrului relațiilor economice externe al U.R.S.S., care, in fruntea unei delegații, efectuează o vizită in țara noastră.Cu acest prilej s-a relevat dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare statornicite intre România și Uniunea Sovietică, potrivit înțelegerilor convenite la nivel înalt. Au fost examinate, totodată, posibilitățile de extindere a cooperării și specializării in producție, de creștere și diversificare a schimburilor reciproce de mărfuri.La primire a participat loan Ungur, ministrul comerțului exterior și cooperării economice Internationale.A luat parte E. M. Tiajelnlkov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București.
★în aceeași zi a fost semnat Protocolul privind schimburile de mărfuri și plățile între Republica Socialistă România și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste pe anul 1989. (Agerpres)

MOBILIZATOARE CHEMĂRI
(Urmare din pag. a IV-a)de muncă. în vederea asigurării unei bune îngrijiri și furajări a animalelor, prin îmbunătățirea activității de reproducție, selecție și a asistentei sanitar-veterinare. vom depăși producțiile planificate în medie cu" 400 litri lapte pe vacă furajată și cu 500 grame lină pe oaie tunsă. De asemenea, prin măsurile tehnice inițiate pentru creșterea indicilor de natalitate, vom obține 90 viței la 100 de vaci, 105 miei la 100 de oi, 18—20 purcei de la fiecare scroafă de pră- silă.3. In vederea sporirii contribuției noastre la mai buna satisfacere a necesităților economiei naționale vom livra suplimentar la fondul centralizat al statului, prin depășirea producțiilor vegetale si animale planificate. 4 000 tone griu. 800 tone orz, 6 000 tone porumb știuleți. 2 000 hi lapte de vacă și 10 tone lină.4. Acționînd pentru înfăptuirea Programului național de îmbunătățiri funciare, vom milita ferm pentru creșterea potențialului productiv și utilizarea rațională a pămintului. aplicarea neabătută a măsurilor de organizare a teritoriului în parcele de dimensiuni optime, respectarea asola- mentelor si valorificarea terenurilor neproductive.Prin măsurile șl acțiunile pe care ni le-am propus vom spori suprafața arabilă cu încă 120 hectare, vom efectua lucrări de scarificare și afinare adincă a solului pe o suprafață de 3 800 hectare și vom administra peste 100 000 tone îngrășăminte organice.5. Vom dezvolta activitățile industriale șl de prestări de servicii, valorificînd superior resursele locale de materii prime, materiale și forță de muncă, realizînd peste plan o producție marfă industrială de 2 milioane lei.In fermele zootehnice vom construi și pune în funcțiune încă în acest an noi instalații de biogaz, astfel incit să asigurăm. așa cum a indicat conducerea partidului, independența lor energetică, odată, vom acționa pentru reducerea transportului auto cu 20 la sută, prin dotarea unităților cu 100 de noi atelaje, confecționate in atelierele proprii.

Tot-

tv
11,30 Lumea copiilor (color) • Telefil- 

moteca de ghiozdan, „Racheta 
albă". Producție a Studioului de 
film TV. Scenariul : Cristiana Ni
colae, după romanul „Racheta 
albă" de Ludovic Roman. Regla : 
Cristiana Nicolae. Episodul 5

12.25 Sub tricolor, la datorie ! (color)
12,40 viața satului (color)
13,00 Telex
13,05 Album duminical (color)
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19.25 Cîntarea României (color) ® Oma

giul țării conducătorului iubit. 
Emisiune realizată în colaborare 
cu Consiliul Culturii șl Educației 
Socialiste și cu Comitetul de cul
tură șl educație socialistă al jude
țului Olt.

20,35 Film artistic (color). „Clipa de 
răgaz". Producție a Casei de filme 
patru. Cu : ștefan lordache, Eca- 
terlna Nazare, Manuela Ciucur, 
Ștefan Slleanu, Florin Călinescu,

Octavian Cotescu, Constantin Dl- 
plan, Cornel Vulpe, Sebastian Pa- 
paianl. Ștefan Tapalagă, Andrian 
Păduraru. Scenariul : Tudor Po
pescu. Regla : șerban Creangă

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

LUNI 23 IANUARIE
19,00 Telejurnal
19,25 Eroul națiunii, cutezătorul revo

luționar, înflăcăratul patriot • Din 
plai străbun românesc. Documen
tar (color)

19.55 Unire-nseamnă strinsă unitate : 
Partid, popor șl brav conducător 
(color). Spectacol llterar-muzical

20,30 știința — forță nemijlocită de pro
ducție (color) • Concepția to
varășului Nicolae Ceaușescu pri
vind roiul științei în dezvoltarea 
economico-socială a țării

20.50 Tezaur folcloric (color)
21,20 Clasa muncitoare — clasă condu

cătoare a societății noastre. Docu
mentar (color)

21,35 India. Documentar (color)
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

LA ÎNTRECERE6. Prin aplicarea cu mai multă fermitate a principiilor mecanismului economico-fi- nanciar, ale autogospodâririi și autogestiu- nii, vom asigura reducerea cheltuielilor materiale cu 50 lei la 1 000 lei producție marfă, iar prin rentabilizarea activității tuturor unităților și sectoarelor economico- productive de pe raza consiliului unic vom obține, peste plan, beneficii in valoare de 10 milioane lei.7. Vom pune un accent deosebit pe creșterea contribuției gospodăriilor populației la realizarea programului de autoaprovi- zionare in profil teritorial. Locuitorii satelor vor fi îndrumați și sprijiniți în asigurarea condițiilor materiale care să ducă la creșterea producțiilor obținute pe loturile în folosință personală. Pe această bază, de la gospodăriile populației vom livra suplimentar la fondul centralizat al statului 2 000 hi lapte, 100 tone carne, 200 mii bucăți ouă, 10 tone lină și 50 tone legume,Urmind neabătut orientările și indicațiile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sub conducerea și îndrumarea directă a comitetului județean de partid, vom acționa cu abnegație, în spirit revoluționar pentru realizarea planului și a angajamentelor asumate, vom desfășura o susținută muncă politico-orga- nizatorică în vederea creșterii nivelului de conștiință al tuturor oamenilor muncii, îmbunătățirii pregătirii profesionale a acestora, întăririi răspunderii organelor de conducere colectivă, specialiștilor și tuturor lucrătorilor din unitățile componente ale consiliului nostru pentru obținerea unor producții agricole record in acest an, la nivelul exigențelor noii revoluții agrare, întîmpinînd astfel cu rezultate cit mai bune în toate domeniile de activitate cel de-al XIV-Iea Congres al Partidului Comunist Român și a 45-a aniversare a revoluției de eliberare națională și socială, antifascistă și antiimperialistă.
ADUNAREA GENERALA 
A CONSILIULUI UNIC 
AGROINDUSTRIAL DE STAT 
SI COOPERATIST TRAIAN, 
JUDEȚUL BRAILA

1 000 ha, scarificări pe 500 ha și vom aplica amendamente calcaroase pe 1100 ha.2. In sectorul zootehnic vom asigura o mai bună organizare a întregii activități de îngrijire și furajare a animalelor, astfel incit să obținem, de la întregul efectiv de 700 vaci din rasa Bălțată românească, o producție medie de 5 500 litri lapte pe vacă furajată, cu 1 500 litri peste plan, iar prin creșterea indicelui de natalitate să realizăm 90 viței la suta de vaci. De asemenea, vom depăși sporul mediu de creștere în greutate Ia toate categoriile de tineret bovin cu 200 gr pe zi și vom livra 100 tăurași de prăsilă și 100 vițele cu Înaltă valoare genetică.La efectivul de 10 000 ovine vom realiza o producție-marfă de 14 kg lină stas pe oaie tunsă și un indice de natalitate de 120 la sută.In cadrul preocupărilor pentru sporirea producției animaliere ne propunem să înființăm noi linii de taurine și ovine cu înalt potențial genetic și productiv. Astfel, vom realiza două linii de taurine cu producții medii de circa 6 000 litri de lapte pe vacă furajată și două linii de ovine cu producții medii de circa 15 kg lină de calitate superioară.3. Baza furajeră se va asigura prin folosirea judicioasă a fiecărui metru pătrat de pămint și prin obținerea de producții mari atît la culturile furajere în ogor propriu, cit și pe pășuni și finețe. Pe întreaga suprafață jere vom realiza hectar.Prin aplicareade cultură, Îmbunătățirea structurii plantelor furajere — îndeosebi pe seama introducerii de noi soluri de lucerna și trifoi bogate în proteină si rezistente la boli — vom realiza producții mai mari cu 30 la sută fată de cele din anul trecut, obținînd suplimentar 1 500 tone fin și 5 000 tone suculente. în același timp, vom amenaja noi suprafețe de pajiști naturale pe care să obținem 2 000 kg proteină digestibilă la hectar. De asemenea, vom introduce metode noi de conservare și păstrare a furajelor pentru perioada stabulatiei, care vor contribui la creșterea cu 10 la sută a producțiilor zootehnice.

destinată culturilor fura- 12 000 unităti nutritive lariguroasă a tehnologiilor

.....4. Pe baza depășirii producțiilor planificate vom livra suplimentar la fondul d •> stat 3 250 tone griu, 1 500 tone orz. 17 718 tone porumb știuleți, 720 tone floarea-soa- relui, precum și 8 400 hectolitri lapte și 44 tone lină.5. Prin aplicarea consecventă a principiilor noului mecanism economico-financiar, a autoconducerii și autogestiunii muncitorești, mai buna organizare a producției și a muncii, vom asigura o eficiență sporită în toate sectoarele de activitate. Astfel, vom reduce cheltuielile materiale la 1 000 lei producție-marfă cu 17 lei, vom depăși prevederile netă cu 4,9 la sută, la productivitatea muncii cu 8 la sută și vom realiza 500 mii lei beneficii suplimentare.6. Prin aplicarea inițiativei „Contul economii al grupei sindicale" se vor liza economii de cel puțin 2 050 lei pe care om al muncii. Pe întreprindere, seama reducerii consumurilor normate de materii prime și materiale, a recuperării șl reconditionării pieselor de schimb, se vor obține economii de 785 000 lei. Se vor realiza, de asemenea, economii de 15 tone combustibil conventional și 11 000 kW energie electrică.7. în cadrul preocupărilor pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viată a personalului muncitor vom asigura construirea unui cămin de nefamiliști de 50 locuri, buna funcționare a cantinei, precum și a creșei și grădiniței.Sub conducerea organizației de partid, consiliul oamenilor muncii, comitetul sindicatului și organizația U.T.C. vor desfășura o susținută activitate politico-ideolo- gică și cultural-educativă, în vederea creșterii răspunderii întregului personal muncitor, întăririi ordinii și disciplinei, valorificării superioare a fondului funciar, a întregii baze tehnico-materiale și obținerii pe această cale a unor producții vegetale și animale la nivelul exigențelor noii revoluții agrare.

planului la producția
de rea- fie-pe

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII 
COMITETUL DE PARTID 
COMITETUL SINDICATULUI 
ORGANIZAȚIA U.T.C.

către toate întreprinderile agricole de stat
cu profil mixt și zootehnicAsemenea întregii noastre națiuni, adresăm in acest inceput de an un vibrant omagiu de nețărmurită dragoste și profundă recunoștință tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, însoțit de calda urare „Să ne trăiți intru muiți ani, spre continua înălțare a patriei și fericirea întregului nostru popor", noi știind bine că minunatele înfăptuiri care au avut loc pe tot cuprinsul țării sînt indisolubil legate de numele, clarviziunea, cutezanța gîndirii și prodigioasa sa activitate revoluționară.Exprimăm, de asemenea, via noastră recunoștință tovarășei Elena Ceaușescu pentru înalta competentă și dăruirea pilduitoare cu care acționează in conducerea parti- înaintăril calea pro- ca știința, afirme tot în dezvol-

dului și statului în scopul ferme a României socialiste pe greșului și civilizației, pentru cultura și învățămîntul să se mai puternic ca factori de bază tarea economică și socială a patriei.însuflețiți de mobilizatoarea chemare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, privind înfăptuirea in mod exemplar a obiectivelor noii revoluții agrare, oamenii muncii din întreprinderea agricolă de stat Liebling, județul Timiș, adresează tuturor întreprinderilor

agricole de stat cu profil mixt șl zootehnic din țară chemarea la întrecerea socialistă pentru îndeplinirea și depășirea prevederilor planului și ale programelor prioritare de dezvoltare a agriculturii, în vederea obținerii în anul 1989 a celor mai mari producții din istoria țării.Pe baza experienței acumulate, a rezultatelor bune obținute în primii trei ani ai actualului cincinal la toți indicatorii din planul de stat, in cinstea celei de-a 45-a aniversări a marii noastre sărbători naționale și a celui de-al XIV-Iea Congres al partidului, ne asumăm următoarele angajamente :1. In sectorul producției vegetale, action ind cu răspundere pentru executarea la timp și de calitate a tuturor lucrărilor, potrivit tehnologiilor stabilite, pentru folosirea cu randament maxim a pămintului, vom realiza, în condiții de teren neirigat din zona a IlI-a de cultură, producții medii la hectar de 8 000 kg griu pe 2 500 ha, 8 500 kg orz pe 1 500 ha, 21 000 kg porumb știuleți pe 2 500 ha și 4 500 kg floarea-soarelui pe 6t)0 ha.Pentru realizarea acestor producții, o atenție deosebită vom acorda creșterii, în continuare, a gradului de fertilitate a solului. în acest sens vom executa lucrări de fertilizare cu îngrășăminte organice pe

Stațiunea pentru mecanizarea agriculturii 
Salonta, județul Bihor, către toate stațiunile

pentru mecanizarea agriculturiiCu sentimente de adincă recunoștință, nețărmurită dragoste și aleasă prețuire, comuniștii, toți oamenii muncii din stațiunea pentru mecanizarea agriculturii Salon- ta, județul Bihor, asemenea nostru popor, adresează Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, cel mai iubit fiu al națiunii, care, cu înțelepciune • și clarviziune conduce destinele patriei spre noi culmi de civilizație și progres, un călduros și vibrant omagiu, urîndu-i din adincul inimilor, in acest măreț moment aniversar al zilei de naștere, ani multi de viață, multă sănătate și putere de muncă spre binele și propășirea scumpei noastre patrii. Republica Socialistă România.Muncind cu devotament pentru a obține în acest an cele mai bogate producții din istoria țării și a răspunde astfel grijii permanente pe care o poartă dezvoltării agriculturii, înfăptuirii noii revoluții agrare mult iubitul și stimatul conducător al partidului șl statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, oamenii muncii din Stațiunea pentru mecanizarea agriculturii Sa- lonta, județul Bihor, adresează tuturor stațiunilor de mecanizare a agriculturii

întregului tovarășului
întrecere pentru îndeplinirea sarcinilor de plan pe 1989. marilor evenimente din viața a poporului nostru — a 45-a revoluției de eliberare socială antifascistă și antiimperialistă al XIV-Iea al partidului'— ne

chemarea Ia și depășireaIn cinstea partidului și aniversare a și națională, și Congresul angajăm să realizăm următoarele :1. Vom acționa neabătut in vederea creșterii răspunderii mecanizatorilor pentru executarea la timp și de calitate a lucrărilor agricole, potrivit tehnologiilor stabilite la fiecare cultură, pentru respectarea Întocmai a obligațiilor contractuale ce ne revin și realizarea producțiilor planificate în toate unitățile și fermele deservite. Pe această bază vom contribui la obținerea pe întreaga suprafață cultivată în unitățile agricole din consiliul unic agroindustrial a unor producții medii la hectar de cel puțin 7 000 kg griu, 7 000 kg orz, 17 000 kg porumb știuleti și peste 60 000 kg sfeclă de zahăr.2. Printr-o mai bună organizare a muncii, extinderea gradului de mecanizare a lucrărilor, reducerea timpului de imobilizare la reparații a tractoarelor și mașinilor agricole și folosirea judicioasă a tuturor agregatelor din dotare, vom efectua peste prevederile planului anual un volum

de lucrări în valoare de 3,5 milioane Iei, realizînd pe fiecare tractor minimum 2 450 ore funcționare.3. Vom spori productivitatea muncii cu cel puțin 10 Ia sută față de plan și vom reduce cu 5 la sută consumul normat de carburanți, lubrifianți și energie electrică prin extinderea utilizării agregatelor complexe, perfecționarea pregătirii profesionale a mecanizatorilor și muncitorilor din ateliere, eliminarea mersului în gol al tractoarelor și celorlalte mașini, imprimarea unui înalt spirit de ordine și disciplină la fiecare loc de muncă, de bună gospodărire și economisire severă a resurselor de materiale și energie.4. In vederea reducerii cheltuielilor de producție și asigurării echilibrului financiar, vom mări și diversifica volumul pieselor și subansamblelor recondiționate, astfel incit acestea să reprezinte 75 la sută din totalul pieselor folosite, ceea ce va duce la realizarea unei economii în valoare de 1,2 milioane lei.5. Vom recupera materialele refoloslbile din otel, fontă și metale neferoase în medie cu 10 la sută peste nivelul planificat, asigurind. totodată, recuperarea uleiurilor uzate și anvelopelor reșapabile in strictă conformitate cu normele în vigoare.6. Promovînd cu consecvență principiile noului mecanism economico-financiar. ale autoconducerii și autogestiunii economice șl acționînd cu răspundere sporită pentru respectarea strictă a normativelor în vigoare și îmbunătățirea acestora, vom asigura depășirea producției nete cu 2,5 milioane lei, reducerea suplimentară a cheltuielilor cu 7 lei la 1 000 lei venituri și vom obține un beneficiu peste plan de 25 000 lei.7. Acționînd cu mai multă hotărîre pentru extinderea mecanizării lucrărilor în zootehnie, vom sprijini unitățile in finalizarea lucrărilor de modernizare, asigurin- du-se fiecărei ferme instalații de ană si adăpători cu nivel constant, instalații de muls, de evacuare a dejecțiilor și bucătării furajere dotate corespunzător Dentru nre- pararea și înnobilarea furajelor grosiere.Totodată. împreună cu unitățile agricole de producție, vom acționa pentru înfăptuirea în bune condiții a indicațiilor conducerii partidului privind extinderea folosirii surselor de energie neconvențională în sectoarele zootehnice și secțiile de mecanizare.8. Prin cursurile de calificare și ridicare a calificării profesionale vom asigura policalificarea întregului personal muncitor, astfel incit fiecare om al muncii să poată lucra pe tractoare, combine.și cu agregate complexe, să poată trece de la un loc de muncă la altul, după necesitățile producției, să folosească integral timpul de muncă și să realizeze o productivitate superioară.9. In cadrul preocupării pentru continua îmbunătățire a condițiilor de muncă și vi,ață ale tuturor mecanizatorilor, vom acorda, o atenție deosebită organizării taberelor de cimp, dotării lor corespunzătoare și asigurării hranei nizatori în campaniile10. In învățămintul agrozootehnic de masă membrii colectivului nostru de muncă, asi- gurindu-se ridicarea nivelului pregătirii politice și profesionale, educarea lor în spirit revoluționar, formarea și dezvoltarea trăsăturilor caracteristice omului nou, constructor conștient al societății multilateral dezvoltate.Cu voința fermă de a înfăptui hotărîrile Congresului al XlII-lea dului și obiectivele noii revoluții agrare, ne vom mobiliza exemplar pentru a obține în acest an producții-record, sporind astfel contribuția agriculturii cialiste la dezvoltarea patriei, continuă a nivelului de trai spiritual al întregului popor.
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(Urmare din pag. I)crahului economic; dar o răsplată pe moment exagerată dacă s-ar asocia cu nesiguranța de a avea de lucru ; dar oarecare facilități tehnice suplimentare dacă s-ar asocia cu temerea de a nu fi pus în situația să nu poți să plătești o spitalizare, un tratament sau q. intervenție medicală ? ! în fiecare din secundele ei, viața se manifestă în toată complexitatea. Este logic, este normal ca și calitatea vieții să fie privită și asigurată în funcție de această complexitate, respectiv în toate coordonatele ei. De aceea, in România socialistă, stat a cărui întreagă politică pornește de la oameni și este consacrată oamenilor, gama criteriilor și obiectivelor care vizează calitatea vieții cuprinde. într-un sistem perfect echilibrat, întreg ansamblu! de trebuințe și manifestări ale condiției umane, atît de ordin material. cit și de ordin spiritual.Și in concepția și politica din domeniul nivelului de trai, umanismul socialist se manifestă in mod concret, în practică, la scara unu pe unu a realității nemijlocite. Nici în acest domeniu, precum nici în celelalte planuri ale vieții, nu sînt cunoscute, nu sînt admise noțiunea fără conținut, dezideratul abstract, problema in sine, facultativul și în- timplarea. Scopurile devin rezultate, principiile sînt realitate. Societatea prevede, dar șl garantează. își propune, dar si asigură elementele de care depinde îmbunătățirea continuă a calității vieții. în faptul că societatea nu se mulțumește doar să proclame anumite drepturi, ci se și obligă intru respectarea lor rezidă una din deosebirile cateporice ale orînduirii noastre față de societățile bazate pe exploatare, unul dintre elementele de superioritate a socialismului nete și esențiale. Astfel/ Constituția, legea fundamentală a țării, prevede expres : „în Republica Socialistă România, cetățenii au dreptul la muncă. Fiecărui cetățean 1 se asigură posibilitatea de a desfășura, potrivit pregătirii sale, o activitate in domeniul economic, administrativ, social sau cultural, remunerată după cantitatea și calitatea ei. La muncă egală retribuția este egală". Un întreg sistem de prevederi legale dezvoltă și apără exercitarea acestui drept fundamental al fiecărui om, creîndu-se o realitate la care alte țări, alte economii, Inclusiv din cele mai dezvoltate state capitaliste, nici măcar nu și-o pot permite ca deziderat. Sau. re- ferindu-ne la o altă latură, să ne amintim că unul dintre anii anteriori fusese proclamat de O.N.U1. „Anul internațional pentru asigurarea de locuințe persoanelor fără adăpost". însăși această titulatură — adoptată în cadrul sobru al diplomației — pare o voce a disperării, un strigăt de durere. Și chiar este strigătul, chemarea unei realități dramatice a milioane și milioane de oameni din alte țări, inclusiv din marile metropole, câre visează nu confort, ci... un adăpost 1 Asta în vreme ce, pe baza unui vast program și unor vaste eforturi, marea majoritate a populației României trăiește în case noi. iar. foarte cu- rînd, „problema locativă" nu va mai constitui decît o amintire.Toate acestea sint. desigur, rezultatul condițiilor economice și sociale specifice socialismului, al faptului că mijloacele și resursele formează obiectul proprietății comune și pot fi utilizate, în mod echitabil, pentru satisfacerea trebuințelor justificate ale tuturor. Ar fi insă prea simplu să se creadă că relațiile de producție socialiste generează spontan și in formula optimă elementele componente ale nivelului de trai. Constituie un merit deosebit al partidului nostru abordarea programată, pe coordonate științific stabilite. a procesului de ridicare continuă a nivelului de trai. Ca în toata domeniile principale ale vieții, și în privința calității vieții perspectivei® dezvoltării sînt conturate prin programe bine definite, rod al analizei profunde, științifice, al dezbaterii și adoptării în mod democratic, programe traduse în fapt in mod neabătut. Stau mărturie în această privință o seamă de realități ce pot fi observate în viața de fiecare zi. Condițiile de locuit, dezvoltarea armonioasă a tuturor zonelor țării, a- propierea condițiilor de viată de la sate față de cele de la orașe, majorarea retribuțiilor, asigurarea locului. condițiilor și unui nivel tot mai elevat’ pentru muncă, generalizarea invățămintului liceal, ocrotirea mediului înconjurător sînt numai cîteva exemple dintre multele care ilustrează caracterul programat și consecvent al evoluției elementelor cu adevărat importante ale calității vieții.Explicația Înfăptuirii cu consecventă a programului de ridicare continuă a nivelului de trai al întregului popor rezidă și în preocuparea față de asigurarea bazei materiale, a cadrului economic, social, juridic, pentru o civilizație materială șl spirituală tot mai înaltă.Făurari liberi și demni ai tuturor Împlinirilor României socialiste, cetățenii patriei noastre nutresc satisfacția legitimă, încrederea statornică față de capacitatea lor creatoare, factorul puternic și stabil al tuturor transformărilor, al întregului progres economic și social, al creșterii continue a calității vieții materiale și spirituale.
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• Concluziile unui studiu elaborat de organismele specializate 
ale Națiunilor Unite • Aprecieri privind povara datoriei externe 

a țărilor in curs de dezvoltare

ÎN ARGENTINA A APĂRUT VOLUMUL:

NICOLAE CEAUSESCU - Respectarea principiilor relațiilor
dintre state, imperativ fundamental al vieții contemporaneBUENOS AIRES 21 (Agerpres). - Aprecierea și stima deosebite față de activitatea și personalitatea proeminentă ale președintelui Nicolae Ceaușescu, înaltul prestigiu de care se bucură gîndirea și opera sa politică, precum și contribuția adusă la soluționarea problematicii complexe a vieții internaționale, in consens cu aspirațiile tuturor popoarelor, inclusiv din America Latină, și-au găsit o nouă ilustrare prin apariția, in limba spaniolă, în prestigioasa editură „Rueda" din Argentina, a culegerii de texte din rapoarte, cuvîntări și interviuri ale conducătorului partidului și statului nostru, intitulată 

„NICOLAE CEAUȘESCU - RESPECTAREA PRINCIPIILOR RELAȚIILOR 
DINTRE STATE, IMPERATIV FUNDAMENTAL AL VIEȚII CONTEMPORA
NE".Din vasta operă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, editura a mai publicat lucrările „Democratizarea relațiilor internaționale", în 1983, și „Problemele cardinale ale contemporaneității, lichidarea subdezvoltării și făurirea unei noi ordini economice internaționa'le", în 1987, care s-au bucurat de o largă apreciere.Editat în condiții grafice deosebite, volumul se deschide cu portretul color al tovarășului Nicolae Ceaușescu și include imagini ilus- trînd activitatea pe plan intern și extern desfășurată de președintele României socialiste. Una dintre fotografii înfățișează momentul cînd președintelui Nicolae Ceaușescu î se conferă înaltuil titlu de „Doctor Honoris Causa" al Universității din Buenos Aires.Prefața volumului, semnată de președintele gropului de senatori ai partidului Uniunea Civică Radicală (de guvernămînt), Antonio Oscar Napoli, evidențiază : „Apariția unei lucrări care să militeze pentru respectarea principiilor relațiilor între state — imperativ fundamental al vieții internaționale contemporane — nu poate să fie decit binevenită. Cu atit mai mult cu cît acest volum cuprinde teze, idei, concepte izvorite din gindirea vizionară a unei proeminente personalități a lumii de azi t Nicolae Ceaușescu, președintele României.întreaga politică externă a României este construită de președintele Nicolae Ceaușescu pe temelia trainică a principiilor dreptului internațional contemporan. în concepția președintelui Nicolae Ceaușescu, întemeiată pe analiza științifică a evenimentelor contemporane, promovarea unei noi gindiri politice, a unei noi a- bordări, de pe poziții înaintate, a problematicii actualității se impune în mod imperios.Președintele Nicolae Ceaușescu — se relevă în continuare — este adeptul concepției că lumea trebuie să-și construiască efectiv pacea. Acest deziderat este fundamental în prezent, cînd cursa înarmărilor, cu deosebire a celor nucleare, a atins proporții uriașe, cînd au fost acumulate arsenale ce sint în stare să distrugă de mai multe ori viața pe Pămînt. Marile decalaje dintre statele bogate și cele sărace, proliferarea subdezvoltării sînt incluse de președintele României între factorii ce întunecă cerul lumii contemporane, între cauzele acestor fenomene, președintele Nicolae Ceaușescu situează, în prim-plan, criza economică. datoriile externe ale lumii a treia, politica dobînzilor excesiv de mari promovată de țările capitaliste dezvoltate, accelerarea decalajelor tehnologice, toate acestea pe fundalul creșterii vertiginoase a cheltuielilor militare.Volumul de față — se subliniază în încheierea prefeței — este o pledoarie convingătoare pentru o politică nouă, profund constructivă în viata internațională, pentru promovarea în relațiile dintre state a principiilor unanim recunoscute ale dreptului internațional.Pentru cititorul argentinian, interesul față de acest volum constă cu deosebire în faptul că, din paginile lucrării, pătrund pină la el ideile majore ale unei conștiințe Înaintate a vremii noastre ; idei care în mod cert îl vor cuceri și ii vor întățj'i forțele în lupta comună cu alte popoare pentru preîn- tîmpinarea unui nou război mondial. care în condițiile actuale ar echivala cu distrugerea a înseși vieții pe Pămînt".în cuvîntul editorului, Enriquo Santiago Rueda relevă : „Marii strategi s-au afirmat, dintotdeauna. în mari războaie. A sunat însă. în istoria omenirii, ceasul unei noi ere. în care este nevoie de strategi ai păcii. Pentru că omenirea a intrat într-o epocă a cărei problemă fundamentală este realizarea unei păci trainice. înfăptuirea dezarmării șl. cu deosebire, a dezarmării nucleare. între promotorii luptei pentru o lume fără arme și fără războaie, memoria timpului nostru a înscris la loc de frunte numele președintelui României, Nicolae Ceaușescu.Este deosebit de semnificativ faptul că gîndirea și acțiunea președintelui Nicolae Ceaușescu se dovedesc a fi bogate in contribuții de cea mai mare însemnătate, originale — întemeiate pe o analiză aprofundată a realităților prezentului în relația lor dialectică cu argumentele istoriei și cu tendințele de viitor — la elucidarea actualelor probleme ale păcii și războiului. Mai mult decit atit, prin ampla sa activitate politică, președintele României participă în modul cel mai direct, cu mijloace eficiente, la soluționarea practică a multora dintre aceste probleme. Am editat acest volum cu deplina convingere că tezele, ideile și conceptele sale, privitoare la filozofia păcii și a războiului, prezintă un interes major pentru publicul argentinian.Demersurile practice ale președintelui României, al căror ecou în conștiința popoarelor este puternic — subliniază editorul — sînt concentrate în direcția făuririi unei lumi a dreptății și a păcii".în încheierea cuvîntului editorului se evidențiază : „Trăsăturile definitorii proprii gindirii președintelui Nicolae Ceaușescu. intre care umanismul și principialitatea, spiritul științific, capacitatea de investigare și sintetizare, pe baze realiste, a evoluției lumii contem

porane. a contradicțiilor ce se manifestă în prezent și a tendințelor de viitor. își află o semnificativă expresie în paginile volumului. Avem astfel prilejul să cunoaștem mai bine pe reprezentantul cel mai autorizat al unei țări a păcii — România — pe un avintat militant pentru o lume nouă. în care armele să fie transformate în unelte de muncă, în care confruntarea militară să cedeze locul dialogului politic, pe președintele Nicolae Ceaușescu. Ideile, concepțiile șefului statului român sînt in deplin consens cu voința de pace a poporului său, cu idealurile cele mai înaintate ale întregii omeniri".Un cuvint introductiv prezintă cititorului argentinian momente semnificative din istoria poporului român, subliniind : După 23 August 1944, act suprem de libertate și de demnitate patriotică, epoca marilor prefaceri, fără precedent în istoria atit de bogată in fapte și evenimente a acestui popor, a început cu adevărat în vara anului 1965. Atunci, poporul român și-a încredințat destinele președintelui Nicolae Ceaușescu. A început în viața României o epocă de prefaceri înnoitoare radicale, de mărețe înfăptuiri. întreaga societate românească s-a transformat din temelii. Toate aceste înfăptuiri exprimă grija profundă a președintelui Nicolae Ceaușescu pentru creșterea calității , vieții. ,Filonul de aur al gindirii novatoare a președinteluiNicolae Ceaușescu — se subliniază în continuare — îl constituie abordarea științifică a realităților țării sale, ale lumii de azi.Opera social-politică a președintelui Nicolae Ceaușescu a atins dimensiuni enciclopedice. Președintele României își afirmă vocația pentru analiză științifică, aprofundată, în cele mai diferite domenii. împletind patriotismul său înflăcărat, preocuparea sa ardentă pentru continua dezvoltare a României, pentru ridicarea poporului său pe trepte tot mai înalte de progres, de civilizație cu răspunderea pentru soarta umanității, președintele Nicolae Ceaușescu își afirmă o deosebită vocație in investigarea problematicii contemporane a vieții internaționale. Scrierile sale politice, reflectînd rolul hotărîtor ce îi revine în dinamizarea politicii externe românești, participarea activă, în calitate de președinte al României, la soluționarea marilor probleme ale vieții internaționale actuale, se înscriu ele însele drept o importantă contribuție la promovarea noii gindiri în relațiile dintre state.Volumul de față — se arată în încheiere — sintetizează, pentru cititorul argentinian, ideile de bază ale concepției acestui mare om politic despre cerința respectării principiilor dreptului internațional în relațiile dintre state.Festivitatea de lansare a volumului, desfășurată la Centrul cultural 
„General San Martin" din Buenos Aires, a reunit personalități de frunte ale vieții social-politice și economice argentiniene. între care Ricardo Pueyrredon, reprezentant personal al președintelui Argentinei, Raul Ricardo Alfonsin, precum și Ricardo Molnias, procurorul general al țării, Adolfo Goss, președintele Comisiei pentru relații internaționale a Senatului. Enrique Rubio, director în Ministerul Relațiilor Externe.Luînd cuvîntul, președintele grupului de senatori ai partidului» Uniunea Civică Radicală (de guvernămînt), Antonio Oscar Napoli, semnatarul prefeței, a spus : Publicarea acestui volum, care contribuie la apărarea principiilor relațiilor dintre state — imperativ fundamental al vieții internaționale contemporane — este deosebit de oportună. Abordînd o problematică deosebit de actuală, președintele României sublinia în cuvîntări recente că afirmarea unei noi gindiri realiste și raționale este o necesitate obiectivă azi, cînd în viața internațională se produc mari mutații și se confruntă concepții dintre cele măi diferite.în aceste condiții este pe deplin îndreptățită sublinierea conducătorului României privind necesitatea ca în perioada ce urmează să se analizeze profund marile transformări și mutații intervenite în întreaga lume, pentru a se putea porni întotdeauna de la principiile unanim recunoscute, ale justiției și echității internaționale.Tocmai astfel de argumente pledează pentru importanta deosebită a acestei lucrări, in actualele condiții de abuzuri și încălcări din ce in ce mai frecvente ale drepturilor și suveranității statelor mici și mijlocii, într-un moment în care de

vin tot mai activi factorii de instabilitate în relațiile dintre state, cînd asupra umanității planează pericolul unui război nuclear pustiitor și cînd lumea se vede tot mai amenințată de o puternică explozie socială a cărei cauză poate fi subdezvoltarea.România — a relevat vorbitorul — apreciază că atit problemele păcii și ale războiului, cît și cele ale dreptății internaționale. ale instaurării unei noi ordini economice internaționale nu se pot soluționa de la sine, ci trebuie depuse eforturi permanente pe plan internațional pentru întărirea unității între toate națiunile lumii în vederea adoptării unor poziții constructive față de aceste mari probleme ale umanității. Și aceasta pentru că răspunderi revin nu nu-

b.

mai marilor puteri, cl tuturor statelor și popoarelor lumii, pentru schimbarea cursului evenimentelor, pentru făurirea unei lumi a dreptății, libertății și independentei.Sînt convins — a spus vorbitorul — că această valoroasă lucrare va pătrunde în conștiința opiniei publice argentiniene și o va face mai dornică de pace și coexistență pașnică și, de asemenea, volumul va servi ca ghid și sursă de inspirație pentru acei care sînt chemați să conducă destinele poporului nostru spre pace și progres.Mulțumesc în mod profund pentru deosebita onoare ce ml s-a făcut de a prezenta volumul „Nicolae Ceaușescu — Respectarea principiilor relațiilor dintre state, imperativ fundamentă! al vieții contemporane".în cuvîntul său, președintele grupului socialist din Camera De- putaților, Simon Alberto Lazara, a evidențiat preocuparea permanentă a României, a președintelui Nicolae Ceaușescu pentru promovarea păcii și dezarmării, în primul rind a dezarmării nucleare. Vorbitorul a relevat căile originale avansate de România pentru rezolvarea pe căi pașnice, prin negocieri. a principalelor probleme internaționale, a stărilor conflictuale din diferite zone ale lumii, pentru asigurarea păcii și întărirea conlucrării între state și popoare.Editorul lucrării, Enrique Santiago Rueda, după ce a dat expresie onoarei deosebite de a avea ocazia să prezinte cititorilor de limbă spaniolă un al treilea volum din vasta operă a președintelui Nicolae Ceaușescu, a relevat :Contribuțiile președintelui României, Nicolae Ceaușescu. la soluționarea problemelor contemporaneității sînt bine cunoscute și apreciate în mod deosebit în întreaga lume. Opera social-politică a marelui om de stat român, intensa activitate pe care o desfășoară în fruntea țării sale și contribuția deosebit de activă pe care o are pe arena mondială la soluționarea problemelor fundamentale ale vieții internaționale contemporane fac din președintele României, Nicolae Ceaușescu, un strateg și un apărător al păcii. Acestea au fost motivele care m-au determinat să editez operele președintelui României.între șefii de stat contemporani se impune numele președintelui României, Nicolae Ceaușescu, promotor Indiscutabil al luptei pentru o lume fără arme și războaie.Pe bună dreptate, oameni politici și ziariști de pe toate continentele lumii îl numesc pe președintele Nicolae Ceaușescu Omul Păcii, al Înțelegerii și armoniei între popoare, omul cu strălucite contribuții la soluționarea pe calea negocierilor a celor mai complicate probleme contemporane.în încheiere, vorbitorul a subliniat : Consider că această lucrare a președintelui României, Nicolae Ceaușescu, va fi foarte a- preciată și citită cu mare interes atît de oamenii politici, cît și de poporul argentinian, care și el este pe deplin interesat în triumful unui nou curs al vieții politice internaționale.La festivitate a luat cuvîntul, de asemenea, ambasadorul României în Argentina, Mihai Muntean.*Volumul „NICOLAE CEAUȘESCU — RESPECTAREA PRINCIPIILOR RELAȚIILOR DINTRE STATE, IMPERATIV FUNDAMENTAL AL VIEȚII CONTEMPORANE" cuprinde trei mari capitole.In cel dintîi, intitulat „Respectarea și traducerea neabătută in viață a principiilor noi ale relațiilor dintre state — orientare fundamentală a politicii externe a României", sînt scoase în evidență aprecierile de o inestimabilă valoare teoretică și practică ale președintelui Nicolae Ceaușescu referitoare la situația existentă pe plan mondial. Este evidențiată aprecierea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la necesitatea unei abordări noi a
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problemelor păcii șl războiului, a unor eforturi susținute din partea tuturor oamenilor politici, a forțelor realiste, a popoarelor, pentru a determina o schimbare radicală în viața internațională.în continuare este evidențiată dezvoltarea largă a relațiilor României cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, pe baza principiilor deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, renunțării la forță și la amenințarea cu forța, a dreptului fiecărei națiuni de a-și alege calea dezvoltării pe care o dorește, fără nici un fel de a- mestec din afară. Se relevă dinamismul politicii externe a țării noastre, care acționează consecvent pentru promovarea In relațiile internaționale a acestor principii, ca singura bază rațională, acceptabilă, a unor raporturi între state ce pot asigura instaurarea și menținerea păcii în lume.„Conținutul și trăsăturile principiilor fundamentale ale relațiilor dintre state" este titlul celui de-al Il-Iea capitol, care pune în evidență sublinierea tovarășului Nicolae Ceaușescu potrivit căreia respectarea independenței și suveranității naționale a statelor este astăzi piatra unghiulară a păcii și securității internaționale.în continuare se arată că, în viziunea României, participarea tuturor statelor, indiferent de orîn- duirea socială, mărime sau forță economică și militară, la soluționarea problemelor tot mai complexe ale vieții internaționale este o condiție sine qua non a păcii, a lichidării cauzelor care generează animozități și războaie. Eviden- țiindu-se aprecierea președintelui Nicolae Ceaușescu referitoare la faptul că imixtiunile, sub orice formă, în treburile altor popoare ftî- nează progresul lor social, duc la încordare și neîncredere între state, dăunează colaborării internaționale, creează pericole pentru cauza păcii, este subliniată poziția țării noastre privind necesitatea renunțării cu desăvîrșire la această politică de amestec în treburile altor state și a instaurării unui nou tip de relații între țările lumii.Ultimul capitol — „Respectarea principiilor fundamentale ale relațiilor dintre state — condiția rezolvării in interesul întregii umanități a problemelor fundamentale ale epocii contemporane" — tratează pe larg abordările, considerentele și inițiativele președintelui Nicolae Ceaușescu în legătură cu problematica păcii și dezarmării, cu necesitatea abolirii politicii de dominație, a practicii zonelor și sferelor de influentă, precum și poziția țării noastre referitoare la securitatea și cooperarea în Europa, la democratizarea și creșterea rolului O.N.U. și adaptarea activității sale la cerințele lumii contemporane.Gîndirea profund novatoare, științifică și realistă a președintelui Nicolae Ceaușescu asupra problematicii economiei mondiale este subliniată cu pregnantă in paginile consacrate poziției șefului statului român privind lichidarea subdezvoltării și edificarea unei noi ordini economice și politice internaționale.în încheierea capitolului, spații ample sint dedicate aprecierilor președintelui Nicplae Ceaușescu privind făurirea unei noi solidarități internaționale, a unui nou tip de relații între state, bazat pe preeminența dreptului asupra forței. O atenție specială este acordată însemnătății mișcării pentru pace în lume.Apariția în Argentina a unui nou volum reflectînd gîndirea și opera președintelui Nicolae Ceaușescu constituie o expresie a profundului interes manifestat în America Latină față de personalitatea și activitatea șefului statului român, a aprecierii deosebite la adresa politicii României de prietenie și înțelegere între națiuni, de colaborare cu toate țările, de solidaritate cu popoarele latino-americane în lupta pentru pace, independentă și

GENEVA 21 (Agerpres). — Dezechilibrele comerciale dintre principalele state industrializate, deficitul bugetar al S.U.A., precum si datoriile externe ale țărilor în curs de dezvoltare. împreună cu fluctuațiile cursurilor de schimb și ale dobînzilor sint factorii care grevează în continuare economia mondială, se arată în „Studiul asupra economiei mondiale" dat publicității recent de către organismele specializate ale O.N.U.Potrivit studiului. în țările în curs de dezvoltare. în 1988 situația economiei nu s-a schimbat aproape deloc. Decalajul dintre țările bogate și sărace a crescut în continuare. Pentru 1989, documentul preconizează o rată de creștere a economiei mondiale de 3,5 la sută. Producția in țările capitaliste vă înregistra o rată de creștere de trei la sută sau chiar mai puțin. Dezvoltarea economică în viitor depinde, potrivit studiului, de înlăturarea dezechilibrelor comerciale existente între țările industrializate și de reducerea deficitului balanței comerciale a S.U.A.NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). — într-o conferință de presă desfășurată Ia sediul Națiunilor Unite din New York. Gert Rosenthal, directorul executiv al Comisiei Economice O.N.U. pentru America Latină și Caraibi (C.E.P.A.L.), a arătat că țările din regiune vor fi confruntate și in acest an cu serioase dificultăți economice, transmite agenția China
Discursul noului președinte al S.U.A.

cu prilejul ceremoniei de învestiturăWASHINGTON 21 (Agerpres). — După depunerea jurămîntului. George Bush, președintele Statelor Unite, a rostit discursul inaugural, în care a făcut o prezentare a momentului politic, economic și social în care preia funcția supremă în stat, evidențiind în același timp obiective ale mandatului său prezidențial.Abordînd o serie de probleme interne, președintele a spus : „Avem multe de făcut. Există oameni fără adăpost, pierduți și fără căpătîi ; există copii lipsiți de mijloace, de dragoste și de o viată normală. Există oameni incapabili să se elibereze de tot felul de nenorociri — droguri, probleme de sănătate, demoralizarea care domnește în cartierele sărace. Există, de asemenea, crima care trebuie învinsă, in special crima violentă de pe străzi. Există tinere femei, viitoare mame, incapabile să se ocupe de copiii cărora le vor da naștere, incapabile poate să-1 iubească, femei care au nevoie de ajutor".Noul președinte a declarat că guvernul are resurse financiare scăzute, deoarece trebuie redus deficitul, adăugind: „Vom avea de făcut
Mercenari în solda regimului rasist 

sud-africanROMA 21 (Agerpres). — O treime din soldații sud-africanl staționați în Namibia sînt mercenari, deținători al unui pașaport dintr-una din țările C.E.E., scrie revista italiană „Panorama". Revista arată că în slujba regimului de la Pretoria se află 445 000 de mercenari. Pe de altă par

I

PRIMIRE. Premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, Li Peng, l-a primit pe ministrul afacerilor externe al Cubei, Isidoro Malmier- ca, aflat într-o vizită la Beijing, anunță agenția China Nouă. In cursul convorbirii au fost abordate aspecte ale întăririi cooperării reciproce în diferite domenii de activitate, precum și probleme ale actualei situații internaționale, Îndeosebi căile de soluționare a unor conflicte regionale.ÎNTREVEDERE. Cancelarul federal al R.F.G., Helmut Kohl, a avut o întrevedere cu Mieczyslaw Ra- kowski, președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Polone, care a Întreprins o vizită la Bonn.SUDANUL ȘI ETIOPIA au hotărît să-și extindă relațiile economice după convorbirile la nivel guvernamental desfășurate la Khartum. în capitala Sudanului s-a aflat o delegație economică etiopia- nă. care a avut convorbiri cu o delegație a țării gazdă — moment politic ce se înscrie în cadrul dialogului bilateral deschis de contactele primilor miniștri.CANDIDATURA. Formațiunile politice care fac parte din Alianța Democratică de Opoziție (A.D.O.) din Panama au anunțat candidatul lor la funcția supremă de stat în alegerile prezidențiale de la 7 mai din țară : Guillermo Endara Galli- mani. fost membru al conducerii Partidului Panamez Autentic.
I O REUNIUNE MINISTERIALA EUROPEANO-AFRICANA în problema reziduurilor toxice urmează să aibă loc la Dakar în zilele de 26 și 27 ianuarie. Și-au anunțat participarea și reprezentanți ai Organizației Națiunior Unite pentru Mediul înconjurător (U.N.E.P.). In cadrul reuniunii ar urma să elaboreze o declarație care nească o modalitate de practică a statelor pentru consecințelor deversărilortrolate de substanțe toxice.

se să defi- acțiune evitarea necon-
I ÎNTÎLNIRE A.S.E.A.N. In capitala statului Brunei s-au deschis lucrările unei conferințe extraordi- L_

Nouă. El a precizat că principala problemă va continua să fie inflația, care pe ansamblul regiunii a fost de 470 la sută în 1988. Statele latino- americane continuă să se afle sub povara uriașei lor datorii externe, ajunsă la nivelul de 401 miliarde dolari. a spus Gert Rosenthal, care a apreciat că serviciile aferente acestei datorii reprezintă un fel de „nod gordian" care trebuie tăiat pentru a se înregistra o adevărată redresare economică.CAIRO 21 (Agerpres) — Obstacolul principal in dezvoltarea economică și socială a țărilor africane îl reprezintă, în etapa actuală, marea povară a datoriei externe a acestora — a declarat presei președintele Somaliei, Mohamed Siad Barre, la încheierea vizitef sale la Cairo. în vederea soluționării acestei probleme, a subliniat el, este necesară o amplă cooperare între statele africane și arabe, precum și un sprijin din partea țărilor creditoare — informează agenția China Nouă.BRASILIA 21 (Agerpres). — Guvernul brazilian și-a anunțat oficial creditorii străini că- nu-și va putea plăti prea curînd dobînzile la datoria externă, scrie ziarul „O Globo". Această măsură este justificată de guvern prin reducerea rezervelor valutare ale țării la un nivel la care este pusă în pericol suveranitatea tării.

opțiuni dificile după ce vom fi examinat resursele noastre și vom fi decis poate să le alocăm în mod diferit".O altă problemă asupra căreia s-a oprit noul președinte sînt raporturile Administrației cu Congresul, dominat în ambele camere de demo- crați, care se anunță a fi dificile.G. Bush a reafirmat orientarea fundamentală a Statelor Unite ale Americii în ceea ce privește politica internațională.
★Imediat după ceremonia depunerii jurămîntului în calitate de cel de-al 41-lea președinte al S.U.A.. George Bush a semnat lista noului guvern al Statelor Unite. Potrivit legislației și tradițiilor țării, din noul cabinet fac parte 14 membri permanenți. Majoritatea celor numiți au ocupat posturi importante in administrațiile precedente și în forul legislativ suprem al S.U.A.Printre principalii membri ai cabinetului se numără secretarul de stat James Baker, și ministrul apărării John Tower. Membrii guvernului urmează să fi» confirmați de Senat.

te, revista relevă că marile companii transnaționale „Marconi", „Philips", „Aeg-Telefunken, „Siemens" și „British Petroleum" finanțează nemijlocit forțele armate sud-africane prin subvenții destinate așa-numitei „securități a principalelor întreprinderi industriale".
GENTIILE DE PRESA 
G - pe scurt

nare a miniștrilor de externe din țările membre ale Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (A.S.E.A.N.), din care fac parte Brunei, Indonezia, Filipine, Mala- yezia, Singapore și Thailanda. Agenda reuniunii prevede discutarea unor probleme legate de cooperarea regională.HOTARÎRE. Autoritățile japoneze au hotărît să echipeze submarinele aflate in dotarea forțelor navale ale țării cu mijloace tehnice speciale pentru prevenirea în viitor a unor coliziuni, cum a fost cea din iulie anul trecut, cînd în urma lovirii de către un submarin a unul vas pescăresc. 30 de persoane aflate la bordul vasului și-au pierdut viața.APROBARE. Ca o contribuție la normalizarea relațiilor bilaterale, guvernul nicaraguan a hotărît să acorde vizele solicitate de Departamentul de Stat al S.U.A. pentru diplomații nord-americanl ce urmează să fie acreditați la Managua — se spune într-o declarație făcută la Managua de ministrul nicaraguan al relațiilor externe. Miguel d’Escoto.PRODUCȚIA DE PETROL A NORVEGIEI. Dup^ cum au anunțat autoritățile norvegiene, în 1988 pe platoul continental din apropierea coastelor țării au fost extrase 63,3 milioane de tone de petrol, ceea ce reprezintă o creștere de 30 la sută față de anul precedent. Se așteaptă ca în acest an producția de petrol a Norvegiei să atingă 76,5 milioane tone.
VICTIME ALE FUMATULUI. 

Peste 25 la sută din bărbații fumă
tori din Suedia au renunțat la acest 
obicei dăunător in perioada 1963— 
1987, in timp ce cifra fumătoarelor 
a sporit cu 7 la sută in același in
terval, indică statistici recente date 
publicității la Stockholm de Asocia
ția națională împotriva fumatului. 
Aceleași statistici relevă că anual 
circa 12 000 de suedezi încetează din 
viață ca urmare a unor afecțiuni 
legate de fumat.NEGOCIERILE DINTRE PORTUGALIA ȘI S.U.A. consacrate utilizării în continuare de către for-

PANMUNJON

Problemele destinderii 
in Peninsula Coreea 

pe agenda unei reuniuni 
a Comisiei militare 

de armistițiuPHENIAN 21 (Agerpres). — După cum transmite agenția A.C.T.C., la Panmunjon a avut loc o reuniune a Comisiei militare de armistițiu, desfășurată cu ușile închise. Au fost discutate probleme legate de procesul de destindere în Peninsula Coreea. Partea R.P.D. Coreene a propus înscrierea pe ordinea de zi a problemei încetării manevrelor militare de amploare, cum sînt, de exemplu, „Team Spirit", asigurarea securității în zona demilitarizată și retragerea armamentelor din sectorul principal al Comisiei militare de armistițiu. Reuniunea cu ușile închise a fost prima de acest fel a Comisiei militare de armistițiu după semnarea acestuia.
Apel ia întărirea unității 

de acțiune a forțelor 
democratice și populare 

peruaneLIMA 21 (Agerpres). — în capital» Perului au început lucrările primului Congres național al alianței forțelor democratice populare peruane „Stingă Unită", din care face parte și Partidul Comunist.In discursul inaugural, coordonatorul în exercițiu al alianței, senatorul Gustavo Mohme, s-a pronunțat, între altele, pentru strîngerea unității de acțiune a forțelor care fac parte din „Stingă Unită" în perspectiva alegerilor prezidențiale din 1990, transmite agenția cubaneză Prensa Latina.La precedentele alegeri prezidențiale (din 1985), „Stînga Unită" a obținut un număr apreciabil de voturi, situîndu-se pe locul doi, după Partidul Aprist, de guvernămînt.
Oceanul Indian să devină 

o zonă a păcii 
O declarație a F.D.I.F.BERLIN 21 (Agerpres). — Necesitatea desființării tuturor bazelor militare străine din Oceanul Indian și din zona Golfului, inclusiv a bazei forțelor aeriene ale S.U.A. de pe insula Diego Garcia, este subliniată într-o declarație dată publicității de Federația Democrată Internațională a Femeilor. în document se cere ca Oceanul Indian să fie declarat zonă a păcii.

R. F. GERMANIA

Cereri de retragere 
a armelor chimice 

americane 
de pe teritoriul țăriiBONN 21 (Agerpres). — Parlamentul landului vest-german Rena- nia-Palatinat s-a pronunțat pentru retragerea de pe teritoriul întregii țări a armelor chimice americane. Deputății Landtagului au votat în unanimitate rezoluția propusă de fracțiunea Partidului Social-Democrat, care prevede eliberarea țării de aceste arme. Totodată, deputății din Landtagul Renania-Palatinat au adresat guvernului federal apelul de a aloca mijloacele financiare necesare construirii unei întreprinderi internaționale de distrugere a armelor chimice.

-------------------------------------------------- !tele militare americane a bazei Lajes din Insulele Azore au luat sfîrșit la Lisabona. Părțile au ajuns j la o înțelegere, în baza căreia S.U.A. vor acorda Portugaliei un ajutor fi- | nanciar în valoare de 270 milioane dolari, precum și un ajutor militar. * sub formă de echipament de luptă, . între care 20 de avioane de tipul „F-16". IMIȘCARE REVENDICATIVA. Lu- I crătorii portuari din Italia au declarat o grevă generală de 24 de ore în sprijinul unor revendicări .privind condițiile de muncă. Greva este susținută și de organizațiile * sindicale pe ramură.MAJORĂRI. Banca națională a Belgiei a anunțat majorarea do- binzilor practicate la diferite cate- ■ gorii de împrumuturi, indicele ta- I xei de scont sporind de la 7,75 la 1 8,25 la sută. Decizia se înscrie pe linia măsurilor asemănătoare luate în alte țări vest-europene pentru | stăvilirea fluctuațiilor accentuate la burse ale cursurilor principale- ■ lor devize. Pină în prezent au spo- | rit dobînzile de acest gen în R.F.G., •Elveția. Austria. Franța și Olanda.CREDITE. Idris Juzairy, directo- | rul Fondului Internațional de Dezvoltare Agricolă (F.I.D.A.), institu- > tie specializată a O.N.U.. a arătat într-un interviu că acest organism 1 a acordat Africii, începind din 1985, ,credite în valoare de 813 milioane dolari. Din aceste fonduri au fost | finanțate proiecte de dezvoltare a agriculturii și zonelor rurale din 44 i țări africane.SCRISOARE. „Sicilia cere ajuto- . rul Parlamentului împotriva criminalității organizate" — scrie, în- | tr-o corespondentă din Palermo, agenția ANSA. Aceasta relevă că I toți reprezentanții grupării majoritare care formează consiliul comu- 1 nai Palermo. împreună cu secreta- > rul regional al P.C.I.. au adresat liderilor grupărilor parlamentare I din Camera deputatilor si din Senat ale partidelor politice italiene | o scrisoare prin care se solicită adoptarea unor initiative împotriva „organizațiilor crimei" in sudul | Italiei.IN MEMORIA LUI JULES 
VERNE. In orașul francez Amiens, I 
unde a trăit timp de 50 de ani cu
noscutul scriitor Jules Verne, se 
construiește „orașul viitorului". Pe I 
un teritoriu de 40 de hectare vor fi | 
amplasate cele mai neobișnuite con
strucții — descrise cu lux de amă- I 
nunte de Jules Verne in numeroa- | sete sale romane.
_________________ I
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