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întimpinat cu entuziaste manifestări de aleasă dragoste și înaltă 

stimă, cu înflăcărate urări de ani multi și sănătate în fruntea

partidului și a tării, prilejuite de apropiata aniversare

a zilei de naștere și a îndelungatei activități revoluționare

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU A EFECTUAT U VIZITĂ UE LUCRU IN CAPITALĂ
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a efectuat, luni, o vizită de lucru in mari și reprezentative unități industriale din Capitală.Această nouă intilnire cu puternice colective muncitorești bucureștene se înscrie în preocuparea statornică a conducătorului partidului și statului nostru privind desfășurarea în cele mai bune condiții a activității productive în toate sectoarele și ramurile economiei naționale. îndeplinirea ritmică, încă din primele zile ale anului, a tuturor indicatorilor de plan și, îndeosebi, a producției destinate exportului, stabilirea la fața locului, împreună cu muncitorii și specialiștii, cu membrii organelor de conducere colectivă a măsurilor corespunzătoare în vederea ridicării întregii activități la niveluri tot mai înalte de calitate și eficiență.Vizita a avut loc în atmosfera de puternică angajare patriotică in care oamenii muncii de pe întreg cuprinsul patriei acționează pentru transpunerea in practică a orientărilor și sarcinilor cuprinse în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința comună a plenarei Co-
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Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
Dragi tovarăși,
Am ținut mult ca, la începutul 

anului 1989 — al patrulea an al 
cincinalului al 8-lea — să mă în- 
tîlnesc din nou cu oamenii muncii 
din aceste mari întreprinderi ale. 
Capitalei. Am dorit aceasta, por
nind de la necesitatea de a discuta 
împreună cum s-a încheiat anul 
trecut și ce trebuie să facem pen
tru a realiza în cele mai bune con
diții prevederile planului și ale 
programelor de dezvoltare econo- 
mico-socială pe acest an.

Sînt bucuros că am constatat o 
serie de lucruri bune — și aș dori, 
de la început, să adresez oameni
lor muncii din aceste trei între
prinderi pe care le-am vizitat, tu
turor oamenilor muncii din Capita
lă, un salut revoluționar și cele mal 
bune urări de succes în întreaga 
activitate. (Aplauze puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu, România, stima noas
tră și mîndria !“).

La această întîlnire sînt prezenți 
membrii consiliilor oamenilor mun
cii și alți reprezentanți ai munci
torilor, tehnicienilor și inginerilor 
din aceste întreprinderi, și, desigur, 
miniștri și unele cadre de condu
cere din centrale și din ministere. 
Pe ansamblu, impresiile sînt 
bune, privind activitatea ce se des
fășoară în aceste întreprinderi, mai 
cu seamă, preocuparea pentru rea
lizarea programelor de moderniza
re, de normare economico-financia- 
ră, de perfecționare a întregii ac
tivități.

Am ascultat pe tovarășii care au 
luat cuvîntul. Toți au vorbit de 
realizarea în bune condiții a pla
nului. Dar fiind la o ședință de 
lucru, și avînd în vedere că luna 
viitoare urmează să aibă loc adu
nările generale ale oamenilor mun
cii, cred că este necesar să privim 
lucrurile mai aprofundat, să ve
dem cum s-a desfășurat activita
tea pe anul trecut, cum s-a reali
zat planul și cum a început a- 
cest an.

Este necesar ca, în adunările ge
nerale, să se analizeze lucrurile în 
adevărata lor realitate, să se pri
vească in mod critic, autocritic 
stările negative, pentru a se trage 
concluziile necesare privind lichi
darea lor. Organizația de partid nu 
trebuie să se declare mulțumită cu 
stările de lucruri negative, comi
tetul de sector și, fără îndoială, 

comitetul municipal de partid tre
buie să analizeze problemele și 
înaintea adunărilor generale pen
tru a stabili măsurile necesare în 
vederea lichidării stărilor negative 
de lucruri.

întreprinderea „Republica" este 
o uzină foarte importantă pentru 
producerea diferitelor materiale de 
care are nevoie economia noas
tră națională — dar ea a rămas 
datoare foarte mult anul trecut și 
ne-a creat greutăți în realizarea 
programului energetic. „23 August", 
de asemenea, este una din marile 
uzine ale țării, cu un colectiv de 
aproape 20 000 de oameni — și 
trebuie să stabilească măsurile ne
cesare pentru a putea realiza în 
bune condiții programul pe care îl 
are la o serie de produse care se 
fabrică aici. Dar tot ceea ce se 
realizează la „23 August" are o im
portanță deosebită pentru întreaga 
noastră economie. Desigur, aș fi 
fost bucuros șă pot să vorbesc des
pre realizările ce s-au obținut; 
dar nu am discuta fn spirit comu
nist, revoluționar, dacă nu am a- 
naliza foarte serios stările negative 
de lucruri. Am discutat mult, în 
ultimul timp, și cu reprezentanții 
uzinei „Republica" și cu cei de la 
„23 Ațigust". Am discutat, de ase
menea, problemele din filaturi și 
din țesătorii, tocmai legat de mo
dernizarea și perfecționarea între
gii noastre activități.

Este adevărat, s-a depus o acti
vitate importantă și anul trecut, 
dar nu pe măsura posibilităților 
și a forței acestor mari colective 
de oameni ai muncii. Fiind, to
tuși, după încheierea anului, aș 
dori să adresez felicitări tuturor 
oamenilor muncii din aceste uni
tăți și din întreaga Capitală pen
tru rezultatele obținute, dar mai 
cu seamă urarea de a face astfel 
încît anul acesta să realizăm o 
îmbunătățire radicală a întregii 
activități. (Urale și aplauze; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. „Vom munci și vom 
lupta, țara o vom înălța 1").

Așa cum am menționat, am im
presii bune despre întîlnirile cu 
oamenii muncii din aceste trei 
mari întreprinderi, despre discu
țiile purtate și despre ceea ce am 
văzut cu privire la preocuparea 
care există în vederea perfecțio
nării și modernizării întregii acti
vități. în toate aceste uzine — 

desigur cu profil diferit — sînt 
preocupări serioase pentru înfăp
tuirea programelor de moderni
zare și perfecționare a activității, 
pentru reducerea consumurilor și 
cheltuielilor materiale, pentru 
realizarea în viață a hotărîrilor 
marelui forum democratic din no
iembrie, a legilor țării, privind 
înfăptuirea In cele mai bune con
diții a planului, a programelor, a 
întregului cincinal 1986—1990.

întreprinderile pe care le-am 
vizitat — ca, de altfel, toate între
prinderile din Capitală — dispun 
de tot ceea ce este necesar pentru 
a îndeplini în bune condiții pre
vederile planului și ale programe
lor. Este însă necesar să se trea
că cu mai multă hotărîre la rea
lizarea în practică a tuturor pro
gramelor, a măsurilor de moder
nizare, începînd cu problemele 
cele tnai importante. Sînt nece
sare ihăsuri mult mai ferme, în- 
tr-un spirit revoluționar, o schim
bare a gîndirii și concepției de 
modernizare și perfecționare. Nu 
ne mai putem mulțumi — așa cum 
am mai discutat, de altfel, pe 
parcursul vizitei în aceste trei în
treprinderi — numai cu măsuri de 
perfecționare de două-trei-patru 
procente. La Filatura Românească 
de Bumbac am discutat unele mă
suri; ce pot să fie aplicate — și tre
buie să fie aplicate — care să ducă 
la o. perfecționare a activității și la 
o creștere a producției pe munci
tor de 50—60 la sută, să reducă 
timpul de muncă pentru o tonă 
de fire, practic, cu circa 600 de 
ore. Fără aceasta nu ne vom în
scrie în revoluția tehnico-științi- 
fică, în procesul de modernizare 1

Am discutat aceste lucruri și la 
„Republica", uzină care trebuie să 
realizeze multe produse foarte im
portante pentru economie, — dar 
îndeosebi pentru sistemul energe
tic, inclusiv sistemul nuclear —, 
de înaltă calitate, și într-un ritm 
mult, mult mai rapid decît pînă 
acum. Am investit mult, chiar în 
ultimii ani, la „Republica", dar 
producția a mers înapoi, în loc să 
meargă înainte. Eu, să vă spun 
drept, mă așteptam ca directorul, 
alți membri ai consiliului, să se 
refere la aceasta, mai cu seamă 
că în ultimul timp am discutat în 
mod deosebit problemele respec
tive. Este adevărat, tovarășii au 
dat toate asigurările că vor înde

plini, în bune condiții, programele 
și planurile pe acest an. Dar, în 
timpul vizitei, am discutat să 
creștem cu 50 la sută producția 
de țevi la „Republica" și, practic 
trebuie să realizăm aceasta în 
cursul acestui an, astfel încît în 
1990 să se producă cel puțin 300 
de mii de tone de țevi. Spun cel 
puțin, pentru că forțele și capa
citatea uzinei și ale muncitorilor 
din această uzină permit să se 
ajungă în cincinalul următor la 
400—500 de mii de tone. Aceasta 
înseamnă a lucra în spirit revo
luționar, înseamnă a răspunde 
exigențelor modernizării și revo
luției tehnico-științifice ! Am im
presii bune despre unele lucruri pe 
care le-am văzut, dar este nevoie 
să fie folosite mai bine capacită
țile de producție, este nevoie de 
ordine, disciplină, de a asigura ca 
toate utilajele și toți oamenii să 
folosească în întregime timpul de 
lucru.

Și la „23 August" s-au obținut 
rezultate bune, într-o serie de 
sectoare, dar sîntem întîrziați cu 
cîțiva ani în ce privește moder
nizarea și organizarea fabricii de 
motoare. Nici la compresoare nu 
s-a încheiat complet organizarea 
fabricii.

Nu de mult — săptămîna trecu
tă — am discutat ca fabrica de 
motoare de la „23 August" să se 
angajeze, în colaborare cu uzinele 
din Reșița, cu alte uzine, să pro
ducă și motoare mai mari, nava
le. Dar pentru aceasta trebuie să 
încheiem rapid, pînă la jumătatea 
anului, reorganizarea fabricii de 
motoare și a celei de compresoare 
— și să trecem să acționăm în 
condițiile cele mai bune.

Și aici producția realizată este 
cu mult sub capacitatea acestei 
mari uzine. Cu 7—8 ani în ur
mă am discutat că uzina trebuie 
să ajungă la circa 14—15 miliarde 
lei producție, deoarece numai așa 
vor fi folosite în mod corespun
zător fondurile fixe, utilajele și 
forța de muncă. Fără aceasta, uzi
na nu va lucra la întreaga ei ca
pacitate. Deci și aici este necesară 
o nouă abordare a problemelor, 
un nou mod de organizare a mun
cii, astfel încît încă în cei doi ani 
din cincinalul acesta să obținem 
o îmbunătățire radicală a întregii 
activități, iar în cincinalul urmă
tor să ne propunem să ajungem la 
o producție de 14—15 miliarde lei. 

De altfel, fabricile de motoare, 
compresoare și locomotive trebuie 
să-și sporească mult producția. 
Compresoarele, motoarele, locomo
tivele sînt pe primul plan în dez
voltarea generală a economiei 
noastre, în ridicarea gradului de 
civilizație. Aceasta presupune în
să niște măsuri speciale. Legat de 
modernizarea motoarelor, ca și a 
compresoarelor, sînt foarte bune 
preocupările de a reduce greuta
tea, consumul de metal și așa mai 
departe. Dar trebuie să punem pe 
primul plan problema consumului 
de combustibil, să reducem consu
mul de carburanți — și nu cu 2—3 
la sută, ci începînd de la mini
mum 20 la sută, mergînd spre 
30—40 la sută.

Este necesar să unim forțele de 
cercetare, după exemplul fabricii 
de prototipuri pe care ați con- 
struit-o în ultimii ani, să mutăm 
și cercetarea pentru motoare tot 
în uzină, să lucreze și să soluțio
neze direct aceste probleme. A- 
ceasta trebuie să fie una din 
preocupările principale ale activi
tății, pentru că fără a obține o 
modernizare radicală, revoluționa
ră a motoarelor și compresoarelor, 
precum și a tuturor celorlalte 
produse, nu vom reuși să fim com
petitivi și nu vom realiza motoare 
de înaltă performanță. Reducerea 
greutății reprezintă un obiectiv 
important și trebuie să ne compa
răm cu alții, dar și mai impor
tantă este reducerea consumului 
de carburanți, care reprezintă o 
problemă centrală pentru întreaga 
economie, și trebuie să stea în 
fața noastră pe primul plan.

Sînt, desigur, și alte probleme. 
Nu mă voi opri acum asupra lor. 
Am marcat numai cîteva, dorind 
să atrag atenția consiliilor de con
ducere că este necesar — în cali
tatea de proprietari, de producă
tori, de beneficiari — să aibă o 
viziune mai largă, revoluționară 
despre activitatea pe care o des
fășoară, despre modul cum asigură 
conducerea sectoarelor respective 
de activitate. Aceste probleme tre
buie să fie larg dezbătute cu toți 
oamenii muncii, cu specialiștii, cu 
tehnicienii, cu muncitorii — toți 
trebuie să fie angajați, cu toată 
hotărîrea, în realizarea acestor 
obiective !
(Continuare în pag. a IlI-a)

TELEGRAMA
ADRESATĂ TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general al Partidului Comunist Roman, 

președintele Republicii Socialiste România, 

de partîcipanții la Simpozionul științific national 
dedicat aniversării a 130 de ani 

de la formarea statului român modern
Mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Lucrările Simpozionului științific național cu tema „CONCEPȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU PRIVIND LUPTA POPORULUI ROMAN PENTRU UNITATE NAȚIONAL-STATALA, PENTRU AFIRMAREA LIBERA, INDEPENDENTA, DEMNA ȘI SUVERANA A ROMÂNIEI SOCIALISTE ÎN RÎNDUL STATELOR LUMII", consacrat Împlinirii a 130 de ani de la constituirea statului român modern, s-au desfășurat in climatul de puternică efervescență și emulație patriotică generat de tezele, ideile și orientările de inestimabilă valoare teoretică și practică cuprinse in magistrala dumneavoastră Expunere, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, Ia ședința comună a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești din noiembrie anul trecut — strălucit program de muncă și acțiune revoluționară al întregului partid și popor pentru înfăptuirea neabătută a hotăririlor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului.Cu deosebit respect și profundă recunoștință, partîcipanții la simpozion vă aduc și cu acest prilej un vibrant omagiu și vă exprimă cele mai alese ginduri și simțăminte, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, eminent conducător al partidului și poporului, Erou între eroii patriei, ctitor al României socialiste moderne, personalitate proeminentă a lumii contemporane, pentru monumentala operă teoretică ce a îmbogățit patrimoniul gindirii naționale și universale, pentru eroica activitate revoluționară consacrată de peste cinci decenii și jumătate ridicării patriei noastre scumpe pe noi trepte de glorie și măreție, de progres și civilizație, afirmării ei libere, independente și suverane în rindul statelor lumii.Vă exprimăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, admirația și recunoștința noastră fierbinte pentru impresionanta dumneavoastră contribuție creatoare la fundamentarea științei istorice românești, la analiza, in spiritul adevărului științific, al materialismului dialectic și Istoric, a problemelor legate de trecutul, prezentul și viitorul patriei, la elaborarea unor teze și idei de o excepțională însemnătate pentru cercetarea și cunoașterea istoriei naționale și universale.Concepția dumneavoastră remarcabilă, Înnoitoare, revoluționară despre istoria unică și unitară a poporului român, modul științific in care definiți și caracterizați conținutul și obiectivele fiecărei etape de dezvoltare economico-socială a patriei constituie un prețios Îndrumar teoretic, un model de înțelegere și interpretare a istoriei noastre naționale, a luptei eroice, neîntrerupte a poporului român pentru afirmarea ființei proprii, pentru libertate socială și națională, pentru Independență și unitate.Pornind de Ia tezele fundamentale cuprinse In Inegalabila dumneavoastră operă teoretică, comunicările prezentate in cadrul simpozionului au
PARTÎCIPANȚII la simpozionul științific național 
DEDICAT ANIVERSARII A 130 DE ANI DE LA FORMAREA 

STATULUI ROMÂN MODERN

^(Continuare In pag, a V-a)
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MASUL NICOLAE CEAUSESCU A EFECTUAT U VIZITA UE LUCRU IN CAPITALA
Jrmare din pag. I)itetului Central al partidului, a or- mismelor democratice și organizator de masă si obștești, a sarci- lor trasate in cadrul recentei șe- nțe a Comitetului Politic Executiv C.C. al P.C.R. A avut loc o am- ă și aprofundată analiză a rezul- telor obținute pină in prezent, a •eocupărilor existente pentru reali- irea integrală a sarcinilor de pro- icție. pentru modernizarea continuă tehnologiilor de fabricație, gospo- irirea cit mal judicioasă a resur- lor materiale, diminuarea con- imurilor. îmbunătățirea calității ecărui produs, creșterea eficientei :onomice.Prezenta tovarășului icolae Ceaușescu in mijlocul pro- îcătorilor de bunuri materiale din apitală a reprezentat pentru oame- ii muncii de cele mai diferite rofesli. de toate virstele prilejul• a-i exprima nemijlocit, acum, in -eajma aniversării zilei de naștere, ■ntimentele de aleasă dragoste și •ețuire cu care il înconjoară în- eaga noastră națiune, de a-i a- -esa. din adincul inimilor, urări de ii multi, în deplină sănătate și •secată putere de muncă, pentru a mduce cu aceeași clarviziune și cu- izanță mersul înainte al patriei pe ilea edificării socialismului și co- unismului. Aceste manifestări pli-• de căldură s-au constituit intr-un -ofund omagiu adus de comuniști, ?. toți cetățenii patriei conducăto- ilui partidului și statului pentru e- amplara sa activitate consacrată cu easemultă abnegație și patos revo- iționar progresului și prosperității omâniei. binelui și fericirii națiu- ii noastre socialiste.S-a dat glas. In același timp, hotă- rii ferme a tuturor colectivelor de luncă de a acționa cu toate for- -le. in spirit revoluționar, pentru a uce la îndeplinire sarcinile trasate e secretarul general al partidului, e a realiza in cursul anului 1989 sa mai mare producție, asigurîn- u-se pe această bază ridicarea ni- elului de trai material și spiritual 1 întregului popor, Înfăptuirea eabătută a Programului partidului e edificare a societății socialiste tultilateral dezvoltate și ÎnaintareRomâniei spre comunism.La vizită au participat tovarășii mil Bobu. Gheorghe Oprea. Silviu urticeanu.Mii de oameni al muncii din ln- •eprinderile și instituțiile de pe tarea platformă industrială din jd-estul Capitalei, locuitori ai noi- ■»r cartiere construite aici au sa- îtat. cu multă căldură pe tovarășul îicolae Ceaușescu, dînd expresie, rin vii aplauze și urale. simțămin- îlor de profundă dragoste și rețuire pe care i le poartă bucu- eștenii, asemenea întregului nostru opor. Deosebitul entuziasm, pre- ența masivă a tineretului, a unor ormații artistice și sportive au fă- ut ca întilnirea de lucru a secre- arul^ii general, .al partidului cu co- icfft’e muncitorești din Capitală să e desfășoare într-o ambianță de leasă sărbătoare '.?LX'.nDin mii . și mii de piepturi, de lenumărate ori. a răsunat urarea, pe are in aceste zile o adresează con- lucătorului iubit și stimat al parti

dului și al țării Întreaga noastră națiune : „Ceaușescu — La multi ani!'1.în această atmosferă vibrantă a Început vizita la FILATURA RO
MANEASCĂ DE BUMBAC, unde miile de muncitoare de aici au întimpinat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu cu puternice a- plauze și urale. S-a scandat cu Însuflețire numele partidului și al secretarului său general, al patriei noastre socialiste.O gardă alcătuită din membri ai gărzilor patriotice și ai formațiunilor de pregătire a tineretului pentru a- părarea patriei a prezentat onorul.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost salutat la sosire, cu deosebită stimă, de tovarășii Constantin Radu, prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R.. Maria Flucsă, ministrul industriei ușoare, de reprezentanți ai conducerii centralei industriale de resort și ai întreprinderii. Tineri și tinere, pionieri au oferit buchete de flori.Vizitarea principalelor sectoare de producție a prilejuit analiza aprofundată a organizării fluxului tehnologic. a activității desfășurate in vederea îndeplinirii ritmice a sarcinilor de plan, în condițiile creșterii productivității muncii, pentru valorificarea superioară a materiilor prime, sporirea continuă a eficienței economice a Întregii activități.înfățișind secretarului, general al partidului realizările de pină acum, evoluția structurii fabricației, gazdele au relevat preocupările colectivului filaturii pentru obținerea unor cantități sporite de fire de bumbac, cu cheltuieli materiale cit mai mici.în ansamblul măsurilor vizînd diminuarea consumurilor de materii prime, au fost remarcate cele legate de sporirea ponderii firelor subțiri, pentru țesături fine, precum și extinderea unor sortimente de finețe medie, care utilizează intr-o măsură sporită materialele textile refo- losibile rezultate în procesul tehnologic.S-a subliniat că amplul program de modernizare a fabricației, aflat în curs de Înfăptuire, asigură reorganizarea activității productive într-o serie de compartimente de muncă, precum și reducerea consumului de manoperă prin sporirea gradului de mecanizare a operațiilor, acțiune ce are la bază atit dotarea cu mașini moderne, executate de întreprinderile noastre de specialitate, cit și proiectarea și realizarea, prin autoutilare. e unor instalații și dispozitive de mare randament. Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost prezentate. totodată, măsurile adoptate pentru echiparea unor spații e- xistente cu o linie tehnologică de filare neconvențională, cu instalații noi de alimentare din baloți si mașini automate de bobinat, care au o eficacitate dublă față de utilajele folosite în prezent.Secretarul general al partidului a acordat o atenție specială. în cursul întregului dialog cu specialiști! pre- zenți, problemelor legate de consumul de manoperă la diferite operații. de optimizarea folosirii forței de muncă. în fiecare, secție vizitată, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 

urmărit cu atenție modul de organizare a fluxului tehnologic, s-a interesat îndeaproape de caracteristicile mașinilor și randamentul lor. de posibilitățile de sporire a productivității muncii, a gradului de valorificare a materiilor prime.Apreciind că în prezent consumul de manoperă este încă destul de ridicat pe întregul flux tehnologic, secretarul general al partidului a cerut specialiștilor unității și din institutele de profil să elaboreze soluții care să asigure o cit mai bună utilizare a forței de muncă și creșterea corespunzătoare a productivității muncii in filaturi, astfel incit să aibă loc o creștere importantă a producției pe muncitor, să fie redus substanțial timpul de muncă pe tona de fire, aceasta constituind o condiție esențială a modernizării. S-a indicat, in același timp, să se acționeze în vederea extinderii realizării de filaturi neconvenționale, care permit o productivitate și o eficiență economică sporite.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că este necesar să fie întocmit in cel mai scurt timp, împreună cu unitățile specializate în construcția de utilaje pentru industria ușoară, un program in vederea asimilării de mașini și echipamente cu tehnicitate ridicată atit pentru filaturi, cit și pentru țesătorii, care să determine reducerea consumului de manoperă, modernizarea proceselor de producție în aceste sectoare. înfăptuirea acestui program va trebui urmărită sistematic, lună de lună, săptămină de săptămtnă.Mulțumind conducătorului partidului și statului pentru grija manifestată față de continua dezvoltare a acestei ramuri industriale, pentru orientările și indicațiile date cu prilejul vizitei, gazdele s-au angajat să acționeze cu hotărîre pentru înfăptuirea lor exemplară, pentru îndeplinirea întocmai a sarcinilor ce le revin. Dînd glas profundei satisfacții pentru acest nou dialog de lucru ce reprezintă un moment de referință în activitatea întreprinderii, oamenii muncii de aici au salutat cu deosebită stimă și aleasă recunoștință pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. adre- sîndu-i la plecare, ca de altfel pa întreg parcursul vizitei, tradiționala urare „La mulți ani !“.în continuare. tovarășul Nicolae Ceaușescu a vizitat ÎN
TREPRINDEREA DE JEVI 
„REPUBLICA".Sosirea secretarului general al partidului în această reprezentativă unitate a metalurgiei românești a fost salutată cu deosebit entuziasm de laminoriști. de mii de oameni ai muncii care, prin aplauze și urale puternice, au dat expresie sentimentelor lor de stimă și profundă dragoste pe care, asemenea întregului nostru popor, le nutresc față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru tot ceea ce a făcut și face in vederea dezvoltării multilaterale a patriei, spre binele întregii națiuni. S-a scandat cu Însuflețire „Ceaușescu — P.C.R. „Ceaușescu și poporul „Ceaușescu — La mulți ani !".•L a sosire, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost întîmpinat 

de tovarășul Ion Radu, viceprim- ministru al guvernului. Marin Enache, ministrul industriei metalurgice, de reprezentanți ai conducerii centralei industriale de profil și întreprinderii.Dialogul secretarului general al partidului cu .cadrele de conducere din întreprindere, cu specialiștii din minister și centrala de resort, din institutele de cercetare și proiectare de profil a avut în atenție probleme legate de îndeplinirea ritmică, la toți indicatorii a sarcinilor de plan, asigurarea unor produse de cea mai bună calitate, competitive pe piața mondială, diversificarea sortimentală a producției in funcție de necesitățile economiei naționale si de solicitările la export.în acest cadru, directorul întreprinderii, Gheorghe Avram, a raportat rezultatele obținute prin transpunerea tn practică • indicațiilor date de secretarul general al partidului cu prilejul precedentelor sale vizite în această unitate. Au fost prezentate evoluția principalilor indicatori de plan în actualul cincinal. precum și produse reprezentative ale întreprinderii, destinate celor mai diverse ramuri ale industriei noastre. A fost subliniată preocuparea laminoriștilor de la „Republica" de a participa activ la reducerea efortului valutar al țării prin asimilarea. in ultimul timp, a unui Însemnat număr de produse tubulare speciale. Îndeosebi inoxidabile și aliat?. destinate înfăptuirii programelor de dezvoltare a economiei românești. S-a informat, de asemenea, despre modul In care se realizează programele de modernizare și mai bună organizare a producției, despre acțiunile ce se întreprind in spiritul exigențelor și orientărilor indicate de secretarul general al partidului. S-a relevat, totodată, că pentru recuperarea unor restante in îndeplinirea planului pe anul trecut au fost stabilite măsuri pentru buna valorificare a posibilităților tehnice de care dispune întreprinderea și organizarea superioară a întregii activități productive. îndeplinirea planului pe anul In curs a demarat bine, sarcinile pe luna ianuarie fiind îndeplinite la zi.Pe parcursul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a examinat rezultatele obținute prin modernizarea agregatului de 6 țoii și completarea sa cu un nou laminor-reductor pentru fabricarea țevilor cu grosimi de perete mari. S-a subliniat că pe a- ceastă cale s-a asigurat atit creșterea producției, cît și o Îmbunătățire a calității produselor. Au fost prezentate, de asemenea, noile acțiuni de modernizare a laminorului de 3 țoii.Secretarul general al partidului a apreciat măsurile aplicate, cerînd. in același timp, finalizarea In cel mai scurt timp a celorlalte prevederi din programele de modernizare a proceselor de producție, astfel Incit pe această cale, pe seama creșterii mai accentuate a productivității muncii, întreprinderea de țevi „Republica" să-și mărească substanțial producția, începind chiar din anul 1989.S-a subliniat că, în acest scop, se Impune să fie luate măsuri ferme pentru folosirea cit mai bună a ca

pacităților de producție, pentru întărirea ordinii și disciplinei, pentru utilizarea în întregime a timpului de lucru.La uzina de țevi din oțeluri a- liate și inoxidabile au fost prezentate stadiul lucrărilor la noua extindere a secției de țevi inox — care urmează a atinge capacitatea de producție prevăzută tn proiect chiar in acest an — precum și cîteva tehnologii moderne aplicate în producție, Cu utilaje de nivel mondial, creație a specialiștilor unității, se realizează o productivitate și o producție sporite.Printre realizările colectivului se numără și instalația de prelucrare interioară a țevilor inox — o investiție recentă — care produce țevi subțiri și unde se desfășoară controlul electronic nedestructiv al produselor.Analizînd cu specialiștii aflațl de fată calitatea noilor sortimente de țevi inoxidabile, aliate și înalt a- liate, care pînă acum se importau, precum și planul de amplasare a utilajelor in noua extindere a uzinei șl de folosire judicioasă a suprafețelor de producție, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să se urgenteze lucrările pentru atingerea parametrilor proiectați la noile investiții și să se asigure astfel o producție de țevi mai mare decit cea prevăzută inițial.Pe parcursul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a oprit la clte- va locuri de muncă, a stat de vorbă cu muncitorii, s-a interesat de modul cum ișl îndeplinesc sarcinile, de problemele pe care le au in activitatea lor. Laminoriștii l-au înconjurat cu multă dragoste și stimă pe secretarul general al" partidului, l-au asigurat că vor acționa cu hotărîre pentru îndeplinirea in cele mai bune condiții a angajamentelor luate In Întrecerea socialistă, a tuturor sarcinilor ce revin întreprinderii în care muncesc. Ei au urat, din toată inima, secretarului general al partidului sănătate și ani mulți de viață, încununați de noi și mari succese în opera de edificare a socialismului pe pămîntul României.La încheierea vizitei, directorul întreprinderii a exprimat hotărirea întregului colectiv de la „Republica" de a face totul pentru transpunerea neabătută tn viață a indicațiilor date de secretarul general al partidului pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor privind realizarea unor produse metalurgice de înaltă calitate și valoare tehnică.Cu aceleași calde sentimente de profundă dragoste și fierbinte recunoștință a fost întimpinat tovarășul Nicolae Ceaușescu de muncitorii fi specialiștii ÎNTREPRINDERII 
„23 AUGUST", care- pnn ,n- suflețite aplauze, urale și aclamații, au dat expresie bucuriei da a primi, la acest început de an, vizita secretarului general al partidului.Prin emoționante manifestări, mii- le de oameni ai muncii de aici au ținut, totodată, să exprime conducătorului iubit și stimat al partidului și statului călduroase mulțumiri pentru grija statornică pe care o acordă dezvoltării continue a Întreprinderii, pentru neobosita și rodni

ca activitate revoluționară dedicată progresului multilateral al patriei, fericirii și bunăstării. întregului popor.La sosire, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost salutat, cu deosebit respect, de tovarășul Alexandru Roșu, ministrul industriei construcțiilor de mașini, de reprezentanți ai conducerii centralei industriale de profil și ai întreprinderii.Dialogul de lucru al secretarului general al partidului cu făuritorii de bunuri materiale de la întreprinderea „23 August" a început in secția prototipuri și încercări. In centrul analizei situîndu-se modul cum se acționează pentru îndeplinirea sarcinilor de plan pe 1989, pentru înnoirea și modernizarea continuă a producției, pentru creșterea eficientei economice a întregii activități.Acționîndu-se In spiritul indicațiilor date de secretarul general al partidului cu prilejul precedentelor vizite, ponderea produselor noi și modernizate, în totalul producției- marfă. a crescut la aproape 65 la sută. A fost evidențiat faptul că realizările de pină acum creează premise ca, pină ia sfirșitul actualului cincinal, întreaga producție a întreprinderii să fie înnoită sau. modernizată.In timpul vizitei au fost prezentate efectele economice obținute pe seama aplicării măsurilor inscrise în programele de organizare și modernizare a proceselor de fabricație, care s-au concretizat in însemnate sporuri la producția-marfă, in creșterea productivității muncii și reducerea consumurilor de materii . prime și materiale. Au fost înfățișate, de asemenea, preocupările și rezultatele dobindite pe linia reducerii consumurilor de materiale deficitare la fabricația de motoare și agregate cu motor, locomotive, precum și la utilaje complexe, încadrării stricte în normele de consum stabilite, asimilării de noi repere și produse cu performante superioare.Secretarul general al partidului a fost informat în legătură cu felul în care se acționează pentru înfăptuirea programelor speciale de fabricație a motoarelor. S-a evidențiat că, tn lumina Indicațiilor primite cu prilejul precedentei vizite, specialiștii întreprinderii au asigurat realizarea de noi produse, cu parametri tehnico-funcționali ridicați. Printre creațiile de ultimă oră se numără un nou tip de motor cu anduranță și fiabilitate la nivel mondial, greutate mai mică și consum redus d» combustibil.Pe parcursul vizitei au fost tnfă- tișate, de asemenea, rezultatele do- bîndite pe linia înnoirii producției de compresoare industriale și de locomotive.Apreciind rezultatele obținute, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să se acorde tn continuare cea mai mare atenție reducerii consumului de combustibil atit'lâ compresoare. cit și ia motoare. In viitor, a stabilit secretarul genera! al partidului. întreprinderea „23 August" va trebui să-și extindă nomenclatorul de fabricație. ea urmind să participe la realizarea unor motoare de putere ridicată destinata navelor.

Vizitind principalele secții ale fabricii de utilaje complexe și fabricii de motoare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a urmărit îndeaproape modul In care este organizată producția pe flux, pină la montaj. A reținut atenția faptul că reperele care intră in componenta acestor produse sint executate pe linii automatizate, gradul de integrare a fabricației fiind deosebit de ridicat.Dialogul de lucru a continuat tn sectoarele calde ale întreprinderii, unde in ultimul timp au fost introduse tehnologii noi, menite să asigure creșterea mal rapidă a productivității muncii, a calității produselor. în condițiile încadrării stricte tn consumurile prevăzute de materii prime, materiale, energie și combustibil. S-a subliniat că. prin modernizarea sectoarelor calde, introducerea unor linii noi. mecanizate și automatizate, de turnare și curățire a pieselor din fontă și oțel, productivitatea muncii a crescut. în medie, de peste două ori, iar pierderile s-au redus substanțial. De asemenea, a sporit considerabil calitatea produselor. Este remarcat faptul că toate a- ceste noi tehnologii și linii automatizate au fost proiectate de specialiștii unității și institutul de profil si executate, in proporție de peste 90 Ia sută, in întreprindere.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat realizările obținute de oamenii muncii de la întreprinderea „23 August" șt a cerut ca experiența bună dobtndită In sectoarele calde să fie cunoscută și de alte unități.Pe parcursul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a oprit pentru a discuta cu muncitorii și specialiștii Întreprinderii, interesîndu-se de modul cum ei acționează pentru realizarea sarcinilor de plari, de condițiile de muncă și de viață.Secretarului general al partidului i-au fost exprimate cele mai calde mulțumiri pentru grija permanentă pe care o acordă dezvoltării întreprinderii, îmbunătățirii condițiilor de muncă și de viață ale tuturor oamenilor muncii.Mulțumind încă o dată tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru vizita efectuată. cadrele de conducere ale întreprinderii au exprimat angajamentul ferm al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii de la întreprinderea „23 August" de a acționa cu toată răspunderea pentru înfăptuirea neabătută a indicațiilor primite Cu acest prilej, de a face din 1989 un an record In realizarea sarcinilor economice, de a lntîmpina cu noi șl tot mai mari succese cea de-a 45-a aniversare a eliberării patriei și Congresul al XIV-lea al partidului.Pretutindeni in unitățile vizitate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost înconjurat cu multă căldură de oamenii muncii bucureștenl. Tineri și tinere, muncitori și muncitoare s-au apropiat cu respect și au oferit secretarului general al partidului flori, adresîndu-i, totodată, urarea tradițională ,de La. mujți arji !“, in deplină Sănătate1 și putere de muncă, peri- tru a conduce, cu aceeași înțelepciune și clarviziune, țara și poporul pe drumul luminos al socialismului șt comunismului.
întilnirea cu membrii consiliilor oamenilor muncii și alți reprezentanți 
ai muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor din întreprinderile vizitate

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a ntilnit, la încheierea vizitei de lu- ru, cu membrii consiliilor oameni- or muncii de la întreprinderile 23 August", de țevi „Republica" și Filatura Românească de Bumbac", u alți reprezentanți ai muncitorilor, ehnicienilor și inginerilor din aces- e unități, cu miniștri și alte cadre le conducere din centralele indus- riale și ministerele de resort.Adresindu-se tovarășului licolae Ceaușescu. a luat cuvintul ovarâsul Constantin Radu, prim-se- retar al Comitetului municipal lucurești al P.C.R., care a spus :Tn numele comuniștilor, al oame- îilor muncii din Capitală, vă rog iă-ml îngăduiți, mult iubite și timate tovarășe Nicolae Ceaușescu, el mai Iubit fiu al poporului român, trălucit militant revoluționar, emitent conducător de partid și de ară, erou intre eroii neamului, să vă 'xprimăm din adincul inimii cele nai fierbinți mulțumiri, Împreună u întreaga noastră recunoștință tentru această vizită de lucru și ln- ilnire cu consiliile de conducere și eprezentanții oamenilor muncii și vă adresăm cel mai profund oma- >iu pentru eroica și Îndelungata lumneavoastră activitate pusă in .lujba intereselor fundamentale ale ■lașei noastre muncitoare, ale intre- jului popor, ale edificării socialiste h comuniste a patriei.Vizita de lucru pe care ați efectuat-o astăzi în unități din Capitală, ntllnirea cu consiliile de conducere ji reprezentanții oamenilor muncii din întreprinderile vizitate, expresie a democratismului orinduirii noastre socialiste, a dialogului permanent cu făuritorii bunurilor materiale și spirituale, reprezintă pentru noi un moment de Importanță notăritoare in vederea îmbunătățirii și perfecționării intregil activități consacrate indeplinirii sarcinilor ce ne revin în acest an șl pe întregul cincinal, a spus in continuare vorbitorul.Oamenii muncii din Capitală, ac- ționind neabătut pentru Înfăptuirea hotăririlor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, a Tezelor din aprilie, au realizat planul pe primii trei ani ai cincinalului cu 3 săptămini mal devreme. Tn anul 1988 a fost obținută o producție industrială suplimentară de aproape 4 miliarde lei ; s-au realizat integral contractele pentru export, al căror volum este cu a- proape 13 la sută mal mare față de anul precedent ; a fost Îndeplinit și depășit planul la investiții. Prin înfăptuirea programelor de modernizare, au fost introduse in fabricație 

peste 900 produse noi și. de asemenea, 250 tehnologii noi.Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că in pre- zem dezbatem cu exigență și înaltă răspundere muncitorească m adunările generale ale oamenilor muncii măsurile ce se impun pentru realizarea integrală a sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate pe acest an. care să asigure ritmuri înalte de creștere la producția-mar- fă și export, in condițiile îmbunătățirii calității produselor, modernizării proceselor de fabricație, aplicării ferme a principiilor mecanismului economic-financiar. ale auto- gestiunii și autoconducerii muncitorești.A luat tn continuare cuvintul tovarășul Petre Răducanu. președintele consiliului oamenilor muncii al întreprinderii „23 August". care, in numele comuniștilor, al tuturor muncitorilor și specialiștilor din această mare unitate, a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu cele mai calde și respectuoase mulțumiri pentru noua intilnire cu acest puternic detașament muncitoresc, expresie elocventă a grijii statornice și atenției deosebite pe care secretarul general al partidului le acordă clasei muncitoare, ridicării pe o treaptă calitativ nouă a Întregii activități.în Întreaga noastră activitate — a spus in continuare vorbitorul — am beneficiat de sprijinul direct, de înaltă competență științifică, din partea tovarășei academician doctor inginer Elena Ceausescu, militant de seamă al partidului și statului nostru, savant de largă recunoaștere internațională. căreia ti exprimăm și In acest cadru respectuoasele noastre mulțumiri.înfățișind unele rezultate obținute anul trecut, vorbitorul a subliniat preocupările existente pentru modernizarea continuă a producției, arătind că ponderea produselor noi și modernizate in volumul produc - ției-marfă este de 65 la sută, crein- du-se astfel condiții ca pină la sfirșitul cincinalului să fie innoită întreaga fabricație a inlreprînderii.Puternic mobilizați de prevederile planului pe anul 1989. dezbătute pe larg de toate colectivele de muncă, — a spus in continuare vorbitorul — sintem ferm hotăriți să acționăm neabătut pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan. întărind continuu rolul conducător al organizațiilor de partid la fiecare loc de muncă. Am înțeles pe deplin că numai prin implicarea comuniștilor, a organelor și organizațiilor de partid în soluționarea directă a problemelor întregii activități economice, politice și sociale, inclusiv a planului de producție, asumîndu-și răspun

deri concrete din interiorul colectivelor. se poate afirma, așa cum ați subliniat dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, rolul partidului de forță politică conducătoare in toate colectivele de muncă. în Întreaga societate.Aflindu-ne în preajma aniversării zilei dumneavoastră de naștere, vă rog să-mi permiteți ca. In numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din întreprinderea „23 August", să vă adresăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, multă sănătate, fericire și putere de muncă pentru a ne conduce, pe mai departe, cu aceeași hotărîre și clarviziune, spre culmile luminoase ale comunismului.A vorbit. în continuare, tovarășul Gheorghe Avram, prim-vicepreședin- te al consiliului oamenilor muncii al întreprinderii de țevi „Republica".Această zi de ianuarie va rămine înscrisă in conștiința comuniștilor, a tuturor oamenilor munci; din întreprindere ca un eveniment luminos, deoarece ne-am bucurat, din nou. de Înalta cinste de a vă primi pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. genial strateg al noii deveniri a patriei, personalitate marcantă ă contemporaneității. in mijlocul puternicului nostru colectiv muncitoresc, a spus vorbitorul.Raportind despre preocupările comitetului de partid și consiliului oamenilor muncii in vederea perfecționării tuturor laturilor activității productive, modernizării și diversificării nomenclatorului de produse, pentru satisfacerea la un înalt nivel calitativ ș; de eficiență a cerințelor economiei naționale, vorbitorul a arătat că în anul 1988 sarcinile la export au fost îndeplinite integral, fiind asimilate o serie de produse noi. de inaltă tehnicitate.în continuare s-a arătat că. pentru anul 1989. indicatorii de plan prezintă creșteri importante, dar stă în puterea colectivului să își îndeplinească angajamentul In întrecerea socialistă, aprobat in adunările generale ale oamenilor muncii, pe secții și sectoare de fabricație, prevăzînd depășirea sarcinilor la producția- marfă, la productivitatea muncii, precum și la beneficii.în numele tuturor comuniștilor, al celor ce muncesc tn întreprinderea noastră, a spus in încheiere vorbitorul. aflindu-ne în preajma unui eveniment cu adinei semnificații, aniversarea zilei dumneavoastră de naștere și a îndelungatei activități revoluționare, vă rog să-mi permiteți să vă exprim, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. cu emoție și adine respect, cele mai fierbinți urări de sănătate și putere de muncă, pentru a. conduce, mai 

departe, partidul și poporul spre culmile civilizației și bunăstării, spre visul de aur al omenirii — comunismul 1A luat cuvintul tovarășa Dorina Diâgulin, vicepreședinte al Consiliului oamenilor muncii de la Filatura Românească de Bumbac, care a spus :Oamenii muncii din Filatura Românească de Bumbac vă exprimă, mult stimate tovarășe secretar general al partidului, cele mai profunde sentimente de recunoștință pentru vizita efectuată astăzi in întreprinderea noastră, nouă și elocventa dovadă a stăruitoarei dumneavoastră preocupări pentru transpunerea în viată a hotăririlor istorice ale Congresului al XIII-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului.Vă rog să-mi permiteți să raportez, in calitate de vicepreședinte al consiliului oamenilor muncii din Filatura Românească de Bumbac, că, sub conducerea organizației de partid, colectivul întreprinderii a realizat anul trecut integral sarcinile de export, reducind, totodată, cheltuielile totale, cit și cele materiale. Așa cum ne-ați cerut, am acordat o atenție deosebită ridicării nivelului tehnic și calitativ al produselor.Pe deplin conștienți de iresponsabilitatea ce o avem in tripla calitate de proprietari, producători și beneficiari, participăm activ la dezvoltarea și consolidarea proprietăți! socialiste, contribuim cu părți sociale la fondul de dezvoltare a Întreprinderii.în fața colectivului oamenilor muncii din Filatura Românească de Bumbac stau, în anul 1939, sarcihi deosebite pe care sintem hotăriți să le îndeplinim exemplar. Sintem conștienți că numai așa vom răspunde grijii și atenției deosebite ce le acordați dumneavoastră creșterii nivelului de trai al oamenilor muncii, recentelor măsuri privind majorarea retribuției, de care a beneficiat pină tn prezent 60 la sută din totalul personalului muncitor al unității noastre.Vă dorim din adincul inimii multă sănătate și putere de muncă, viață Îndelungată, spre binele și fericirea națiunii noastre, pentru Înălțarea României pe culmile luminoase ale socialismului și comunismului, adre- sindu-vă acum. în prag de sărbătoare, din toată inima, tradiționala urare de „La mulți ani 1".în cuvintul său. tovarășul Ionică Vlădan, președintele adunării generale a oamenilor muncii de la întreprinderea do țevi „Republica", a spus :

în aceste momente de aniversare, dragi cugetului și simțirii românești, nu este bucurie șl mindrie mai mara pentru un colectiv muncitoresc decit aceea de a-1 primi in mijlocul său pe secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. cel mai Iubit fiu al clasei muncitoare, al întregului popor, care de peste 55 da ani își dedică gîndirea și fapta revoluționară împlinirii aspirațiilor fundamentale ale națiunii noastre, făuririi României socialiste moderne.Datorită grijii dumneavoastră statornice. a spus vorbitorul. întreprinderea de țevi „Republica" trăiește acum o a doua tinerețe, iar noi, cei ce muncim aici, intr-un puternic climat de angajare revoluționară, fabricăm produse de o tehnicitate la care, cu numai două decenii în urmă, nici nu puteam visa, ridicăm ți modernizăm noi secții și laminoare.în calitate de președinte ai adunării generale a oamenilor muncii, vă raportez că, din primele zile ale anului. sub directa îndrumare a organizației de partid, s-au Întreprins., măsuri de îndeplinire ritmică a sarcinilor de plan, de onorare exemplară a tuturor contractelor încheiate cu beneficiarii noștri, iar rezultatele obținute pînă in prezent ne dau garanția realizării planului pe luna ianuarie și pe întregul an.Sintem conștienți că numai astfel vom răspunde, prin fapte, grijii, pe care o purtați permanent creșterii continue a nivelului de trai al celor ce muncesc, faptului că. în anul 1988, peste 3 400 de oameni ai muncii din întreprinderea noastră au beneficiat deja de majorări substanțiale ale retribuției.Pentru tot ce ați făcut ți faceți ca poporul român să trăiască demn și liber. în pace și bunăstare, vă dorim din adincul sufletelor noastre, dumneavoastră. mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, viață îndelungată, multă sănătate și putere de muncă, pentru a conduce pe mai departe, cu aceeași strălucită cutezanță și dăruire patriotică, grandioasa operă de edificare a socialismului și comunismului.Luînd cuvintul. tovarășul Marian Avram, Erou al Muncii Socialiste, membru al consiliului oamenilor muncii al întreprinderii „23 August", a spus :îngăduiți-mi să exprim cele mai alese și din inimă mulțumiri iubitului nostru conducător, tovarășului Nicolae Ceaușescu. pentru că astăzi se află din nou în mijlocul nostru, dindu-ne posibilitatea de a-i raporta 

despre modul in care acționăm pentru înfăptuirea politicii partidului, despre preocupările, despre realizările. despre proiectele de viitor. Cu bucurie constatăm că modul acesta de abordare a problemelor, la fața locului. este cel mai potrivit, mai eficient, pentru soluționarea lor reprezentind cadrul de afirmare cu putere a spiritului revoluționar, democratic și muncitoresc.Sintem pe deplin conștienți de marea răspundere ce na revine ca proprietari, producători și beneficiari ai avuției naționale, de eforturile pe care statul nostru socialist le face pentru creșterea nivelului de trai al celor ce muncesc. Vă mulțumim din inimă pentru faptul că -de la Congresul al IX-lea peste 90 la sută din oamenii muncii din întreprindere s-au mutat in locuințe noi, că numai în 1988 peste 7 000 de muncitori au beneficiat de mărirea retribuției. Urmare a politicii profund umaniste a partidului, in societatea noastră sint asigurate locuri de muncă pentru toți cetățenii, cresc permanent veniturile oamenilor muncii. Se construiesc noi edificii social-culturale și comerciale, se asigură ridicarea continuă a calității vieții celor ce muncesc. Toate acestea arată că in România, sub conducerea partidului comunist, a dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, se asigură înfăptuirea drepturilor fundamentala ale omului, valoarea și scopul suprem al societății noastre socialiste.Vorbitorul s-a referit in continuare la sarcinile de producție ce revin fabricii unde lucrează, subliniind că, mobilizați de sarcinile și indicațiile secretarului general al partidului, vor face totul pentru Îndeplinirea lor exemplară.Considerăm cu deplină convingere că — a subliniat vorbitorul — este o datorie pentru noi ca ți în acest cadru, de autentică democrație mun-. citorească, să susținem din toată inima politica externă a partidului nostru, acțiunile și demersurile dumneavoastră stăruitoare, consacrate păcii, colaborării ți prieteniei intre popoare, afirmării libere și Independente, fără nici un fel de amestec din afară, a tuturor națiunilor lumii, politică ce corespunde Intru totul dorinței noastre de a edifica socialismul și comunismul în România, in pace și liniște, așa cum o dorim noi, clasa muncitoare, poporul român.Acum, cînd ne aflăm tn preajma aniversării zilei dumneavoastră de naștere, a peste 55 de ani de activitate patriotică-revoluționară. ani puși tn slujba patriei ți a poporului, vă 

urăm, din inimile noastre, mult stimate tovarășe secretar general, multă sănătate și putere de muncă și multe împliniri in nobila muncă pe care o desfășurați, pentru a conduce țara și poporul pe noi trepte, tot mai inalte, de progres ți civilizație.întimpinat cu deosebită căldură, eu vii aplauze și ovații, a luat cuvintul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.Cuvintarea, urmărită cu viu interes de cei prezenți. se dă publicității.A luat apoi cuvintul primul-se- cretar al Comitetului municipal București al P.C.R., care a spus :Cu inimile pline da fierbinte dragoste, adincă prețuire si nemărginită recunoștință, lngăduiți-ne, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă exprimăm cele mai respectuoase mulțumiri pentru aprecierile, orientările și indicațiile pe care ni le-ați dat și să vă încredințăm că, pentru colectivele noastre muncitorești, pentru organizația de partid a Capitalei, acestea se. constituie intr-un insuflețitor program de muncă și acțiune revoluționară. Vă rugăm să primiți angajamentul nostru ferm că nu vom precupeți nici un efort, că vom acționa neabătut, așa cum ne-ați cerut, pentru a obține in acest an, in intimpi- narea celei de-a 45-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și a Congresului al XIV-lea al partidului, cele mai bune rezultate in toate domeniile.în pragul luminoasei aniversări a zilei dumneavoastră de naștere și a peste 55 de ani de eroică activitate revoluționară — sărbătoare scumpă întregului popor — cu sentimente de aleasă stimă și nețărmurită prețuire. vă rugăm să primiți calda și respectuoasa noastră urare, izvorită din inima și conștiința întregului popor: La mulți ani, să ne trăiți cit Țara, pentru Țară, mult iubite și Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu!In aplauzele și ovațiile cu care participant!! la această intilnire da lucru au subliniat în repetate rtn- duri cuvintarea rostită de secretarul general al partidului și-au găsit o elocventă expresie deplina aprobare față de aprecierile, orientările și sarcinile stabilite, hotărirea colectivelor muncitorești din care fac parte, a tuturor oamenilor muncii din Capitală de a înfăptui exemplar marile obiective prevăzut* pentru acest an și întregul cincinal.
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Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

A realiza obiectivele noii revo
luții științifico-tehnice, creșterea 
nivelului general de cunoștințe și 
de pregătire profesională, tehnică 
și științifică a clasei muncitoare, 
reprezintă una din necesitățile vi
tale pentru ridicarea patriei noas
tre pe noi culmi de progres și ci
vilizație. Am spus aceasta și la 
forumul nostru democratic din 
noiembrie, și în alte împrejurări. 
Nu vom putea înfăptui în bune 
condiții obiectivele făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate, nu vom asigura crearea con
dițiilor necesare pentru înaintarea 
spre comunism, fără un înalt ni
vel de cunoștințe profesionale, teh
nice și științifice — ca un bun al 
întregii clase muncitoare, al în
tregului nostru popor ! Să ridicăm 
întregul popor la nivelul unui 
popor al științei, al culturii celei 
mai înaintate ! (Aplauze și urale 
puternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul!“).

Fără îndoială, avem pe ansam
blu rezultate bune. Patria noastră 
a cunoscut o dezvoltare puternică. 
Am urcat multe trepte ! Dacă am 
socoti în trepte nivelul de dezvol
tare a industriei, în comparație 
cu 1945, ar însemna că am urcat 
peste 120 de trepte spre culmile 
civilizației socialiste !

Am urcat multe trepte și în 
agricultură. De asemenea, în creș
terea venitului național. Fondul 
de retribuție a crescut de peste 75 
de ori. Am construit multe între
prinderi, multe cetăți industriale 
și cetăți de cultură și de sănătate, 
multe locuințe. Am transformat cu 
adevărat țara noastră, dintr-o țară 
înapoiată, într-o țară industrial- 
agrară, cu un înalt nivel de dez
voltare, de conștiință revoluțio
nară, de cultură ! Dar mai avem 
multe de făcut pentru a ajunge 
la cele mai înalte culmi de pro
gres și civilizație, spre comunism ! 
Trebuie să muncim mult. Mai 
avem încă multe trepte de urcat. 
Nu așa cum au fost cele de pînă 
acum — nu dintre cele mai grele 

— dar mal avem de urcat. De 
altfel, putem spune că ceea ce a 
fost mai greu am reușit să 
străbatem. Am lichidat înapoierea, 
ne aflăm la un înalt nivel de dez
voltare ! Dispunem de o puternică 
bază materială și, mai cu seamă, 
de o minunată clasă muncitoare, 
de o bună intelectualitate, de buni 
specialiști, de o țărănime minu
nată ! Avem un popor minunat, 
care, în strînsă unitate, sub con
ducerea partidului, este hotărît să 
înfăptuiască neabătut Programul 
partidului, să asigure victoria co
munismului în România ! (Urale 
și aplauze puternice ; se scandea
ză „Ceaușescu, eroism — România, 
comunism !“).

Sîntem angajați în realizarea 
unor obiective strategice care să 
asigure ridicarea gradului de civi
lizație, de bunăstare materială și 
spirituală a poporului, să ducă la 
întărirea continuă a forței mate
riale și spirituale a patriei, a inde
pendenței și suveranității Româ
niei. Trebuie însă să fim conștienți 
că putem realiza aceasta într-un 
timp mai scurt, organizînd mai bine 
întreaga activitate, acționînd pen
tru modernizarea și introducerea 
cuceririlor științei în toate dome
niile, fiecare acționînd la locul 
său de muncă în spirit. revoluțio
nar, întărind unitatea și colabo
rarea în secție, la uzină, la cen
trală, în întreaga țară. Numai cu 
forțe unite, în deplină unitate, 
vom asigura străbaterea drumului 
pe care îl mai avem într-un timp 
cît mai scurt, și cu rezultate cît 
mai bune ! Să facem astfel încît 
constructorii ' socialismului din 
România să poată spune cu mîn- 
drie că, în orice împrejurări, au 
acționat ca revoluționari, au acțio
nat în spirit muncitoresc, comu
nist, făcîndu-și datoria față de 
patrie, față de popor, față de 
socialism, față de victoria comu
nismului și întărirea independen
ței României ! (Aplauze și urale 
puternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu—P.C.R. !“, „Ceaușescu, 
eroism — România, comunism !“)

La început m-am referit la 
unele minusuri. Aș dori ca acestea 
să fie ceva ce aparține trecutului, 
ca ele să fie cu desăvîrșire lichi
date, ca încă din primele luni în
treaga activitate din aceste între
prinderi, din întreaga Capitală, ca 
de altfel din întreaga țară, să se 
înscrie în spiritul hotărîrilor fo
rumului democratic din noiem
brie, în spiritul revoluționar. Fiind 
în anul cînd aniversăm patru de
cenii și jumătate de la victoria 
revoluției de eliberare socială și 
națională, în-anul cînd va avea 
loc Congresul al XIV-lea al parti
dului trebuie ca și aceste uzine — 
și Capitala, și întreaga țară — să 
se prezinte la Congres cu rezultate 
cît mai bune, să poată raporta că, 
într-adevăr, rezultatele obținute 
sînt pe măsura forței și capacită
ții acestor puternice colective de 
oameni ai muncii.

Eu am convingerea că veți face 
totul și că vă veți prezenta la a 
45-a aniversare a revoluției de eli
berare socială și națională și la 
Congresul al XIV-lea al partidu
lui cu rezultate bune în toate do
meniile de activitate. Și vă doresc 
succese cît mai mari ! (Aplatiza 
puternice prelungite; se scan
dează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul !“, „Vom munci și vom lup
ta, țara o vom înălța !“).

Dragi tovarăși,
Trăim în împrejurări interna

ționale destul de complexe și des
tul de grave. Deși s-au realizat 
anumiți pași spre destindere și a- 
numite înțelegeri în direcția dez
armării, sîntem numai și numai 
la început. Trebuie să fim pe de
plin conștienți că sînt multe de 
făcut în viața internațională pen
tru a obține o schimbare radicală 
a cursului evenimentelor, pentru 
a impune' trecerea la dezarmarea 
generală, pentru eliminarea com
pletă a armelor de distrugere în 
masă.,Noi avem în vedere, în pri- 
mul rînd, eliminarea celor mai pe
riculoase și distrugătoare arme, a 

armelor nucleare, împreună cu 
armele chimice, care trebuie să 
fie înlăturate pentru totdeauna din 
lume. Numai așa omenirea va 
avea siguranța unei conviețuiri, a 
unei păci care să-i asigure exis
tența și viața.

Trebuie să acționăm pentru rea
lizarea dezarmării convenționale, 
pentru reducerea radicală a chel
tuielilor militare, în condițiile asi
gurării securității și independen
ței fiecărei țări.

Sîntem angajați cu toată hotărî- 
rea în această luptă și vom face 
totul — ca și pînă acum — pentru 
a contribui, împreună cu popoare
le de pretutindeni, cu forțele rea
liste, progresiste din întreaga lu
me, cu toate statele, la realizarea 
năzuințelor întregii omeniri. Nu
mai așa, atît poporul nostru, cît 
și celelalte popoare, vor avea con
diții pentru a-și concentra forțele 
spre dezvoltarea economico-socia- 
lă, spre ridicarea bunăstării gene
rale, vor avea condiții de a trăi în 
pace și colaborare. Prin munca 
noastră, trebuie să demonstrăm că 
sîntem hotărîți, construind socia
lismul, să facem totul pentru o 
lume mai dreaptă și mai bună, a 
egalității și dreptății între toate 
națiunile, o lume a păcii pe pla
neta noastră ! (Urale și aplauze 
puternice, prelungite ; se scan
dează îndelung „Ceaușescu — 
pace„Ceaușescu, România — 
pacea și prietenia !“).

Dragi tovarăși,
Doresc, încă o dată, să subliniez 

că sînt deosebit de bucuros de în- 
tîlnirile și discuțiile de astăzi, de 
spiritul de muncă și hotărîre pe 
care l-am constatat în aceste în- 
treprindefi. De aceea, am și încre
derea că lipsurile vor fi date ui
tării, nu uitînd de ele, ci lucrînd 
mai bine, pentru a asigura desfă
șurarea în bune condiții a întregii 
activități.

Aș dori să exprim mulțumirile 
mele pentru urările ce mi-au fost 
adresate pe parcursul vizitei de' 
oamenii muncii și pentru urările

ce mi-au fost adresate aici — și să 
asigur muncitorii, clasa noastră 
muncitoare, pe dumneavoastră, că 
eu consider aceasta nu numai ca 
o apreciere a activității mele în 
slujba poporului și cauzei socialis
mului, a ridicării țării noastre pe 
noi culmi de progres și civilizație, 
dar și ca un angajament comun 
de a lucra împreună mai bine. 
Pentru că numai în deplină uni
tate vom reuși să înfăptuim pro
gramele de dezvoltare și să asi

gurăm ridicarea patriei noastre la „Ceaușescu — La mulțî ani!“,
un nivel tot mai înalt de civiliza- „Ceaușescu să trăiască — Româ-
ție și bunăstare! nia să-nflorească într-o atmos-

Vă doresc din toată inima, dum- -i feră de puternică însuflețire și'
• neavoastră, tuturor muncitorilor șl unitate, toți cei prezenți în sală <

oamenilor muncii din aceste între- j se ridică în picioare și ovațio-
I’ prinderi, din întreaga Capitală, S nează îndelung, pentru Partidul) 
fe.' succese în întreaga activitate și Comunist Român — forța politică
K rezultate cît mai bune ! i conducătoare a întregii națiuni —, i

Multă sănătate și fericire, dragi Pentru secretarul generai al parti- '
tovarăși ! (Aplauze și urale puter- dului, președintele Republicii So-
nice, prelungite; se scandează in- claliste România— tovarășul
delung „Ceaușescu — P.C.R. !“, NICOLAE CEAUȘESCU).

REALIZĂRI ÎN ECONOMIE
BACĂU: Utilaje 

de înaltă 
complexitate tehnicăLa întreprinderea de mașini- unelte Bacau a fost finalizată și expediată beneficiarului, in acest inceput de an. prima celulă automata pentru prelucrarea pieselor prismatice. Realizată in premieră, după o concepție originală, noua celulă flexibilă reprezintă un produs de virf in domeniul construcțiilor de mașini-unelte, solicitate de economia națională și pe piața externă. Referindu-se la caracteristicile tehnico-funcționale ale a- cesteia, inginerul Vasile Gogu, directorul întreprinderii, ne spunea: „Noua celulă prismatică permite prelucrarea pieselor cu dimensiuni mari, la o productivitate foarte ridicată. Cele 5 posturi de pregătire a reperelor de configurație diferită. manipulatorul de prelucrare a paletelor, magazia de scule, ca și centrul de prelucrare acționat cu comandă numerică asigură scurtarea la o treime a timpului de prelucrare a pieselor și un nivel calitativ superior celui realizat cu alte tipuri de mașini-unelte asemănătoare".

Aflăm, in același timp, că, la ora actuală, au fost introduse in. fabricație alte două asemenea utilaje de inalt'ă complexitate tehnică, de diferite dimensiuni, care vor intra în dotarea întreprinderilor noastre de profil in cadrul programului de modernizare > și perfecționare a producției și a muncii. (Gheorghe Baltă).
LIVEZENI: O nouă 

capacitate 
de producțieO dată cu măsurile ce le întreprinde pentru sporirea productivității muncii in abataje, prin mai buna organizare a muncii, sporirea randamentelor utilajelor și instalațiilor, colectivul de muncă al întreprinderii miniere Livezeni a- cordă o mare atenție punerii in funcțiune la timp a noilor capacități de producție. Chiar in aceste zile a intrat în producție un nou abataj cu front lung de lucru, de peste 150 metri, dotat cu un complex de susținere și tăiere mecanizată a cărbunelui de mare productivitate. Noul complex, fabricat la întreprinderea de utilaj minier Petroșani, a fost încredin

țat cunoscutei brigăzi de mineri conduse de comunistul Vasile Flo- rea, cu o bogată experiență profesională. De subliniat că un abataj. similar de mare lungime și productivitate se află in pregătire și va intra in producție în acest prim trimestru al anului. (Sabin Cerbu).
SUCEAVA: Producție 

suplimentară 
cu consumuri 

energetic® reduseOamenii muncii de la întreprinderea de utilaje și piese de schimb din Suceava raportează obținerea, încă din prima jumătate a lunii ianuarie,- a unor rezultate foarte bune în producție. Astfel, ei au executat in plus un important volum de piese de schimb destinate exportului. Totodată, au livrat importante cantități de produse beneficiarilor din tară, prevederile la producția marfă fiind realizate integral. Pentru satisfacerea în mai mare măsură a solicitărilor altor unități, âu fost introduse în fabricație linia completă pentru fabricarea dalelor mozaicate și mașinile 

de șlefuit marmură — la care lucrările sînt in avans cu 10 zile față de grafice. Obținerea acestor rezultate se datorează faptului că pregătirea fabricației a fost începută încă din luna septembrie anul trecut, în prezent întreaga producție a primului trimestru fiind lansată, ceea ce contiibuie la buna utilizare a capacităților întreprinderii.Merită menționat faptul că, prin extinderea experienței bune dobîn- dite pînă acum, oamenii muncii din întreprindere au realizat prevederile de plan cu consumuri energetice reduse, economisind 145 000 kWh energie electrică. (Sava Bejinariu).
CRAIOVA: Livrări 

în avans, la exportPuternicul detașament muncitoresc de la „Electroputere" Craiova a pășit in noul an angajat cu toate forțele în vederea realizării e- xemplare a sarcinilor de export.— Este și firesc să fie astfel, în- trucit o bună parte din producția întreprinderii este destinată partenerilor externi din țări de pe a- proape toate meridianele globului — a ținut să precizeze Valentin Oprișiu. secretarul adjunct al comitetului de partid al Întreprinderii. în perioada care a trecut din acest an au fost livrate partenerilor de peste hotare. în devans față de contractele pe 1989, zece loco

motive Diesel electrice de 2 100 CP, 100 de separatoare pantograf, un important volum de piese de schimb pentru locomotive și alte tipuri de aparataj electric de înaltă tensiune. în prezent, constructorii craioveni de utilaj electrotehnic și-au sporit eforturile pentru finalizarea unui nou lot de transformatoare de putere, cu înalte performanțe pentru export. (Nicolae Băbălău).
CONSTANȚA: 

Succese 
ale navallștilorAcționînd în spiritul indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru îndeplinirea exemplară a programului național naval, constăn- tenii au obținut noi și frumoase succese în muncă De la întreprinderea de construcții nave Constanța a plecat în probe pe mare petrolierul de 85 000 tone tdw, un succes de ultimă oră al acestui destoinic colectiv muncitoresc. Cu forte sporite se acționează în hala de debitare a întreprinderii, la construcția navei cu numărul 5 de aceeași capacitate, ce se realizează după un proiect îmbunătățit în ceea ce privește amenajarea1 compartimentelor pentru mașini și principalele instalații din dotare. Stimulat de succesele colegilor constănțeni. co

lectivul de la Fabrica de construcții și reparații nave din Mangalia și-a sporit eforturile la construcția celui de-al doilea mineralier de 25 000 tone tdw, aflat in etapa de montaj doc. urmind a fi finalizat în luna februarie. (Lucian Cristea).
CLUJ-NAPOCA 
Tehnologii noi, 

de mare randamentLa Fabrica de mașini de rectificat din Cluj-Napoca au intrat în fabricație noi tipuri de mașini specializate și de rectificat standardizate, cu un înalt grad de precizie de prelucrare, dintre care unele in mai multe variante constructive, cum sînt cele pentru producerea pompelor de injecție, de rectificat căi de rulare și de prelucrare a rulmenților grei'folosiți în industria petrolieră. Pentru realizarea celor a- proape 30 de tipuri noi de mașini prevăzute în programul de fabricație, dintre care unele vor fi realizate și livrate beneficiarilor în primul trimestru, sînt aplicate tehnologii noi sau modernizate de prelucrare și de efectuare a controlului tehnic de calitate. De asemenea, au fost organizate formații de lucru specializate și s-au luat măsuri pentru accelerarea ritmului de lucru și îmbunătățirea calității produselor. De asemenea, linia de prelucrare a batiurilor pentru mașinile de recti

ficat va fi dotată cu un centru de prelucrare și se lucrează la implementarea proiectării asistate de calculator, măsuri care vor conduce la ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, la reducerea consumurilor și la creșterea productivității muncii. (Marin Oprea).
CODLEA: Noi linii 

tehnologicePentru a răspunde necesităților de coloranți ale economiei naționale și reducerii e- fortului valutar al țării, colectivul întreprinderii „Colorom" din Codlea a realizat, într-un timp extrem de scurt, o linie tehnologică modernă, care a permis dublarea capacității instalației ce produce colorantul albastru acid cromatobil destinat vopsirii linii. Tot în scopul satisfacerii cerințelor economiei naționale de acest colorant, chimiș- tii din Codlea au mai realizat o linie tehnologică similară prin modificarea și modernizarea unei instalații aflate în stare de conservare. în același timp, ei au mai reușit să aplice o tehnologie care permite ca pe instalațiile respective să poată fi fabricat și un alt colorant valoros, solicitat de industria ușoară. Așa cum ne relata Ioan Ilea, inginerul-șef al întreprinderii, noii coloranți se obțin cu materie primă indigenă. (Nicolae Mocanu).
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„CONCEPȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU PRIVIND LUPTA POPORULUI ROMÂN 
PENTRU UNITATE NATIONAL ■ STATALĂ, PENTRU AFIRMAREA LIBERĂ, INDEPENDENTĂ, 

DEMNĂ ȘI SUVERANĂ A ROMÂNIEI SOCIALISTE 1N R1NDUL STATELOR LUMII“
Luni a avut loc, la Ateneul Român, Simpozionul științific național cu tema „Concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu privind lupta poporului român pentru unitate națio- nal-statală, pentru afirmarea liberă, independentă, demnă și suverană a României socialiste in rindul statelor lumii", organizat sub egida Consiliului National al Științei și Invă- țămîntului, de către Academia Republicii Socialiste România, Consiliul Culturii și Educației Socialiste și Academia de studii social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R.La lucrările simpozionului au luat parte membri și membri supleanti ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. secretari ai Comitetului Central al partidului, membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, reprezentanți ai unor instituții centrale, organizații de masă și obștești, activiști de partid și de stat, oameni de știință, artă și cultură, cercetători, studenți, militari, oameni ai muncii din Capitală.Lucrările simpozionului au fost deschise de tovarășul Radu Voinea, președintele Academiei Republicii Socialiste România, care a spus : In acest moment aniversar, Împreună cu Întregul nostru popor, strîns unit In jurul partidului, al tovarășului Nicolae Ceaușescu, simbolul unității naționale, ne manifestăm recunoștința și prețuirea față de marii Înaintași, față de masele populare care au păstrat prin vremuri, ca o flacără vie, libertatea și unitatea patriei străbune.In comunicarea intitulată „Lupta eroică, de secole a poporului român pentru unitate și independență, reflectată în monumentala operă teoretică a secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu", prezentată de tovarășul Manea Mănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, se arată : Formarea statului român modern, acum 130 de ani, a reprezentat încununarea luptei eroice, de secole, a poporului pentru dreptate socială și națională. ,Epopeea marilor bătălii ale poporului român pentru libertate, unitate si independență, intr-un proces de continuitate, se reflectă in mod dialectic In monumentala operă social-politică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, iubitor și creator de istorie. Eroica activitate revoluționară, desfășurată de peste cinci decenii și jumătate. Identificarea deplină cu aspirațiile poporului, căruia îi aparține, participarea, cu un rol hotarîtor, la toate marile evenimente politice și sociale ale tării, din perioada contemporană. au contribuit in mod determinant la formarea și dezvoltarea concepției științifice cu privire la istorie a președintelui României socialiste.Viziunea științifică atotcuprinzătoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu se reflectă in conceptul novator de istorie' națională unică, in imperativul elaborării istoriei unitare, care să redea corespunzător fiecare etapă de dezvoltare economico-socială, fiecare perioadă, lupta de secole a poporului, a claselor sociale, activitatea mișcării muncitorești și revoluționare, a partidului comunist, a forțelor progresiste și democratice, a personalităților în glorioasa operă de împlinire, prin vremi, a mărețului destin al patriei române.în spiritul tradiției nobile a gin- dirii românești înaintate, progresiste cu privire la rolul social al studierii trecutului, din perspectiva prezentului și viitorului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a elaborat o impresionantă cartă a Istoriei naționale, cuprinsă in vasta sa operă social-politică. în strălucita Expunere la marele forum democratic din noiembrie, prin care s-a conferit istoriei o excepțională valoare politico-ideologică, științifică și e- ducativă, un rol de cea mal mare Însemnătate in dezvoltarea conștiinței înaintate, revoluționare. în formarea omului nou. constructor devotat al socialismului și comunismului. în ridicarea poporului pe culmile tot mai Înalte ale cunoașterii umane.Continuitatea istorică, de-a lungul a peste 2 500 de ani. in vatra strămoșească, își află un loc central in opera social-politică a marelui nostru conducător.Pe columna maiestuoasă a Istoriei patriei, președintele nostru a Incrustat toate marile evenimente ce s-au integrat luptei milenare a poporului pentru constituirea, afirmarea și consolidarea unui stat puternic, independent șl suveran.Referindu-se pe larg la lupta de veacuri a poporului pentru unitate națională, vorbitorul a subliniat : Idealul măreț al unirii cucerise masele populare din toate cele trei țări române. La jumătatea secolului trecut devenise posibilă realizarea statului național român modern.După unirea din 1859 și cucerirea independentei absolute In 1877, lupta pentru făurirea statului național unitar a însuflețit întreaga societate românească.La scurt timp după constituirea statului național unitar român, la 1 Decembrie 1918, partidul socialist, reclădit pe baze noi. a cunoscut profunde prefaceri politice și ideologice. Afirmarea, pe arena istoriei naționale, a Partidului Comunist Român, primul partid politic organizat la scara Întregii țări după Marea Unire, a fost un eveniment de o deosebită Însemnătate socială, ce avea să se dovedească determinant pentru reînnoirea revoluționară, socialistă, a societății românești.în marile bătălii de clasă, condusede partidul comunist, pentru libertăți democratice, pentru apărarea fermă a independenței și suveranității naționale, s-au afirmat cu putere calitățile excepționale, politice și organizatorice, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, care s-a avintat cu întreaga sa ființă, împreună cu

tovarășa Elena Ceaușescu, în lupta dîrză pentru cauza supremă a libertății și unității patriei, pentru eliberarea țării de sub dominația fascistă, pentru victoria socialismului in România.Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român a deschis o nouă epocă, creatoare, in procesul construcției orinduirii socialiste, pentru totdeauna legată de numele ceJui mai iubit fiu al națiunii române, strălucit strateg revoluționar, simbol al unității poporului, erou legendar — tovarășul Nicolae Ceaușescu.Rezultatele remarcabile obținute de poporul român, in anii Epocii Nicolae Ceaușescu, au dat o deplină confirmare politicii partidului nostru de consolidare a independenței naționale, a suveranității, prin înfăptuirea progresului multilateral, in primul rind prin industrializarea socialistă intensivă, afirmarea puternică a noii revoluții tehnico-știlnțifice și a noii revoluții agrare, dezvoltarea științei, invățămintuluî și culturii, ridicarea bunăstării poporului, care au asigurat o bază solidă trecerii României, pină la sftrșitul actualului cincinal, in rindul țărilor cu economie mediu dezvoltată.în opera social-politică și Istorică a tovarășului Nicolae Ceaușescu un loc de cea mai mare Însemnătate revine, in actuala etapă, continuității perfecționării conducerii activității economico-sociale, întăririi rolului partidului, al statului, al celorlalte organisme democratice, a funcției națiunii in edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea spre comunism a României.în spiritul principiilor independenței și suveranității, partidul și statul nostru au respins cu fermitate orice încercări de a i se impune poporului român, din afară, „modele" de urmat, de așa-zisă „conduită" internă și internațională, de a se limita prerogativele statului român suveran, ale poporului, de a se interveni în treburile interne ale României. Concepția social-politică și istorică a președintelui țării reliefează cu putere adevărul că toate aceste încercări sint manifestări ale unor practici vechi de dominație și dictat, de încălcare a dreptului inalienabil al fiecărei națiuni de a se organiza în deplin acord cu propriile interese și aspirații. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat cu tărie că partidul și poporul nostru, afirmindu-și profundul atașament față de idealul sacru al independenței, nu vor tolera niciodată ca altcineva să hotărască asupra destinelor țării noastre. Națiunea română nu va îngădui nimănui să-i încalce drepturile sale suverane de a trăi și munci, de a-și organiza viața după cum dorește, în libertate și pace. Așa cum gîndește minunatul nostru popor, așa cum se exprimă cugetul și simțirea sa, „în țara noastră românească vrem înșine stăpîni să fim / Și stă- pinirea țării noastre cu nimenea n-o impărțlm".în încheiere, vorbitorul a relevat 1 România parcurge o epocă de impresionantă creație, cum nu a mai cunoscut istoria noastră națională. Prin munca avtntată a poporului, sub conducerea partidului, se făuresc operele monumentale ale socialismului, semnul capacității creatoare a clasei muncitoare, țărănimii șl intelectualității, a unei națiuni ce s-a identificat cu aspirațiile de libertate și independență, unite In jurul conducătorului care li exprimă cel mai fidel năzuințele și speranțele — tovarășul Nicolae Ceaușescu.A urmat comunicarea cu tema „însemnătatea istorică a făuririi statului român modern pentru dezvoltarea economică si socială a României. Condițiile Interne si internaționale in care a avut loc actul Unirii de la 1859", prezentată de tovarășul general-locotenent Ilie Ceaușescu, membru al C.C. al P.C.R., adjunct al ministrului apărării naționale și secretar al Consiliului Politic Superior al Armatei. în cronica de aur a istoriei poporului nostru — se relevă in comunicare — Unirea din 1859 a țărilor române Moldova și Muntenia, sub domnia glorioasă a lut Alexandru Ioan Cuza, reprezintă un moment decisiv al luptei pentru emanciparea socială, pentru făurirea statului național unitar. Acest act măreț, legitim și obiectiv necesar, a încununat exemplar gîndul și fapta unui popor cu o istorie multimilenară. a creat condiții favorabile pentru realizarea de către națiunea română a obiectivelor politice și strategice viitoare. Dubla alegere a lui Cuza și făurirea statului român modern au constituit Începutul unei ample acțiuni de înnoire socială, economică și politică. în acest sens, sint evidențiate, in comunicare, dezvoltarea industriei, extinderea comunicațiilor. a comerțului intern, intensificarea raporturilor economice internaționale. Este înfățișată, de asemenea. Înflorirea puternică ce a cunoscut-o. în acea perioadă, cultura națională, care a contribuit la mobilizarea tuturor energiilor și mijloacelor în vederea adunării tuturor românilor sub conducerea unei unice autorități statale. România modernă se afirma pe arena internațională ca o entitate politică distinctă, aflată in plin avînt multilateral.In continuare, in comunicare este prezentat procesul istoric al Unirii Moldovei și Munteniei, relevîndu-se că acesta nu a fost un fenomen istoric întîmplător ; el iși avea rădăcinile adînc împlintate în existenta îndelungată a poporului nostru, al cărui trecut evidențiază faptul că lupta pentru împlinirea acestui ideal s-a împletit mereu cu efortul pentru dobîndirea independenței. Convingerea nestrămutată că aparțin aceluiași trunchi viguros milenar, conștiința unității naționale. închegată tot mai puternic prin acțiunea generațiilor de patrioți st conștientizată de marea masă a locuitorilor de pe întreg cuprinsul românesc — luminată din 1600 de sublima înfăptuire a primei uniri politice datorate voievodului Mihai Viteazul — au constituit forțele motrice, armele de gîn- 

dire si acțiune ale românilor pentru formarea statului lor național unit și independent. După acel moment epocal din 1600 nu mai constituie nici un dubiu pentru nimeni că pentru toți românii soarele numai la București răsare. Astăzi, cind aniversăm 130 de ani de la marele act din 1859. putem spune cu deplină certitudine că atît timp cit vor dăinui Carpații. cit va curge Dunărea și cit va tălăzui Marea, pentru toți cetățenii României soarele numai la București va răsări.în comunicare, după ce sînt menționate condițiile externe in care a avut loc actul Unirii de la 1859. se arată : Unirea Principatelor a reprezentat și un eveniment de rezonanță internațională. Desăvirșită in 1862 si consolidată printr-o serie de reforme largi, radicale in toate sectoarele vieții publice — economic, social. politic, cultural, militar etc. — Unirea a ridicat pe o treaptă superioară lupta de emancipare socială și națională. Existența statului român modern și politica sa activă, inclusiv de sprijinire a celorlalte mișcări de eliberare din Europa centrală și din sud-est. a marcat și un pas important in procesul de dezagregare a dominațiilor străine la Dunărea de Jos. a constituit o barieră în calea politicii imperialiste de expansiune in această parte a continentului.în încheierea comunicării se spune : Unirea din 1859 constituie, așadar, unul din evenimentele de hotar ale istoriei noastre îndelungate, care a deschis o epocă de Împliniri naționale și sociale de mari dimensiuni. Statul român modern făurit atunci și-a cucerit independenta prin jertfă la 1877—1878, desăvirșin- du-și conturul etnic-național firesc în memorabilul an 1918. Marile prefaceri social-economice și politice din deceniile care au urmat au culminat cu revoluția și construcția socialistă, cînd idealurile unității și independenței și-au găsit deplină împlinire.
Simpozionul științific național dedicat aniversării 

a 130 de ani de la formarea statului român modern

„Concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu privind rolul Partidului Comunist Român in organizarea și conducerea luptei clasei muncitoare, a întregului popor, pentru apărarea unității, independentei și suveranității României" este titlul comunicării tovarășului Ion Popes- cu-Puțuri, membru al C.C, al P.C.R., directorul Institutului de studii istorice și social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R. în comunicare se spune : La originea concepției tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la rolul Partidului Comunist Român în organizarea și conducerea luptei clasei muncitoare, a întregului popor pentru apărarea unității, independenței și suveranității țării se află determinarea locului partidului clasei muncitoare în istoria poporului român. în această determinare, pe care secretarul general al partidului nostru a făcut-o în istorica cuvintare rostită cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a P.C.R., la 8 mai 1966, Partidul Comunist Român a fost definit a fi „continuator al luptei revoluționare și democratice a poporului român, al tradițiilor mișcării muncitorești și socialiste din România". Această determinare a locului P.C.R, în istoria poporului - român. profund corespunzătoare adevărului istoric, a avut o însemnătate uriașă pentru înțelegerea istoriei partidului nostru. Trebuie să spunem că integrarea istoriei partidului în istoria țării a reflectat un proces istoric obiectiv, afirmat ca atare încă de la crearea primelor organizații ale proletariatului din România.Definit a fi — cum a și fost în realitate — continuatorul mișcării muncitorești și socialiste din România dinainte de 1921, partidul comunist și-a îmbogățit considerabil istoria cu pagini remarcabile privind problema rolului partidului clasei muncitoare în lupta pentru apărarea unității, independenței și suveranității țării. Cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul aniversării a 80 de ani de la crearea partidului politic al clasei muncitoare a restituit istoriei partidului un adevărat tezaur — activitatea desfășurată de organizațiile clasei muncitoare, de marii noștri gîn- ditori socialiști, care au cieat o adevărată școală socialistă românească, cu elemente specifice lzvorite din condițiile concrete social-politice și economice ale poporului român. In deplină concordanță cu teoria generală a socialismului științific.După ce este evocată lupta partidului pentru unitate și independență națională, in comunicare se spune : Greutățile prin care a trecut, ca urmare a represiunilor directe din partea claselor conducătoare și, după 1924, din cauza scoaterii în afara legii, nu au micșorat locul partidului clasei muncitoare în viața poporului român. Depășind cu eroism piedicile de tot felul, partidul comunist a reușit să se situeze în fruntea forțelor antifasciste in marea bătălie a poporului român pentru apărarea unității, independenței și suveranității sale. Datorăm tovarășului Nicolae Ceaușescu consacrarea unor date memorabile din această bătălie, cum au fost constituirea Comitetului Național Antifascist, în iunie 1933, marea demonstrație antifascistă și antirăzboinică a poporului român de la 1 mai 1939, crearea Frontului Unic Muncitoresc in aprilie 1944, devenite adevărate date de referință în istoria luptei antifasciste a poporului român.Cu deplin temei, finind seama de ansamblul evenimentelor, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a definit marele act istoric de la 23 August 1944, tn pregătirea căruia partidul comunist a avut rolul principal, revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, opera istorică de căpetenie a partidului nostru, pe linia apărării unității, independenței și suveranității României.Pentru noi, pentru întregul partid este un act de mindrie că în aceste mari evenimente, care au jalonat istoria luptei partidului șl poporului nostru pentru apărarea unității, independenței și suveranității țării, un rol important a îndeplinit patriotul revoluționar Nicolae Ceaușescu — căruia îi aducem un înalt omagiu cu prilejul apropiatei aniversări a zilei de naștere și a indelungatei sale activități revoluționare puse în slujba patriei și poporului.în comunicarea „Roiul determinant al tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, in perfectionarea organizării și modernizarea economiei naționale, în afirmarea științei, invățămintuiui și culturii ca factori fundamentali ai progresului multilateral al patriei in -Epoca Nicolae Ceaușescu-" — prezentată de tovarășul Ion Ursu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C, al P.C.R., prim-vicepreședinte al Comitetului Național pentru Știință și Tehnologie — se spune : Inițiind în viața economică și socială a patriei cele mai ample și profunde prefaceri revoluționare din întreaga ei istorie, cristalizînd. într-o uriașă operă teoretică și practică, concepția clasei muncitoare, a poporului nostru despre lume, despre socialism și comunism, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a afirmat în conștiința națională și a întregii umanități drept genial ctitor al României moderne. Erou al țării și al păcii, personalitate de înalt prestigiu a contemporaneității. Expri- mînd conducătorului iubit al partidului și statului prețuirea noastră 

fierbinte pentru tot ce a făcut șl face spre binele și gloria țării, ținem in mod deosebit să punem în lumină rolul determinant și contribuția hotărâtoare pe care secretarul general al partidului, președintele -Republicii, o aduqp. de 24 de ani glorioși, la progresul revoluționar al științei, în- vățămințului și culturii românești. Promovarea cercetării științifice în avangarda programelor și planurilor de dezvoltare economico-socială a țării, transformarea invățămintuiui într-o autentică pepinieră de cadre, orientarea structurii și metodelor producției în lumina celor mai avansate cuceriri ale revoluției tehnico- știlnțifice, întreaga operă de integrare a cercetării și invățămintuiui cu producția au devenit obiectul unei politici de partid și de stat consecvente, elaborată și pusă In practică sub îndrumarea neobosită, de înaltă competență, a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, savant de amplă recunoaștere și prețuire internațională, militant de seamă al partidului. în prezent, cercetarea științifică intervine cu ponderi substanțiale în realizarea indicatorilor ce caracterizează dezvoltarea intensivă a economiei țării, cum sînt productivitatea muncii, calitatea, nivelul tehnic șl competitivitatea produselor, reducerea cheltuielilor materiale de producție, a consumurilor de materii prime, materiale și energie, gradul de valorificare a materiilor prime. Progresul impetuos al chimiei, fizicii și energiei nucleare, al energeticii, metalurgiei, construcțiilor de mașini, electrotehnicii, electronicii, al matematicii și tehnicii de calcul a creat baze trainice cuprinzătoarei acțiuni de modernizare și perfecționare a organizării proceselor de producție, concepută de secretarul general al partidului. Domeniilor moderne ale științei cum sînt biologia moleculară și genetica le revin sarcini importante și în Înfăptuirea noii revoluții agrare — strălucită inițiativă a secretarului general al partidului, prin care agricultura românească își regăsește calitatea de ramură de bază a economiei naționale. Ample prefaceri a cunoscut și învățămîntul. în spiritul orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, a fost elaborat Prograrriul privind asigurarea forței de muncă, dezvoltarea invățămintuiui și perfecționarea pregătirii cadrelor in perioada 1986—1990. Potrivit programului, s-a perfecționat rețeaua unităților de învățămînt, planurile de școlarizare au fost fundamentate mal riguros în corelațiile cu necesitățile de forță de muncă, se îmbunătățesc programele de învățămînt. Întregul sistem de reciclare profesională a cadrelor. O dată cu pregătirea științifică, învățămîntul asigură tineretului o cit mai deplină dezvoltare Spirituală, culturală, o înaltă ținută moral-politică. în domeniul culturii, prin programul ideologic al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a dat expresie exigențelor pe care societatea noastră le socotește potrivite cu Înalta misiune a scriitorilor, artiștilor, a tuturor creatorilor de valori spirituale. Pornind de la convingerea că munca liberă și creația spirituală pot și trebuie să constituie dimensiuni inseparabile ale modului de viață propriu orinduirii noastre socialiste, secretarul general al partidului a inițiat Festivalul național „Cintarea României", la care participă cu entuziasm milioane de oameni ai muncii.Cei ce muncim pe tărimul științei, Invățămintuiui și culturii — se spune 

în încheierea comunicării — asigurăm pe conducătorul iubit al partidului și statului nostru că vom face totul spre a intimpina cea de-a 45-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă si Congresul al XIV-lea al partidului cu noi și însemnate realizări.în comunicarea intitulată „Unitatea întregului popor in jurul Partidului Comunist Român. al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, temelie trainică a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate in România și înaintării ei ferme spre culmile luminoase ale comunismului", tovarășul Constantin Olteanu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a arătat : Evidențiată pregnant de-a lungul secolelor ca temelie trainică a emancipării sociale și naționale, a înfăptuirii idealurilor supreme ale maselor muncitoare, unitatea poporului român ocupă o poziție centrală în gîndirea social-politică, in grandioasa operă teoretică și activitatea practică a secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Conferind valențe noi istoriei în dezvoltarea conștiinței de sine a poporului, în afirmarea vocației și capacității sale creatoare, a voinței neabătute de a-și făuri liber o țară înfloritoare, care să dețină un loc demn în rindul națiunilor lumii, tovarășul Nicolae Ceaușescu relevă cu deosebită putere că întreg procesul ascensiunii patriei române a fost rodul unității de gînd și faptă a forțelor purtătoare ale progresului, ridicate pe o treaptă superioară de mișcarea revoluționară a clasei muncitoare, de eroicul nostru partid comunist.în continuare, vorbitorul a subliniat că in perioada de aproape un sfert de veac ce a trecut de la Congresul al IX-lea, prin monumentalele realizări, mărturii elocvente ale capacității partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a gindi prezentul și viitorul pa

triei, România a cunoscut cele mai rodnice împliniri din multimilenara noastră existență.Datorită marilor prefaceri revoluționare ce.. au , avut loc. societatea noastră socialistă a devenit o societate unită, alcătuită din clase și categorii sociale care participă activ la creația materială și spirituală; stăpi- nesc in comun mijloacele de producție, întreaga avuție națională, conlucrează strîns, fiind deopotrivă interesate in asigurarea progresului economic și social al țării. Unite prin înțelegerea și însușirea obiectivelor politicii clarvăzătoare, profund științifice, a partidului, prin interese și țeluri comune, clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea acționează cu înalt devotament și abnegație revoluționară pentru transpunerea exemplară în practică a minunatelor planuri și programe de dezvoltare economico-socială a patriei, pentru întărirea unității și coeziunii Întregului popor in jurul Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.în concordanță cu principiul înfăptuirii socialismului cu poporul și pentru popor, magistral enunțat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. partidul nostru apreciază că dezvoltarea largă a formelor democratice de conducere, participarea tuturor oamenilor muncii, a Întregului popor la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe constituie condiția esențială a edificării cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate. în lumina acestei concepții, după care socialismul și democrația sint inseparabile, în țara noastră a fost făurit un original sistem al democrației muncitorești-revoluționare, unic în felul său, alcătuit din organe și organisme ce funcționează în toate unitățile economice și sociale, pe ramuri de activitate, precum și la nivel național.Pe baza proprietății socialiste, de stat și cooperatiste, asupra mijloacelor de producție și prin înlăturarea antagonismelor de clasă, socialismul a deschis calea dezvoltării trăsăturilor noi ale națiunii, a realizării deplinei unități între toți fiii patriei. S-a creat baza trainică pentru înfăptuirea neabătută a principiilor de muncă socialistă, se consolidează tot-mai puternic unitatea națiunii, prosperitatea, independența și suveranitatea patriei.Analizînd, încă de la Congresul al IX-lea, problemele legate de rolul și funcțiile partidului in societatea socialistă, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fundamentat științific și a îmbogățit cu noi argumente și concluzii concepția cu privire la creșterea rolului conducător al partidului comunist ca o necesitate, o legitate a edificării socialismului.In înfăptuirea misiunii sale istorice, Partidul Comunist Român a pornit și pornește de la principiul fundamental, pe deplin validat de practică, potrivit căruia rolul politic conducător nu se poate și nu trebuie să se realizeze din afara organismelor sociale sau a activității practice din fiecare domeniu, cl prin angajarea nemijlocită a organelor șl organizațiilor de partid, prin implicarea directă a membrilor de partid iii. îndeplinirea obiectivelor stabilite. Partidul nostru respinge teza vehiculată astăzi în unele locuri după care în sistemul politic socialist partidul nu trebuie să poarte răspunderea directă pentru înfăptuirea planurilor și programelor economico-sociale și consideră o asemenea teză nu numai greșită, dar și 

profund dăunătoare, în fapt lichida- toristă.Hotărirea și capacitatea partidului de a-și îndeplini cu cinste îndatorirea față de clasa muncitoare, față de întregul popor, de a asigura mobilizarea energiilor întregii națiuni in uriașa operă de ridicare a patriei pe noi trepte de progres și prosperitate, unitatea de monolit dintre partid și popor reprezintă chezășia viitorului comunist al patriei noastre.Toate marile înfăptuiri dobîndite de poporul român in anii construcției socialiste, cu deosebire în glorioasa epocă inaugurată de istoricul Con-, greș al IX-lea. demonstrează că garanția împlinirii tuturor aspirațiilor sale o constituie unitatea tot mai strinsă in jurul partidului, al secretarului său general, cel mai de seamă fiu al națiunii noastre, erou intre eroii neamului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.„Teze ale tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la construirea socialismului în România in etapa actuală și cu privire la procesul revoluționar contemporan mondial" se intitulează comunicarea prezentată de tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., rectorul Academiei de studii social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R., în care se spune : Anul 1988 s-a distins prin cea mai amplă dezbatere politico-ideologică din partidul nostru, in cadrul căreia tovarășul Nicolae Ceaușescu a adus o contribuție de fond la definirea unor aspecte esențiale, de cea mai stringentă actualitate, ale dialecticii socialismului și procesului revoluționar mondial.In lucrările secretarului general al partidului — se subliniază în comunicare — un loc central ocupă evoluția, după răsturnarea claselor exploatatoare, a proprietății socialiste, precum și a atitudinii politice față de ea, ca factori determinanți ai mutațiilor obiective din sfera forțelor și relațiilor de producție, ca premise ale împlinirii idealurilor autentice ale noii orinduiri. Ni se oferă o analiză științifica pină la expresie cifrică, a compoziției proprietății în societatea noastră, și ni se relevă linia politicii programatice a Partidului Comunist Român de consolidare și perfecționare a avuției naționale colective și a raporturilor juridice pe care se sprijină.Remarcindu-se alte teze, concepte și idei ale secretarului general al partidului, de o inestimabilă valoare teoretică și practică, in comunicare se arată : Ocupindu-se de experiența democrației muncitorești din România, tovarășul Nicolae Ceaușescu expune pe larg conceptul imbinării dialectice a conducerii unitare a economiei cu auto- conducerea tuturor unităților economico-sociale și a organelor locale ale administrației de stat. Auțocon- ducerea, autogestiunea au fost statuate in societatea noastră ca o condiție obiectivă a exercitării dreplu- rilor legitime ale celor ce muncesc și. în același timp, ca singura modalitate de gospodărire eficientă a proprietății colective.Calea valorificării maxime a resurselor societății este, potrivit concepției tovarășului Nicolae Ceaușescu, nu întoarcerea la practici revolute, nu apelarea la arsenalul de metode ale capitalismului, unde legile obiective î.și croiesc drum prin violente ciocniri de interese, zguduiri și convulsii sociale, ci prin perfecționarea autoconducerii și planificării, prin modernizarea continuă a angrenajului producției materiale pe baza tehnicii și științei celei mai avansate.în continuare, în comunicare se subliniază : în luările publice de poziție din ultima vreme, tovarășul Nicolae Ceaușescu a supus unui examen atent o serie de probleme cardinale ale sistemului politic în socialism. Reiterînd cunoscutele tezeprivitoare la democrația de stat și obștească socialistă, sintetizînd experiența românească în acest domeniu, exprimînd aprecieri, critici și exigențe noi în legătură cu modul de funcționare a mecanismului democratic din România, s-a aplecat cu precădere asupra rosturilor și perspectivei coloanei vertebrale a sistemului politic, respectiv asupra partidului comunist.în optica secretarului nostru general, partidul nu mai este o autoritate deasupra societății ; el nu mai conduce prin ordin, prin metode de comandă, prin pirghii administrative. Partidul acționează prin organizațiile sale existente în toate colectivele. prin milioanele Iul de membri prezențl în toate celulele sociale, care trăiesc în simbioză cu masele, se inspiră din înțelepciunea și vrerea lor și le infuzează, la rîndu-Ie, spirit revoluționar, militează pentru nou, pentru dreptate, pentru mai bine, pentru progres. Rolul conducător al partidului în accepțiunea de „centru vital" nu este o noțiune abstractă, folosită să acopere puterea unul detașament suspendat, ci o realitate palpabilă în toate compartimentele vieții sociale. Astfel se definește exercitarea roluluiconducător al partidului „dinăuntru", din miezul societății. în această lumină, dispare orice cauză de contradicții între componente ale între partid și muncitorească a
partid și celelalte sistemului politic, larga democrație maselor. Unitatea dialectică dintre rolul conducător alpartidului și rolul democrației muncitorești-revoluționare este, conchide tovarășul Nicolae Ceaușescu, factorul determinant al însăși înaintării spre etapele superioare ale socialismului, spre comunism.în gîndirea secretarului general al partidului nostru — se arată în comunicare — intre dialectica internă a socialismului și procesul revoluționar mondial există urt raport organic, o legătură osmotică.Aspectele dialecticii socialismului și procesului revoluționat mondial, puse în evidență in expunerile tovarășului Nicolae Ceaușescu — se 

arată în Încheierea comunicării — constituie tot atitea sarcini de gîn- dire, cercetare și aprofundare creatoare ce revin frontului nostru ideologic, comuniștilor și intregului partid, in scopul ridicării pe o treaptă superioară a teoriei și practicii sociale, al dezvoltării neîntrerupte a socialismului științific in concordanță cu noile realități ale lumii și noile cuceriri ale cunoașterii științifice.In comunicarea „Contribuția hotărîtoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea și înfăptuirea politicii externe a partidului și statului nostru, consacrată dezvoltării libere și independente a fiecărei națiuni, intâririi păcii și colaborării între popoare", prezentată de tovarășul Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv. secretar al C.C. al P.C.R., se arată : Preluînd și continuind in mod strălucit tradițiile eroice ale generațiilor de luptători patrioți pentru cauza sacră a ființei și unității naționale, cunoscînd profund aspirațiile milenare ale poporului român de a munci și trăi în libertate, pace și neatîrnare. tovarășul Nicolae Ceaușescu. prin întreaga sa activitate teoretică și practică, pătrunsă de o nemărginită dragoste de țară, a descătușat energiile creatoare ale poporului român conducîndu-1 cu înțelepciune clarvăzătoare și intr-un spirit mereu novator pe făgașul unor adinei prefaceri revoluționare, pe calea făuririi societății socialiste și comuniste.Pentru poporul nostru. Congresul al IX-lea, cind in fruntea partidului a fost ales tovarășul Nicolae Ceaușescu, va constitui un impresionant moment de referință istorică prin care se marchează începutul unei epoci de glorie — „Epoca Nicolae Ceaușescu", caracterizată prin apariția unei gindiri noi, in teoria și practica revoluționară, eliberată de tiparele și șabloanele dogmatice, înguste, nelegate de condițiile concrete ale țării, cit și prin abordări și concepții noi privind relațiile dintre state și partide in lumea contemporană.Elaborată și promovată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, politica externă a partidului și statului nostru servește, in mod firesc, intereselor vitale ale poporului român, fiind, totodată, in consens cu interesele generale ale socialismului, păcii și progresului în lume. Ea este fundamentată pe necesitatea obiectivă a creării și menținerii unor condiții de pace, liniște și colaborare internațională, pentru ca fiecare popor să-și poată concentra eforturile creatoare spre propria dezvoltare economico-socială.Avînd ca premisă fundamentală concordanta dintre interesele naționale ale poporului român cu cele ale altpf popoare,. .Rpmânia. pvgiț- . ședințele. Nicolae Ceaușescu au acționat și acționează permanent, cu deosebiră fermitate, ppntru generalizarea noilor principii' de relații intre state, bazate pe respectarea egalității. independenței și suveranității naționale, neamestecului tn treburile interne, renunțarea Ia forță sau la amenințarea cu forța.Dinamismul politicii externe a României a fost reflectat, după Congresul al IX-lea al partidului, de faptul că în anul 1965 țara noastră întreținea relații diplomatice cu 67 de state, iar în prezent avem legături diplomatice și comerciale cu 155 de state. La baza amplificării și intensificării acestor relații au stat convorbirile la nivel înalt purtate de tovarășul Nicolae Ceaușescu. inj- preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in cele peste 200 vizite efectuate în străinătate, precum și cu prilejul celor peste 300 întîlniri avute in România cu șefi de state și guverne.O contribuție de cea mai mare însemnătate teoretică și practică a tovarășului Nicolae Ceaușescu la patrimoniul gîndirii contemporane înaintate, la dezbaterea și soluționarea problemelor majore ale epocii in care trăim o reprezintă analiza profund științifică, in spiritul materialismului dialectic și istoric, a principalelor fenomene, evenimente și tendințe în evoluția deosebit de complexă și contradictorie a lumii de azi, a mutațiilor tot mai rapide în raportul mondial de forțe. Pe aceste baze, secretarul general al partidului identifică cu claritate cauzalitatea și forțele motrice care determină aceste procese și definește — in deplin consens cu cerințele progresului istoric — perspectiva, direcțiile, prioritățile și mijloacele de acțiune pentru edificarea unei lumi a păcii, fără arme și războaie, a unei lumi a dreptății sociale și naționale.După ce sint relevate activitatea și eforturile constructive depuse de România pentru triumful cauzei libertății, independenței popoarelor, a progresului, păcii și colaborării în lume, numeroasele propuneri, demersuri și inițiative de amplă rezonanță internațională ale țării noastre, In comunicare se spune :încrederea în socialism, ca opțiune Istorică fundamentală, in perspectiva luptei revoluționare pentru înnoire socială, pentru dezvoltarea liberă, de sine stătătoare a fiecărei națiuni, reprezintă substanța, puternic insufle- țitoare și mobilizatoare, a tezelor, Ideilor și conceptelor promovate, cu fermitate revoluționară, de partidul nostru, de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. care a adus și aduce o neprețuită contribuție la îmbogățirea tezaurului de gîndire și acțiune umană, a patrimoniului valorilor civilizației materiale și spirituale universale. în consens cu idealurile supreme care animă poporul român, toate popoarele lumii.
★într-o atmosferă de puternică vibrație patriotică, in încheierea lucrărilor simpozionului, participanțil au adresat o telegramă tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România._______________________________________________/
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130 DE ANI DE LA FORMAREA STATULUI ROMÂN MODERN

TELEGRAMA ADRESATĂ 
TOVĂRĂȘIILE! NICOLAE CEAUȘESCU, 

secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, 

de participanții la Simpozionul științific național dedicat aniversării 

a 130 de ani de la formarea statului român modern

(Urmare din pag. I)evocat adincile rădăcini istorice ale luptei poporului român pentru unitate, libertate și independentă națională, au relevat condițiile interne și internaționale in care a avut loc Unirea din 1859, rolul decisiv al maselor largi populare, al întregului popOr in înfăptuirea acestui măreț eveniment. însemnătatea istorică a constituirii stalului român modern pentru dezvoltarea economică și socială a României, pentru încheierea procesului de făurire a statului național unitar român in memorabilul an 1918.Comunicările prezentate au reliefat însemnătatea decisivă pe care au avut-o pentru evoluția istoriei patriei lupta clasei muncitoare și a partidului său politic, făurirea Partidului Comunist Român, care s-a identificat pe deplin, încă de la începuturile activității sale, cu supremele aspirații de libertate și dreptate socială ale poporului, aflindu-se in permanență in fruntea bătăliilor pentru mobilizarea și unirea tuturor forțelor patriotice, a întregii națiuni in lupta împotriva opresiunii sociale, a pericolului fascismului și războiului, pentru transformarea revoluționară, socialistă a patriei. In acest cadru. cu profunde sentimente de mindrie și prețuire au fost subliniate eroismul și dirzenia cu care v-ați afirmat, incă din anii cei mai tineri, in viitoarea marilor bătălii de clasă, revoluționare, patriotice, pentru drepturi și libertăți democratice, pentru apărarea unității, independenței și integrității României. Un moment major de referință al acestei perioade il constituie marea demonstrație patriotică, antifascistă și antirăzboinică de la 1 Mai 1939. in organizarea și desfășurarea căreia un rol determinant l-ați avut dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, Împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu.Lucrările simpozionului au pus în lumină marile succese obținute de poporul român după victoria revoluției de eliberare socială și națională. antifascistă și antiimperialistă din August 1944. avintul constructiv și creator in edificarea societății socialiste în patria noastră.Ne facem o datorie de conștiință de a sublinia și cu acest prilej suflul nou pe care l-ați Imprimat, după Congresul ai IX-lea al Partidului Comunist Român, in toate domeniile vie

ții politice, economice șl sociale, rolul decisiv și contribuția hotăritoare pe care le aveți in elaborarea și infăptuirea politicii partidului și statului nostru, la edificarea României socialiste moderne, la imbogățirea patrimoniului științific al socialismului și comunismului, la dezvoltarea teoriei și practicii revoluționare. Sub puternicul impuls al laborioasei dumneavoastră activități au fost descătușate energiile creatoare ale poporului, s-au deschis perspective fără precedent înaintării patriei noastre pe calea civilizației și progresului, afirmării ei demne in rindul națiunilor lumii.Purtind puternica amprentă a eminentei dumneavoastră personalități, acești ani marchează epoca celor mai rodnice împliniri din Istoria poporului român, pe care, cu legitimă mindrie patriotică, întreaga națiune o numește „Epoca Nicolae Ceaușescu". S-a subliniat cu putere că toate marile prefaceri revoluționare ce au avut loc in țara noastră in această epocă de glorie sint indisolubil legate de activitatea dumneavoastră eroică de militant revoluționar și patriot înflăcărat, dedicată progresului economic și social al țării, afirmării României socialiste, libere și demne, in rindul națiunilor lumii.în perioada deschisă de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, care a redimen- sîonat întreaga activitate politică. economică, socială și spirituală a societății românești, istoria patriei a fost așezată pe temeliile materialismului dialectic și istoric, ale respectării neabătute a adevărului istoric, ale reliefării rolului determinant al maselor in lupta pentru unitate și independență, libertate și progres social, indeplinindu-și rolul de factor esențial in educația patriotică, revoluționară, in întărirea conștiinței de sine a poporului. Prin opera dumneavoastră de inestimabilă valoare teoretică ați redat poporului român sentimentul demnității și mindriei naționale, ați repus istoria națională în drepturile ei legitime.în cadrul simpozionului s-a relevat că unitatea tuturor oamenilor muncii, a întregului popor in jurul Partidului Comunist Român, al dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. constituie chezășia sigură a înaintării neabătute a patriei pe calea progresului și civilizației, a întăririi continue a suveranității și independenței naționale.Lucrările simpozionului au subliniat. de ase

menea. contribuția remarcabilă a tovarășei academician doctor Inginer Elena Ceaușescu. eminent oin politic și savant de largă recunoaștere internațională, la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului. la creșterea rolului științei și culturii in accelerarea progresului economic și social al țării, la înflorirea științei, invățămintului și culturii românești.Comunicările prezentate au evidențiat pe larg tezele dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, cu privire la construirea socialismului in România in etapa actuală, precum și la procesul revoluționar contemporan mondial, contribuția dumneavoastră decisivă la elaborarea liniei strategice a politicii interne și internaționale a României, consacrată dezvoltării libere și independente a fiecărei națiuni, întăririi păcii și colaborării intre popoare.Participanții la simpozion au adus un înalt omagiu activității dumneavoastră de mare și strălucit Erou al păcii, pentru remarcabila contribuție la promovarea și aplicarea fermă in relațiile internaționale a principiilor egalității In drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului in treburile interne șl avantajului reciproc. renunțării la forță și la amenințarea cu forța, soluționării pe calea negocierilor a oricăror conflicte și litigii dintre state.Alături de întregul popor, participanții la lucrările simpozionului dau expresie legămintulul lor de a urma neabătut strălucitul exemplu al muncii și vieții dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. de a-șl pune întreaga energie creatoare, toată puterea lor de muncă în slujba înfăptuirii mărețelor obiective stabilite de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale partidului. omagiind astfel glorioasele fapte ale trecutului și prezentului socialist. înscriind in epopeea contemporană a patriei noi și mărețe realizări in dezvoltarea cconomico-socială a României.într-un glas și o unică simțire cu întreaga noastră națiune, cu nobile sentimente de dragoste și prețuire, vă adresăm din adincul inimilor. mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai calde și mai alese urări de viață îndelungată, multă sănătate șî putere de muncă, pentru a conduce țara șf destinele poporului român pe culmile tot mai înalte ale civilizației socialiste și comuniste.
UNIREA, aspirație istorică, 

înfăptuire pentru istorieCu îndreptățire s-a spus că tn istorie sint evenimente pentru a căror desfășurare popoarele s-ău pregătit sute și sute de ani, asemenea evenimente împlinind idealuri și năzuințe in jurul cărora s-a centrat întreaga lor existență, in necontenita cernere a vremii. Și tocmai pentru că implinesc aspirații multiseculare, stăpine pe milioane și milioane de inimi și conștiințe, asemenea înfăptuiri au un caracter implacabil, legic, se realizează in pofida oricăror obstacole și vicisitudini ale timpurilor, constituindu-se. totodată, in temelii trainice pentru împlinirea 'tor deziderate legitime, pentru ur- rea a noi și noi trepte pe calea progresului și propășirii. O asemenea aspirație îndelungată și statornică a fost unirea românilor, un asemenea măreț eveniment l-a reprezentat dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza la cirma țărilor- surori Moldova și Muntenia, act prin care s-au pus bazele statului național român modern. Așa cum sublinia secretarul general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu. in Expunerea din 28 noiembrie 1988 : „Un rol important în intreaga dezvoltare a poporului nostru l-au avut infăptuirea Unirii Principatelor — Țara Românească și Moldova — in 1859. sub conducerea lui Cuza, și formarea statului român, care a constituit nucleul statului național unitar".Istoricul vot al adunării elective bucureștene din 24 Ianuarie 1859 a reprezentat o nouă și strălucită biruință a dreptății istoriei, incrustind in filele marii cărți a trecutului adevărul că idealurile supreme ale unui popor nu pot fi oprite de nici un fel de forte' in mersul lor spre împlinire dacă acesta stă neclintit și demn in jurul flamurii pe care stau scrise dreptele și legitimele sala vreri și interese.S-au unit atunci fiii unuia și aceluiași popor avind aceeași obirșie, vorbind aceeași limbă, păstrind aceleași străvechi legi și datini. însuflețiți de aceleași speranțe intr-un viitor mai bun. adine pătrunși de adevărul că acesta nu putea fi edificat decit prin unire. Era dreaptă și legi

timă Unirea Principatelor și pentru faptul că încununa secole îndelungate de luptă ale românilor pentru a fi și a rămme mereu ei înșiși, pentru a-și apăra identitatea proprie, ființa de neam, de atitea ori amenințate, pentru a ti singuri stă- pini pe soarta lor. An după an. deceniu după deceniu, veac după veac, românii au năzuit la unire, au luptat pentru a o înfăptui, au strins necontenit legăturile intre ei. înlăturind practic barierele artificiale cu care stăpinirile străine incercaseră a-i Încorseta. Cum inspirat s-a spus, fiecare generație de oameni ai pămintului românesc a scris cite un vers din Hora Unirii, pmă cind a- ceasta a dobindit. la mijlocul secolului trecut, trăsăturile și dimensiunile unei creații îndelung șlefuite, gata să vadă luminile zilei. Altfel spus, cind unirea devenise cheia de boltă a edificiului național, „sufletul României", cum s-a scris in epocă. singura cale ce chezășuia mersul înainte al poporului roman, punerea in valoare a marilor saîe energii și capacități creatoare, recuperarea decalajelor determinate de asprele adversități ale istoriei, înscrierea sa plenară pe orbita progresului și dezvoltării de sine stătătoare. neingrădite. Milioane și milioane de oameni, de la un capăt la altul a! pămintului românesc, erau adine pătrunși de aceste adevăruri și. mai mult decit atit. erau hotă- riți să nu pregete la nici un sacrificiu pentru infăptuirea Unirii. Pe acest larg suport popular s-au sprijinit stăruitoarele eforturi și demersuri ale oamenilor politici patrioti, care au găsit calea spre împlinirea acestui ideal, infringind greutăți ce nu o dată au părut insurmontabile. La 130 de ani de Ia Unirea Principatelor. omagiu cald și prinos inalt de recunoștință îndreptăm către eroica generație unionistă, care, dovedind elan generos, adincă iubire de neam și țară, incordîndu-și energiile. a înscris in paginile istoriei naționale, istorie în care unirea era o adevărată coloană fără de sfirșit. marea biruință de la 24 Ianuarie 1859. O izbindă răzimată pe o întreagă istorie și pe care s-au spri

jinit apoi, ca pe un solid fundament. multele decenii adăugate de atunci pe răbojul timpului. Confir- iriind pe deplin uriașa însemnătate a Unirii Principatelor, perioada care a urmat a fost definită printr-un drum continuu ascendent al națiunii, prin noi și mărețe înfăptuiri pe calea progresului economico-sooial, a împlinirii dezideratelor naționale. Așa cum memorabil sublinia secretarul general al partidului. Unirea Principatelor se așază ca temelie pentru obținerea independenței depline, pentru desăvirșirea procesului de făurire a statului național unitar, pentru eroicul August 1944, cind s-a inaugurat un nou făgaș vieții și muncii poporului român — cel al revoluției și construcției socialiste. al edificării unei noi orin- duiri. mai bune și mai drepte, așa cum au visat-o generațiile multe de înaintași.Acum, la 130 de ani de la măreața izbindă obținută de poporul român in ianuarie 1859. țara întreagă privește cu firească mindrie la înfăptuirile pe care le-a dobindit. Punind temeliile statului național român modern, generația Unirii a năzuit la o Românie liberă, suverană. Trăim astăzi intr-o țară independentă, in care poporul este singur stăpîn pe destinele sale, hotărindu-și de sine stătător calea dezvoltării, edificin- du-și conștient prezentul și viitorul. Trăim astăzi intr-o țară demnă, floare mindră in marele buchet al statelor lumii contemporane, bucu- rindu-se de un larg și bine meritat prestigiu internațional. Făuritorii Unirii au năzuit la o Românie puternică și prosperă. Trăim astăzi intr-o țară în care poporul și-a făurit și dezvoltat continuu, în ritmuri înalte, o economie viguroasă, dinamică. modernă, strins conectată marilor cuceriri ale revoluției tehnico- științifice contemporane, o țară în care avuția națională a cunoscut impresionante creșteri, în care toate zonele au fost racordate la pulsul unei efervescente vieți industriale. O Românie unită. în care toți fiii săi să trăiască . numai în frăție, acesta a fost visul ardent al celor ce au impus în istorie actul

de la 24 Ianuarie 1859. Trăim astăzi intr-o țară in care unitatea național-statală a dobindit noi și trainice temeiuri, prin unitatea moral-poli- ticâ a poporului, prin osmoza sufletească a tuturor cetățenilor patriei. Întemeiată pe idealurile, aspirațiile și interesele comune ce leagă toate clasele și categoriile sociale ale societății românești contemporane.Rememorind drumul străbătut da poporul nostru de la mărețul act al Unirii Principatelor, apare cu limpezime de cristal că anii cei mai glorioși ai acestui răstimp istoric sint anii care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului. Ani tn care poporul român a obținut, sub conducerea tovarășului Nicolae Ceaușescu — strălucitul revoluționar patriot căruia partidul, națiunea i-au încredințat în urmă cu peste două decenii conducerea destinelor naționale — realizări de o amplitudine fără precedent. In care s-au pus în lucrare cele mai cutezătoare programe de dezvoltare economică-socială. străbătîndu-se un lung și glorios drum spre piscurile de lumină ale viitorului comunist. S-a făurit o bază tehnieo-materială amplă și modernă, s-a creat un cadru larg democratic de conducere a vieții economico-sociale. s-a înnoit întreaga înfățișare a așezărilor patriei. Pe temelia profundelor prefaceri petrecute în societatea românească în toți acești ani, in conștiința oamenilor săi. s-a întărit necontenit unitatea națiunii noastre socialiste, care se înfățișează astăzi ca o mare și strins unită familie de frați. Ilustrarea cea mai grăitoare a acestei realități fundamentale o reprezintă hotărîrea nestrămutată a tuturor oamenilor muncii din România socialistă de a da viață, exemplar, obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale partidului, de a întim- pina cu noi și tot mai mari succese și înfăptuiri mărețele evenimente ale acestui an: cea de-a 45 aniversare a glorioasei revoluții de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă. declanșată în August 1944. și cel de-al XIV-lea Congres al partidului.

Manifestări 
politico-ideologice 

și cultural-educativeAniversarea a 130 de ani de la Unirea Moldovei și Munteniei a. prilejuit, in localitățile județului Dolj, organizarea a numeroase manifestări politico-educative și cultu- ral-artistice. tn întreprinderi și instituții din Craiova a avut, loc simpozionul „Concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu privind istoria unitară a poporului român". In cadrul expunerilor prezentate in unități economice din orașul Filiași a fost, relevat faptul că unitatea, continuitatea și independența reprezintă permanențe in istoria națiunii noastre. Că Unirea a fost idealul de veacuri al poporului român. „Contribuția maselor populare la înfăptuirea actului istoric de la 24 Ianuarie 1859" s-a intitulat expunerea prezentată Ia cooperativa agricolă de producție din Segarcea. într-o serie de unități economice din Calafat a fost prezentată expunerea „Unitate, continuitate, independență — valori constante in aspirațiile de veacuri ale neamului românesc", urmată de recitaluri de cintece și versuri patriotice.
★Istoricul act al Unirii Moldovei și Munteniei, care a pus bazele făuririi statului național unitar român, prilejuiește organizarea și desfășurarea tn comandamente, unități și instituții militare de invățămint, la case ale armatei a unei game largi de activități politico-educative și cul- tural-artistice.La Casa Centrală a Armatei a fost prezentată expunerea ..Formarea statului român modern prin unirea Moldovei și Munteniei — act istoric al întregii națiuni". în cuprinsul expunerii a fost relevat faptul că Unirea infăptuită în urmă cu 130 de ani se înscrie ca unul dintre momentele cruciale care avea să amplifice lupta pentru unitatea și libertatea națională depline.în unități subordonate Comandamentului infanteriei și tancurilor, formații participante la Festivalul național „Cintarea României" au prezentat recitalul de poezie patriotică și revoluționară ..Sub flamurile Unirii" și montajul literar-muzical- coregrafic ..Vin’ la Milcov cu grăbire".Sub genericul ..Unirea națiunea a făcut-o", în unități aparținind Comandamentului artileriei au fost organizate expoziții de carte, la loc de frunte fiind expuse lucrările tovarășului Nicolae Ceaușescu.Sărbătorirea Unirii Moldovei și Munteniei prilejuiește. In numeroase localități din județul Bacău, organizarea unei bogate suite de manifestări politico-educative și cultural- artistice dedicate actului istoric de la 24 Ianuarie 1859. Astfel, Ia centrele de cultură și creație „Cintarea României" din municipiile Bacău și Gheorghe Gheorghiu-Dej, precum și in orașele Buhuși și Comănești au fost prezentate expuneri intitulate „Unirea — visul de secole al națiunii române", „Prezența neîntreruptă a poporului român în această vatră străbună". De asemenea, la sediile bibliotecilor din Bacău și Moinești, numeroși oameni ai muncii au participat la expuneri privind reflectarea în literatură și artă a Unirii din 1859. Pe scenele centrelor de cultură și creație „Cintarea României" din comunele Răcăciuni și Oituz au avut loc spectacole omagiale.
★La Centrul de cultură și creație „Cintarea României" din Tirgoviște a fost organizată o manifestare complexă avind ca generic „Unirea — năzuința de veacuri a poporului român. De la visuri la mărețe realizări sub conducerea clarvăzătoare a Partidului Comunist Român". Tot acest lăcaș de cultură a găzduit recitalul de muzică și poezie „Cei cu inima română", precum și concursul cu tema „Unirea reflectată in literatură". La reușita acestor acțiuni și-au adus contribuția membrii cenaclului literar „Cicerone Teodorescu" și ai studioului de teatru „Mihal Popescu".La centrul de cultură șf creație „Cintarea României" din Găești au avut loc seri de muzică și poezie, concursuri literare, spectacole cultu- ral-artistice, desfășurate sub genericul „Unirea, națiunea a făcut-o".La Casa pionierilor și șoimilor patriei din Tirgoviște, purtătorii cravatelor roșii cu tricolor au organizat mai multe acțiuni dedicate Unirii de acum 130 de ani.
★La Muzeul de artă din Constanța s-a deschis o expoziție de grafică dedicată Unirii de la 24 Ianuarie 1859. Lucrările expuse reliefează aspecte ale procesului revoluționar de la mijlocul secolului trecut, pre- , zintă o serie de personalități ■ ale vieții social-politice care au contribuit la realizarea Unirii, lupta maselor populare pentru infăptuirea acestui act istoric. De asemenea, la biblioteca județeană a fost deschisă o expoziție de carte și fotodocumen- tară consacrată aceluiași eveniment.

cinema
• Cu poporul, pentru popor ! (spec
tacol de gali) : PATRIA (11 86 25) 
— 16
• Clipa de răgaz : PATRIA — 9 ; 11 ; 
13,30: 19
• București — zile de epopee (spec
tacol de gală) : SCALA (11 03 72) 
— 16,30
• Cale liberă ; SCALA — 9: 11; 13: 19
• „Expediția44 și documentarul „Mi
litant! pentru Unire — Gheorghe Pop 
de Băsești44 : LUMINA (14 74 16) — 9: 
11; 13: 15; 17: 19, FEROVIAR (50 51 40) 
—. 9; 11; 13: 15; 17: 19, CULTURAL 
(83 50 13) — 9: 11 : 13; 15; 17; 19
• „Vis de ianuarie44 șî documentarul 
„Unirea Moldovei cu Muntenia* : 
SALA MICA A PALATULUI - 17.30
• în fiecare zi mi-e dor de tine : 
TIMPURI NOI (156110) — 9: II; 13; 
13: 17: 19
• Rămășagul — 9 : Program de dese
ne animate — 11 ; 13 : Cantemir — 15; 
17: 19 : DOINA (16 35 38)
• Pădurea de fagi : FERENTARI 
(80 49 85) — 14.30 : 16,45 ; 19
• „Rug și flacără44 și documentarul 
„Unirea Moldovei cu Muntenia4* : 
FLOREASCA (33 29 71) — 9: 12; 15; 18
• „Mihai Viteazul* și documentarul 
„Unirea Moldovei cu Muntenia* : 
GRIVITA (17 08 58) — 9; 13; 17

• Muzica e viața mea : COTROCENT 
(81 68 88) — 15; 17: 19
• Chirița tn Iași î PACEA (71 30 85)
— 9: 11; 13: 15: 17; 19. COSMOS
(27 54 95) — 9; 11; 13: 15; 17: 19
• Hanul dintre dealuri : VIITORUL 
(10 67 40) — 15: 17: 19
• Sora 13: BUCUREȘTI (15 61 54) — 
9: 11,30: 14: 16.30: 19, GLORIA (47 46 75)
— 8.45: 10.45: 12.45: 15: 17.15: 19.15.
AURORA (35 04 66) — 8,30: 10,30: 12,45: 
17.15; 19.30. FLAMURA (85 77 12) —
8.30; 10.30: 12.45; 15: 17.15: 19.30
• Apașii: VICTORIA (16 28 79) — 9: 
11; 13: 15: 17: 19
• Călătorie peste mări : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9: 12.15: 15,30; 18,45, ME
LODIA (11 13 49) — 9: 12; 15; 18
• Uită, dacă poți!: BUZEȘTI (50 43 58)
— 15: 17: 19
• Moment glorios : DACIA (50 35 94)
— 9; 11: 13: 15; 17: 19
• Sonata Kreutzer : VOLGA (79 71 26)
— 9: 12: 15; 18. MIORIȚA (14 27 14) — 
fi; 12: 15; 18
• Sentința suspendată î POPULAR 
(35 15 17) — 15: 17: 19

teatre
• Teatrul Național (14 7171. Sala 
Mare) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 18 ; (sala (Amfiteatru) : Po
veste din Hollywood — 18

• Filarmonica „George Eneseu” 
(13 68 75, Ateneu! Român) : Concert : 
„Muzica românească tn actualitate 
(X)“ - 19
• Teatrul de operetă ÎS 83 48) : Logod
nicul din lună — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” 
(*ala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 18 : (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Hamlet
— 17
• Teatrul Mie (14 70 81) : Cameristele
— 13,30
• Teatrul Foarte. Mic (14 09 05) : Joe 
ciudat după scăpătat. — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Pre
șul — 18
• Teatrul „Nottăra” (59 31 03, sala 
Magheru) : Floarea de cactus — 18 ; 
(sala Studio): Craii de Curtea Veche
— 18,30
• Teatrul Giuleștf 14 72 34, sala Ma
jestic) : Să nu-ți faci prăvălie cu 
'scară — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(15 56 78, sala Savoy) : Savoy, Savoy
— 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 33) : 
Cenușăreasa — 13
• Teatrul „Țăndărică” (15 23 77. sala 
Victoria) : Vitejii cetății Bade-Bade 
— 10 : vintură lume — 13 : (sala cos
monautelor. 11 12 04) : Cartea cu jucă
rii — 10 ; Motanul încălțat — 15
• Circul București (10 41 95) : Stelele 
circului — 18,30

tv
19,00 Telejurnal
19,20 Eroul națiunii, cutezătorul revolu

ționar, înflăcăratul patriot. Partea 
a II-a : „întemeieri socialiste în 
columna patriei-4. Documentar (co
lor). Comentariul ; llie Purcaru. 
Producție a Studioului de film TV

19.50 File de glorioasă istorie. Ziua cea 
mare a Unirii (color)

20,10 Unire — unitate în patria română. 
Spectacol literar-muzical-coregra- 

,fic (color)

26,40 Teatru TV (color). „Voința nației*. 
Scenariu-document de Nae Cos- 
mescu. Cu : Costel Constantin, 
Teofil Vîlcu, Iulian Popescu, ștefan 
Stleanu, Petre Moraru, Nicolae 
Călugărița, Dan Damian. Ton Ma
rinescu. Sorin Postelnicu, Mihai 
Perșa. Mihai Dinvale, Gh. Siman
ca. Daniel Tom eseu. Sorin Mede
leni. Vistrian Roman. Cornel Du- 

. mitraș. corado Negreanu. Mihai 
Dobre. Teodor Danetti. Șe.rban 
Tonescu, Constantin Florescu, Ște
fan Radof. Ion Siminie, Sorin 
Gheorghiu. Cristian Molfeta. ștefan 
Hagimă. Regia artistică : Nae Cos- 
mescu

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

TELEGRAME EXTERNE
Schimb de mesaje 

la nivel inalt româno - ungarBUDAPESTA 23 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, au fost transmise tovarășului Karoly Grosz, secretar general al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, un călduros salut și cele mai bune urări de noi și importante succese poporului ungar in construirea socialismului.Mulțumind, tovarășul Karoly Grosz a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu cele mai bune urări de sănătate și de noi succese in activitatea pe care o desfășoară in fruntea partidului

și statului nostru pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate m România.Schimbul de mesaje a avut loc cu prilejul primirii de către secretarul general al Partidului Muncitoresc. Socialist Ungar a tovarășului Mlu Dobrescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al U.G.S.R.. și a celorlalți conducători ai delegațiilor participante la Consfătuirea președinților centralelor sindicale din țările socialiste europene. care a avut loc la Budapesta.
Consfătuirea președinților centralelor sindicale 

din țările socialiste europene . 
Intervenția reprezentantului românBUDAPESTA (Agerpres). —. La Budapesta a avut loc in zilele de 20—22 ianuarie Consfătuirea președinților centralelor sindicale din țările socialiste europene, la care au luat parte delegații sindicale din Bulgaria, Cehoslovacia. R. D. Germană, Iugoslavia, Polonia. România, Ungaria șf U.R.S.S.La consfătuire s-a făcut un schimb de opinii și informații in legătură cu locul, rolul și sarcinile mișcării sindicale in etapa actuală a dezvoltării societății socialiste, precum și cu situația din mișcarea sindicală europeană și perspectivele dezvoltării cooperării sindicale pe continent.în cadrul dezbaterilor a luat cuvintul tovarășul Miu Dobrescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele

Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, care a prezentat pe larg realizările remarcabile obținute de poporul român, indeosebi in perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, contribuția de seamă pe care sindicatele o aduc la înfăptuirea cu succes a sarcinilor trasate de Congresul al XIII-lea șl Conferința Națională ale partidului. .............totodată, dicatelor, muncesc de inițiativele
Vorbitorul sprijinul al din relevat, since față _________ _ ____ tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru destindere și dezarmare in Europa și tn întreaga lume.. pentru edificarea unei Europe unite, in diversitatea orinduirilor sociale, o Europă a statelor libere, independente și suverane, a progresului și păcii.

a ferm al tuturor celor țara noastră și demersurile

In orașul Pecs a fost creat cercul prieteniei 
ungaro-româneBUDAPESTA 23 (Agerpres). — A- genția ungară de știri M.T.I. anunță că in orașul Pecs a fost creat cercul prieteniei ungaro-române. din care fac narte reprezentanți ai intelectualității — ingineri, pedagogi, ziariști. Organizația activează in cadrul Frontului Popular Patriotic și obiectivele sale vizează întărirea prieteniei dintre popoarele ungar și român. Membrii organizației — relevă

M.T.I. — doresc ca. pe măsura posibilităților lor. să contribuie la dezvoltarea unor relații de bună vecinătate intre cele două țări. în cadrul adunării de constituire a cercului prieteniei ungaro-române — transmite agenția citată — S-a subliniat, de asemenea, dorința de a se cunoaște mai bine România, viața, limba, istoria. cultura, știința poporului român.
Ședința Comitetului C. A. E. R. pentru colaborare 

în domeniul activității de planificareHAVANA 23 (Agerpres). — La Havana a avut loc recent ședința a.43-a a Comitetului C.A.E.R. pentru colaborare in domeniul activității de planificare, la care au participat delegații din țările membre alp. G.A.E.R. și din R.S.F. Iugoslavia.Delegația română a fost condusă de tovarășul Radu Bălan, președintele Comitetului de Stat al Planificării. reprezentantul tării noastre in comitet.Comitetul a examinat probleme legate de realizarea documentelor de colaborare pe termen lung a țărilor membre ale C.A.E.R.. adoptate de sesiunea consiliului din iulie 1988. de la Praga.în cadrul ședinței a avut loc un schimb de informări ale reprezentanților țărilor in comitet, referitoare la direcțiile principale ale dezvoltării economico-sociale a țărilor membre ale C.A.E.R. pe perioada pină în anul 2000 și la problemele amplificării in continuare a colaborării reciproce. Considerentele privind aceste probleme urmează să

fie avute în vedere la lucrările de coordonare a planurilor economice ale țărilor pe cincinalul 1991—1995 și pe o perioadă mai îndelungată.Comitetul a aprobat raportul privind activitatea desfășurată in cadrul său în ■■ anul 1988 și planul de lucru pe anii 1989—1990.Reprezentanții țărilor fn comitet au fost primiți de tovarășul Carlos Rafael Rodriguez. membru al Biroului Poliție al Partidului Comunist din Cuba, vicepreședinte al Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Cuba, și au vizitat, o serie de obiective economice ale Republicii Cuba.Cu prilejul participării la ședința comitetului, conducătorul delegației române a avut intilniri cu președinți ai organelor centrale de planificare din țările membre ale C.A.E.R., in cadrul cărora au fost examinate probleme ale extinderii in continuare a colaborării și schimburilor comerciale în actualul cincinal și ale coordonării bilaterale a planurilor economice pe 1991—1995.
U. R. S. S.

Îndeplinirea planului economic pe anul 1988MOSCOVA 23 (Agerpres). — La Moscova a fost dat publicității comunicatul Comitetului de Stat pentru Statistică al U.R.S.S. privind îndeplinirea planului de dezvoltare economico-socială a tării pe anul 1988 — transmite agenția T.A.S.S. Venitul național realizat in U.R.S.S. anul trecut a ajuns la 625 miliarde ruble, produsul național global a- tingind 866 miliarde ruble.Producția industrială, se arată in comunicat, a crescut cu 3.9 la sură, intregul spor obtinindu-se pe- baza creșterii productivității muncii. Se menționează că ritmul de creștere

a producției complexului industrial a depășit ritmul realizat in alte sectoare, dar nu s-au Îndeplinit sarcinile legate de modernizarea construcțiilor de mașini.Comunicatul relevă că producția globală a agriculturii a crescut cu 0.7 Ia sută. însă recolta de cereale a fost cu 38 milioane tone mai mică decit prevederile planului. S-au a- chizițio.nat din import 36 milioane tone de cereale, in special furaje.Anul trecut 65 la sută din comerțul exterior s-a realizat cu țările socialiste, se arată tn comunicat.
Realizări ale economiei R.D. GermaneBERLIN 23 (Agerpres). — în comunicatul Administrației Centrale de Stat pentru Statistică a R. D. Germane cu privire la îndeplinirea planului de dezvoltare a economiei țării pe anul 1988 se arată că producția industrială și productivitatea muncii au crescut cu 7 la sută, iar

producția-marfă cu 3.5 la sută. Comunicatul menționează că producția de cereale a fost de 10 milioane tone. Baza tehnieo-materială și sectorul social s-au întărit, investițiile in acest domeniu ajungind la 85 miliarde mărci.
încheierea Conferinței naționale a P.C. din SpaniaMADRID 23 (Agerpres). — La Madrid s-au încheiat lucrările Conferinței naționale a Partidului Comunist din Spania consacrată stabilirii strategiei partidului in problema atitudinii față de Piața comună. La lucrări au luat parte ca invitați delegați ai partidelor comuniste din țările membre ale C.E.E., precum și

ai partidelor de stingă din Spania.Delegații la conferință s-au pronunțat pentru extinderea cooperării partidelor comuniste din Europa occidentală In lupta pentru progres social, pentru lichidarea șomajului, pentru relații economice mai strinse Est-Vest ca premisă a unei pâci trainice pe continent.
AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:

vremea
Institutul de meteorologie ți hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 24 Ianuarie, ora 20 — 21 ia
nuarie, ora 20. In țară : Vremea va fi 
relativ caldă și în. general Închisă, în
deosebi in regiunile intracarpatice, iar 
Cerul mai mult noros. Precipitați! sub 
formă de ploaie, burniță și ninsoare, 
slabe ca intensitate, se vor semnala cu 
totul ' Izolat. Vîntul va Sufla slab pină

la moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 8 și plus 2 gri
de. m»l cobortte tn depresiuni. Iar cele 
maxime intre minus 2 ți plus 8 grade, 
mai ridicate tn zonele deluroase. Seva 
semnala ceață, mai ales tn regiunile 
intracarpatice. In București : Vremea 
va fi relativ caldă și tn general tncril- 
sâ. Iar cerul mai mult noroa. Condiții 
de precipitații slabe, sub formă de bur
niță sau ninsoare. Vint slab pină la 
moderat. Temperaturile minime vor 
oscila intre minus 6 și minus 2 grade, 
iar cele maxime intre 2 și 6 grade. Di
mineața Ceață.

INTILNIRE. In districtul Gjiro- I kastra din Albania a avut loc o întîlnire a reprezentanților Comi- I tetului albanez pentru înțelegere și I cooperare in Balcani cu reprezentanți ai Mișcării pentru indepen- • dență și pace, ai Comitetului pen- I tru pace și destindere internațio- 1 nală, mișcărilor pentru independență națională, pace și dezar- | mare internațională din Grecia.SEISM. La Moscova a fost difu- I zat un comunicat oficial in care se I arată că la 23 ianuarie, ora 5.02 (ora locală) pe teritoriul Tadjikis- I tanului s-a produs un puternic cutremur de pămint. avind epicentrul într-o zonă situată la 30—50 kilo- I metri sud-vest de Dușanbe. Mag

nitudinea seismului in capitală a fost de 5—6 grade. Pe teritoriile raioanelor Ghissar și Lenin puterea cutremurului a fost de 7 grade (pe scara de 12 grade). Mișcarea telurică a fost insoțită de revărsări de noroi și alunecări de teren. S-au înregistrat distrugeri și victime omenești. în republică a fost creată o comisie guvernamentală pentru coordonarea acțiunilor de salvare și de ajutorare a populației sinistrate.DECES. Luni a incetât din viațâ, tn virstă de 84 de ani. pictorul spanml Salvador Dall. El a decedat in urma unui stop cardiac în spitalul din Figueras, unde era internat de mai multă vreme.



Elocvență mărturie a înalțuluț prestigiu șț prețuiriț internaționale 

față de o strălucită gîndire politică și o prodigioasă activitate 

in slujba păcii și progresului popoarelor

ÎN PAKISTAN A APĂRUT VOLUMUL:

Manifestări consacrate împlinirii a 130 de ani 
de la formarea statului roman modern

„Președintele României, Nicolae Ceausescu - prnmotor 
a' edificării unei noi ordioi economice internaționale"ISLAMABAD 23 (Agerpres). — O nouă lucrare consacrată personalității proeminente a președintelui Nicolae Ceaușescu, gîndirii sale politice și activității practice dedicate ridicării țării pe culmi de civilizație și progres nicicînd atinse în trecut, soluționării marilor probleme cu care se confruntă omenirea, făuririi unei lumi a păcii și colaborării internaționale a văzut lumina tiparului in Pakistan. Intitulat „PREȘEDINTELE ROMÂNIEI, NICOLAE CEAUȘESCU - PROMOTOR AL EDIFICĂRII UNEI NOI ORDINI ECONOMICE INTERNAȚIONALE", volumul, semnat de Mohammad Naseem Seemaab, redactor- șef al revistei „Media", a apărut în limba engleză la cunoscuta editură „Elite Publishers".Lucrarea, care se deschide cu un portret color al președintelui României, include numeroase fotografii ilustrînd realizări economice și urbanistice ale României in anii de mărețe înfăptuiri ai „Epocii Nicolae Ceaușescu".Cuvîntul înainte al volumului semnat de dr. Mahbub UI Haq, membru al Senatului pakistanez, e- vidențiază :Lumea contemporană cunoaște putini conducători ca președintele Nicolae Ceaușescu. capabili să joace un rol impresionant în eforturile pentru o ordine economică e- chitabilă. atît pe plan național, cit și international.Președintele Nicolae Ceaușescu s-a dovedit un conducător dinamic și inspirat al poporului român, reușind să imprime tării sale un susținut progres social-economic. De asemenea, este de mare semnificație contribuția sa la stimularea unei mai strinse cooperări intre țările în curs de dezvoltare și la sublinierea inechităților specifice actualei ordini internaționale.In această lucrare sînt exprimate punctele de vedere ale președintelui Nicolae Ceaușescu în legătură cu problemele majore ale lumii contemporane. Interpretarea pe care șeful statului român o dă problemelor păcii si securității internaționale, ale dezarmării, noii ordini economice internaționale, datoriei externe a statelor lumii și solidarității dintre țările in curs de dezvoltare este însufletitoare. Aceste probleme continuă să preocupe toate popoarele. Pacea și securitatea internațională rămin probleme fragile și nesolutionate, iar eforturile vizînd instaurarea unei noi ordini economice internaționale intimpină încă mari dificultăți-In timp ce criza datoriilor constituie problema principală a economiei mondiale, cursa înarmărilor amenință însăși existenta ființei umane, iar soluționarea tuturor a- cestor probleme abordate în lucrare reprezintă un apel la acțiune pentru conducătorii de stat ai timpului nostru.Publicarea in Pakistan a unei lucrări dedicate activității președintelui Nicolae Ceaușescu va ajuta la promovarea unei mai mari cooperări între popoarele României și Pakistanului. Nutresc convingerea — se spune în încheiere — că acest volum va fi primit in Pakistan și in alte țări cu un mare Interes și entuziasm.într-o scrisoare adresată președintelui Nicolae Ceaușescu. în care se exprimă deosebitul respect față de șeful statului român, A. Mirza Jamil, președinte și director general al editurii „Elite Publishers", arată : Este o cinste și o onoare deosebite pentru mine de a publica lucrarea „Președintele României, Nicolae Ceaușescu — promotor al edificării unei noi ordini economice internaționale".Din poziția adoptată de dumneavoastră și acțiunile concrete întreprinse de România în acest domeniu, noi, toți, am putut constata eforturile considerabile, susținute pe care le depuneți pentru realizarea unei noi ordini economice internaționale — a dezarmării nucleare și a păcii în lume.Poporul pakistanez apreciază contribuția dumneavoastră la înfăptuirea acestor nobile idealuri ca fiind de o importanță deosebită în asigurarea unui viitor luminos al păcii și colaborării internaționale. El dă o inaltă apreciere activității dumneavoastră remarcabile pentru găsirea unor soluții viabile în direcția soluționării marilor probleme cu care se confruntă omenirea.Festivitatea lansării oficiale a volumului a avut loc la sediul Institutului Pakistanez pentru Relații Internaționale, din Karachi. Au participat Ajmal Mian. președintele Curții Superioare a provinciei Sind. viceguvernator al provinciei. Tariq Sayeed. președintele Federației Camerelor de Comerț și Industrie din Pakistan. Qutabuddin Aziz. directorul Institutului Pakistanez pentru Relații Internationale. Ismail Saad, decanul Universității din Karachi, Mahmud Uzair. directorul Institutului Bancar pentru Dezvoltare. A. Mirza Jamil, președinte și director general al editurii „E- lite Publishers". Fegun Issad Akhbar, secretar general al A- sociației de Prietenie Pakistan- România. alți reprezentanți ai vieții politice, economice și culturale din Karachi, șefi ai unor misiuni consulare din capitala provinciei Sind, oameni de cultură, ziariști, un numeros public.In cuvintul său. Ajmal Mian, președintele Curții Superioare a provinciei Sind. viceguvernator al provinciei, a subliniat contribuția larg recunoscută pe plan internațional a președintelui Nicolae Ceausescu la soluționarea marilor probleme ale lumii contemporane. Arătind că volumul nou apărut în Pakistan, pe care l-a studiat cu atenție, este de natură să contribuie la mai buna cunoaștere in această țară a inițiativelor și propunerilor șefului statului român in domeniul instituirii noii 

ordini economice internaționale, vorbitorul a pus in evidentă, de asemenea, marile realizări obținute de România în perioada de cînd în fruntea partidului și a tării se află președintele Nicolae Ceaușescu.Toate aceste realizări — a arătat vorbitorul — nu ar fi fost posibile fără conducerea dinamică, activă a președintelui Nicolae Ceaușescu. Mă simt obligat să subliniez faptul că toate aceste împliniri ale României constituie un exemplu pentru țările în curs de dezvoltare, care trebuie să învețe din experiența și cuceririle României pentru a putea accelera propria lor dezvoltare.în încheiere, vorbitorul a subliniat că lucrarea dedicată șefului statului român este deosebit de valoroasă, exprimindu-și convingerea că va fi primită cu mare interes de cititorii din Pakistan.In cuvîntul său, Tariq Sayeed, președintele Federației Camerelor de Comerț și Industrie din Pakistan, a exprimat deosebita bucurie, a sa și a instituției pe care o reprezintă, de a participa la lansarea volumului consacrat gîndirii președintelui Nicolae Ceaușescu, una dintre cele mai ilustre și active personalități ale timpurilor noastre. Arătind că România a acordat Pakistanului sprijin în sectoarele tehnic, științific și în alte domenii, vorbitorul a subliniat că aceasta se Înscrie armonios în concepția marelui conducător român privind solidaritatea dintre țările în curs de dezvoltare, factor-cheie în promovarea obiectivelor noii ordini economice internaționale.Președintele Federației Camerelor de Comerț și Industrie a evocat faptul că această instituție a avut fericitul prilej și onoarea de a-1 avea ca oaspete de seamă pe președintele Nicolae Ceaușescu. în anul 1984, în timpul vizitei oficiale pe care șeful statului român a efectuat-o în Pakistan.Autorul lucrării, Mohammad Naseem Seemaab, redactor-șef al revistei „Media", exprimîndu-și admirația față de personalitatea remarcabilă a conducătorului României, a spus : Este o mare bucurie pentru mine să particip la desfășurarea festivității de lansare a cărții despre un mare om de stat, președintele Nicolae Ceaușescu.Oameni de pretutindeni, inclusiv scriitori, ziariști, alți intelectuali. cunosc lupta neobosită desfășurată de președintele Nicolae Ceaușescu în scopul făuririi unei vieți demne, libere, fericite și prospere pentru ființa umană, fără nici o discriminare legată de sistemul social.Este, fără nici o îndoială, meritul președintelui Nicolae Ceaușescu de a fi inițiat — prin realizarea unui dialog viu cu personalități ale vieții politice internaționale — acțiuni ferme și concrete în folosul tuturor țărilor, pentru dezarmare și instaurarea unui climat de destindere, cooperare, pace și progres pe planeta noastră. Aceste servicii de importanță istorică aduse omenirii sînt înscrise cu litere de aur în istoria lumii și au determinat creșterea continuă a stimei față de președintele României. personalitate politică proeminentă in lumea contemporană, inclusiv în Pakistan.Este o deosebită onoare să-mi aduc omagiul pentru nobila contribuție a președintelui Nicolae Ceaușescu la progresul popoarelor de pretutindeni, al tuturor țărilor, prin publicarea acestei lucrări.Am studiat cu o deosebită atenție concepția politică a președintelui Nicolae Ceaușescu. îmi exprim convingerea că acțiunile sale vizînd salvarea omenirii de pericolul războiului și realizarea păcii mondiale vor avea rezultate pozitive, în incheiere. vorbitorul a relevat contribuția deosebită a președintelui Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea relațiilor româno-pakista- neze.Ahsan Zubeiri, președintele secției din Karachi a Asociației de Prietenie Pakistan-România, a exprimat. la rindul său. bucuria de a participa la festivitatea de lansare a lucrării despre concepția președintelui Nicolae Ceaușescu asupra problemelor edificării noii ordini economice internaționale. Președintele Nicolae Ceaușescu — a subliniat vorbitorul — are o contribuție de seamă la progresul e- conomic și social al României și desfășoară o activitate neobosită pentru punerea în evidență a inechităților de ordin economic existente pe plan mondial, pentru dezvoltarea unei strinse cooperări intre țările în curs de dezvoltare.Fegun Issad Akhbar, secretar general al Asociației de Prietenie Pakistan-România. a subliniat contribuția deosebită și inițiativele președintelui Nicolae Ceaușescu 

vizînd eradicarea subdezvoltării și e- difîcarea unei noi ordini economice internaționale, a- sigurarea păcii și colaborării în întreaga lume. Vorbitoarea a pus în evidență, totodată, marile realizări obținute de poporul roinân in perioada de cînd în fruntea țării se află președintele Nicolae Ceaușescu.Au luat, de asemenea, cuvîntul Qutabuddin Aziz, directorul Institutului Pakistanez pentru Relații Internaționale, Rauf Siddiqui, director adjunct al institutului, Ismail Saad, decanul Universității din Karachi, Mahmud Uzair, directorul Institutului Bancar pentru Dezvoltare, și A. Mirza Jamil, președinte și director general al editurii „Elite Publishers".în intervențiile lor, vorbitorii au evidențiat pe larg personalitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, faptul că publicarea in Pakistan a unui volum dedicat concepției șefului statului român cu privire la instaurarea unei noi ordini economice internaționale reprezintă o recunbaștere a aprecierii și stimei de care se bucură pe plan mondial propunerile și inițiativele sale pentru soluționarea marilor probleme ale vieții contemporane.Au fost evidențiate succesele obținute de poporul român în opera de construcție a societății socialiste in țara noastră, sub conducerea înțeleaptă și clarvăzătoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu.De asemenea, vorbitorii s-au referit la relațiile de prietenie existente intre România șl Pakistan, la dezvoltarea cărora președintele Nicolae Ceaușescu a avut o contribuție hotărîtoare, în cadrul dialogului româno-pakistanez la nivel înalt. Au fost, totodată, exprimate mulțumiri pentru sprijinul acordat de tara noastră dezvoltării e- conomice a Pakistanului.A luat, de asemenea, cuvîntul ambasadorul României în Pakistan, Laurean Tulai.
★Lucrarea „PREȘEDINTELE ROMÂNIEI, NICOLAE CEAUȘESCU — PROMOTOR AL EDIFICĂRII UNEI NOI ORDINI ECONOMICE INTERNAȚIONALE" este structurată pe 14 capitole tematice.Primul capitol, intitulat „România în -Epoca Nicolae Ceaușescu». Prestigiul unei politici de pace și amplă colaborare internațională, de soluționare nouă, democratică a marilor probleme contemporane", subliniază că, intr-o epocă de mari mutații politice, sociale și naționale, de contradicții acute pe plan mondial, președintele României a pus în centrul activității sale de politică externă pacea, bunul cel mai de preț al întregii omeniri. Acestui scop fundamental — se relevă — îi sînt consacrate ideile și demersurile neobosite ale președintelui Nicolae Ceaușescu în favoarea dezarmării, în primul rind nucleare, a lichidării „bombei sociale cu explozie întîrziată", pe care o reprezintă subdezvoltarea, și instaurării unei noi ordini economice internaționale, juste și echitabile, abolirii definitive a forței și amenințării cu forța din viața internațională și soluționării noi, democratice, prin mijloace exclusiv politice, pe calea negocierilor, a tuturor problemelor lumii contemporane.Personalitate politică proeminentă a epocii actuale, președintele Nicolae Ceaușescu înscrie aceste obiective în contextul luptei neobbsite pentru făurirea unei lumi mai drepte și mai bune, fără arme și fără războaie, a păcii, progresului social, independenței și dezvoltării libere a tuturor națiunilor — idee emblematică a prodigioasei sale activități revoluționare, de peste 55 de ani, în rîndu- rile Partidului Comunist Român, a operei sale de eminent conducător de partid șl de stat, ancorată in cel mai înalt grad in aspirațiile și tendințele obiective ale epocii actuale.Sub îndrumarea și cu contribuția hotărîtoare ale președintelui Nicolae Ceaușescu — se relevă in capitol —, politica externă a României a devenit, în această perioadă, expresia pregnantă a unei concepții cuprinzătoare și umaniste, profund novatoare. în care elementul central și definitoriu il constituie asigurarea dreptului fundamental al tuturor oamenilor, al popoarelor la viață, la pace, Ia dezvoltare liberă și independentă.„Martie realizări economico-socia- le ale -Epocii Nicolae Ceaușescu». Justețea conceptului românesc de dezvoltare pe baza efortului propriu și a unei largi colaborări internaționale" fac obiectul unui alt capitol al lucrării, care reliefează succesele remarcabile obținute de

poporul român In toate domeniile de activitate, în anii construcției socialiste. Se subliniază, astfel, eă obiectivele programatice unitare ale acestei rodnice perioade, stabilite pe baza unor ample dezbateri democratice, sint rodul gîndirii novatoare a președintelui Nicolae Ceaușescu, întrunind, permanent, consensul și adeziunea poporului.Capitolele următoare ale volumului tratează pe larg contribuția consecventă a României la soluționarea problemelor grave care afectează în etapa actuală dezvoltarea liberă și independentă a țărilor și popoarelor lumii, căile și modalitățile expuse cu clarviziune de tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru eradicarea subdezvoltării și instaurarea noii ordini economice internaționale. pentru soluționarea globală a problemei datoriilor externe ale țărilor în curs de dezvoltare, pentru înfăptuirea dezarmării, și, în primul rind, a dezarmării nucleare.Se subliniază că președintele Nicolae Ceaușescu are meritul de a fi elaborat o concepție clară asupra dezvoltării, a lichidării subdezvoltării. Primordial în promovarea dezvoltării. în general, și în lichidarea subdezvoltării, în particular, este, în concepția președintelui Nicolae Ceaușescu, efortul propriu al fiecărui popor, factorul extern și colaborarea economică internațională contribuind la valorificarea energiilor creatoare proprii fiecărei națiuni — arată autqrul lucrării.Volumul aduce în atenție exigențele exprimate de președintele Nicolae Ceaușescu în direcția restructurării profunde a cadrului economic internațional pentru a-1 face apt să asigure tuturor țărilor condiții egale de acces la dezvoltare, ceea ce constituie esența demersului vizind instaurarea noii ordini economice mondiale. Abordările președintelui Nicolae Ceaușescu privind problematica noii ordini economice internaționale sînt printre cele avînd rolul de pionierat pe plan mondial și încă de la început s-au distins prin fundamentarea științifică a obiectivului și mijloacelor de realizare a acestuia — subliniază autorul.In concepția președintelui Nicolae Ceaușescu, misiunea epocii noastre este de a înfăptui, printr-o strategie internațională concertată, o serie de obiective principale, intre care înlăturarea treptată a subdezvoltării, eliminarea instrumentelor și a mecanismelor inechitabile din relațiile economice interstatale. care, pe de o parte, întrețin subdezvoltarea și înapoierea economică și, pe de altă parte, facilitează îmbogățirea unor state pe seama altora. în viziunea românească, strategia instaurării noii ordini economice are ca obiectiv asigurarea progresului general și a păcii în lume, evitarea confruntării și afirmarea colaborării sau, mai precis spus, evitarea confruntării prin colaborare autentică.In partea finală a volumului sînt prezentate extrase din presa internațională care scot în evidență aprecierea deosebită de care se bucură pe plan internațional activitatea și personalitatea prestigioasă ale președintelui Nicolae Ceaușescu.Apariția noului volum, ce se a- daugă amplei suite de evenimente editoriale dedicate personalității, gîndirii și operei tovarășului Nicolae Ceaușescu, ilustrează profundul interes cu care sint urmărite în Pakistan și în alte țări din această zonă a lumii opera și ideile politice de impresionantă cuprindere și înaltă rigoare științifică, activitatea neobosită ale președintelui României vizînd soluționarea problemelor fundamentale ale omenirii.

In numeroase țări ale lumii au avut loc manifestări prilejuite de ani
versarea. la 24 ianuarie, a 130 de ani de la formarea statului român mo
dern prin unirea Moldovei cu Muntenia, înfăptuită prin voința maselor 
largi populare. In cadrul acestora au fost prezentate pe larg semnifica
țiile actului Unirii de la 24 Ianuarie 1859, însemnată victorie în lupta 
purtată de generațiile trecute pentru unitate național-statală, indepen
dență și suveranitate națională, pentru progres social.

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
N. Chilie transmite : La Moscova a 
avut loc o conferință de presă în 
cadrul căreia s-a relevat că actul 
Unirii de la 24 Ianuarie 1859, înfăp
tuit prin voința maselor largi popu
lare, a reprezentat încununarea vic
toriei in lupta purtată de generațiile 
anterioare vizînd înaintarea națiunii 
române pe calea progresului și pu
nerea bazelor statului român mo
dern. S-a subliniat că unirea Moldo
vei cu Muntenia a creat premisele 
favorabile pentru obțțnerea inde
pendenței de stat la 9 Mai 1877 și 
pentru făurirea statului național uni
tar român la 1 Decembrie 1918, care 
a asigurat cadrul social-economic pen
tru dezvoltarea mai rapidă a forțe
lor de producție, pentru unificarea 
in cadrul național-stătăl a mișcării 
muncitorești și intensificarea acțiuni
lor sale pentru apărarea intereselor 
fundamentale ale maselor muncitoa
re, pentru independență, libertate și 
justiție socială. Au fost, de aseme
nea, evocate însemnătatea creării 
Partidului Comunist Român, lupta sa 
neabătută în slujba aspirațiilor su
preme ale poporului, nostru, care a 
culminat cu actul revoluționar de 
importanță istorică de la 23 August 
1944, transformările radicale care au 
avut loc în România in anii socialis
mului, succesele remarcabile obținu
te de poporul român in toate sec
toarele de activitate, in făurirea unei 
vieți noi, libere, independente și tot 
mai prospere.

Cu același prilej, a fost vizionată 
o expoziție de carte cu tematică so
cial-politică și istorică, tn cadrul că
reia la loc de frunte au fost pre
zentate volume din opera tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. Au fost ex
puse, de asemenea, lucrări științifice 
ale tovarășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, apărute in 
țara noastră și in străinătate.

A fost vernisată o expoziție do
cumentară de fotografii, înfățișind 
aspecte semnificative din trecutul 
istoric al patriei noastre, in special 
momente ale luptei pentru unitate, 
libertate și independență, precum și 
marile realizări din anii construcției 
socialiste din România.

BEIJING 23 (Agerpres). — Sub 
auspiciile Institutului de limbi străi
ne din Beijing a avut loc o amplă 
manifestare cultural-artistică. tn alo
cuțiunea rostită in acest cadru, 
Zhang Zhipeng, decanul Facultății de 
limbi est-europene a institutului, a 
evidențiat însemnătatea istorică a 
actului Unirii de la 24 Ianuarie 1859, 
expresie a idealurilor de unitate, in
dependență și suveranitate care au 
animat lupta milenară a poporului 
român.

Sub genericul „Hora Unirii", stu- 
denți și profesori de la catedrele de 
limbă română au prezentat un pro
gram de poezii și cîntece patriotice 
românești consacrate trecutului de 
luptă, jertfelor poporului român în 
lupta pentru împlinirea idealurilor 
sale de unitate, libertate, progres și 
bunăstare.

NICOSIA 23 (Agerpres). — Sub 
auspiciile Asociației de prietenie 
Cipru-Romănia, la Nicosia a avut loc 
o adunare festivă. In cuvîntările ros
tite, G. Savvides, membru al Camerei 
Reprezentanților din Cipru, și 
N. Gheorghiou, vicepreședinte al 
Asociației de prietenie Cipru-Româ- 
nia, au evocat pe larg semnificația

ORIENTUL MIJLOCIU ÎN LUMEA CAPITALULUI
• Apel adresat țărilor arabe 
de președintele Comitetului 
Executiv al O.E.P. • Noi 

ciocniri in LibanCAIRO 23 (Agerpres). — Biroul din Cairo al Organizației pentru Eliberarea Palestinei a dat publicității textul unui apel adresat de președintele Comitetului Executiv al O.E.P., Yasser Arafat, care cheamă pe conducătorii țărilor arabe să sprijine cu hotărîre populația palestiniană din teritoriile ocupate, care este în prezent ținta unui nou val de represiuni din partea forțelor israeliene. Y. Arafat, relevă agențiile de presă, a cerut liderilor arabi să acționeze pe plan regional sau internațional în vederea stopării acestor represiuni, care au drept scop înăbușirea revoltei populației palestiniene.
★In Cisiordania și Gaza a continuat mișcarea de protest palestiniană . împotriva ocupației israeliene. Noi manifestații au avut loc în ultimele 24 de ore, . inregistrin- du-se ciocniri puternice între demonstranți și militarii, israelieni, care au folosit grenade cu gaze lacrimogene. (Agerpres)BEIRUT 23 (Agerpres). — Ciocniri sporadice au fost înregistrate în ultimele 24 de ore în sudul Libanului la est de Saida, între forțele rivale din zonă.Un bilanț dat publicității de a- genția A.P.S. relevă că, prin uciderea unei persoane și rănirea alteia, duminică numărul morților a ajuns la 118, iar al răniților la 182, de la începutul acestui an.

SALVADOR

Propunere a insurgenților 
privind soluționarea 

politică a conflictului internSAN SALVADOR 23 (Agerpres).— Forțele insurgente din Salvador, reunite in cadrul Frontului Fara- bundo Marti pentru Eliberare Națională (F.M.L.N.) — Frontul Democratic Revoluționar (F.D.R.). au trimis guvernului o nouă propunere privind soluționarea prin mijloace politice a conflictului intern din a- ceastă țară.Documentul propune din nou relansarea procesului de dialog și negocieri 'irecte între guvern și forțele insm.’ente în contextul a- propierii datei de desfășurare a alegerilor prezidențiale din Salvador. 

evenimentelor de la 24 Ianuarie 1859 
în procesul de făurire a statului na
țional unitar român. Au fost înfăți
șate, de asemenea, marile realizări 
obținute de poporul român în anii 
construcției socialiste.

In standul de carte românească, or
ganizat cu același prilej, au fost pre
zentate la loc de frunte opere din 
gindirea social-politică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, precum și o serie de volume 
prezentând istoria, economia, știința 
și cultura țării noastre.

BERLIN 23 (Agerpres). — La Ber
lin a avut loc o conferință de presă, 
in cadrul căreia au fost evocate prin
cipalele etape ale luptei poporului 
român pentru libertate, unitate și 
independență națională, precum și 
semnificațiile și momentele impor
tante ale actului Unirii de la 24 ia
nuarie 1859 a Moldovei cu Muntenia.

Cu același prilej a fost prezentat 
filmul „Unirea Moldovei cu Munte
nia".

BEIRUT 23 (Agerpres). — Expo
ziția „Lupta poporului român pentru 
unitate și independență națională" a 
fost prezentată la Universitatea Ara
bă din Beirut.

tn cuvîntul său, rectorul universi
tății a relevat continuitatea poporu
lui român în spațiul carpato-danu- 
biano-pontic, lupta permanentă pen
tru menținerea și consolidarea iden
tității etnice și politice, caracterul 
unitar al dezvoltării istorice, econo
mice, politice și sociale pe întreg te
ritoriul românesc, lupta pentru 
emancipare națională, încununată cu 
formarea statului român modern prin 
unirea Moldovei cu Muntenia.

La manifestarea inaugurală au fost 
evidențiate, de asemenea, realizările 
remarcabile obținute de poporul 
român în anii construcției socialiste, 
Au fost subliniate concepția tovară
șului Nicolae Ceaușescu privind lupta 
poporului român pentru unitate na
țional-statală, independență și suve
ranitate, contribuția deosebită a con
ducătorului partidului și statului nos
tru în problemele esențiale ale știin
țelor istorice românești.

TIRANA 23 (Agerpres). — Sub 
auspiciile Comitetului pentru cultură 
și artă al R.P.S. Albania, la Palatul 
Culturii din Tirana au fost vernisate 
expozițiile „Lupta poporului român 
pentru unitate și independență oglin
dită în arta plastică" și „Imagini 
românești".

In alocuțiunile rostite au fost evi
dențiate momente din istoria patriei 
noastre, realizările de seamă obținute 
de România, îndeosebi după Congre
sul al IX-lea al P.C.R., politica ex
ternă de pace și colaborare a țării 
noastre. Au fost evidențiate relațiile 
de prietenie tradițională dintre po
porul român și poporul albanez, 
perspectivele lor de dezvoltare în 
diferite domenii de interes reciproc.

CAIRO 23 (Agerpres). — La Cairo 
a avut loc o adunare festivă, în ca
drul căreia a luat cuvintul Zeihab 
El Sobki, vicepreședinte al Asociației 
de prietenie Egipt-România, membră 
a parlamentului egiptean. Vorbitoarea 
a evocat pe larg semnificația actului 
istoric de la 24 Ianuarie 1859, subli
niind că înfăptuirea acestuia prin

Flagelul șomajului continua sa se extindăMADRID 23 (Agerpres). — Potrivit statisticilor publicate la Madrid, la începutul acestui an in Spania erau înregistrați 2 768 526 șomeri. Numai in luna decembrie 1988 numărul șomerilor a crescut în această țară cu 6 000 de persoane, făcînd astfel ca cifra totală a șomerilor spanioli să reprezinte 18.8 la sută din populația activă a țării.PARIS 23 (Agerpres). — Rata șomajului s-a menținut anul trecut la un nivel ridicat în Franța. Potrivit unui raport al Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (O.E.C.D.), șomajul a afectat anul trecut 10,25 la sută din totalul populației apte de muncă. Pentru anul în curs se prevede o rată medie de 
REPRESIUNI SINGEROASE LA MIAMI

Ceea ce se fac că nu văd „apărătorii" 
drepturilor omului

Ca urmare a uciderii a doi tineri negri de către polițiști, in orașul american Miami au avut loc zilele trecute puternice tulburări rasiale. Peste o mie de polițiști, mobilizoți special, au trecut la reprimarea demonstrațiilor de protest, desfășurate în oraș. Potrivit agențiilor de presă, în total, în cursul tulburărilor sociale, trei persoane și-au pierdut viața, zece sînt rănite cu focuri de armă, iar 300 au fost arestate. Represiunile de la Miami arată o dată în plus cum sînt respectate drepturile omului în țări care se erijează în apărătoare ale acestor drepturi

voința întregului popor a deschis noi 
orizonturi unității naționale și sociale 
a poporului român. România socia
listă de astăzi — a subliniat ea — 
oferă imaginea unui stat liber și <n ' 
dependent, angajat plenar pe calea 
edificării unei societăți noi.

Au fost evidențiate realizările ob
ținute de poporul român in toate 
domeniile de activitate, în special de 
cind in fruntea partidului și a țării 
se află tovarășul Nicolae Ceaușescu.

ULAN BATOR 23 (Agerpres). — O 
conferință de presă consacrată mar
cării a 130 de ani de la formarea 
statului modern român prin unirea 
Moldovei cu Muntenia a avut loc la 
Ulan Bator. Formarea statului mo
dem român — s-a subliniat în acest 
cadru — a fost un proces legic, re
zultat al luptei milenare a poporului 
român pentru unitate, independență 
și suveranitate națională, înfăptuită 
prin voința maselor largi populare. 
Au fost, de asemenea, evocate reali
zările obținute de poporul român, 
îndeosebi în anii construcției socia
liste.

Intr-o expoziție de carte social- 
politică, la loc de frunte au fost 
prezentate operele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România.

BANGKOK 23 (Agerpres). — La 
Universitatea Chulalongkorn din ca
pitala Thailandei a fost deschisă o 
expoziție de carte social-politică, is
torică și științifică românească. La 
loc de frunte au fost prezentate 
volume din opera președintelui 
Nicolae Ceaușescu. De asemenea, au 
fost expuse lucrări științifice ale 
tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, precum și cărți de 
referință din domeniul istoriei, geo
grafiei, economiei, dezvoltării știin
ței și tehnicii românești, albume de 
artă.

In cadrul prezentării făcute a fost 
evidențiată semnificația actului de la 
24 Ianuarie 1859, in contextul înde
lungatei lupte eroice a poporului 
român pentru împlinirea aspirațiilor 
sale de unitate națională și integri
tate teritorială.

Totodată, s-au subliniat marile suc
cese obținute de poporul român în 
toate domeniile de activitate în anii 
construcției socialiste, și cu deosebire 
după Congresul al IX-lea al Partidu
lui Comunist Român.

LUSAKA 23 (Agerpres). — La Co
legiul Central al Partidului Unit al 
Independenței Naționale din Zambia 
a avut loc o festivitate în cadrul că
reia au fost evocate lupta poporului 
român pentru libertate și indepen
dență, semnificația actului istoric de 
la 24 Ianuarie 1859, precum și succe
sele remarcabile obținute de poporul 
român în dezvoltarea multilaterală a 
patriei, îndeosebi după Congresul >>l 
IX-lea al P.C.R.

Cu același prilej a fost organizată o 
expoziție de carte, conținind lucrări 
ce oglindesc trecutul istoric de luptă, 
realizările remarcabile în dezvoltarea 
multilaterală a României socialiste', 
activitatea țării noastre pe plan inter
național.

BUENOS AIRES 23 (Agerpres). 
— La Centrul cultural al orașului 
Buenos Aires a avut loc vernisajul 
expoziției „Gravuri contemporane ro
mânești". In alocuțiunile rostite a 
fost evidențiată semnificația Unirii de 
la 24 Ianuarie 1859, rezultat al luptei 
milenare a poporului român pentru 
unitate, independență, suveranitate și 
progres social.

10,5 la sută a șomajului, adaugă raportul O.E.C.D.WASHINGTON 23 (Agerpres). — în luna decembrie. în S.U.A. nivelul șomajului a fost de 5,3 la sută. Observatorii remarcă însă că mărirea relativă a numărului locurilor de muncă s-a produs in general in sfera prestărilor de servicii, cu salarii mici și foarte mici. în timp ce în ramurile de bază ale industriei numărul locurilor de muncă nu a crescut în ultimii cîțiva ani.Pe de altă parte, presa relevă nivelul îngrijorător al șomajului în rîndurile tineretului, care a ajuns în decembrie la 14,1 la sută, în timp ce în rindul tinerilor de culoare procentul șomajului era de 29,3 la sută.
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