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© Manifestări omagiale peste hotare cu prilejul aniversării
zilei de naștere și îndelungatei activități revoluționare
ele președintelui României
Jn paqina a VI.a

OPERA REVOLUȚIONARA A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU

- coiiirMe de înaltă valoare la progresul multilateral al patriei, la afirmarea idealurilor socialismului
oment cu multiple semnifi
cații, de adîncă rezonanță
in conștiința întregii națiuni,
însoțit de entuziaste manifestări de
aleasă dragoste și stimă față de
strălucitul conducător al partidului
și poporului, recenta vizită de lu
cru în Capitală a tovarășului
Nicolae Ceaușescu reprezintă o
nouă și elocventă expresie a per
manentului dialog cu clasa munci
toare, cu întregul popor, mărturie
a unității indestructibile,
revolu
ționare in jurul partidului, al secre
tarului său general.
Vizita de lucru in citeva puter
nice unități industriale bucureștene
a prilejuit o atentă cunoaștere și
exigentă analiză
la fața locului, în
dialog cu munci
torii și specialiș
tii, cu membrii
organelor de con
ducere colectivă,
a felului cutii se
desfășoară acti
vitatea producti
vă la începutul
lui
1989 - al ---------------------patrulea an al
celui de-al 8-lea cincinal —
ritmice
in vederea îndeplinirii
a tuturor indicatorilor de plan,
îndeosebi
a
producției
desti
nate exportului. în decursul acestui
dialog de lucru, cît și in cuvintarea rostită la încheierea vizitei,
secretarul general al partidului a
dat prețioase indicații privind mo
dernizarea continuă a tehnologiilor
de fabricație, gospodărirea cît mai
judicioasă a resurselor materiale,
îmbunătățirea calității fiecărui pro
dus, creșterea eficienței economice,
perfecționarea întregii activități.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a
exprimat încrederea că intreprinderile vizitate, ca și cele din în
treaga țară, se vor prezența la a
45-a aniversare a revoluției de eli
berare socială și națională și la
Congresul ol XlV-lea al partidului
cu rezultate pe măsura forței și ca
pacității lor, subliniind cu îndrep
tățită mindrie revoluționară : „Dis
punem de o puternică bază mate
rială și, mai cu seama, de o mi
nunată clasă muncitoare, de o
bună intelectualitate, de buni spe
cialiști, de o țărănime minunată I
Avem un popor minunat, care, in
strinsă unitate, sub conducerea
partidului, este hotărit să înfăptu
iască neabătut Programul partidului, să asigure victoria comunismului in România I"

M

Cu acest prilej, în întîmpinarea
apropiatei aniversări a zilei de
naștere și a îndelungatei activități
revoluționare a tovarășului
Nicolae
Ceaușescu,
colectivele
muncitorești ale întreprinderilor vi
zitate, exprimînd sentimentele fier
binți ale oamenilor muncii din
Capitală, ale întregului popor, au
adresat un vibrant omagiu celui
mai iubit fiu al patriei, erou între
eroii neamului, genialul strateg și
promotor al înaintării României
spre înaltele piscuri ale civilizației
comuniste.
Omagiu ce exprimă ardent senti
mentele de aleasă prețuire și sti
mă față de eminentul militant re-

izvorăște din conștiința limpede că
tot ceea ce s-a înfăptuit și se în
făptuiește în acest timp fără sea
măn sub conducerea înțeleaptă și
cutezătoare a secretarului general
al partidului constituie
expresia
cea mai vie a voinței și aspira
țiilor națiunii, materializarea prin
cipiului de conducere „cu poporul,
pentru popor", din care tovarășul
Nicolae Ceaușescu a făcut suprem
legămînt și supremă chezășie pen
tru înflorirea necontenită a patriei.
Realitatea însuflețitoare a unei țări
libere și demne,, care asigură drep
turi și șanse egale pentru toți, care
asigură participarea tuturor cetă
țenilor la conducerea societății, in
cadrul unui larg
sistem democra
tic, unic în felul
său, demonstrea
ză cu forța fap
telor că socialis
mul și democra
ția sînt de ne
despărțit. Și do
vedesc că senti
mentul de parti
cipare, de stăpîn
în propria țață
și pe propriul destin,
conștiința
de proprietar, producător și bene
ficiar al întregii avuții naționale re
prezintă, în condițiile făuririi celei
mai drepte orinduiri, dezbărată de
exploatare, de inegalități și discri
minări, principala forță de captare
și punere in valoare a tuturor
energiilor creatoare, de progres
social.
Principala forță de progres o
constituie, în primă și ultimă in
stanță, omul nou care, în condi
țiile participării conștiente și entu
ziaste la istorie, in cadrul stimu
lator al democrației muncitoreștirevoluționare, a dobîndit, în anii
de după cel de-al IX-lea Congres,
certitudinea că socialismul se în
făptuiește cu adevgrat de popor și
pentru popor - realitate emble
matică a României de azi.
Hotărîrea de neclintit, de a urmo cu deplină încredere și cu total .angajament luminosul drum
deschis de
partid, jalonat
de
orientările și indicațiile secretaru
lui său general, drumul de altitu
dine al socialismului și comunis
mului, exprimă cel' mai vibrant
omagiu pe care, în acest ianuarie
aniversar, întregul popor il aduce,
prin faptele și simțămintele sale
cele mai alese, strălucitului ctitor
de epocă, ilustrului conducător
prin epocă Nicolae Ceaușescu.
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voluționar care și-a făcut din slu
jirea nețărmurită a
partidului și
poporului, din cauza libertății, dem
nității și independenței patriei, din
înfăptuirea idealurilor comuniste
flacăra înaltă, iradiantă a unei
vieți de un pilduitor eroism revo
luționar.
Omagiu care dă glas, din adîncul inimilor, slmțămintelor de dra
goste și recunoștință pentru crea
torul celei mai fertile perioade din
istoria țării, glorioasă epocă de
împliniri inaugurată de fundamen
talul Congres al IX-lea, epocă pe
care veacurile următoare o vor
numi cu numele celui ce a înscris-o cu litere nepieritoare în istoria patriei : Nicolae Ceaușescu.
Omagiu
care înmănunchează
simțămintele de’ înaltă prețuire și
de unanimă admirație față
de
personalitatea
de
excepție
a
secretarului general al partidului,
creatorul unei opere revoluționare
de inestimabilă valoare teoretică
și practică consacrată progresului
multilateral al
patriei, afirmării
idealurilor
socialismului,
operă
deschizătoare de vaste orizonturi
lumii de azi și de miine, operă
care se bucură de o largă apre
ciere internațională pentru contri
buția adusă la cauza păcii, liber
tății și progresului.
Vibrantul omagiu al
poporului

societății românești, sinteză creatoare a experienței
revoluționare, a proceselor epocii contemporane
Impresionanta operă teoretico-ideologică a
secretarului general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. imbrățișează o vastitate de
probleme ridicare de progresul societății româ
nești. de evoluția lumii contemporane, conține
aprecieri și orientări, previziuni și soluții de
cea mai mare importanță pentru înțelegerea
dinamicii actuale a societății, a progreselor în
noitoare pe care aceasta le cunoaște sub im
pactul, profund și durabil, al revoluției științifico-tehnice contemporane. Edificată intr-un
permanent dialog cu realitățile României, ale
lumii de astăzi, această operă ilustrează pil
duitor o rară capacitate de generalizare teo
retică. un profund atașament la valorile și
idealurile socialiste, voința fermă de a contri
bui la triumful lor, preocuparea de a analiza
problemele in dialectica și devenirea lor le
gică, de a le raporta la exigențele viitorului, de
a orienta permanent investigația, precum și so
luțiile conturate cu fața la cerințele zilei de
miine.
Aceste trăsături se regăsesc din plin și în
recentul volum, al 31-lea, din vasta operă teo
retică și politică a tovarășului Nicolae Ceaușescu
editată în ciclul „România pe drumul construi
rii societății socialiste multilateral dezvoltate".
Noul volum, apărut în Editura politică, îmbo
gățește și adincește in mod strălucit proble
matica, spectrul larg de idei și preocupări ale
gîndirii și operei secretarului general al parti
dului, accentuind caracterul lor de veritabilă
călăuză a procesului revoluționar ce se desfă
șoară astăzi în România.
Apariția lucrării in această perioadă, în care
întregul nostru partid și popor, intr-o deplină
unitate, dezbat tezele și orientările din Expu
nerea secretarului general al partidului la mare
le forum democratic din noiembrie anul trecut
— amplă analiză a stadiului actual al con
strucției socjaliste în patria noastră, document
programatic ce s jalonează dezvoltarea noastră
viitoare pină in orizontul anilor 2000—2010 —se pregătesc să întâmpine într-o atmosferă de
puternică însuflețire patriotică aniversarea zilei
de naștere și a îndelungatei activități revolu
ționare a ilustrului om politic, conducătorul
României socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
constituie un remarcabil eveniment al vieții
politico-ideologice a țării.
Cel de-al 31-lea volum din gindirea secreta
rului general al partidului nostru cuprinde
expuneri, cuvintări din perioada septembrie
1987 — septembrie 1988, perioadă bogată în eve
nimente de primă însemnătate, între care Con
ferința Națională a Partidului Comunist Ro
mân, plenare ale C.C. al P.C.R., plenare ale
Consiliului Național al Oamenilor Muncii, Con
ferința pe țară a președinților consiliilor popu
lare, consfătuiri de lucru, ședințe ale Comite

tului Politic Executiv unde tovarășul
Nicolae Ceaușescu a rostit cuvintări de o deo
sebită importanță, intre care se distinge — prin
bogăția ideilor, prin semnificația problematicii
abordate, prin spiritul creator al tezelor și
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orientărilor promovate — Expunerea din 29
aprilie 1988.
Volumul de față sintetizează într-o viziune
unitară preocupările partidului și statului le
gate de trecerea la un nou stadiu, superior, de
dezvoltare a țării, formulează teze, idei, orien
tări de mare valoare, care vor inrîuri consi
derabil dezvoltarea noastră actuală. Tocmai
această largă deschidere spre analiza științifi
că, profundă, din perspectiva dialecticii revo
luționare, a particularităților actualei etape de

construcție socialistă, a unor probleme de ma
ximă însemnătate, cum ar fi dezvoltarea susți
nută și modernizarea forțelor de producție, per
fecționarea relațiilor sociale, rolul conducerii
politice in progresul de ansamblu al societății,
importanta hotăritoare a aplicării științei și
tehnicii în dezvoltarea societății noastre actua
le, in perfecționarea activității de conducere și
organizare, îmbinarea armonioasă a răspunde
rii individuale cu cea colectivă, afirmarea pu
ternică a democrației muncitorești-revoluționare, creșterea rolului organelor și organizațiilor
de partid în înfăptuirea politicii partidului la
fiecare loc de muncă, implicarea lor activă,
angajarea fermă in realizarea programelor de
dezvoltare a țării, intensificarea activității po
litico-educative de formare a omului nou, cu
o conștiință înaintată, revoluționară conferă re
centei apariții importanța unui adevărat eve
niment editorial, cu profunde influențe asu
pra evoluției întregii vieți economico-sociale și
spirituale din patria noastră.
O privire sintetică și cuprinzătoare asupra ce
lor 31 de volume apărute pină in prezent re
liefează cu putere marile virtuți dialectice re
voluționare ale gîndirii tovarășului
Nicolae Ceaușescu, rolul său hotărîtor în apli
carea creatoare a adevărurilor generale ale so
cialismului științific Ia particularitățile actualei
etape de dezvoltare a țării, în generalizarea teo
retică a experienței revoluției și construcției
socialiste din România, in analiza profundă, cu
prinzătoare a situației internaționale și promo
varea unor soluții îndrăznețe, constructive in
slujba progresului social și asigurării plicii tn
lume. Lectura lor atestă în mod grăitor o pro
digioasă gindire și acțiune revoluționară, ca
pacitatea strălucită a secretarului general al
partidului de a sintetiza într-o viziune unitară
multitudinea de probleme care condiționează
progresul actual al țării, al construcției socia
liste.
Fie că șe referă la procese economico-socia
le, politice, ideologiile, educative ale țării sau
la fenomene ale vieții internaționale, paginile
volumului pun cu putere în lumină rolul hotăritor al Congresului al IX-lea pentru destinul
întregii noastre societăți, pentru accelerarea
ritmurilor de edificare a noii orinduiri. pen
tru redimensionarea întregii strategii de con
strucție socialistă. Așa cum se subliniază in
volum, s-a pus capăt, atunci, dogmatismului,
imobilismului și șablonismului, a fost oprit
cursul periculos de negare a trecutului, de de
formare a semnificației unor momente cruciale
din istoria milenară a poporului. în perioada
de amplă efervescentă revoluționară inaugura
tă de Congresul al IX-lea s-a desfășurat o
(Continuare în pag. a Il-a)

Concepția științifică a ilustrului conducător Viziune novatoare asupra evoluției lumii
al partidului și poporului privind strategia contemporane, activitate militantă pentru
dezvoltării multilaterale a României
promovarea păcii, independentei si colaborării
La aniversarea zilei de naștere și
voluționară. Dar în amintirea noastră
Ne amintim astăzi, cu emoție, de
Împlinirea a peste cinci decenii și
se păstrează, vii, fapte de neuitat, din
un moment important pentru lupta
jumătate de continuă și eroică acti
care se recompune portretul unui
revoluționară a tinerei generații.
eminent militant politic, al unui mare
vitate revoluționară, întregul nostru
Era in toamna anului 1939. Partidul
popor aduce un călduros omagiu
patriot, așa cum a intrat în istorie,
nostru
incredințase
răspunderea
tovarășului Nicolae Ceaușescu, fiu
ca un luminos exemplu de dăruire
reorganizării
Uniunii Tineretului
pentru fericirea poporului, pentru
Comunist unei , comisii in care
bun și drept al acestui străvechi pămint românesc, legat trup și suflet
măreția patriei.
rolul decisiv l-a avut tovarășul
de glia strămoșească. Țara își expri
Nicolae Ceaușescu, revoluționar cu
Personalitatea revoluționară a to
mă respectul profund și dragostea
o inteligență sclipitoare, cu o voin
varășului Nicolae Ceaușescu s-a afir
ță exemplară și o mare capacitate
nețărmurită față de genialul condu
mat cu putere incă din perioada in
cător al partidului și statului, a cărui
terbelică. Activitatea Comitetului Na
de învățătură, călit in aprige bătălii
strălucită operă creatoare, de progres
țional Antifascist, marile manifestări,
proletare, care se bucura de un deo
și civilizație socialistă, a îmbogățit
din acei ani grei, ale forțelor demo
sebit prestigiu și de autoritate în
patrimoniul spiritualității românești,
cratice și progresiste, procesul politic
rindurile tineretului din Româ
ai gîndirii sociale universale.
de la Brașov, din 1936, toate celelalte
nia. Sub îndrumarea tovarășului
Ilustrul nostru președinte proiec
acțiuni sociale desfășurate in întrea
Nicolae Ceaușescu și cu participarea
tează in istoria națională imaginea
ga țară i-au definit in mod strălucit
luminoasă a eroului legendar ce a
tovarășei Elena Ceaușescu, Uniunea
patriotismul, spiritul de luptă și de
Tineretului Co
Înscris în memo
munist și-a in
ria timpului, pen
tensificat activi
tru totdeauna, o
MANEA MĂNESCU
tatea in împreju
concepție socialmembru
al
Comitetului
Politic
Executiv
al
C.C.
al
P.C.R.,
rările grele de
politică originală,
vicepreședinte al Consiliului de Stat
după
invadarea
in deplină con
Cehoslovaciei și a
cordanță cu -via
Poloniei de către
ța economico-șotrupele hitleriste, ce amenințau tot
cială, cu idealurile supreme, de li
sacrificiu, excepționale calități de
odată hotarele și independența
bertate, independență și suveranita
conducător și organizator.
României, pacea și securitatea in
te, ale poporului român.
Devenit revoluționar de profesie,
Europa,
in întreaga lume.
Educația generoasă primită în casa
supus necontenit terorii apara
Cadrelor de bază ale partidului,
părintească, in spiritul muncii, al
tului represiv burghezo-moșiereșc,
în rîndul cărora un rol de seamă
dragostei de oameni, învățătura te
tovarășul Nicolae Ceaușescu a în
l-a avut tovarășul Nicolae Ceaușescu,
meinică acumulată in anii de școală,
drumat și condus direct activitatea
le-au revenit responsabilități deter
traiul intre țăranii exploatați din lo
tineretului comunist intr-o serie de
minante pentru destinele patriei. Au
calitatea in care s-a născut și unde a
centre importante ale țării, unde
organizat și au condus, in libertate
înțeles realitățile satului românesc
luptele muncitorești aveau bogate
sau din închisori și lagăre, puterni
i-au fost cel dinții izvor de înțelep
tradiții.
cele acțiuni revoluționare din peri
ciune, de fierbinte patriotism, de
In marile bătălii pentru apărarea
oada războiului, înfăptuirea unității
libertăților
democratice,
pentru
sete de dreptate socială.
clasei muncitoare și constituirea
Marea școală a vieții a continuat
salvgardarea intereselor naționale
frontului larg al tuturor forțelor
s-a afirmat contribuția de im
prin intrarea în rîndurile clasei mun
patriotice în lupta de eliberare so
portanță esențială a tovarășului
citoare, în mișcarea muncitorească.
cială și națională, pregătirea și des
Nicolae Ceaușescu, devotat fiu al cla
Cunoașterea directă a cruntei exploa
fășurarea insurecției de la 23 August
sei muncitoare, al poporului, ce s-a
tări moșierești și capitaliste a trezit
1944. ce a schimbat întregul curs al
avintat cu curaj pe calea atotbirui
In conștiința tînărului din popor re
vieții și existenței poporului român.
toare a revoluției.
volta față de asupritori, dorința arză
Profund atașați cauzei drepte a
toare de a se ridica împotriva orinîn zorii erei noi a istoriei Româ
patriei, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
duirii nedrepte, dirzenia revoluțio
niei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a
tovarășa
Elena
Ceaușescu,
in
condi

nară.
participat cu energie clocotitoare la
Din trecutul de luptă pentru drep
țiile deosebit de grave ale situației
lupta aprigă ce dinamiza masele,
tate socială și națională, pentru inde
interne și internaționale din ajunul
întregul popor. îndeplinind înalte
pendență și suveranitate, pentru so
marii conflagrații mondiale, au avut
funcții — secretar general al Uniu
cialism. se profilează, pe ecranul pre
rolul hotărîtor in organizarea pu
nii Tineretului Comunist, apoi secre
zentului, personalitatea prestigioasă a
ternicei demonstrații de masă, an
tar al Comitetului Central al parti
secretarului general al Partidului Co
tifasciste și antirăzboinice, de la
dului și membru al Biroului Politic
munist Român, întîiul președinte al
1 Mai 1939 — eveniment politic
— a avut o contribuție hotăritoare
României. Desigur, despre lupta sa
cu un profund ecou național și
eroică vorbesc documentele, cronici
european, de la a cărui desfășurare
la toate marile înfăptuiri din acei
le, cărțile, vorbesc peste cinci decenii
se împlinesc
în
acest an cinci
și jumătate de titanică activitate re
decenii.
(Continuare in pag. a IlI-a)

Opera teoretică și practică a to
terne a României, fundamentate de
varășului Nicolae Ceaușescu își trage
Congresul al IX-lea din anul 1965. și
seva din nemărginita dragoste față
reafirmate în orientările elaborate
de' țară și popor, din profunda cu
recent de tovarășul Nicolae Ceaușescu.
noaștere a aspirațiilor sale milenare
sint caracterizate prin realism, clar
de a trăi și munci în libertate, pace
viziune, originalitate, principialitate
și deplină independență. Totodată,
și consecvență. Se. degajă ca un fir
ea reprezintă o strălucită continuare
conducător faptul că gindirea, con
a luptei marilor bărbați ai neamu
cepția și acțiunile politice ale to
lui, care, cu vitejie, eroism și devo
varășului Nicolae Ceaușescu promo
tament, au slujit cauza sfintă a păs
vate pe plan internațional nu re
trării identității și unității națio
prezintă un fenomen conjunctural,
nale.
ci o atitudine de înaltă responsabi
în eternitatea istoriei. Congresul
litate, fermă, bazată pe analiza ști
al IX-lea. care a ales pe tovarășul
ințifică profundă a realităților ma
Nicolae Ceaușescu in fruntea Parti
jore ale lumii contemporane în
dului Comunist Român, va rămine
dinamica lor evolutivă.
pentru poporul român ca o pagină
Politica externă a partidului și
nepieritoare, ce deschide o epocă
statului nostru, elaborată și pro
de glorioase în
făptuiri. Forumul
comuniștilor ro
ION STOIAN
mâni din anul
membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar
1965 a descătușat
energiile creatoa
re ale națiunii,
spărgind tiparele înguste, renunmovată de secretarul general al
țind la dogme și șabloane, la con
partidului, președintele Republicii,
cepții străine, nelegate de con
tovarășul Nicolae Ceaușescu, slujeș
dițiile și tradițiile țării noastre. în
te, în mod firesc, interesele vitale
suflețit de cele mai înflăcărate sen
ale poporului român și este, in
timente patriotice, înzestrat cu o
același timp, în consens cu intere
extraordinară capacitate de a pă
sele generale ale socialismului, ale
trunde . sensul evoluției sociale pe
păcii și progresului în lume. In
baza concepției materialist-dialecaceasta își găsește expresie dialec
tice despre lume și societate, to
tica unității și interdependentei din
varășul Nicolae Ceaușescu a trasat
tre politica internă și cea externă,
jaloanele fundamentale ale dezvol
fundamentată pe necesitatea obiec
tării societății românești, călăuzind
tivă, potrivit căreia înfăptuirea cu
și conducind de atunci cu înțelep
succes a planurilor de dezvoltare
ciune. mereu novator, partidul și
economico-socială a fiecărui popor
poporul pe făgașul unor prefaceri
este strîns legată de afirmarea du
revoluționare, fără precedent, pe
rabilă în lume a unui climat de
calea făuririi societății socialiste și
pace, înțelegere și colaborare între
comuniste.
toate statele, fără deosebire de orînTotodată, poporul român își leagă
duire socială.
de acest moment redobîndirea sen
Plecînd de la interesele fundamen
timentului de mindrie și demnitate
tale ale poporului român, precum
națională, de afirmare plenară a in
și ale celorlalte popoare, România,
dependenței și suveranității in ra
președintele Nicolae Ceaușescu au
porturile, pe multiple planuri, cu
acționat și acționează cu deosebită
celelalte națiuni ale lumii. Aceasta a
fermitate pentru instaurarea și ge
permis amplificarea și adincirea
neralizarea noilor principii de rela
permanentă a colaborării României
ții intre state bazate pe respectul
cu toate statele, aducînd tării un
suveranității și independentei na
binemeritat prestigiu, iar conducă
ționale. egalității depline în drepturi
torului său recunoașterea și apre
și avantajului reciproc, pe neames
cierea pe plan internațional de
tecul, sub nici o formă, în treburile
personalitate strălucită a epocii con
interne, renunțarea la forță și la
temporane.
Virtuțile cardinale ale politicii ex
amenințarea cu forța — singurele în

măsură să asigure dezvoltarea lor
liberă, de sine stătătoare. Aceste
principii și-au găsit reflectarea în
toate documentele — tratate, de
clarații solemne, comunicate comune
— încheiate de țara noastră. România
și-a adus, totodată, o contribuție
mult apreciată la formularea prin
cipiilor inscrise în Actul final de
la Helsinki al Conferinței pentru
securitate și cooperare in Europa, la
inițierea Și elaborarea „Declarației
referitoare la principiile dreptului
internațional privind relațiile prie
tenești și cooperarea intre state,
conform Cartei Națiunilor Unite",
adoptată în unanimitate la cea de-a
XXV-a sesiune a Adunării Generale
a O.N.U., precum și la adoptarea
altor documente
pe plan interna
țional.
Partidul Comu
al C.C. al P.C.R. nist Român, se
cretarul său ge
neral, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, au militat per
manent pentru refacerea și întărirea
unității țărilor socialiste, pe baza
respectării noilor principii de rela
ții internaționale, avînd încrederea
nestrămutată că socialismul, care
reprezintă viitorul omenirii, creează
premisele promovării unor raporturi
■noi, întemeiate pe deplină egalitate,
pe respectarea independenței și su
veranității, a neamestecului în tre
burile interne, avantajului reciproc
și întrajutorării tovărășești.
Partidul nostru a afirmat întot
deauna că, datorită diversității de
condiții, procesul de construire a
socialismului nu trebuie abordat prin
prisma unui „model unic", puțind
apărea abordări și soluții diferite in
rezolvarea unor probleme. S-a sub
liniat, totodată, că orice deosebiri
de păreri apărute în acest context
trebuie reglementate numai pe baza
discuțiilor de la partid la partid, de
la conducere la conducere, desfășu
rate intr-un climat de atârnă și res
pect.
Evoluția raporturilor Internațio
nale a validat că numai respectarea
neabătută a dreptului inalienabil al
fiecărui partid, al fiecărui stat de
a-și rezolva problemele organizării
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MOBILIZATOARE

CHEMĂRI
LA ÎNTRECERE
• Consiliul popular al
județului Satu Mare
către toate consiliile
populare județene și al
municipiului București

• Consiliul popular al
județului Botoșani
către toate consiliile
populare județene și al
municipiului București
• Cooperativa agricolă
de producție Scornicești, județul Olt,
către toate unitățile
I
agricole cooperatiste
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Strălucită analiză a stadiului actual de dezvoltare a
societății românești, sinteză creatoare a experienței
revoluționare, a proceselor epocii contemporane
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(Urmare din pag. I)
-------------------- ,--------laborioasă activitate de regîndire a
procesului de edificare a noii so
cietăți in toate laturile și componen
tele sale, ceea ce a condus la reeva
luarea unor adevăruri esențiale, uitate sau subestimate in perioada an-,
terioară, la fundamentarea unei noi
strategii pe deplin adecvate parti
cularităților României, stadiului său
concret de dezvoltare.
în ansamblul său, lucrarea relevă
cu putere consecvența preocupărilor
conducerii partidului, ale secretaru
lui
său
general,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, in direcția dez
voltării forțelor de producție, per
fecționării relațiilor sociale, moder
nizării activității economico-sociale,
promovării susținute a cuceririlor
științei și tehnicii, îmbunătățirii or
ganizării și coordonării intrcgii acti
vități, adaptării optime a structuri
lor economico-sociale la noile cerințe
ale dezvoltării. Se degajă cu preg
nanță importanta primordială ce se
acordă, in cadrul strategiei generale a
edificării societății noi, socialiste, dezvoltării intensive a activității eco
nomice, valorificării cu eficiență ma
ximă a resurselor umane și materiale,
creșterii substanțiale a productivită
ții muncit ridicării nivelului tehnic
și calitativ al produselor, realizării
une'i agriculturi moderne, de mare
, randament promovării cuceririlor
științei, aplicării riguroase a noului
mecanism economico-financiar, a
autoconducerii și autogestiunii mun
citorești, toate laturi ale aceleiași
probleme fundamentale — făurirea
unei economii de înalt randament,
baza sigură a afirmării valorilor "și
principiilor de viată socialistă, a ri
dicării nivelului de trai al maselor.
In spiritul unei impresionante con
secvente, și in actuala etapă iși păs
trează valoarea teoretică și prac
tică opțiunea partidului nostru, a
secretarului său general, de alocare a
unei părți însemnate din venitul na
țional pentru dezvoltarea economico-socială multilaterală, justețea
și importanta decisivă a utilizării ra
ționale. cu înaltă eficiență
*
a unei
părți însemnate din venitul național
pentru dezvoltarea și perfecționarea forțelor de producție — baza
sigură a progresului social neintrerupt, garanția viitorului liber și
independent al patriei.
Un pregnant relief dobîndește in
paginile lucrării preocuparea perma
nentă a partidului, a secretarului său
general pentru dezvoltarea puternici
a proprietății socialiste, de stat și
cooperatiste, ca premisă hotăritoare
pentru progresul accelerat al orinduirii noastre, pentru afirmarea su
periorității sale. „Este necesar să
continuăm cu fermitate — sublinia
tovarășul Nicolae Ceaușescu — dez
voltarea proprietății socialiste»., «pli
cind neabătut principiile autocondu
cerii, autogestiunii,
să
asigurăm
creșterea răspunderii colectivelor’ de
Oameni ai muncii în calitatea lor de
proprietari și producători — pentru
administrarea unei părți a avuției
generale a națiunii încredințate lor
spre folosință". într-adevâr. tablou!
realizărilor istorice dobindite de po
porul nostru sub conducerea parti
dului comunist este impresionant.
Astăzi mijloacele fixe reprezintă
circa 3 200 de miliarde lei. din care
peste 80 la sută s-au creat in ultimii
20 de ani, iar avuția națională a
ajuns la 5 100 de miliarde lei. Pe
această bază, fiecare cetățean al
României socialiste, in calitatea sa de
proprietar — împreună cu întregul
popor — are în proprietate peste
140 000 lei din fondurile fixe. Sint
realizări istorice dobindite prin mun
ca și eforturile întregului popor, fo
losind avantajele proprietății socia
liste. condițiile optime pe care le
creează aceasta pentru conducerea
unitară a economiei, pentru orien
tarea eforturilor in direcții priorita
re. pentru asigurarea egalității între
oameni. Așa cum frecvent se subli
niază în volum, superioritatea pro
prietății socialiste, a orinduirii noas
tre in general nu se afirmă de la sine.

ci în procesul muncii, al unei gos
podăriri și conduceri rationale care să
fructifice uriașul lor potențial de
progres. Din această perspectivă, pa
ginile lucrării conturează cu limpezi
me citeva direcții de acțiune, adevă
rate priorități ale activității partidu
lui și statului în etapa actuală.
Capătă, in acest context, o valoare
programatică ideile și aprecierile to
varășului Nicolae Ceaușescu privi
toare la importanta decisivă pe care
o au astăzi
știința
și
tehnica
nu numai în progresul economic, ci
în cel de ansamblu al societății, la
răspunderea de a valorifica poten
țialul lor de progres în procesul edi
ficării noii societăți. „Se cer —
sublinia secretarul general al parti
dului — o atitudine nouă și o în
țelegere nouă a rolului științei și teh
nicii in asigurarea progresului gene
ral al societății omenești. Se poate
afirma, fără teama de a greși, că
viitorul națiunii noastre, al omenirii
este legat de dezvoltarea continuă a
științei, a invățămintului, de o gindire nouă, revoluționară
in toate
domeniile". în lumina acestui ade
văr fundamental al zilelor noastre, se
cer efectuate, așa cum se subliniază
în volum, o serie de îmbunătățiri
menite să asigure implicarea activă a
științei, a cercetării în întreaga dez
voltare ; cu deosebire la nivelul fie
cărui eșalon al activității economicosociale trebuie să se manifeste maxi
mă receptivitate fată de ceea ce știin
ța propune nou, fată de concluziile
cercetărilor de specialitate, astfel
incit fiecare domeniu să-și ingemăneze evoluția cu cea a științei, să
se înscrie pe traiectoriile de viitor
ale evoluției sociale.
Răspunderi dintre cele mai mari
revin. • in același cadru, cercetării in
domeniul științelor sociale, chemată
să adîncească analizele concrete ale
fenomenelor sociale, pentru a spori și
gradul de utilitate practică a conclu
ziilor și. deopotrivă, contribuția lor la
descifrarea tendințelor noi în dez
voltarea socială, la improspătarea
conceptuală, la îmbogățirea unor ca
tegorii ale ideologiei noastre revolu
ționareO importanță cardinală au în eta
pa actuală perfecționarea activității
de conducere sub toate aspectele sale,
îmbunătățirea stilului de muncă al
organelor colective de conducere, al
organelor și organizațiilor de partid,
a capacității de a cuprinde proble
mele. de a le eșalona corespunzător
unor priorități temeinic fundamen
tate. Așa cum aprecia secretarul ge
nera! al partidului. sistemul de
conducere democratică a societății
instituit in ultimii ani asigură îmbi
narea armonioasă a rolului organelor
centrale, a planului național unic de
dezvoltare cu creșterea răspunderii și
atribuțiilor centralelor. întreprinderi
lor, ca adevărate titulare de plan. în
practică, se constată insă, cum se re
marcă ' în paginile volumului, o
. anurpită subapreciere a rolului uni
tăților de bază, a organismelor auto
conducerii și autogestiunii, concomi
tent cu supraevaluarea aparatului
central. Or. prelungirea acestor prac
tici birocratice afectează insăsi posi
bilitățile de a soluționa corespunză
tor problemele dezvoltării, soluționa
re care nu mai poate fi concepută
fără valorificarea fondului de expe
riență, de inițiativă și pricepere al
maselor de specialiști și oameni ai
muncii. Condiția esențială a perfec
ționării conducerii in etapa actuală
— așa cum reiese din lectura volu
mului — este întărirea laturii sale
democratice, intensificarea preocupă
rilor pentru participarea efectivă a
oamenilor la dezbaterea și soluțio
narea problemelor din domeniul lor
de activitate. Toate acestea nu sem
nifică în nici un fel diminuarea au
torității planului unic, subestimarea
importanței conducerii unitare a eco
nomiei. a întregii vieți sociale. „Creș
terea răspunderii centralelor, a între
prinderilor — sublinia tovarășul
Nicolae Ceaușescu — nu înseam
nă anarhie, nu înseamnă încălcarea
principiilor de bază ale planului na
țional unic de dezvoltare, a princi

piilor finanțării și a tuturor celor
lalte prevederi ale sistemului de con
ducere economico-financiară, ale de
mocrației noastre muncitorești".
Din expunerile și cuvintările
secretarului general al partidului se
degajă importanta mereu mai mare
ce se acordă activității teoreticoideologice, muncii de formare a
conștiinței noi, revoluționare în pro
cesul edificării societății socialiste
multilateral dezvoltate. Este puternic
reliefat adevărul că — în actuala
etapă, in condițiile afirmării puterni
ce a noii revoluții tehnico-științifice,
a noii revoluții agrare, ca părți in
tegrante ale dezvoltării societății
noastre actuale — este necesară în
făptuirea unei veritabile revoluții în
gindire, înțeleasă ca semnificînd o
bogată cultură politică și profesiona
lă. un larg orizont de cunoaștere, fer
me convingeri comuniste, o bogată
disponibilitate în direcția angajării
pentru triumful deplin al idealurilor
socialiste.
îndatoriri de mare răspundere
revin și activității teoretico-ideologice, sintetizate în îndemnul adresat
de secretarul general al partidului,
care sublinia că „întreaga activitate
ideologică și politico-educativă tre
buie să devină o forță mobilizatoare
mai puternică care să lumineze calea
și să unească eforturile întregii na
țiuni spre culmile de aur ale societă
ții comuniste". Este esențial, pentru
buna funcționare a conducerii și or
ganizării sociale, ca activitatea teoretico-ideologică să se situeze cu un
pas înaintea evoluției reale a prac
ticii sociale, să detecteze mai din
vreme tendințele și procesele noi. să
le semnalizeze la .timp, să formuleze
răspunsuri adecvate asupra lor.
Volumul, in ansamblul său, relie
fează cu putere o cerință fundamen
tală a construcției socialiste, legita
tea supremă care garantează succesul
acestei mărețe opere : creșterea rolu
lui conducător al partidului, exerci
tarea in cele mai bune condiții a răs
punderilor sale de forță politică
conducătoare. Se detașează, prin sem
nificațiile sale majore, ideea fun
damentală potrivit căreia partidul, in
calitate de forță politică conducă
toare, are menirea de a asigura
transformarea revoluționară a socie
tății. in concordanță cu principiile
ideologiei revoluționare, înfăptuirea
societății socialiste multilateral dez
voltate pe pămintul României. înde
plinirea exemplară a acestei inves
tituri istorice presupune in primul
rind. in lumina aprecierilor incluse in
lucrare, implicarea activă, cu întrea
ga răspundere, a fiecărei organizații
de partid, a tuturor comuniștilor in
înfăptuirea politicii partidului, in
afirmarea plenară a partidului ca
centru vital al societății.
O cerință de prim ordin pentru
exercitarea in bune condiții a rolului
conducător al partidului in etapa
actuală o oonstituie aplicarea crea
toare a. adevărurilor generale ale so- ■
etatismului științific, elaborarea stra
tegiei construcției socialiste pornind
de la particularitățile fiecărei țări,
ale fiecărei etape. Este pilduitoare
pentru fidelitatea cu care partidul,
secretarul său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a promovat acest
principiu de căpetenie al edificării
socialiste următoarea apreciere din
recentul volum : „Am pornit și por
nim de la faptul că socialismul se
construiește in condiții diferite de la
o tară la alta, de la o etapă la alta,
că nu există și nu poate exista un
model unic în construcția socialis
mului, că fiecare partid, fiecare po
por trebuie să-și aleagă in mod in
dependent și liber calea dezvoltării
sale, a făuririi societății socialiste si
comuniste.
Am pornit întotdeauna de la în
țelegerea realităților, a posibilităților
patriei noastre, dar, totodată, am stu
diat și vom continua să studiem ex
periența altor state, a altor popoare,
in edificarea socialismului. Vom
împleti permanent, in mod dialectic,
experiența proprie cu experiența al
tor partide și popoare, cu experiența
socială mondială, pentru a găsi cele

Timp eroic, conducător erou
în fiecare an, in luna ia
nuarie, întreg poporul român
aniversează pe conducătorul Tării,
cel care, in urmă cu două
zeci și trei de ani, a îndreptat
cursul de dezvoltare a României pe
un făgaș nou, a determinat pu
nerea in practică, printr-un complex
de metode vii, originale, confirma
te de viață, a dezideratului unirii
socialismului cu democrația, singu
ra cale in măsură să asigure pro
gresul economic și social al țârii
în condițiile lumii moderne a aces
tui ultim deceniu al mileniului. Un
bilanț al înfăptuirilor din anii cade
au trecut de la acel eveniment isto
ric care a fost Congresul al IX-lea
al partidului, al istoricelor izbinzi
din această perioadă, cu pro
funde temeiuri numită „Epoca
Nicolae Ceaușescu", are strălucirea
solemnă a muncii echivalată cu în
săși demnitatea umană. Acest bilanț
are și semnificația unei inalte și
meritate cinstiri aduse omului nou,
care creează pentru progresul țării,
om ridicat, prin complexul cadru
organizatoric, legislativ, prin între
gul climat politic și social din ulti
mele decenii, la adevărata calitate
de stăpin al destinelor sale.
Scriitorii, oamenii de cultură și
artă s-au considerat în acești ani
luminoși pe deplin angajați, cu res
ponsabilitate umanist-revoluționană, în opera de edificare a României
moderne, așa cum, cu inspirată clar
viziune, i-a trasat liniile complexu
lui profil uman, social,, economic
gindirea Președintelui Țării. în
uriașa strădanie colectivă de con
struire a unei țări noi, scriitorul ro
mân .este conștient de apartenența
lui la un popor cu existență milena
ră pe aceste pămînturi binecuvîntate.
Complexul proces de democrati
zare a vieții din’ România, de resti
tuire a adevăratelor criterii de cum
pănire a valorii, omului prin cali
tatea muncii sale; prin aportul ra

portat la prezent și viitor a oferit
literaturii și artei largi deschideri,
afirmarea lor hotărită ca factori
importanți în formarea și dezvol
tarea conștiinței individuale și co
lective. Scriitorii sint. pe
deplin
conștienți de faptul că prin deschi
derile create de cel de-al IX-lea
Congres al partidului, inspirate de
gindirea
profund
umanistă
a
tovarășului Nicolae Ceaușescu, lite
ratura a fost orientată cu fața că
tre om, către adevărurile sale exis
tențiale. Descătușată din rigidități
și formalisme dogmatice, literatura
din ultimele două decenii s-a înăl
țat pe aripile spiritului revoluționar
către culmi ale adevărului și frumu
seții. Procesul complex al vieții, cu
luminile și umbrele ei, parcurs de
colectivitatea românească a exerci
tat un efect benefic în arta litera
ră. Pulsul fierbinte, nuanțat în ex
presie, infinit în resurse, al trans
formărilor revoluționare palpită în
paginile celor mai bune cărți ale acestor ani. Democratizarea con
strucției sociale, prin impulsul per
manent al Președintelui Țării, a
adus pe prim plan, a impus, prin
sine, literaturii omul adevărat,
omul acestei «poci, confruntat cu
întrebări existențiale complexe, an
gajat într-un proces de înnoire
fundamentală, fără precedent in
istorie. Omul aflat la ora unui mare
examen de conștiință, omul rapor
tat, ca individ, la moștenirea sa
spirituală, la exigențele prezentu
lui, la sarcinile viitorului. Ca nici
odată in trecut, la chemarea și în
demnul revoluționar ale secretarului
general al partidului, în fața litera
turii s-au conturat o problematică
umană complexă, universul spiri
tual, sufletesc al constructorilor noii
orinduiri, s-a impus prin for
ța ei revoluționară valoarea omu
lui. în atitea rinduri tovarășul
Nicolae Ceaușescu a subliniat cu
fierbinte patriotism și înaltă grijă
pentru prezent șl viitor rolul și

locul omului în făurirea noilor
realități socialiste. A înarmat pe
creatorii valorilor spirituale cu o
nouă perspectivă asupra lumii și
societății. Este o viziune dinamică»
in care palpită suflul adevărului
omului creator de valori, o des
chidere generoasă și nuanțată că
tre procesele umane ale prezentu
lui, o poartă de lumină către omul
zilei de milne. Această perspectivă
profund umanistă a determinat o
epocă de înflorire in toate dome
niile literaturii și artei, încărcîndu-le de noi sensuri și frumusețe,
ducind și la apariția unor noi și ta
lentate generații de creatori.
Apelurile generoase, pline de în
vățăminte, adresate scriitorilor de
către secretarul general al partidu
lui ne arată în permanență izvorul
de apă vie al istoriei, atitudinea ac
tivă față de realitatea construcției
socialiste.
Trăim un timp eroic în care se
înalță o măreață operă de construc
ție a unei societăți libere. Acest
timp eroic este legat de numele și
de faptele conducătorului parti
dului
și
poporului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. într-o țară a
muncii și creației, secretarul gene
ral al partidului semnifică exem
plul însuflețitor al muncii și crea
ției, pildă de patriot înflăcărat pen
tru care nu există misiune mai
înaltă decit slujirea cauzei pro
gresului României și poporului ro
mân. La . aniversarea zilei sale de
naștere și a peste 55 de ani de ac
tivitate revoluționară, întreg po
porul român își exprimă profunda
recunoștință pentru umanista, stră
lucita sa activitate în fruntea
Partidului și a Țării, garanția certă
a îndeplinirii obiectivelor de con
strucție economică și spirituală,
mereu mai complexe, ale timpului
nostru.

Alexandru BĂLĂCI

mai bune soluții problemelor mul
tiple care se pun, dar totdeauna vom
tine seama de principiile fundamen
tale. revoluționare, ale socialismului
științific. In tot ceea ce vom face,
vom avea permanent in vedere că
trebuie să realizăm in cele mai bune
condiții, in forma cea mai bună și
umană, societatea socialistă, care asi
gură bunăstarea fiecărei națiuni !“
Politica externă românească a
fost definită și in răstimpul la care
se referă volumul prin aceeași
consecvență și principialitate con
structivă
îndreptate in direcția
creării unui curs real spre destin
dere. cooperare și securitate intre
popoare și state libere, independen
te. în condițiile atit de complexe
ale situației internaționale de astăzi,
România socialistă, președintele său
au acționat cu o unanim cunoscută
și apreciată fermitate pentru deza
morsarea diferitelor focare de în
cordare și război, pentru soluționa
rea constructivă a diferitelor stări
conflictuale.
pentru
instaurarea
unui climat de pace și colaborare,
în consens cu cerințele evidențiate
de viața internațională, paginile
volumului relevă adevărul tot mai
larg recunoscut astăzi că singura
cale pentru solutionarea acestor pro
bleme este respectarea strictă a
normelor de legalitate internaționa
lă, a principiilor independenței și|
suveranității naționale, egalității în
drepturi, neamestecului în treburile
interne și avantajului reciproc, re
nunțării la forță și amenințarea cu
forța, a dreptului fiecărui popor de
a-și hotărî de sine stătător calea
de dezvoltare.
în același spirit novator sint abordate în Expunere numeroase alte
probleme de cea mai mare însemnă
tate. cum sint necesitatea înfăptui
rii dezarmării, în primul rind a
dezarmării nucleare, adoptării de
măsuri pentru reducerea armamen
tului conventional și a cheltuielilor
militare ; soluționarea problemelor
subdezvoltării și edificării unei noi
ordini economice ; sprijinirea mai
susținută a țărilor în curs de dez
voltare ; demascarea hotărită a pro-'
pagandei imperialiste, antisocialiste.
reacționare ; intensificarea luptei
pentru afirmarea concepției revolu
ționare despre lume — ceea ce
impune combaterea oricăror abateri
atit de dreapta, cit și de stingă. în
general a extremismului de orice
fel.
Cel de-al 31-lea volum din ciclu!
„România pe drumul construirii so
cietății socialiste multilateral dez
voltate" se adaugă unei vaste ope
re teoretice, ideologice și politice,
rod al gindirii clarvăzătoare, al spi
ritului profund analitic, al capa
cității impresionante de diseernărhint politic' și spirit anticipativ ale
secretarului gfenefal al partidului
nostru. Prin noul Volum, preșțigioasâ operă teoretică și practică a to
varășului Nicolae Ceaușescu. mare
ginditor si om politic al contem
poraneității. gîndirea materialistdialectică, teoria socialismului știin
țific se îmbogățesc în mod auten
tic cu noi teze, cu noi orientări —
expresie a transformărilor interve
nite in viata economico-socială. a
capacității partidului
nostru. a
secretarului său general de a sesiza
și generaliza în plan teoretic pro
cesele vieții materiale și spirituale,
experiența acumulată în edificarea
noii societăți. Volumul pune cu
putere in lumină capacitatea exem
plară a partidului de a conduce
măreața operă de edificare a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate. de a se situa la Înălțimea
comandamentelor cu care l-a in
vestit istoria : de stegar al libertă
ții. de forță politică conducătoare a
unei mărețe epopei, care, s-a ma
terializat pe pămintul României in
construcții durabile, în realizări
istorice, menite să învingă timpul
și să vorbească generațiilor ce
vor veni despre un adevărat timp
eroic.

VIBRANTE MANIFESTĂRI OMAGIALE

DEDICATE CONDUCĂTORULUI IUBIT
AL PARTIDULUI Șl AL ȚĂRII
Aniversarea zilei de naștere a tovarășului Nicolae Ceausescu si a
îndelungatei sale activități revoluționare prilejuiește o bogată suită de
manifestări politico-educative, prin care sint reliefate personalitatea si
activitatea secretarului general al partidului, președintele Republicii,
mărețele împliniri ale poporului nostru în anii construcției socialiste, cu
deosebire in glorioasa perioadă inaugurată de Congresul al IX-lea al
P.C.R.
Simpozionul omagial organizat de
Comitetul municipal București al
P.C.R. a avut ca temă „Tovarășul
Nicolae Ceaușescu, strateg și ctitor
al României socialiste moderne".
Comunicările prezentate au pus în
evidență prodigioasa activitate a
conducătorului partidului și statu
lui nostru, care, incă din anii cei
mai tineri, s-a identificat cu cele
mai nobile aspirații de dreptate și
libertate ale poporului. Participanții au dat o înaltă apreciere con
tribuției inestimabile a tovarășului
Nicolae Ceaușescu la elaborarea
strategiei și tacticii partidului de
edificare a societății
socialiste
multilateral dezvoltate și de înain
tare a României spre comunism, la
înfăptuirea politicii științifice da
ridicare a patriei pe cele mai înal
te culmi de civilizație și progres,
la creșterea continuă a rolului con
ducător al partidului — centrul
vital al națiunii noastre. Vorbito
rii au relevat rolul decisiv al se
cretarului general al partidului in
elaborarea și transpunerea în viată
a politicii externe a partidului și
statului nostru, demersurile stărui
toare și inițiativele de largă re
zonanță internațională ale pre
ședintelui României, in vederea
afirmării drepturilor fundamentale
ale oamenilor de pretutindeni la
viață, muncă și pace, promovării
unui nou tip de relații între state
menit să asigure soluționarea tu
turor problemelor pe cale pașnică,
intensificării
eforturilor pentru
dezarmare generală și totală, pen
tru făurirea unei lumi mai bune
și mai drepte pe planeta noastră,
acțiuni datorită cărora tara noas» tră se bucură de un înalt pres
tigiu internațional.
Sub genericul „Vibrant omagiu
tovarășului Nicolae Ceaușescu —
erou și ctitor al României socialis
te. ilustră personalitate a vieții po
litice contemporane", la Cluj-Napoca a avut loc un simpozion, orga
nizat de comitetul județean de
partid, in cadrul căruia s-a relevat,
cu legitimă mindrie patriotică, stră
lucita activitate revoluționară a
tovarășului Nicolae Ceaușescu con
sacrată dezvoltării multilaterale a
României, triumfului cauzei socia
lismului, păcii și colaborării intre
toate țările și popoarele lumii. A
fost exprimată hotărirea fermă a
tuturor celor ce trăiesc și muncesc
pe acest străvechi pămint românesc
ca, strins uniți in jurul partidului,
al secretarului său general, să nu
precupețească nici un efort pentru
onorarea exemplară a sarcinilor ce
le revin in actuala etapă din tezele
și orientările programatice formu
late de tovarășul Nicolae Ceaușescu
la Plenara din noiembrie, aducindu-și 'astfel contribuția -la:: ridicarea
României socialiste pe noi trepte de
progres și civilizație.

Manifestări omagiale au avut loc,
de asemenea, in comandamente, in
stituții și unități ale Ministerului
Apărării Naționale. „Opera filozofi
că și social-politică a tovarășului
Nicolae Ceaușescu — strălucită con
tribuție la dezvoltarea creatoare a
teoriei și practicii revoluționare
contemporane, la elaborarea strate
giei făuririi societății socialiste și
comuniste" a fost tema simpozionu
lui desfășurat la comandamentul
Apărării antiaeriene și teritoriului.
La Școala militară de ofițeri ac
tivi de tancuri și auto „Mihai Vi
teazul" a avut loc simpozionul cu
tema „Tovarășul Nicolae Ceaușescu
— fondatorul doctrinei militare na
ționale". Referatele prezentate de
cadre didactice și elevi au eviden
țiat cu pregnanță rolul comandan
tului suprem în fundamentarea con
cepției privind apărarea patriei de
către intregui popor, a tezelor, idei
lor și principiilor doctrinei militare
românești.

Cu inima și fapta
Acum, Ia început de
an, minerii Văii Jiu
lui acționează cu toa
tă energia și forța lor
creatoare pentru în
deplinirea
sarcinilor
ce le revin, pentru a
da viață minunatelor
programe
elaborate
de Congresul al XIIIlea și Conferința Na
țională ale partidului.
Faptele noastre de
muncă exprimă cele
mai curate ginduri și
simțăminte de nease
muită stimă și înalt
respect față de tovară
șul Nicolae Ceaușescu,
iubitul conducător al
partidului și statului,
căruia îi adresăm, alături de intregui po
por. tradiționala urare minerească „No
roc bun !“, cu ocazia
aniversării zilei de
naștere și a îndelun
gatei activități revo
luționare,
urindu-i
multă sănătate și pu
tere de muncă spre
binele și progresul
întregii țări.
Mina Paroșeni, unde
lucrez de mulți ani,
unitate fruntașă pe
țară, ce poartă cu
mindrie înaltul titlu
de „Erou al Muncii
Socialiste", a
avut
marea cinste și onoare
de a fi vizitată incă
de la extragerea pri
mei tone de cărbune
de secretarul general
al partidului nostru.
Anoi, in cadrul vizi
telor de lucru făcute
în marele bazin car
bonifer al Văii Jiu
lui,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu
ne-a dat la fața lo
cului,. chiar în abata

jele minei noastre,
prețioase indicații cu
privire la extinderea
mecanizării și moder
nizarea lucrărilor din
subteran, astfel incit
o dată cu sporirea
producției de cărbune
munca minerilor să
devină mai ușoară.
Acționind
muncitorește, în spirit revo
luționar, urmind cu
consecvență
indemnurile adresate de
secretarul general al
partidului, putem ra
porta cu mindrie iu
bitului nostru condu
cător că mina Paro
șeni a devenit una
dintre cele mai puter
nice unități miniere
din tară, in care ex
ploatarea și extrage
rea cărbunelui din abataje sint în între
gime mecanizate.
De o bună perioadă
de timp, ca urmare a
acțiunilor
întrenrinse, minerii din Paro
șeni au obținut în
semnate depășiri de
plan, livrînd
supli
mentar economiei na
ționale in cei trei ani
care au trecut din
actualul
cincinal
247 000 tone cărbune.
Gindesc că în aceste
momente aniversare
nu poate fi un oma
giu mai de preț decit
hotărirea noastră, a
minerilor, de a răs
punde prin
fapte
exemplare de muncă
îndemnurilor
adre
sate de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu de
a da țării cit mai
mult cărbune. Ca atare, colectivul de mi
neri din Paroșeni, in

frunte cu comuniștii,
este ferm hotărit ca
în anul 1989 să obțină
realizări de vîrf și
tocmai de aceea a adresat chemarea la
întrecere către toate
unitățile miniere din
țară, angajindu-se să
extragă peste preve
derile de plan 50 000
tone cărbune, în con
dițiile
îmbunătățirii
calității
cărbunelui
extras și reducerii
substanțiale a chel
tuielilor materiale și
de producție.
Pentru grija părin
tească ce ne-o poartă
nouă, minerilor și fa
miliilor noastre, tu
turor celor ce trăiesc
și muncesc în bazinul
carbonifer al Văii
Jiului, mulțumim din
inimă
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, cel
mai iubit fiu al po
porului, erou al păcii,
pe care cu atita dra
goste, bucurie și min
drie îl numim mine
rul de onoare al țării,
și ne angajăm să ne
intensificăm
efortu
rile pentru a spori și
mai mult
rodnicia
muncii noastre, con
tribuția minerilor Văii
Jiului la dezvoltarea
bazei energetice și de
materii prime a țării.
La mulți ani, rod
nici și luminoși, iu
bit conducător, spre
binele și fericirea în
tregului nostru popor.

Vasîle
COJOCARU
miner, șef de brigadă,
întreprinderea
minieră Paroșeni

Marile ctitorii ale epocii pe
care
cu
îndreptățită
mindrie
patriotică
o
numim
„Epoca
Nicolae Ceaușescu", Împlinirile
care au propulsat România pe noi
coordonate ale progresului și civi
lizației socialiste, larga democra
ție
muncitdrească-revoluționară,
înflorirea fără precedent a știin
ței, invățămintului și culturii sint
Înfățișate in cadrul unei expoziții
de carte organizate la Casa arma
tei din Constanta. La loc de cinste
se află lucrări din gîndirea filozo
fică, social-politică, economică și
militară a secretarului general al
partidului, de inestimabilă valoare
pentru îmbogățirea teoriei și prac
ticii revoluționare.
Comitetul municipal Iași al
P.C.R. a organizat simpozionul cu
tema „Concepția revoluționară a
tovarășului Nicolae Ceaușescu des
pre creșterea tot mai puternică a
rolului conducător al partidului
in toate sectoarele de activitate",
iar la Combinatul de utilaj
greu și întreprinderea metalur
gică au avut loc expuneri-dezbatere cu tema „Opera teoretică a
tovarășului Nicolae Ceaușescu —
baza științifică a cunoașterii isto
riei poporului nostru", „Tezele și
orientările formulate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu — program du
muncă și acțiune revoluționară in
pregătirea Congresului al XIV-lea
al partidului, pentru progresul economic și social al României".
La Biblioteca județeană „Gh.
Asachi" a fost deschisă expoziția
de carte „Epoca Nicolae Ceaușescu
— epocă de glorie, de strălucite
fapte revoluționare", in timp ce
la Institutul agronomic „Ion Ionescu de la Brad" a fost organizată
o masă rotundă avind ca ge
neric „Contribuția
de excep-.
țională însemnătate a președintelui
Nicolae Ceaușescu la instaurarea
unui climat de pace și largă
colaborare internațională".
In numeroase școli din Iași și
Pașcani, din alte localități ieșene
au fost organizate dezbateri cu
tema „Tinerețea revoluționară a
unui erou — tinerețea unei țări",
urmate de spectacole sub genericul
„Omagiu fierbinte din inimi de
copii".

în așezămintele culturale si uni
tățile economice din municipiul
Slatina, din orașele Caracal. Balș,
Corabia și Drâgănești, precum și
in comunele de reședință ale con
siliilor unice agroindustriale de stat
și cooperatiste din județul Olt s-au
desfășurat numeroase simpozioane
și
expuneri ’ intitulate „Epoca
Nicolae Ceaușescu — epoca Împli
nirii celor mai inalte idealuri ale
poporului nostru de unitate, iridependență națională și libertate so
cială. a înfloririi fără precedent a
economiei, științei și culturii, spo
ririi prestigiului României in rindul
statelor lumii", „Aportul tovarășului
Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea
creatoare a teoriei și practicii
construcției socialiste. cu teze
și
idei
profund
novatoare",
„Nicolae
Ceaușescu — promotor
consecvent al unei politici de pace,
înțelegere șl cooperare multilaterală
între popoare", urmate de specta
cole. recitaluri și montaje literarmuzicale cu genericul „Omagiind
un om. sărbătorim o țară". în orga
nizarea filialei județene a Uniunii
artiștilor plastici și a Centrului
județean de îndrumare a creației
populare și a mișcării artistice de
masă, la Galeriile de artă din Sla
tina a fost deschisă o expoziție de
pictură și grafică avind drept
generic
„Ctitorii
ale
Epocii
Nicolae Ceaușescu reflectate in arta
plastică", care conține cele mai
valoroase lucrări realizate de arc
tiștii plastici profesioniști si ama
tori din județul Olt. Centrul de

cultură și creație „CIntarea Româ
niei" din Slatina a găzduit un spec
tacol literar-muzical omagial inti
tulat „La multi ani. iubit condu
cător !“.
în organizarea Comitetului jude
țean de partid Harghita, in muni
cipiile Miercurea-Ciuc și Odorhei,
in orașele Toplita. Gheorgheni și
Cristur
s-au desfășurat simpozi
oane cu tema „Ideea de unitate
națională in opera tovarășului
Nicolae Ceaușescu. Concepția se
cretarului general al partidului cu
privire la construirea socialismului
cu poporul și pentru popor". Mani
festări similare — simpozioane,
dezbateri, expuneri, mese rotunde,
recitaluri de versuri patriotice și re
voluționare, spectacole omagiale
au avut loc și în alte numeroase
așezări harghitene intitulate „Oma
giu țării, omagiu conducătorului
iubit". „Istorie eroică, istorie mă
reață". „Noi sintem tinerii Epocii
de aur", „Trăim un timp de inaltă
demnitate".

„Contribuția Partidului Comunist
Român, a secretarului său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la
dezvoltarea teoriei revoluționare
de aplicare creatoare a socialismu
lui științific la condițiile concrete
din România" este titlul simpozio
nului organizat de Comitetul ju
dețean Giurgiu al P.C.R. De
asemenea, muzeul județean a găz
duit o masă rotundă cu tema
„Viata și activitatea tovarășului
Nicolae Ceaușescu — exemplu de
dăruire revoluționară în slujba
idealurilor socialismului și comu
nismului în România", iar sub ge
nericul „Contribuția de inesti
mabilă
valoare
a
tovarășului
Nicolae Ceaușescu la definirea
strategiei și a căilor de dezvoltare
economico-socială intensivă a pa
triei in etapa actuală", în nu
meroase centre de comună s-au
desfășurat simpozioane și dezba
teri urmate de recitaluri de poezie
patriotică și revoluționară. în uni
tăți economice și așezăminte cultu
rale din județ au fost deschise ex
poziții de carie social-politică, în
care sint expuse la loc de frunte
opere din gindirea social-politică
a secretarului general al partidului.

Clubul muncitoresc C.F.R. din
municipiul Sighișoara, județul Mu
reș, a găzduit simpozionul „Marele
erou al păcii — o viață închinată
țârii și poporului", iar Centrul de
cultură și creație al sindicatelor
din Tg. Mureș — dezbaterea
„Opera teoretică și practică a
secretarului general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. stră
lucită încununare a teoriei și prac
ticii revoluționare puse în slujba
bunăstării și fericirii poporului".
„Omagiind un om, sărbătorim o
țâră" ;ș-ati intitulat, in municipiul
Tulcea.
numeroasele
expuneri,
spectacole, gale de filme documen
tare și vernisaje ale unor expoziții
'de artă plastică și de carte socialpolitică dedicate aniversării zilei
de naștere și a îndelungatei activi
tăți revoluționare a tovarășului
Nicolae Ceaușescu.

„Cu poporul pentru popor" este
titlul unei noi realizări a Casei de
filme nr. 5. Cronică cuprinzătoare
a anilor de glorie pe care ii trăim,
a „Epocii Nicolae Ceaușescu",
filmul, prezentat la cinematograful
„Patria", reunește imagini semnifi
cative de pe întreg cuprinsul țării,
evidențiind dialogul direct al secre
tarului general al partidului cu
oamenii muncii, politica științifică
a partidului de dezvoltare neîn
treruptă, multilaterală a patriei.
La cinematograful „Scala" a avut
loc premiera filmului documentarartistic „București — file de
epopee", realizat de Casa de filme
nr. 1, care pune în evidență pu
ternica dezvoltare pe care a cu
noscut-o capitala României socia
liste in anii ce au urmat istoricului
Congres al IX-lea al partidului,
vocația constructivă a poporului
nostru.

Exemplu mobilizator
în aceste zile, ală
turi de intregui nos
tru popor, gîndurile cooperatorilor din
Smirna, județul Ia
lomița, se îndreaptă
cu nemărginită recu
noștință și dragos
te
spre
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
conducătorul încercat
al partidului și statu
lui
nostru,
pentru
grija deosebită acor
dată celor ce lucrăm
in domeniul agricul
turii, dezvoltării aces
tei ramuri de bază a
economiei
naționale.
In anii glorioși ce au
trecut de la Congre
sul al IX-lea al parti
dului, un suflu Înnoi
tor a fost imprimat
întregii opere de con
strucție
socialistă.
Secretarul general al
partidului a acordat
in această perioadă o
atenție deosebită dez
voltării
agriculturii
pe temeiul celor mai
noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii, formulind obiectivele noii
revoluții agrare.
Realizarea in coope
rativa noastră a unor
producții care se ridi
că la nivelul cerințe
lor actuale — 25 de
tone porumb știuleți
la hectar, 92 de tone
de sfeclă de zahăr, aproape 4 000 kg floarea-soarelui la hectar
— se datorează dez
voltării bazei tehnico-materiale, rod al
sprijinului puternic acordat de stat muncii
neobosite a cooperato
rilor și mecanizatori
lor, care urmează în
deaproape și aplică

orientările și indica
țiile
prețioase
ale
secretarului
general
al partidului privind
dezvoltarea agricultu
rii și modernizarea
satului românesc. Vom
răspunde prin fapte,
muncind cu perseve
rență, în spiritul mo
bilizatoarelor
îndru
mări ale secretarului
general al partidului,
pentru a ridica pe
trepte și mai inalte
cooperativa noastră agricolă, satul nostru.
In acest an. ne-am
propus să obținem
producții-record
la
toate culturile — acestea constituind omagiul nostru adus
secretarului
general
al partidului. în acest
scop
acționăm
pe
toate planurile pen
tru a ne pregăti în
cele mai bune condi
ții pentru
producția
anului în curs. Re
parăm tractoarele și
mașinile agricole, uti
lajele pentru irigații,
fertilizăm
culturile,
ne-am procurat sămință din soiuri și hi
brizi de înaltă pro
ductivitate, iar pentru
a asigura aplicarea
corectă și respectarea
riguroasă a tehnolo
giilor moderne la toa
te culturile ne însu
șim cunoștințe noi,
temeinice la invățămintul agrozootehnic
de masă la care parti
cipă toți cooperatorii,
mecanizatorii și spe
cialiștii din unitatea
noastră.
în
anii
„Epocii
Nicolae
Ceaușescu"
satul nostru, așezat

în inima Bărăganului,
înflorește an de an ca
niciodată in istoria sa.
Case frumoase, școa
lă, de zece clase, dis
pensar, grădiniță, ma
gazine și tot felul de
ateliere
meșteșugă
rești sînt tot atitea
realități care apropie
viața locuitorilor de
la sate de cea de la
orașe. Toate acestea
ne îndeamnă să mun
cim cu toată hotărirea
în spirit revoluționar
pentru a da viață obiectivelor
Congre
sului al XIII-lea șl
Conferinței Naționale
ale partidului, pentru
a întimpina cu reali
zări cit mai bune mă
rețele evenimente din
viața patriei și a
partidului nostru — a
45-a
aniversare
a
marii noastre sărbă
tori naționale și cel
de-al XIV-lea Con
gres al partidului.
Noi, țăranii coope
ratori
din Smirna,
ne alăturăm glasu
lui puternic al în
tregului popor pentru
a vă adresa din adincul inimilor noas
tre,
mult
stimate
și
iubite
tovarășe
Nicolae
Ceaușescu,
cele
mai
fierbinți
urări de multă sănă
tate, viață îndelunga
tă și putere de mun
că, spre binele și fe
ricirea poporului și
măreția scumpei noas
tre patrii.

Maria
GEORGESCU
președinta
C.A.P.
Smirna,
județul Ialomița
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OPERA REVOLUȚIONARĂ A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
-contribuție de înaltă valoare la progresul multilateral al patriei, la afirmarea idealurilor socialismului
Concepția științifică a ilustrului conducător
al partidului și poporului privind strategia
dezvoltării multilaterale a României
(Urmare din pag. I)

(

r
r
t
f
f
I

ani de transformări fundamentale,
politice, economice, sociale. A însu
flețit marile demonstrații pentru
preluarea puterii și democratizarea
țării, a militat pentru întărirea
alianței muncitorești-țărănești,, pen
tru constituirea proprietății întregu
lui popor, a condus direct epo
peea revoluționară a cooperativiză
rii. Toate aceste prefaceri au asigu
rat dezvoltarea generală a construc
ției economice și sociale, victoria
«ocialismului pe pămîntul României.
Puternica deschidere înnoitoare a
gîndirii și acțiunii politice in
societatea românească, expresie a
uriașei contribuții a tovarășului
Nicolae Ceaușescu la elaborarea
strategiei moderne, revoluționare a
dezvoltării economico-sociale, a fost
inaugurată de Congresul al IX-lea
al partidului. Raportul, cu adevărat
istoric, pe care eminentul nostru
conducător l-a prezentat atunci, in
fața Înaltului forum comunist, a
fundamentat într-o concepție nouă,
originală, politică și științifică, teze
și orientări de importanță vitală
pentru prezentul și viitorul Româ
niei.
Lupta hotărită împotriva a tot ceea
ce se dovedea a fi vechi șl străin
în concepția revoluționară, in con
strucția socialismului, pentru pro
movarea unei gindiri noi, înaintate,
pentru reafirmarea drepturilor legi
time ale istoriei patriei, ale culturii
românești a dovedit forța partidului
de a Învinge greutățile, de a acțio
na. in deplin consens cu prerogati
vele sale inalienabile,, ale statului,
cu voința națională, pentru împli
nirea năzuințelor supreme de pro
gres multilateral, libertate, indepen
dență și suveranitate ale poporului.
Noul mod de a Înțelege revoluția,
în continuitatea ei, construcția so
cialismului. voința de a întemeia o
epocă nouă, eroică impulsionau rit
murile accelerate ale dezvoltării eco
nomice și sociale a României. La
temelia acestor impresionante, reali
tăți, de o măreție fără precedent in
existența milenară a patriei, se
înalță uriașa operă social-politicg,
de dimensiuni enciclopedice, a înțe
leptului nostru conducător.
Concepția prospectivă a secretarului general al partidului,. forța
creativității, originalitatea și spiritul
înnoitor ce-i definesc proeminenta
personalitate s,rauafirmat. cu pufere în întreaga Operă teoretică, in
activitatea de .construcție, socialistă,
în Tezele din aprilie, in magistrala
Expunere la marele forum democratic din noiembrie s-a reliefat CU
pregnanță adevărul că marile surse
ale gîndirii sale social-politice sînt
cunoașterea temeinică a istoriei, a
vieții poporului român, analiza apro
fundată a .dinamicii societății româ
nești, capacitatea de a înțelege și
soluționa contradicțiile dintre nou și
vechi, de a imprima caracter revo
luționar, clarviziune științifică acti
vității economice, ideologice șl edu
cative în edificarea socialismului, a
comunismului în România.
Strateg de anvergură politică și ști
ințifică. tovarășul Nicolae Ceaușescu
a revitalizat rolul conducător al
partidului in viața socială a țării, al
gloriosului nostru partid, căruia i-a
redat denumirea sacră de Partidul
Comunist Român, cpnferindu-1 noi
trăsături fundamentale, de partid
de masă, centru vital al societății,
catalizator de energii revoluționare,
inspirator și organizator de mărețe
înfăptuiri în construcția noii orinduiri cu popdrul și pentru popor.
Marele nostru președinte a făurit
statul socialist modern, i-a întărit
rolul în societate, în organizarea,
sub conducerea partidului, a între
gului proces de dezvoltare econOmico-socială a țării, în strinsă uni
tate cu masele, cu întregul popor,
în cadrul . sistemului democrației
muncitorești-revoluționare, concept
strategic pe care l-a creat și-1 dez
voltă continuu. Acționînd perma
nent pentru perfecționarea func
țiilor statului, a conducerii știin
țifice, a fundamentat o monumentală
operă juridică, reflectată in Consti
tuția Republicii Socialiste România,
intr-o impresionantă legislație, în
care sînt cuprinse norme de drept
menite să guverneze totalitatea rela
țiilor din societatea noastră, ce tre
buie să fie aplicate și respectate de
toate organismele economico-sociale,
de toți cetățenii țării, în spiritul le
galității socialiste.
Din perspectiva analizei legități
lor generale, secretarul general al
partidului a evidențiat cu putere
adevărul că proprietatea socialistă,
de stat și cooperatistă, obiectiv fun
damental al revoluției,. al dezvoltă
rii planificate, transformă intreaga
societate intr-un organism unitar ;
că numai proprietatea socialistă,
atotcuprinzătoare și indivizibilă, con
stituie cadrul optim de mobilizare
integrală, in scopul îndeplinirii obiec
tivelor de dezvoltare multilaterală,
de progres și civilizație, a poten
țialului material și uman al țării, in
condițiile repartizării științifice, pen
tru acumulare și consum, a venitu
lui național. Pe baza proprietății
socialiste, la nivelul întregii socie
tăți, planul național unic asigură
atragerea și valorificarea totalității
resurselor naturale, de muncă și fi
nanciare pentru creșterea producției
materiale, modernizarea științei și
lnvățămintului, a tuturor domeniilor
vieții economico-sociale.
Tendințele de subapreciere a rolu
lui proprietății socialiste, a cerințe
lor legii dezvoltării planice propor
ționale, a acumulării sint combătute
cu argumente temeinice in opera social-politică a președintelui Româ
niei. Se subliniază, îndeosebi, că per
fecționarea continuă a formelor de
conducere, de organizare se înte
meiază pe dezvoltarea proprietății
întregului popor, nu pe îngrădirea
și fărimițarea ei. Totodată, este de
monstrat caracterul neștiințific al
„autoreglării" in mod spontan, pe
baza fluctuațiilor așa-numitei „piețe
libere". în acest sens, in cuvintarea
la încheierea marelui forum demo
cratic, tovarășul Nicolae Ceaușescu
arăta : „A acționa pentru per
fecționarea continuă a socialismului
presupune să mergem înainte, nu

înapoi, la formele capitaliste"! bezvoîtind această teză, în opera sa
social-politică, a subliniat cu tărie
adevărul, confirmat de fapte, că in
societatea noastră întărirea proprie
tății socialiste, perfecționarea- conti
nuă a conducerii și planificării, men
ținerea unei rate înalte a acumu
lării asigură coordonarea unitară a
întregului proces al reproducției
lărgite, fundamentarea științifică a
producției și repartiției, pe baza cu
noașterii ș’i aplicării, in condițiile
țării noastre, a legilor economice
generale.
Matricea legii obiective generale a
economiei de timp se exprimă in
practica socială, în condițiile plani
ficării socialiste, prin corelația timpvaloare-eficiență. în concepția pre
ședintelui țării. planul național
unic are menirea de a realiza uti
lizarea cu maximă eficiență a fon
dului de timp al poporului, a fon
dului de timp de care dispune fie
care unitate, de a asigura creșterea
accentuată a productivității muncii,
a venitului național ca factori fun
damentali ai competiției economice,
atit pe plan intern, cit și inter
național.
Recentele orientări ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu relevă caracterul
profund dinamic, spațio-temporal, al
planului național unic, al mecanis
mului economico-social, rolul lor
esențial in conducerea științifică a
societății. Secretarul nostru general
subliniază în mod deosebit cerința
perfecționării în continuare a acti
vității de conducere și planificare,
a corelării sistemului de indicatori
ai. planului național unic cu exi
gențele specifice etapei. actuale. Noi
răspunderi i-au fost conferite, in
această direcție. Consiliului .Suprem
al Dezvoltării Economice și Sociale,
organism democratic de partid și de
stat ce are ca principale atribuții
fundamentarea științifică a planuri
lor și programelor de dezvoltare a
economiei naționale, îmbinarea or
ganică a acestora cu prognozele ■ pe
termen lung, perfecționarea meca
nismului economic. întărirea conti
nuă a autoconducerii muncitorești și
autogestiunii economico-financiare.
Propulsată puternic in activita
tea de conducere a activității eco
nomico-sociale. știința a dobîndit un
rol hotărîtor in întreaga dezvoltare
multilaterală a patriei noastre so
cialiste. Intr-o epocă de amplă afir
mare, pe plan mondial, a noii revo
luții tehnico-stiințifice. în societa
tea noastră. se, deschide drum larg
cercetării și creativității în
toate
domeniile.
Elaborată sub conducerea directă
a tovarășului Nicolae Ceaușescp. a
tovarășei Elena Ceaușescu, politica
de dezvoltare a științei și tehnolo
giei trasează, direcțiile de, acțiune in
acest domeniu de cea mai mare în
semnătate pentru progresul multi
lateral al țării. Programele de in
troducere a progresului tehnic, de
perfecționare; a organizării și de
modernizare a producției, de meca
nizare. automatizare și
robotizare
iși dovedesc in practică importanta
vitală pentru dezvoltarea modernă
a economiei naționale, a societății
românești.
Generația Epocii Nicolae Ceaușescu
se mindrește cu strălucita operă so
cial-politică a secretarului general
al partidului, ale cărei roade bogate
sint realitățile de azi ale țării, uria
șele progrese din economie, știință,
invățămint. cultură, din toate do
meniile de activitate, munca eroică
a întregului popor pentru construc
ția societății socialiste multilateraldezvoltate — etapă hotâritoare pe
drumul • parcurs de națiunea română
spre societatea comunistă.
In acest grandios proces de con
strucție materială și spirituală, im
portante resurse sînt concentrate
pentru făurirea economiei socialiste
moderne. Dovada cea mai edifica
toare a viabilității acestei concepții
o constituie creșterea accelerată a
venitului național, a cărui valoare
este, in prezent, comparativ cu anul
1945, de 36 de ori mai mare — ex
presie a forței economiei românești,
a capacității ei neîncetate de dez
voltare și modernizare.
Factorul de cea mai mare însem
nătate pentru amplificarea neînce
tată a potențialului economic ăl ță
rii îl reprezintă industria socialistă.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a con
ceput industrializarea ca un proces
amplu și complex, in care au fost
integrate, .împreună cu marile cen
tre economice, toate orașele și multe
localități rurale. în fiecare județ au
fost ridicate importante obiective economice. grupate in impresionante
platforme industriale.
Apest grandios proces a determi
nat creșterea numerică și calitativă
a celui mal puternic factor revolu
ționar al societății — clasa munci
toare, ce a fost implementată pe
întregul teritoriu al țârii. însăși
clasa muncitoare, s-a schimbat fun
damental ; a devenit o clasă nouă,
cu un ridicat nivel tehnic-profesional și de cultură, cu o conștiință
înaintată, fapt cu urmări dintre cele
mai pozitive Ia
nivelul
Întregii
noastre societăți.
Definitorii pentru noua strategie
a industrializării, in actuala etapă,

sint lărgirea bazei de materii prime
și energie, modernizarea structurilor
de. producție, creșterea cu prioritate
a subramurilor și sectoarelor de
înaltă tehnicitate, care valorifică în
cel mai ridicat grad fondurile fixe,
munca națională. Perfecționarea or
ganizării și modernizarea proceselor
de producție contribuie in modul, cel
măi activ la introducerea tehnologi
ilor avansate, accelerarea creșterii
productivității muncii, a competiti
vității produselor.
reducerea sub
stanțială a consumului de materii
prime, de energie, a cheltuielilor ma
teriale, in general la ridicarea efi
cienței economice, a rentabilității,
cu profunde implicații pentru intrea
ga dezvoltare intensiv-calitativă.
Cunoscător profund al satului ro
mânesc, tovarășul Nicolae Ceaușescu
a inițiat noua revoluție agrară. în
conștiința poporului s-a înscris pen
tru totdeauna marele merit al pre
ședintelui României de a fi restabi
lit*1 rolul și locul agriculturii, ca ra
mură de bază a economiei naționa
le ; de a fi reliefat dialectica intercondiționării dintre industrie și agri
cultură in procesul dezvoltării eco
nomico-sociale ; de a fi reconsiderat
gindirea politică cu privire la rolul
istoric, revoluționar-creator al țără
nimii în construcția socialismului și
comunismului. în concepția sa,
transpunerea în viață a obiectivelor
noii revoluții agrare, ale programu
lui național de transformare a na
turii- este determinantă pentru asigu
rarea unui înalt grad de civilizație
in satul românesc, Îmbunătățirea
condițiilor de muncă și de viață ale
țărănimii, pentru progresul întregii
societăți românești.
Făurirea unei economii intensive,
puternic dezvoltate este concepută
de secretarul nostru general intr-o
structură optimă, echilibrată. Aceas
tă concepție modernă impune in
mod obiectiv armonizarea, intr-un
sistem unitar și complex, a indus
triei, agriculturii, construcțiilor, cir
culației mărfurilor, transporturilor
și serviciilor, a întregii activități
economicO-sociale. Pe temelia trai
nică a unui vast program de inves
tiții, s-a imprimat un ritm susținut
dezvoltării economiei naționale, a
întregii societăți. Au fost ridicate
impresionante construcții economicosociale ce vor dăinui prin secole —
expresie a clarviziunii social-politice
a președintelui nostru in impulsio
narea progresului continuu al țării,
a prosperității națiunii.
A crescut fără încetare avuția na
țională acumulată, care a ajuns, in
prezent, la 5 100 miliarde lei.
Ca urmare a politicii juste de acu
mulare și investiții, valoarea fondu
rilor fixe — cea mai dinamică parte
a avuției! naționale — ș-a ridicat la
peste 3 300 miliarde lei, ceea ce evi
dențiază gradul inalt de moderni
zare a bazei tehnico-materiale. în
condițiile’ în care societatea noastră
socialistă dispune de un atit de
uriaș generator de avuție națională,
tovarășul Nicolae Ceaușescu orien
tează cu fermitate eforturile parti
dului și statului, ale organismelor
democratice în direcția valorificării
superioare a potențialului material
și uman al țării, .a. creșterii calității
muncii creatoare a clasei muncitoa-,
re, țărănimii, intelectualității, a în
tregului popor. în același timp, sînt
fundamentate noi criterii științifice
ale armonizării procesului de dez
voltare complexă a economiei na
ționale. cu cerințele participării in
tense a României la circuitul econo
mic mondial.
In condițiile dezvoltării propor
ționale a . forțelor de producție ne
întregul teritoriu al țării, se desfă
șoară in continuâre înfăptuirea po
liticii de sistematizare economicosocială, de organizare a orașelor și
comunelor, de modernizare a tuturor
localităților. Acest program revolu
ționar atotcuprinzător, la nivelul în
tregii noastre societăți, este conce
put. in linii generale, pină în anii
2000—2010. Prin înfăptuirea obiecti
velor prevăzute, se va schimba în
treaga înfățișare a țării, se vor apro
pia condițiile de muncă și de viață
din sate de cele de la orașe. Va fi
creat astfel cadrul necesar pentru
realizarea unei societăți omogene, a
poporului muncitor unic, constructor
al socialismului și comunismului.
Concepută în contextul perfecțio
nării întregii societăți românești,
modernizarea localităților rurale răs
punde unor cerințe obiective, econo
mice și sociale. La temelia ei se află
politica partidului, a secretarului său
general, de modernizare continuă a
industriei, agriculturii, a întregii economii, de asigurare, în toate loca
litățile, a unor condiții avansate de
cultură, invățămint, de ocrotire a să
nătății-. Concordanța urban-rurâl,
proces care s-a înfăptuit in toate
țările dezvoltate, se inscrie ca o ce
rință legică a trecerii României la
un stadiu superior de progres econo
mico-social, de civilizație socialistă.
In constelația gîndirii social-poli
tice a președintelui țării se relevă,
cu deosebire.
interacțiunea dintre
dezvoltarea materială și cea spiri
tuală a societății noastre socialiste.
Pe această bază, strategiei progresu
lui multilateral al patriei ii sint in
tegrate direcții de acțiune, programe

și obiective menite să asigure creș
terea rolului științei, învățămintului
și culturii, al activității politice,
ideologice, de educație patriotică și
revoluționară în edificarea noii orînduiri sociale. în spiritul acestor im
perative. tovarășul Nicolae Ceaușescu,
tovarășa Elena Ceaușescu acordă o
deosebită atenție transformării con
științei, realizării unei revoluții în
modul .de a ghidi și de a acționa al
oamenilor, al cadrelor din toate do
meniile de activitate, lărgirii orizon
tului profesional, științific și cultural
al poporului.
Intensificarea puternică a dezvol
tării forțelor de producție, perfec
ționarea relațiilor sociale au condus
la creșterea, accelerată a .venitului
național. Pe această bază s-a asigu
rat tin înalt nivel de bunăstare ma
terială și spirituală a intregului po
por! Conceptul de nivel de trai a
fost fundamentat de secretarul nos
tru general, in anii de după Con
gresul al IX-leâ, dintr-o perspectivă
largă, complexă, cuprinzînd dreptul
la muncă, creșterea continuă a ve
niturilor oamenilor muncii, construc
ția de locuințe, ridicarea gradului de
pregătire profesională, științifică și
culturală a tuturor cetățenilor, noua
calitate a munții și a vieții, accesul
larg la valorile civilizației.
' în spiritul realismului ce-i este
caracteristic, al capacității de analiză
dialectică, profund științifică a fe
nomenelor și proceselor economicosociale, președintele României atrage
atenția asupra necesității obiective
de a corela întotdeauna veniturile
populației cu creșterea producției și
productivității muncii, a calității și
eficienței întregii activități. Așa cum
a subliniat în recentele cuvintări,
prin modul în care soluționăm aces
te probleme, prin asigurarea condi
țiilor de muncă, de viață, îmbună
tățite continuu, a dreptului la mun
că pentru toți cetățenii țării, pentru
tînăra generație, dovedim superiori
tatea socialismului față de capita
lism. legitimitatea sistemului nostru
social.
Expunerea
tovarășului
Nicolae Ceaușescu la marele forum
al democrației socialiste, program de
muncă, de luptă revoluționară al
partidului, al întregului popor, pro
iectează imaginea impresionanta a
României in deceniul viitor și. in
perspectivă, pină la orizontul pri
mului deceniu al secolului XXI.
Drumul patriei spre viitor este
prefigurat cu clarviziune științifică,
cu realism politic în intșeaga sa
opera social-politică, ce-i reflectă
gindirea Creatoare, exemplara pasiu
ne și dăruire pentru progresul con
tinuu, economic și social, al patriei,
pentru pace, pentru. colaborare, cu
țările socialiste, cu toate statele lu
mii. fără deosebire de orinduire so
cială.
Pentru întreaga noastră națiune
este un motiv de puternică mindrie
patriotică faptul că președintele
României, prin inițiativele și demer
surile sale de larg ecou mondial,
prin participarea activă la soluțio
narea marilor probleme ale vieții
internaționale, a intrat în conștiința
umanității ca promotor consecvent
al înțelegerii, cooperării și colabo
rării intre popoare, ăl cauzei nobile
a păcii.
In acest moment sărbătoresc; in
anul celei de-a 45-a aniversări a: re
voluției, de la 23 August 1944, al ce
lui de-al XlV-lea Congres al. parti
dului, gîndurile și sentimentele de
recunoștință fierbinte, de aleasă
considerație și deosebit respect ale
comuniștilor, ale intregului popor se
îndreaptă către conducătorul iubit,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. către
stimata tovarășă Elena Ceaușescu,
in semn de suprem omagiu pentru
prodigioasa activitate pe care o des
fășoară în înaltele funcții de partid
și de stat, pentru contribuția hotăritoare pe care o aduc, cu dăruire pa
triotică și revoluționară, la progre
sul și înflorirea României,
Patria noastră socialistă înaintează
impetuos spre un nou stadiu, supe
rior, al dezvoltării economice și so
ciale, în condițiile dinamizării pu
ternice â energiilor creatoare ale în
tregului popor în îndeplinirea exem
plară a planului pe âces.ț ' an, pe
întregul cincinal, ă programelor ce
dau o nouă perspectivă. largă dez
voltării țării, creșterii forței sale ma
teriale și spirituale, ridicării bună
stării generale a poporului, ce asi
gură întărirea și mai puternică a in
dependenței și suveranității Româ
niei.
Aceasta este datoria cea mai înaltă
a poporului român față de ilustrul
nostru președinte.
Este supremul omagiu pe care in
treaga națiune il aduce marelui său
Erou, in aceste momente de lumi
noasă sărbătoare a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, la aniversarea
zilei de naștere și împlinirii a peste
cinei decenii și jumătate de luptă
eroică, revoluționară.
Partidul, țara și poporul. în de
plină unitate de gînd și de faptă,
urează genialului conducător. să ne
trăiască intru mulți ani. in sănătate
și putere de muncă, pentru gloria și
măreția scumpei noastre patrii —
Republica Socialistă România.

Viziune novatoare asupra evoluției lumii
contemporane, activitate militantă pentru
promovarea păcii, independentei si colaborării
(Urinare din pag. I)
politice și social-economice fără nici
un amestec din afară reprezintă con
diția sine qua non a stabilirii unor
legături trainice de încredere și priete
nie între popoare. Tara noastră ac
ționează constant pentru intensifi
carea colaborării economice Și poli
tice cu toate țările socialiste, pentru
perfecționarea și adîncirea cooperă
rii și specializării in cadrul C.A.E.R.,
in vederea consolidării economice a
fiecărei țări in parte, a accelerării
progresului lor economic și social, a
creșterii prestigiului și forței de
atracție a socialismului in lume,
Aplicind orientările clarvăzătoare
ale tovarășului Nicolae . Ceaușescu,
partidul și statul nostru au impri
mat în politica externă, după Con
gresul al IX-lea, cursul unei pu
ternice dezvoltări a raporturilor de
colaborare și solidaritate cu țările in
curs de dezvoltare și
nealiniate,
sprijinind constant lupta lor pentru
a-și alege nestingherit calea dezvol
tării economice și sociale, pe baza
opțiunilor proprii, pentru consoli
darea independentei politice și eco
nomice, pentru democrație și pro
gres social.
Totodată. în spiritul coexistenței
pașnice. România a acționat pentru
dezvoltarea unor legături multilate
rale cu țările capitaliste dezvoltate,
plecind de la imperativul participă
rii active la diviziunea internațio
nală a muncii, precum și al intensi
ficării dialogului în problemele ma
jore ale contemporaneității.
Dinamismul politicii externe a
României iși găsește o expresivă re
flectare în ampla și continua extin
dere a relațiilor sale externe. Dacă
in 1965 România întreținea raporturi
doar cu 67 de state, in prezent țara
noastră are relații diplomatice și
economice cu 155 de state. După
Congresul al IX-lea au fost în
treprinse peste 200 vizite la nivel
înalt in țări de pe toate continen
tele, iar în cadrul dialogului purtat
de președintele Nicolae Ceaușescu,
România a fost vizitată de peste 300
de șefi , de state și de guverne. Cu
prilejul întâlnirilor și convorbirilor ia
nivel inalt, au fost încheiate aproape
700 de documente, care au deschis
ample perspective colaborării pe
multiple planuri cu alte state.
Realizând o pătrunzătoare inves
tigare "a fenomenelor și tendințelor
majore ale lumii contemporane, to
varășul Nicolae Ceaușescu apreciază
că „în viața mondială s-au produs
și au loc; in continuare profunde
schimbări revoluționare, sociale si
naționale, Ceea ce' a determinat mări
schimbări in raportul mondial de
forțe intre cele două tendințe prin
cipale — tendința spre destindere,
dezarmare și pace și tendința spre
menținerea încordării și continuării
politicii de război, forță și dictat.
Se poate aprecia că între aceste
două tendințe s-a ajuns la un echi
libru relativ de forțe, ceea ce face
ca situație mondială să fie deosebit
de complexă și contradictorie".
Aceasta iși găsește expresia cea
mai elocventă în continuarea cursei
iraționale a Înarmărilor, in primul
rind nucleare, care a ajuns să pună
in cauză însuși dreptul fundamental
al oamenilor, al popoarelor — la
viață. Ia pace. Președintele Româ
niei a relevat un postulat logic de
mare- valoare teoretică și practică,
acela că : nici un fel de rațiuni de
securitate nu pot justifica continua'
. escaladare a înarmărilor. în special
a celor nucleare, deoarece perfec
ționarea sau crearea de noi arme in
numele întăririi capacității de apăra
re au în realitate efecte contrare,
sporind vulnerabilitatea tuturor sta
telor și primejdia unei catastrofe la
scara planetei. Conducătorul parti
dului și statului nostru a subliniat,
de asemenea, cu deplină justificare,
că o. dezarmare reală poate fi în
făptuită nu prin înțelegeri în cercul
restrins ăl marilor puteri, ci ca re
zultat al combativității și acțiunii
tuturor statelor, forțelor politice
realiste și maselor populare de pre
tutindeni..
Prezentind un program original
de dezarmare, complex și cuprinză
tor. România a pornit de la dezide
ratul opririi cursei înarmărilor pe
Părpint și în Cosmos, al eliminării
treptate a tuturor tipurilor de arme
nucleare și încetării perfecționării si
experimentării acestora, al interzi
cerii armelor chimice și celorlalte
mijloace de distrugere în masă, pre
cum și . de la necesitatea utilizării
marilor cuceriri ale geniului uman
exclusiv in scopuri pașnice, construc
tive. Prin glasul cel mai autorizat al
Conducătorului său. România se pro
nunță ferm pentru încheierea unui
trgtat sau acord general de interzice
re a producerii, folosirii și depozitării
armelor chimice și a unui tratat
general universal privind lichidarea
armelor nucleare și a oricăror arme
de distrugere • în masă, încetarea
producției și experimentării acestora,
care să intre in vigoare în același
timp. Țara noastră militează toto
dată pentru reducerea substanțială a
armamentelor convenționale, efecti
velor și cheltuielilor militare, pen
tru diminuarea activității militare a
celor două blocuri din Europa. în

Imagine din Deva contemporană

perspectiva desființării lor conco
mitente.
Istoricele inițiative de pace și
dezarmare ale președintelui
Nicolae Ceaușescu din toamna anu
lui 1981 și primăvara anului 1982 vizind oprirea amplasării rachetelor
nucleare americane in Europa occi
dentală și a măsurilor de răspuns
ale U.R.S.S. au determinat uriașe
adunări populare în țara noastră,
care au culminat cu Apelul poporu
lui român, însumînd 18 milioane de
semnături, transmis celei de-a doua
sesiuni speciale a O.N.U. consacrate
dezarmării, au situat România în
primele rinduri ale luptei pentru
pace, iar președintele
Nicolae Ceaușescu a fost omagiat
de omenire ca „Erou al păcii". A
urmat hotărîrea României, aprobată
de intregul popor, care a trezit un
larg ecou în opinia publică interna
țională, privind reducerea unilate
rală cu 5 la sută a armamentelor,
efectivelor și cheltuielilor militare.
Un principiu cardinal al politicii
externe românești, căruia tovarășul
Nicolae Ceaușescu i-a acordat în
totdeauna o atenție deosebită. l-a
reprezentat tratarea cu maximă res
ponsabilitate a tuturor conflictelor
existente în diferite zone ale lumii,
a oricăror diferende sau probleme
litigioase dintre state. Secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român
a formulat teza conform căreia. în
totdeauna, politica de forță, războa
iele nu au făcut decît să complice
și mai mult lucrurile, să accentueze
neîncrederea, să genereze poi focare
de tensiune, să compromită viitorul
relațiilor dintre statele respective
pentru perioade îndelungate. în fața
unor astfel de realități, secretarul
general al partidului nostru eviden
țiază. cu profundul umanism care îi
este propriu, că toate aceste pro
bleme, fără nici un fel de excep
ție, indiferent de natura sau forma
de manifestare, de zona sau locul
unde se produc, iși pot găsi rezol
varea prin mijloace pașnice, prin
tratative între părțile direct Intere
sate. Asigurarea unui curs pozitiv
evoluțiilor mondiale, păcii, secu
rității. destinderii și colaborării nu
pot fi concepute în afara unor mă
suri ferme de respectare a dreptu
lui și a legalității internaționale, de
așezare la baza relațiilor dintre state
a principiilor independentei și suve
ranității naționale. Evoluția eveni
mentelor demonstrează, de aseme
nea, justețea tezei care se pronunță
împotriva amestecurilor din afară în
treburile interne ale altor popOare.
inclusiv împotriva exportului de re
voluție sau de contrarevoluție.
în expunerea la recenta plenară
comună a organismelor democrației
noastre
muncitorești-revoluționare,
tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta
că „se impune să facem totul pen
tru a determina o cotitură, istorică
în viața internațională, pentru a
impune renunțarea cu desăvîrșire
la politica de forță sau amenințarea
cu forța, la amestecul in treburile
interne ale altor state". De o largă
apreciere internațională se bucură
•astfel propunerile și demersurile
statornice ale președintelui Româ
niei în sprijinul unei reglementări
globale a situației din Orientul Mij
lociu, pe baza retragerii trupelor israeliene din teritoriile ocupate, al
organizării conferinței internaționale
de pace, pentru a se asigura reali
zarea năzuințelor poporului palesti
nian de a trăi în statul său propriu,
in strinsă colaborare și pace cu toți
vecinii săi.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu are
meritul de a fi pus fn lumină și un
alt aspect important al metodei tra
tativelor, arătînd că dacă rolul hotăritor in soluționarea problemelor li
tigioase revine părților direct im
plicate, Întotdeauna este bide venită
contribuția tuturor factorilor care
pot să stimuleze apropierea celor în
cauză, să ajute la depășirea stărilor
de încordare și conflict. In acest
sens, țara noastră atribuie un rol de
importanță deosebită Organizației
Națiunilor Unite, chemată, prin în
seși prevederile Cartei, să acționeze
prin toate mijloacele pentru regle
mentarea pașnică a diferendelor
care apar între state.
Evidențiem că la propunerea ță
rii noastre, Adunarea Generală a
O.N.U. a adoptat în unanimitate, in
anul 1985, Apelul Solemn către toate
statele lumii aflate în conflict. , pen
tru încetarea fără întirziere a acțiu
nilor armate și soluționarea proble
melor dintre ele pe calea tratative
lor. precum și Angajamentul Solemn
al statelor membre ale O.N.U. de a
reglementa pe această cale stările
de încordare și conflict, orice di
vergențe existente intre ele.
Analizînd sub toate aspectele rea
litățile lumii contemporane, to
varășul Nicolae Ceaușescu arăta :
„Una din caracteristicile fundamen
tale ale epocii noastre o constituie
accentuarea împărțirii lumii în două
grupe diametral opuse — săraci și
bogați — atit pe plan național, cit și
internațional. Consecință a politicii
imperialiste, neocolonialiste, a mo
nopolurilor supranaționale și a ca
pitalului financiar-internațional, in
ultimul decenitl s-a accentuat și mai
mult decalajul între țările bogate și

cele sărace". Această stare anacro
nică din economia mondială prezintă
riscul unei evoluții incontrolabile pe
arena politică și economică interna
țională, fapt ce reclamă o soluțio
nare viabilă urgentă.
Numărindu-se printre creatorii
conceptului de nouă ordine eco
nomică
internațională,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu a elaborat un
program concret de măsuri care pre
conizează : sporirea eforturilor pro
prii ale țărilor in curs de dezvoltare
pentru punerea largă în valoare a
resurselor de care dispun ; dezvol
tarea unei largi și neîngrădite coope
rări internaționale pentru sprijinirea
acestor acțiuni ale statelor respec
tive; soluționarea globală a proble
mei datoriilor externe ; înlocuirea
actualului sistem financiar-monetar
neechitabil cu un sistem nou. bazat
pe echitate și egalitate ; înlăturarea
protecționismului și liberalizarea
schimburilor economice dintre state,
precum și convocarea unei confe
rințe speciale în cadrul O.N.U., cu
participarea tuturor statelor, pentru
soluționarea tuturor problemelor vizind dezvoltarea stabilă și durabilă
a economiei mondiale.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu rea
firmă, în acest cadru, imperativul
depășirii actualei situații economica
și financiare internaționale, mai ales
a politicii de pauperizare a țărilor
în curs de dezvoltare. In conformi
tate cu principiile umanitare ale
asigurării condițiilor cit mai bune
de muncă șl viață pentru toți cetă
țenii fiecărei țări, ar l'i oportun,
potrivit
concepției
președintelui
României, ca toate statele să adopte
măsuri adecvate in această privință,
programe speciale de folosire com
pletă a forței de muncă, de lichi
dare a șomajului, pentru asigurare»
unor venituri minimale, diferențiate
pe zone, pentru toți cetățenii, care
să le garanteze condiții corespunză
toare de hrană. îmbrăcăminte, locu
ințe, invățămint și tot ce este ne
cesar pentru o viață demnă. „Nu
mai în acest fel, sublinia tovarășul
Nicolae Ceaușescu. se va răspunde
cerințelor actuale și de perspectivă
ale societății omenești, se va acționa
în spiritul unei noi gindiri, al unei
noi politici, în care omul, bună
starea și fericirea, libertatea, inde
pendenta și pacea să constituie fac
torul principal și politica fundamen
tală a fiecărui stat".
încă de la Congresul al IX-lea al
Partidului Comunist Român, to
varășul Nicolae Ceaușescu a .abordat
intr-un mod novator principiile rela
țiilor dintre partidele comuniste șl
muncitorești, subliniind necesitatea
așezării lor pe bazele egalității, sti
mei, încrederii și respectului re
ciproc,
dreptului fiecărui partid
de a-și elabora de sine stătător stra
tegia și tactica revoluționară, in
funcție de situațiile concrete exis
tente în fiecare țară — premise in
dispensabile pentru înfăptuirea unei
noi unități in mișcarea comunistă și
muncitorească internațională.
Pronunțindu-se împotriva oricărui
amestec in treburile interne ale altor
partide, Partidul Comunist Român a
militat pentru întărirea unității, pe
plan intern și extern, a tuturor for
țelor progresiste, revoluționare și de
mocratice, pentru promovarea unui
larg schimb de păreri in probleme
de interes comun, in scopul întăririi
conlucrării, solidarității și unității,
fără a se recurge la etichetări și
blamări, la impunerea unor puncte
de vedere 6au la adoptarea unor
documente programatice obligatorii.
Conducătorul partidului și statului
nostru subliniază, in acest cadru,
necesitatea ca partidele comuniste,
forțele, revoluționare de pretutindeni
să analizeze profund realitățile ac
tuale interne și externe, în scopul
elaborării orientărilor și definirii
unei perspective clare In lupta pen
tru progres economic și social, asumindu-și un rol sporit in mobili
zarea maselor pentru înfăptuirea de
adinei prefaceri în societate și solu
ționarea într-un mod nou a mari
lor probleme ale lumii contempo
rane.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu îi
revine meritul incontestabil de a fi
preconizat și acționat pentru am
plificarea dialogului dintre Partidul
Comunist Român și celelalte partide
comuniste, socialiste, social-democrate, liberale, radicale și conserva
toare pe platforma idealurilor co
mune de pace, democrație și pro
gres social. In prezent, partidul nos
tru întreține și dezvoltă relații de
colaborare cu circa 200 de partide și
forțe politice din lumea întreagă.
Prin multiplele contacte și întilniri cu șefi de state sau partide, prin
demersurile, inițiativele și acțiunile
intreprinse, prin întreaga sa operă,
tovarășul Nicolae Ceaușescu contri
buie, în mod creator, la dezvoltarea
și îmbogățirea teoriei și practicii re
voluționare, experiența proprie a
partidului nostru, bazată pe apli
carea legităților generale ale socia
lismului la condițiile concrete din
România oferind, totodată, o sursă
de inspirație pentru alte popoare
care pășesc pe calea dezvoltării
independente și democratice, a so
cialismului.
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MOBILIZATOARE CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
CONSIUUL POPULAR AL JUDEȚULUI SAIU MARE
CĂTRE TOATE CONSILIILE POPULARE JUDEȚENE

SI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
în strînsă unire de gind și faptă cu
Întregul nostru popor, oamenii muncii, toți
locuitorii județului Satu Mare, străvechi
plai românesc intinerit o dată cu țara prin
mărețele prefaceri socialiste, aduc din adincul inimii un fierbinte omagiu tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar' general al
partidului, președintele Republicii, ctitor de
țară nouă. Erou între eroii neamului, a
cărui activitate este indisolubil legată de în
făptuirea celor mai înalte aspirații ale po
porului nostru de libertate, independență,
progres și bunăstare.
Uriașele transformări revoluționare ale
patriei noastre socialiste petrecute în anii
de neasemuit avint creator, pe care îi inmănunchem cu mîndrie în glorioasa „Epocă
Nicolae Ceaușescu“, se regăsesc pretutin
deni și in județul nostru in toate domeniile
vieții materiale și spirituale. Ele sînt rodul
nemijlocit al politicii profund științifice,
Înalt umaniste, elaborată și perseverent
promovată de genialul strateg al destinelor
patriei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, fiul
cel mai iubit al națiunii, spre care acum,
în preajma aniversării zilei de naștere și
a peste 55 de ani de activitate revoluționară,
ne indreptăm, alături de întregul popor,
gindurile celei mai alese recunoștințe, hotărîți să urmăm neabătut înaltul exemplu de
devotament și abnegație al conducătorului
partidului și statului nostru.
Puternic mobilizați de tezele, orientările
și indicațiile de o inestimabilă însemnătate
teoretică și practică, cuprinse in magistrala
Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu
la istoricul forum al democrației muncitorești-revoluționare din noiembrie 1988, oa
menii muncii din județul Satu Mare acțio
nează cu răspundere și fermitate, sub con
ducerea organelor și organizațiilor de partid,
pentru realizarea in cele mai bune condi
ții, la un inalt nivel calitativ, a prevederi
lor de plan, a hotărîrilor Congresului al
XIII-lea și Conferinței Naționale ale parti
dului.
Cu mîndrie patriotică raportăm că în
anul 1988 am obținut rezultate importante
în dezvoltarea economico-socială a ju
dețului.
In industrie, producția-marfă este cu 6,3
la sută mai mare decit in anul precedent,
un număr de 42 unități au realizat peste
prevederile de plan o producție-marfă de
500 milioane lei, livrînd suplimentar eco
nomiei naționale cantități importante de
produse. Prin mai buna utilizare a fondului
de timp productiv, sporirea gradului de
înnoire a produselor, încadrarea în consu
murile normate și diminuarea cheltuielilor
planificate, beneficiile obținute de unitățile
industriei republicane sini cu 90 milioane
lei mai mari decit prevederile de plan.
In agricultură au fost efectuate în devans
desecări pe 1 400 hectare ; am obținut recol
te superioare anilor ptecedenți, livrînd la
fondul centralizat al statului, mai mult decit
în 1987, cu 27 500 tone griu, 13 400 tone orz,
10 000 tone in și cinepă pentru fibră, 22 000
tone legume.
S-au executat peste 80 obiective indus
triale. agrozootehnice, edilitar-gospodărești
și sociale, depășind cu 63 milioane lei pla
nul la fonduri fixe puse în funcțiune.
In-industria mică ara ajuns ria o pronun
ție de 8 250 lei pe locuitor, realizînd sarci...pile.stabilite pentru ageastă etapă de Con
gresul al III-lga al consiliilor populare.
Unitățile consiliului popular județean au
depășit planul cu 30 milioane lei la pro
ducția-marfă, 24 milioane lei livrările la
fondul pieței, 26 milioane lei prestările de
servicii, precum și la export
Prin comerțul socialist s-au desfăcut
populației peste plan mărfuri în valoare de
41 milioane lei.
Veniturile proprii la bugetul local sint mai
mari decit prevederile cu 12 milioane lei,
județul participînd suplimentar la fondul
de dezvoltare generală a întregii societăți
cu 22 milioane lei.
Pentru îndeplinirea exemplară a mobili
zatoarelor orientări și indicații date de
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al partidului, cu privire la creșterea
rolului și răspunderilor consiliilor populare
în aplicarea și respectarea neabătută a hotă
rîrilor de partid și legilor țării, realizarea
planului de dezvoltare în profil teritorial,
conducerea unitară și eficientă a agricultu
rii, perfecționarea activității in cadrul de
mocratic instituționalizat pentru a asigura
participarea maselor de cetățeni la soluțio
narea problemelor economico-sociale și gos
podărești, valorificarea superioară a resur
selor materiale și de forță de muncă locale,
accentuarea in continuare a laturilor cali
tative ale întregii activități, Consiliul popu
lar al județului Satu Mare adresează consi
liilor populare județene și al municipiului
București chemarea la întrecere socialistă
pe anul 1989 șt se angajează :

I. în domeniul activității
Industriale în profil teritorial
Printr-o mai bună utilizare a capacități
lor, o mai temeinică organizare a produc
ției și a muncii, planul producției-marfă in
dustriale in profil teritorial va fi depășit cu
700 milioane lei, care se vor materializa in
sporuri la producția fizică de : 30 milioa
ne lei mobilier din lemn, 90 milioane lei
confecții-textile. 2 000 tone minereuri ne
feroase, 15 000 tone plăci fibrolemnoase,
200 mii bucăți tricotaje. 5 000 mp țesăturitextile și altele.
Se vor depăși prevederile de plan la ex
port cu cel puțin 5 la sută, prin adaptarea
producției la cerințele pieței externe,
asigurarea cu prioritate a bazei tehnicomateriale șl a forței de muncă inalt cali
ficate. Pină la 15 decembrie vor fi ono
rate toate contractele încheiate cu partene
rii externi pe anul acesta.
Urmărind aplicarea măsurilor prevăzute
în programele de perfecționare a organiză
rii și de modernizare, pe ansamblul indus
triei județului se va depăși cu 3 la sută pro
ductivitatea muncii. Prin finalizarea a 11
obiective de cercetare științifică și tehno
logică se va asigura creșterea față de plan
cu 6 la sută a gradului de înnoire a pro
ducției.
înscrierea în normele de consum, redu
cerea consumurilor de materiale și energie,
a celorlalte categorii de cheltuieli de pro
ducție. precum și depășirea cu 7 la sută a
prevederilor de plan la piese de schimb și
subansamble recondiționate vor asigura di
minuarea cheltuielilor totale la 1 000 lei pro
ducție-marfă cu 7 lei față de cele planifi
cate și cu 6’lei la materiale.

II. In domeniul industriei mici
și al prestărilor de servicii
Prin dezvoltarea capacităților existente șl
înființarea a 70 noi unități, mai buna valo
rificare a resurselor locale, a materialelor
recuperabile, diversificarea gamei sortimen
tale, volumul producției-marfă în industria
mică a județului va crește cu 4 la sută
peste prevederile de plan, iar exportul cu
6 la sută. Ca urmare, în acest an se va
obține un volum de producție-marfă in in
dustria mică de 9 100 lei pe locuitor, devansîndu-se astfel sarcinile stabilite prin pro
gram. Numai unitățile consiliului popular
județean vor depăși prevederile pe 1989 cu
35 milioane lei la producția-marfă indus-
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trială, 20 milioane lei Ia livrările către fon
dul pieței și cu 10 la sută la export.
Pentru mai buna satisfacere a cerințe
lor populației, în anul acesta consiliile
populare vor organiza 180 noi unități de
prestări servicii, care vor determina de
pășirea cu 8 la sută a volumului acestei
activități și vor asigura gama minimală de
servicii in fiecare comună, Inclusiv mori
și brutării prestatoare, unități de reparat
unelte și utilaje agricole.

III. în domeniul modernizării
și dezvoltării localităților,
al investițiilor și construcțiilor
de locuințe
Potrivit programului de modernizare,
vom asigura dezvoltarea economico-socia
lă și edilitar-gospodărească a tuturor lo
calităților, acordind atenție deosebită comunelor-reședință ale consiliilor unice agroindustriale. In acest an, în mediul ru
ral vor fi construite 600 apartamente din
fondurile statului.
Prin perfecționarea organizării activită
ții pe șantiere, creșterea gradului de me
canizare a lucrărilor de construcții șî in
stalații cu 5 la sută și îmbunătățirea in
dicelui de utilizare a fondului de timp, se
va asigura devansarea punerii în funcțiu
ne, cu două luni, a 20 capacități de pro
ducție și obiective edilitar-gospodărești și
cu cel puțin o lună a 200 apartamente, din
care 50 la comune. Totodată, vom asigu
ra o bună eșalonare a lucrărilor de in
vestiții. astfel incit pînă la 15 martie a.c.
să punem în funcțiune toate capacitățile
restante din anul trecut;
Se vor lua măsuri pentru sporirea efi
cienței în utilizarea fondurilor de inves
tiții, gospodărirea judicioasă a resurselor
materiale, ceea ce va determina creșterea
productivității muncii planificate în con
strucții cu 2.5 la sută, economisirea față
de consumurile planificate a 1 000 tone ci
ment,. 200 tone metal și 50 mc material
lemnos, precum și diminuarea costurilor la
1 000 lei producție de construcții-montaj cu
cel puțin 2,5 lei față de cele planificate.

IV. în domeniul agriculturii
și autoaprovizionării teritoriale
In vederea creșterii continue a fertili
tății solului și a valorificării potențialu
lui productiv al acestuia, vom acționa, po
trivit prevederilor Programului național da
îmbunătățiri funciare, pentru extinderea amenajărilor de irigații cu 1 500 hectare și
executarea de lucrări de desecare pe 16 300
hectare, pentru punerea in exploatare cu
6 luni mai devreme a unei suprafețe iri
gate de 900 hectare și desecate de 1 200
hectare, precum și efectuarea peste pre
vederile programului a lucrărilor de com
batere a eroziunii solului pe 1 800 hec
tare.
Printr-o preocupare susținută pentru dez
voltarea intensivă a producției vegetale, ne
propunem ca in acest an să depășim pro
ducțiile medii planificate pe. hectar, in te
ren neirigat, cu 300 kg la griu, 350 kg la
orz, 700 kg la porumb știuleți,. 2 800 kg la
sfeclă de zahăr. 350 ltg lă in și 400 kg fă
cinepă pentru fibră, 1 400 kg la cartofi de
toamnă. 2 500 kg la legume.
Pe această bază, vom livra suplimentar
la fondul de stat 15 000 tone griu, 4 500
tone orz, 16 000 tone porumb, 5 000 tone in
și cinepă pentru fibră, 14 mii tone sfeclă
de zahăr, 12 mii tone cartofi, 3 mii tone
fructe și altele.
In legumicultură vor f! puse in func
țiune 10 hectare sere încălzite cu apă ter
mală, iar culturile timpurii și extratimpurii se vor extinde cu aproape 100 hec
tare, obținindu-se astfel peste plan 4 300
tone legume, ce se vor livra la fondul de
stat.
Asigurînd creșterea natalității, ameliora
rea pășunilor și finețelor naturale, reali
zarea la nivelul necesarului a furajelor,
crearea unor condiții optime de adăpostire și furajare, efectivele de animale vor
fi mai mari decit prevederile de plan cu
3 mii bovine, 11 mii porcine, 20 mii ovi
ne și 250 mii păsări. Prin depășirea pro
ducțiilor medii și a greutăților de livra
re a animalelor se va contribui suplimen
tar la fondul de stat cu 2 200 tone carne,
4 mii hectolitri lapte, 65 tone lină și 3
milioane ouă.
Potrivit programelor speciale, vom rea
liza peste prevederi 7 000 iepuri matcă și
3 000 familii albine. îar bazinele piscicole
vor fi extinse cu 30 hectare.
Consiliile populare vor acționa cu fer
mitate pentru înfăptuirea Programului unic
de creștere a producțiilor agricole în gos
podăriile populației, precum și pentru îm
bunătățirea activității de contractare și de
urmărire a onorării contractelor încheia
te, asigurind astfel depășirea livrărilor la
fondul centralizat al statului cu 5 la sută
la carne, 8 la sută — lapte de oaie. 11 la
sută — ouă. 5 la sută — lină, 12 la sută
— legume, 6 la sută — cartofi și 8 la
sută — fructe. Cooperativele agricole da producție șl
cooperativele de producție, achiziții și des
facere a mărfurilor vor înființa microferme pentru maternități da scroafe și in
cubatoare, care vor livra populației cel pu
țin 20 mii purcei și 800 mii pui de o zi
pe an. De asemenea, vor fi organizate 70
noi gospodării-anexă, în care se vor ob
ține pește 100 tone carne pentru consu
mul propriu al unităților.
Se va acționa pentru dezvoltarea pro
ducției destinate fondului pieței, sporirea
ponderii produselor industriale de larg
consum in producția de industrie mică, rea
lizarea și depășirea producției agricole in
vederea asigurării resurselor necesare bu
nei aprovizionări a populației și. în con
secință. a depășirii prevederilor la desfa
cerile de mărfuri prin comerțul socialist
cu peste 150 milioane lei.

V. In domeniul gospodăriei
comunale și locative,
al drumurilor
și transporturilor locale
Prin raționalizarea consumurilor de ma
teriale și energie, îmbunătățirea funcționă
rii instalațiilor de alimentare cu apă. epu
rare și canalizare, organizarea mai riguroa
să a întregii activități de gospodărie co
munală și locativă, planul la aceste acti
vități va fi depășit cu 10 milioane lei, în
condițiile reducerii cu 6 lei a cheltuieli
lor la 1 000 lei producție-prestațli față da
sarcina de plan și a obținerii unui bene
ficiu suplimentar de 5 la sută. Folosind
in mai mare măsură materialele recupe
rate, se vor realiza, peste prevederi, lu
crări de reparații la 40 imobile din fon
dul locativ de stat.
în sectorul de drumuri șl poduri, prin
utilizarea unor materiale de construcții lo
cale, piatră și nisip, și prin amenajarea
unor instalații tehnologice în cadrul pro
gramului de autodotare, se vor realiza
suplimentar reparații și tratamente bitu
minoase la îmbrăcăminți asfaltice pe 60

km. împietruiri de drumuri pe 30 km, pa
vaje pe 2 km.
In transportul local se vor reduce cu 5
Iei cheltuielile la 1 000 lei venituri față de
prevederi prin recondiționarea unui volum
suplimentar de piese de schimb, înlocuirea
combustibilului clasic cu gaze naturale și
metanol și economisirea a 70 tone benzi
nă și 300 tone motorină, folosirea eficien
tă a parcului din dotare.

VI. Reducerea consumului
de combustibil și energie,
recuperarea materialelor
refolosibile și utilizarea surselor
de energie convențională
Prin aplicarea tehnologiilor noi. a mă
surilor de încadrare în normele de con
sum șl gospodărire rațională a resurselor,
pe total județ, se vor economisi, față da
plan, 0.7 mil. kWh energie electrică.
Se vor realiza peste prevederi 5 insta
lații de recuperare a resurselor energeti
ce refolosibile la unități din sectoarele
construcții de mașini și sticlărie, depășindu-se astfel sarcinile de plan cu cel pu
țin 7 la sută.
Intensificînd acțiunile de colectare a ma
terialelor refolosibile din gospodăriile
populației, planul valoric la această acti
vitate va fi depășit pe județ cu 5 la sută, .
prin preluarea suplimentară a 1 500 tone'
produse feroase. 30 tone metale neferoase,
75 tone hîrtie, 50 tone cioburi de sticlă, 5
tone mase plastice, precum și alte mate
riale.
Pentru economisirea energiei electrice șl
a combustibililor clasici, asigurarea în mai
mare măsură a necesarului de consum
pentru populație, se vor realiza, peste plan,
circa 90 instalații de biogaz de capacita
te medie, din care jumătate la gospodă
riile populației, 40 instalații de utilizare a
energiei solare, 50 instalații eoliene și 6
de valorificare a apelor geotermale, cu un
aport energetic total de pesta 4 200 tone
combustibil convențional, care vor asigura
independenta energetică a unor unități din
mediul rural, precum și a 5 comune —
Acîș, Cămărzana, Călinești-Oaș. Certeze și
Vama —- care vor pune în valoare ener
gia căderilor da apă, biogazului și a apei
geotermale.
Sarcinile privind producția de energie din
«urse neconvenționale in unitățile proprii
vor fi depășite cu 350 tone combustibil con
vențional.

VII. Sporirea eficienței
activității economice,
autofinanțarea unităților
administrativ-teritoriale
și creșterea contribuției
Ia fondul de dezvoltare generală
a întregii societăți
Acționlnd ferm pentru perfecționarea
activității unităților din teritoriu, corespun
zător mecanismului economico-financiar,
realizarea ritmică a producției, creșterea
rentabilității tuturor produselor și activi
tăților, respectarea normativelor economico-financiare și de stoc aprobate, se va
depăși cu 5 la sută volumul planificat
al beneficiilor in unitățile republicane, iar
in cele ale consiliului popular județean
cu 20 milioane lei.
Prin dezvoltarea bazei proprii de ve
nituri. atragerea de noi surse, utilizarea
fondurilor alocate in condiții de maximă
eficiență economică și socială, se vor rea
liza venituri peste plan la bugetul local
în valoare de 25 milioane lei, care vor
constitui contribuție suplimentară la fon
dul de dezvoltare generală a întregii so
cietăți.

VIII. In domeniul
autogospodăririi
și înfrumusețării localităților
în toate orașele și satele județului, con
siliile populare vor mobiliza unitățile
socialiste și cetățenii la acțiunile de bună
gospodărire și înfrumusețare a localități
lor.
Se va acționa pentru înfăptuirea Inte
grală a hotărîrilor adoptate de adunările
locuitorilor privind realizarea obiectivelor
de interes obștesc prin contribuția băneas
că și in muncă a populației, asigurind
executarea în bune condiții a lucrărilor
la Spitalul orășenesc Negrești-Oaș, pre
cum și la repararea a 130 km drumuri,
125 unități școlare, 34 dispensare medica
le. 45 obiective de gospodărie comunală.
440 mii mp străzi și trotuare, 1 150 poduri
și podețe, la întreținerea sistemelor exis
tente de îmbunătățiri funciare pe 4 400
hectare, de ameliorare a pășunilor cel
puțin pe 10 mii hectare, împăduriri pe
100 hectare.

IX. în domeniul
învățămîntului
și al educației socialiste

*

Conștient! că sarcinile dezvoltării economico-sociale ale județului, ca și ale în
tregii țări, se pot rezolva cu succes numai
de cadre cu o înaltă pregătire politică și
profesională, vom acționa cu o deosebită
atenție, potrivit îndrumărilor de înaltă
ținută științifică date de tovarășa acade
mician doctor inginer Elena Ceaușescu.
prim viceprim-ministru al guvernului,
președintele Consiliului Național al Știin
ței și învățămîntului, cu privire la orga
nizarea exemplară a activității de învățămînt, pentru creșterea rolului școlilor de
toate gradele în formarea prin muncă și
pentru muncă a tinerel generații, a cadre
lor. îndeosebi în sectoarele economice
prioritare : minier, construcții de mașini,
agricol și construcții.
în cadrul acțiunilor de integrare a tnvătămîntului cu cercetarea și producția, ele
vii și cadrele didactice vor participa la
rezolvarea a 32 teme .majore din progra
mele de modernizare a unităților econo
mice ; prin autodotare se vor amenaja
30 ateliere, laboratoare și cabinete școlare.
Pe cele 4 șantiere ale tineretului școlar
«e vor efectua lucrări cu 10 la sută maf
mult ca in anul precedent.

X. în domeniul
ocrotirii sănătății
Se vor depune toate eforturile pentru
înfăptuirea exemplară a sarcinilor, orien
tărilor și indicațiilor date de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar general al
partidului, privind transpunerea în viată
a politicii sanitare și demografice a parti
dului și statului.
Se va acționa pentru perfecționarea
continuă a asistenței sanitare a populației,
crearea în rîndul personalului sanitar a
unei înalte conștiințe etico-profesionale. a
simțului datoriei și responsabilității față
de sănătatea populației.
Vor fi Întreprinse măsuri pentru elimi
narea noxelor, aplicarea cu fermitate a
normelor de protecția muncii, de reduce
re a incapacității temporare de muncă,
sporind ponderea acțiunilor de prevenire
și de educație sanitară.
Pentru menținerea unor indicatori de
mografici superiori, se va acționa in ve
derea îmbunătățirii asistentei medicale a
mamei și copilului, în care scop se vor

da in folosință un nou spital în orașul
Negrești-Oaș, o maternitate în orașul
Cărei, case de nașteri în toate comunele.

XI. în domeniul educației
politice, culturii socialiste
și al creației tehnico-științifice
Prin buna organizare e activităților poîitico-ideologice și cultural-educative, vom
mobiliza oamenii muncii la înfăptuirea
sarcinilor ce ne revin din planul național
unic, din tezele, indicațiile și orientările
secretarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pentru creșterea
răspunderii colectivelor de muncă în con
solidarea și dezvoltarea proprietății socia
liste, a responsabilității în îndeplinirea
obligațiilor cetățenești.
în cadrul Festivalului național „Cîntarea României", o atenție deosebită se va
acorda îmbunătățirii conținutului mani
festărilor organizate, creșterii contribu
ției acestora la formarea și dezvoltarea
conștiinței socialiste a oamenilor muncii.
Se vor impulsiona activitățile din așezămintele de cultură ale județului, pentru
transformarea acestora in centre active de
cultură, creație și educația socialistă a
maselor.
Cele 4 750 formații artistica da amatori
și 465 cercuri și cenacluri vor prezenta
peste 83 700 spectacole, cu o participare
de circa 8 milioane spectatori.
în activitatea de creație tehnico-științifică de masă vor participa peste 50 mii
oameni ai muncii, care vor aborda 900
teme de cercetare, a căror aplicare va
conduce la un spor de producție-marfă
de 12 milioane lei.
Pentru Îndeplinirea acestor Importante
obiective, consiliul popular județean va
milita cu fermitate, potrivit sarcinilor
complexe ce revin organelor locale, în lu
mina tezelor, orientărilor și indicațiilor to
varășului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al partidului, cuprinse în magistrala

Expunere la înaltul forum al democrației
muncitorești-revoluționare, pentru a întări
spiritul revoluționar, răspunderea fermă
față de îndeplinirea planului, ordinea și
disciplina în toate domeniile și sectoarele.
în acest scop va intensifica și îmbună
tăți activitatea de îndrumare, sprijin și
control in unitățile economice și la co
mitetul și birourile executive ale consilii
lor populare municipal, orășenești și co
munale, in vederea perfecționării stilului
și metodelor de muncă privind asigurarea
realizării sarcinilor de plan, conducerea
activității în profil teritorial pe baza autoconducerll muncitorești-revoluționare și a
mecanismului economico-financiar. con
lucrarea nemijlocită și permanentă cu ce
tățenii, cu activul obștesc de stat în con
ducerea întregii activități pe plan local,
îmbunătățirea muncii organizatorice, a ac
tivității decizionale, de pregătire politicoprofesională și selecționare a cadrelor din
organele de stat.
Cu sentimentul mlndrlei și satisfacției
că perspectivele înălțătoare ce se deschid
patriei noastre în anul 1989 și pe întregul
cincinal se Integrează armonios Programu
lui de edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și a comunismului in
România, oamenii muncii din județul
Satu Mare își exprimă voința fermă de a
traduce neabătut în viață sarcinile și in
dicațiile de inestimabilă valoare te
oretică și practică date de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, de a îndeplini exem
plar planul și angajamentele asumate în
întrecerea socialistă, de a ridica pe trepte
calitativ superioare activitatea desfășura
tă. pentru a intimpina cu noi și semni
ficative fapte de muncă marile evenimen
te ce vor avea loc în viața partidului șl
poporului nostru în acest an, a 45-a ani
versare a revoluției de eliberare socială
și națională, antifascistă și anti imperialistă
și Congresul al XIV-lea al partidului, sporindu-și contribuția la dezvoltarea socia
listă a patriei, la creșterea bunăstării în
tregului nostru popor.

CONSILIUL POPULAR AL JUDEȚULUI BOTOȘANI
CĂTRE TOATE CONSILIILE POPULARE JUDEȚENE
SI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Alături de întregul nostru popor, oamenii
muncii, toți locuitorii județului Botoșani
aduc, în acest ianuarie sărbătoresc, un
călduros omagiu iubitului conducător al des
tinelor partidului și patriei, tovarășului
Nicolae Ceaușescu, ctitor de geniu al Româ
niei moderne, înflăcărat patriot revoluțio
nar, personalitate eminentă a lumii
contemporane, neobosit luptător pentru
cauza socialismului și păcii, cu prilejul apro
piatei aniversări a zilei de naștere șl a
peste 55 de ani de activitate revoluționară,
adresîndu-i strămoșeasca urare „La mulțl
ani !“ în deplină sănătate spre a ne
conduce cu aceeași clarviziune și cutezanță
revoluționară întru împlinirea visului nos
tru de aur, comunismul.
Urmărind cu precădere dezvoltarea in
tensivă a economiei județului, accentuarea
laturilor ei calitative, aplicăm pe scară tot
mai largă în activitatea productivă cuceri
rile tehnico-științifice sub îndrumarea da
înaltă competență a tovarășei academician
doctor inginer Elena, Ceaușescu, eminent om
politic, savant de renume mondial, căreia
ii exprimăm adînca noastră recunoștință.
Puternic angajați în uriașul efort creator
al intregii noastre națiuni, oamenii muncii
din județul Botoșani au obținut in anul 1988
noi și importante succese in îndeplinirea
planului de dezvoltare economico-socială, la
cote calitative superioare.
Industria județului a produs în anul care
a trecut, peste prevederile planului, mașini
și utilaje specifice agriculturii în valoare
de 41 milioane lei, 588 kVA transformatoare
cu o putere de peste 10 kVA, sticlărie și
ceramică de menaj în valoare de aproape
7 milioane lei, 820 tone produse zaharoase
și altele. La export s-au livrat în plus fire
PNA, sticlărie de menaj, țesături din in,
mobilier din lemn și împletituri din nuiele
in valoare de peste 22 milioane lei.
Depășirea planului de investiții cu peste
70 milioane lei și la construcții-montaj cu
14 milioane lei a permis să se pună în func
țiune 59 noi capacități productive, socialculturale, tehnico-edilitare și 2 004 aparta
mente, a căror valoare este de peste 1.5 mi
liarde lei.
Volumul planificat al transporturilor de
mărfuri a fost depășit cu 9,5 la sută, cel de
persoane cu 20.9 la sută, volumul materia
lelor refolosibile recuperate — cu 5,6 la sută,
cel al desfacerilor de mărfuri cu amănuntul
— cu 1 la sută, iar prestările de servicii către
populație — cu 8,3 la sută.
înfăptuirea cu fermitate a indica
țiilor și sarcinilor stabilite de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al
partidului, a determinat o creștere a pro
ducției-marfă în industria mică a județului
cu 2 la sută și a prestărilor de servicii către
populație cu 8 la sută. Unitățile proprii ale
consiliilor populare au depășit prevederile
producției fizice cu 10 Ia sută, ale exportu
lui cu 7,6 la sută, livrările de mărfuri către
fondul pieței cu 8 la sută, iar al prestărilor
de servicii cu 12 la sută.
Urmare a acțiunilor susținute de ridicare
a eficienței economice, consiliul popular ju
dețean a depășit volumul beneficiilor cu 8,4
la sută, al veniturilor proprii cu 8 la sută,
iar al vărsămintelor la fondul de dezvoltare
generală a întregii societăți cu 11 la sută.
în agricultură, realizînd un volum de in
vestiții cu 8.4 la sută mai mare decit preve
derile de plan, ample și complexe acțiuni
de folosire intensivă a întregului fond
funciar, un număr de 20 unități au obținut
producții la nivelul cerințelor noii revoluții
agrare. S-au livrat la fondul de stat, mai
mult față de anul precedent, cu 80 000 tone
griu, aproape 40 000 tone orz, 60 000 tone
porumb, peste 8 000 tone soia, peste 35 000
hectolitri lapte de vacă și oaie și alte
produse.
Răspunzînd îndemnurilor cuprinse în ma
gistrala Expunere prezentată de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar general al
partidului, președintele Republicii, la șe
dința comună a Plenarei C.C. al P.C.R.,
a organismelor democratice și organizații
lor de masă și obștești privind perfecțio
narea stilului și metodelor de muncă în or
ganizarea și conducerea activității econo
mice și sociale în teritoriu, atragerea la
această amplă și complexă operă de dez
voltare a localităților a tuturor oamenilor
muncii, Consiliul popular al județului Bo
toșani adresează consiliilor populare jude
țene și al municipiului București chemarea
la întrecere socialistă pentru îndeplinirea
și depășirea sarcinilor de plan pe anul 1989,
angajindu-se să realizeze cele mal bune re
zultate de pînă acum în economia județului,
după cum urmează :

I. în domeniul activității
industriale în profil teritorial
Prin aplicarea măsurilor din programele
de perfecționare a organizării și moderni
zare a proceselor de producție, utilizarea la
întreaga capacitate a mașinilor, realizarea
la termen și de calitate a produselor con
tractate, mai buna valorificare a rezervelor
interne și materialelor recuperabile și un
inalt climat de ordine și disciplină, vom
depăși planul la producția-marfă industrială
cu 2 la sută, materializată în : articole elec-

Ironice in valoare de peste 20 milioane lei,
aparatură electrică de joasă tensiune in va
loare de 50 milioane lei, 100 tone benzi
transportoare din cauciuc, confecții textile
și tricotaje — 30 milioane lei și alte produse.
O atenție deosebită vom acorda produc
ției destinate exportului, acționind pentru
adaptarea operativă a producției la cerin
țele pieței externe, reproiectarea produse
lor, creșterea cu peste 4 la sută, față de
anul trecut, a ponderii produselor destinate
exportului în producția-marfă industrială,
asigurarea cu prioritate a bazei tehnicomateriale și a forței de muncă cu înaltă ca
lificare, executarea calitativă superioară a
produselor, livrarea lor la termenele con
tractate, iar la 7 produse destinate exportu
lui vom depăși prevederile planului cu 17
milioane Iei.

II. în domeniul industriei mici
și al prestărilor de servicii
Prin asimilarea, in acest an, a . peste 800
noi produse, din care 97 pentru export, mo
dernizarea tehnologiilor de fabricație, ex
tinderea secțiilor specializate realizării
mărfurilor pentru export, producția indus
triei mid a județului va crește, peste pre
vederi, cu 3 la sută, din care cea destinată
exportului cu 5 la sută. Volumul prestărilor
de servicii planificat va fi depășit cu 75 mi
lioane lei.
Se vor organiza 165 noi unități de indus
trie mică și prestări servicii, din care peste
140 pe lingă consiliile populare, care vor
realiza fiecare în 1989 un volum de activi
tate cuprins între 2—6 milioane lei.

III. în domeniul modernizării
și dezvoltării localităților,
al investițiilor și construcțiilor
de locuințe
Se va acționa cu fermitate pentru Înfăp
tuirea riguroasă a prevederilor programu
lui județean privind organizarea și sistema
tizarea localităților și teritoriului.
Vom lua și aplica măsuri practice pentru
îmbunătățirea structurii și dotării comune
lor și localităților reședință de consiliu
unic agroindustrial de stat și cooperatist,
optimizarea rețelelor de drumuri, telecomu
nicații șl energie electrică, asigurind o mal
bună valorificare a potențialului material
și uman, pentru creșterea puterii economice
a unităților administrativ-teritoriale, a tu
turor unităților agricole. în localități reșe
dință de comună și ale consiliilor unice
agroindustriale de stat și cooperatiste se
vor construi anul acesta 500 apartamente și
obiective social-culturale și edilitare.
Vor fi create toate condițiile ca șase capa
cități de producție "prevăzute în acest an
să fie puse in funcțiune cu 20 de zile mai
devreme.
Se va devansa punerea in funcțiune a 4
capacități productive la unitățile proprii ;
300 de apartamente vor fi date în folosință
cu o lună mai devreme, iar întregul volum
anual de locuințe va fi realizat pînă la 1
decembrie a.c.

IV. în domeniul agriculturii
și autoaprovizionării teritoriale
înfăptuind îndemnurile secretarului gene
ral al partidului, vom mobiliza unitățile
agricole, întreaga populație activă din județ
la ample acțiuni de ridicare a potențialului
productiv al pămîntului : vom realiza lu
crări de desecări pe o suprafață de 8 000
hectare, de combatere a eroziunii solului
pe 2 400 hectare, de aplicare a amendamen
telor pe 25 000 hectare, de scarificărl și
afinâri pe 2 000 hectare, iar de fertilizări
cu îngrășăminte organice pe 45 000 hec
tare.
Se vor pune în funcțiune, Înainte de ter
men cu 30 zile, sistemul de irigat DingeniHănești, șase obiective zootehnice, vom
planta cu pomi fructiferi 236 hectare și cu
vie 245 hectare. Vom acționa cu mai multă
exigență pentru aplicarea tehnologiilor in
tensive, efectuarea lucrărilor agricole la
timp și de calitate, astfel incit să se obțină
suplimentar sporuri de producție la hectar
de : 250 kg griu, 600 kg porumb. 200 kg
floarea-soarelui, 2 500 kg sfeclă de zahăr,
2 000 kg cartofi și 2 000 kg legume. Aceasta
ne va permite să livrăm la fondul de stat
peste prevederi : 16 300 tone de griu, 38 400
tone porumb șl 14 400 tone floarea-soarelui,
1 500 tone sfeclă de zahăr, 30 000 tone cartofi
și 2 500 tone legume.
Prin asigurarea unul volum sporit de
furaje și creșterea natalității efectivele de
animale planificate vor fi depășite cu
5 000 bovine. 15 000 porcine, 20 000 ovine,
50 000 păsări, livrîndu-se în plus la fon
dul de stat 2 000 tone carne.
Se va acționa pentru Înfăptuirea preve
derilor programului unic, asigurind ca toa
te gospodăriile deținătoare de teren agricol să crească numărul de animale și
păsări prevăzute șl să livreze suplimen
tar la fondul centralizat al statului 400
tone carne, 5 000 hectolitri lapte vacă, 1 000

hectolitri lapte oaie, 1 milion ouă, 1000
tone cartofi, 1 500 tone legume și 1 000 tone
fructe. Se vor dezvolta micromaternltățile de scroafe în vederea obținerii a 31 000
purcei și organiza incubatoare locale în
12 comune pentru producerea puilor de o
zi, necesari gospodăriilor care contractea
ză și livrează la fondul de stat.
Acțiunea de contractare pentru anul 1981
o vom incheia cu 5 zile Înainte de ter
men. iar pentru anul 1990 pină la finele
lunii august a.c.
Prin optimizarea rețelei unităților co
merciale. îmbunătățirea aprovizionării și
servirii populației se va asigura des
facerea unui volum suplimentar de pro
duse agroalimentare și industriale de aproape 160 milioane lei. Se va acționa
pentru realizarea prevederilor tuturor pro
gramelor speciale, iar la gospodăriile-anexă de pe lingă unitățile cu consumuri
colective se vor crește, peste prevederile
programului, 1 000 porci, 1 500 ovine, 15 000
păsări și 3 000 iepuri de casă.

V. în domeniul gospodăriei
comunale și locative,
al drumurilor
și transporturilor locale
O atenție deosebită se va acorda dez
voltării și îmbunătățirii serviciilor de gos
podărie comunală și locativă pentru apro
vizionarea corespunzătoare a populației cu
apă potabilă și pentru îmbunătățirea ca
lității acesteia.
Prin raționalizarea consumurilor mate
riale și energiei, buna organizare a în
tregii activități, planul de producție și
prestări servicii va fi depășit cu 7 la sută;
se vor reduce cu 6 lei cheltuielile la 1 000
lei producție și se va obține un beneficiu
peste plan de 1,5 milioane lei. Cu mate
rialele recuperate se vor realiza suplimen
tar lucrări de reparații Ia 40 imobile din
fondul locativ de stat.
Pentru întreținerea și repararea drumu
rilor locale se va asigura din resurse pro
prii 70 la sută din necesarul de piatră,
extrăgîndu-se in plus, peste prevederile
planului, 4 500 tone material pietros.
în activitatea de transport local vom
folosi cu maximi eficiență parcul din do
tare, asigurind depășirea planului de
transport mărfuri și călători cu 4 la sută.

VI. Reducerea consumurilor
de combustibil și energie,
recuperarea materialelor
refolosibile și utilizarea surselor
de energie convențională
Prin acțiuni susținute în toate unitățile
economice din județ vom reduce consu
murile normate de materiale, combustibil și
energie cu : 500 tone metal, 4 000 tone com
bustibil convențional și 2 000 MWh ener
gie electrică. în unitățile consiliului popu
lar județean consumurile se vor reduce
cu 100 tone metal și 300 tone combustibil
convențional.
Vom acționa pentru recuperarea șt re
introducerea în procesele tehnologice a tu
turor materialelor refolosibile, prevederile
planului teritorial urmînd a fi depășite cu
4 la sută, iar In unitățile consiliilor popu
lare cu 10 la sută.
Sarcinile planificate privind recondițio
narea pieselor și subansamblelor vor fi
depășite cu cel puțin 10 la sută. Prin va
lorificarea energiei refolosibile, rezultată
din procesele tehnologice, se va econo
misi suplimentar 1100 t.c.c.
Vor fi realizate, cu 15 zile mai devreme,
instalațiile de folosire a energiei necon-?
venționale, prevăzute la unitățile din loca
litățile rurale, și de biogaz la 60 de gospo
dării ale populației, asigurind. astfel, la ,
termenul stabilit, independenta energetică
a unui număr de 5 comune. Prin aplicarea
unor Îmbunătățiri la instalațiile existente
în stațiile de epurare a apelor se va asi
gura creșterea cu 20 la sută a producției
de biogaz.

VII. Sporirea eficienței
activității economice,
autofinanțării unităților
administrativ-teritoriale
și creșterea contribuției
Ia fondul de dezvoltare generală
a întregii societăți
Vom acționa pentru aplicarea consecven
tă a principiilor autoconducerii muncito
rești, autogestiunii și autofinanțării, pen
tru sporirea contribuției unităților econo
mice și administrativ-teritoriale la crește
rea venitului național, asigurînd depășirea
planului de beneficii al județului cu 1 la
sută, iar veniturile la bugetul local cu 3,5
la sută, astfel incit vărsămintele la fon
dul de dezvoltare generală a Întregii so
cietăți să crească cu 5 Ia sută.

VIII. în domeniul
autogospodăririi
și înfrumusețării localităților
Prin creșterea rolului și contribuției
deputaților, delegațllor sătești, comitetelor
de cetățeni și asociațiilor de locatari, o
mai bună conlucrare cu organizațiile de
masă și obștești, cu unitățile socialiste se
vor organiza ample acțiuni de bună gos
podărire și Înfrumusețare a localităților,
iealizindu-se : întreținerea și repararea a
1 540 mii mp străzi și trotuare, plantarea
a 750 mii arbori, arbuști și pomi fructi
feri, amenajarea și întreținerea a 230 te
renuri sportive și de joacă pentru copil
si alte lucrări în valoare de 700 milioane
lei.
Se vor începe, in devans cu o lună, lu
crările de construcții la 5 obiective da
interes obștesc, terminarea reparațiilor ca
pitale la 32 școli și dispensare pină la
1 septembrie a.c., încasarea integrală, pînă
la 15 septembrie a.c., a sumelor din con
tribuția bănească necesare finanțării obiec
tivelor și lucrărilor aprobate pentru acest
an.

IX. Tn domeniul
învățămîntului
și al educației socialiste
Vom face totul pentru a asigura apli
carea neabătută a programelor
privind
pregătirea forte! de muncă, elaborate și
conduse nemijlocit, in spirit revoluționar,
de tovarășa academician doctor inginer
Elena Ceaușescu, prim viceprim-ministru
al guvernului, președintele Consiliului Na
țional al Științei și învățămîntului, care
asigură realizarea importantelor obiective
prevăzute în acest domeniu, în corelare cu
nevoile actuale și de perspectivă ale eco
nomiei naționale, cu cerințele revoluției
tehnico-științifice contemporane, ale noii
revoluții agrare.
Se va acționa perseverent pentru for
marea unui larg orizont de cunoștințe ști
ințifice și tehnice ale tinerilor, a unui
înalt nivel profesional și cultural, pentru
dezvoltarea dragostei fată de patrie, partid
și popor. Totodată. în procesul instructiveducativ se va urmări pregătirea temei
nică a întregului necesar de forță de
muncă, îndeosebi pentru sectoarele priori
tare ale economiei județului.

(Continuare in pag. a V-a)
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MOBILIZATOARE CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
COOPERATIVA AGRICOLĂ DE PRODUCȚIE SCORNICESTI, JUDEȚUL OLT,
CĂTRE TOATE UNITĂȚILE AGRICOLE COOPERATISTE
Arcul de timp deschis de Congresul
al IX-lea al partidului, cînd in func
ția de secretar general a fost învestit
tovarășul Nicolae Ceaușescu, este
marcat de realizări fără seamăn în
multimilenara istorie a patriei noas
tre. Tot ce s-a realizat in această
perioadă, pe drumul edificării socie
tății socialiste multilateral dezvoltate,
întreaga evoluție politică, economică
și social-culturală, ritmurile înalte
de
industrializare,
modernizarea
agriculturii, a celorlalte sectoare ale
producției materiale
și spirituale,
perfecționarea continuă a formelor
democratice de organizare și condu
cere poartă pecetea inconfundabilă a
gindirii și activității secretarului
general al partidului.
în acest ianuarie sărbătoresc, cind
aniversăm ziua de naștere a to
varășului Nicolae Ceaușescu și îm
plinirea a peste 55 de ani de activi
tate revoluționară, îi urăm ilustrului
nostru conducător, după datina
străbună. cu dragoste și respect,
viată lungă, sănătate și putere de
muncă pentru a ne călăuzi pașii pe
mal departe pe drumul făuririi celei
mai drepte și mai umane societăți —
comunismul.
Totodată, aducem omagiul nostru
fierbinte
tovarășei
academician
doctor inginer Elena Ceaușescu, pen
tru contribuția deosebită la elabora
rea și înfăptuirea politicii partidului,
pentru rolul hotăritor in statuarea
științei ca factor determinant, di
namizator în procesul construcției
socialiste.
Puternic mobilizați de istoricele hotărîri adoptate de cel de-al XIII-Iea
Congres și de către Conferința Na
țională ale Partidului Comunist
Român, de inestimabilele orientări,
sarcini și indicații formulate de secre
tarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, in magistrala
Expunere la ședința comună a Plena
rei C.C. al P.C.R., a organismelor
democratice și a organizațiilor de
masă și obștești, cooperatorii, meca
nizatorii. specialiștii și ceilalți oameni
ai muncii din cooperativa agricolă de
producție Scornicești, județul Olt, sînt
angajați cu toate forțele pentru trans
punerea neabătută in viață a obiecti
velor noii revoluții agrare.
Muncind cu exigență și răspundere,
cu dăruire și hărnicie, intr-un climat
de ordine și disciplină, am reușit să
obținem și in anul 1988 producții
medii la hectar deosebit de mari la
toate culturile : la griu — peste 9 000
kg, la orz — peste 10 000 kg, la po
rumb știuleți — 29 159 kg etc.
în zootehnie, producția medie pe
vacă furajată a fost de 5 100 litri lap
te, iar de la fiecare oaie, din efectivul
de 2 500, s-au obținut 10 kg lină.
Volumul activității industriale rea
lizate a fost de 250 milioane lei. Pe
ansamblu, la sfirșitul anului trecut,
cooperativa a înregistrat un beneficiu
de peste 60 milioane lei.
Aceste importante realizări sînt
rodul aplicării întocmai în viață a
prețioaselor indicații date de secre
tarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, cu ocazia vizite
lor de lucru efectuate, împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu, in coope
rativa noastră și in alte unități agri
cole din județul Olt, cărora le aducem
și cu acest prilej prinosul nostru de
dragoste, profundă stimă și recunoș
tință pentru sprijinul multilateral pe
care ni l-au acordat in permanență,
la fel ca întregii agriculturi, ca ra
mură de bază a economiei naționale
in plină dezvoltare.
Ferm hotăriți să întlmpinăm Con
gresul al XIV-lea al partidului, pre
cum și gloriosul jubileu al celor 45
de ani de la istoricul act revoluțio
nar de la 23 August 1944 prin obți
nerea unor producții agricole record,
adunarea generală a cooperatorilor,
mecanizatorilor și specialiștilor din
cooperativa agricolă de producție
Scornicești adresează cooperativelor
agricole din întreaga țară chemarea
la întrecere socialistă, asumindu-și
următoarele angajamente :

în sectorul
producției vegetale
Prin aplicarea celor mai eficiente
tehnologii de cultivare a plantelor,
prin folosirea cu randament sporit
a pămintului, a soiurilor și hibrizi

(Urmare din pag. a IV-a)
i-----------------în anul 1989 se vor da in folosință
7 școli cu 64 săli de clasă și 12 la
boratoare de fizică, chimie, biologie
și informatică, iar în cadrul activi
tăților practico-educative elevii vor
realiza o creștere a producției cu
2 milioane lei,

X. în domeniul
ocrotirii sănătății
Vom acționa pentru
înfăptuirea
neabătută a indicațiilor și orientă
rilor tovarășului Nicolae Ceaușescu
privind creșterea calității vieții, asi
gurarea tinereții și vigorii popu
lației.
în fiecare comună se vor amenaja
și dota case de nașteri, se va acorda
o atenție sporită pregătirii perso
nalului sanitar în vederea asigurării
unei asistente medicale de calitate
mamei și copilului, creșterii natali
tății și a sporului natural al popu
lației.
Se va îmbunătăți baza materială
la toate unitățile sanitare din județ,
punindu-se accent deosebit pe la
tura preventivă, reducerea incapaci
tății temporare de muncă din cauză
de boală, realizarea unor indicatori
demografici superiori.

tV
19,00 Telejurnal
19,25 Eroul națiunii, cutezătorul revolu
ționar, înflăcăratul patriot. Docu
mentar (color). Partea a Ill-a :
Sub arcul de lumină al Epocii de
Aur. Comentariul : Ilie Purcaru.
Producție a. Studioului de film TV
20,00 Din inimile noastre — omagiu
eroului între eroi. Spectacol literar-muzical-coregrafic (color)
20,40 Opera
tovarășului
Nicolae Ceaușescu —' ample ori
zonturi deschise teoriei și practicii
revoluționare. Neobosită și rodnică
activitate consacrată creșterii ro

lor de înaltă productivitate și prin
executarea la timp și în cele mai
bune condiții a tuturor lucrărilor
vom obține următoarele producții
medii la hectar : la griu — 9 500 kg,
la orz — 10 150 kg, la floarea-soarelui și soia — cel puțin 4 000 kg,
la porumb știuleți — 30 000 kg.
■ Pentru asigurarea condițiilor rea
lizării acestor producții vom executa
lucrări de afinare a solului pe 1 000
ha, vom fertiliza cu îngrășăminte
organice 1 300 ha și vom administra
cantități importante de amendamen
te, potrivit programului pe care l-am
întocmit cu mulți ani în urmă și
îl înfăptuim neabătut.
Vom folosi, totodată, cele mai noi
realizări ale cercetării agricole, teh
nologiile cele mai valoroase, pe care
le experimentăm an de an în cîmpurile experimentale, precum și so
iuri și hibrizi de cea mai mare va
loare biologică, la care am obținut
producții foarte bune, record. O
atenție deosebită vom acorda reali
zării unei bune rotații . a culturilor,
precum și întreținerii corespunzătoa
re a prăsitoarelor, asigurînd execu
tarea prașilelor ori de cîte ori este
nevoie.

în sectorul zootehnic
Ne angajăm să depășim efectivele
planificate cu 14 la sută la bovine,
din care 10 Ia sută vaci și juninci,
cu 15 la sută la porcine, 25 la sută
la ovine, 13 la sută la păsări ouătoare și de carne și 40 la sută la
familiile de albine.
Totodată, acționăm ferm pentru a
spori producția medie de lapte Ia
5 500 litri pe vacă furajată, să li
vrăm tineretul bovin la îngrășat la

peste 400 kg fiecare, iar puii de
carne la 1,5 kg, să realizăm in me
die 280 bucăți ouă pe găină ouătoare.
în acest scop, vom acorda toată
atenția îngrijirii animalelor și vom
face eforturi deosebite pentru creș
terea producției de furaje, astfel
incit să asigurăm întregul necesar
de nutrețuri, în cantitățile și struc
tura stabilită. Un accent deosebit
vom pune pe extinderea culturilor
de leguminoase perene, acestea urmînd să ocupe 80 la sută din supra
fața destinată bazei furajere, pe în
ființarea și buna întreținere a cul
turilor duble și succesive de nutreț,
de la care vom obține întreaga can
titate de suculente de care avem ne
voie, pe folosirea largă a metodelor
de preparare și înnobilare a furaje
lor înainte de administrare.
Ținînd seama de experiența dobîndită de unitatea noastră, chemăm
toate unitățile agricole cooperatiste
din țară să aplice pe scară cit mai
largă procedeele folosite de noi de
ani de zile pentru creșterea valorii
nutritive și a conținutului în pro
teină a nutrețurilor de volum, ca
și a altor resurse furajere (amonizarea, drojduirea, melasarea, sarămurarea, tratarea cu uree sau hidroxid de sodiu, folosirea lactosilului
și a laptelui din șrot de soia etc.),
care au contribuit în mare măsură
la obținerea de rezultate bune în
sectorul creșterii animalelor.

Livrări la fondul de stat
Pe baza creșterii producțiilor medii
vegetale și animale, precum și a
efectivelor, vom livra suplimentar
la fondul de stat următoarele can
tități de produse :

Produsul

U.M.

Griu
Orz
Soia
Floarea-soarelui
Porumb boabe
Carne — total
Lapte vacă
Lină
Ouă
Pește
Gogoși mătase

tone
tone
tone
tone
tone
tona
hi
kg
mii buc.
tone
tone

în sectoarele
activităților industriale
și prestărilor de servicii
Prin dezvoltarea și diversificarea
activităților de prelucrare a produ
selor și subproduselor agricole, prin
valorificarea altor materii prime
locale, atelierele și secțiile de mică
industrie, artizanat și prestări de
servicii vor realiza o producție-marfă In valoare de peste 375 milioane
lei, cu o depășire de 5 la sută a
prevederilor de plan.

Creșterea
eficienței economice
Aplicînd cu fermitate în practică
principiile autocopducerii și autogestiunii economico-financiare, vom
realiza o producție globală de 800
milioane lei și o producție netă de
340 milioane lei.
Pe seama creșterii producțiilor și
reducerii cu 10 la sută a cheltuieli
lor materiale planificate, vom obți
ne 88 milioane lei beneficii peste
plan.
Acționînd in continuare pentru în
tărirea proprietății cooperatiste, in
clusiv prin participarea cooperatori
lor și celorlalți oameni ai muncii,
cu părți sociale, la fondul de dez
voltare economică al cooperativei
agricole, un număr de 1 600 coope
ratori vor beneficia de concedii anu
ale plătite, iar 150 vor fi trimiși
gratuit la odihnă și tratament în
stațiuni balneoclimaterice.
★

în centrul, atenției noastre vor sta
Întărirea, in continuare, a democra
ției cooperatiste, creșterea rolului
adunării generale și al adunărilor pe
ferme, antrenarea largă a cooperato
rilor, în calitate de proprietari, pro

Angajament

Procent
față de plan

2 270
2 000
300
440
1 900
233
372
542
632
15
2

139
142
118
145
141
115
120
110
120
181
133

ducători și beneficiari, la adoptarea
hotărîrilor care vizează problemele
de fond ale activității economice si
sociale din cooperativă, la înfăptui
rea întocmai a acestora.
Consiliul de conducere va desfă
șura. totodată, sub îndrumarea comi
tetului comunal de partid, o susți
nută activitate politico-organizatorică
pentru ridicarea pe o treaptă supe
rioară a conștiinței socialiste a coope
ratorilor, mecanizatorilor și celorlalți
oameni ai muncii din cooperativă,
întărirea spiritului de ordine, de dis
ciplină și răspundere al acestora. în
vederea îndeplinirii exemplare a
sarcinilor de plan și a angajamen
telor asumate.
Ne vom preocupa, de asemenea, de
ridicarea continuă a nivelului pre
gătirii profesionale al tuturor celor
ce lucrează în cooperativa agricolă,
prin învățămintul agrozootehnic de
masă, cursuri de calificare în me
serii necesare modernizării procesu
lui de producție, organizarea de
schimburi de experiență între for
mațiunile de muncă pentru genera
lizarea metodelor înaintate.
Consiliul de conducere va mobiliza,
în colaborare cu organizația U.T.C.
și organizațiile de masă, un număr
mai mare de cooperatori pentru a
participa la manifestările Festivalului
național „Cintarea României" și Ia
z competiția sportivă „Daciada".
Animați de un puternic spirit
revoluționar și de dăruire patriotică,
sintem ferm hotăriți să răspundem
prin fapte de muncă grijii statornice
a partidului și statului nostru pentru
dezvoltarea agriculturii, a satului
românesc, angajîndu-ne plenar în
efortul întregului popor pentru îna
intarea impetuoasă a patriei pe drumijl făuririi societății socialiste
multilateral dezvoltate, pe noi trepte
de bunăstare, progres și civilizație.

ADUNAREA GENERALĂ A COOPERATIVEI AGRICOLE
DE PRODUCȚIE SCORNICEȘTI, JUDEȚUL OLT

XI. în domeniul educației
politice, culturii socialiste
și al creației
tehnico-științifice
întreaga activitate politică, ideo
logică și cultural-educativă va fi
subordonată cunoașterii și însușirii
temeinice, de către toți oamenii
muncii, a tezelor, ideilor și orientă
rilor cuprinse in magistrala Expu
nere a tovarășului Nicolae Ceaușescu
Ia ședința comună a Plenarei Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, a organismelor demo
cratice și organizațiilor de masă și
obștești din noiembrie 1988. in ve
derea ridicării permanente a conști
inței socialiste revoluționare a ma
selor.
în cadrul celei de-a VIII-a ediții
a Festivalului național
„Cintarea
României" se va acționa pentru di
namizarea activității centrelor de
creație și cultură, pentru îmbunătă
țirea conținutului manifestărilor or
ganizate și creșterea contribuției
acestora la
realizarea
sarcinilor
economico-sociale ale județului.
Mărețele obiective pe care le avem
de realizat in acest an și întregul
cincinal pun în
fata
consiliului
popular județean necesitatea mutării
centrului de greutate al muncii in
unități, comune și orașe, pentru a
aduce o contribuție sporită la rea
lizarea sarcinilor prevăzute în pla
nuri și programe.

21,00
21,15

21.30
21.50

lului conducător al partidului în
societate. Documentar (color)
Economia românească în „Epoca
Nicolae Ceaușescu44 (color)
înalta răspundere patriotică, revo
luționară
a tineretului
pentru
viitorul României (color). „Epoca
Nicolae Ceaușescu44 — tinerețe eroi
că revoluționară
Constructorii. Documentar (color).
Producție a Studioului .de film TV
Telejurnal

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 25 ianuarie (ora 20) — 28

Vom acționa cu fermitate pentru
îmbunătățirea continuă a stilului și
metodelor de muncă ale organelor
și conducerilor unităților subordona
te, pentru a imprima întregii acti
vități a consiliilor populare din ju
deț un suflu nou. dinamizator, spirit
revoluționar.
Vom acționa pentru buna funcțio
nare a cadrului democratic, pentru
situarea primarilor. vicepreședinți
lor. deputaților și delegaților sătești
in fruntea tuturor acțiunilor cetățe
nești. economice, sociale și gospo
dărești. pentru aplicarea neabătută
a hotărîrilor de partid și legilor sta
tului.
Mobilizați de insuflețitoarele în
demnuri. teze și idei cuprinse în
magistrala Expunere a tovarășului
Nicolae Ceaușescu la marele forum
al democrației noastre socialiste, de
înaltul exemplu de devotament și
abnegație revoluționară al genialu
lui conducător al partidului și sta
tului. oamenii muncii, toți, cetățenii
județului Botoșani vor acționa cu
fermitate revoluționară pentru în
făptuirea angajamentelor asumate,
pentru realizarea exemplară a tu
turor obiectivelor ce le revin din
hotărîrile Congresului al XIII-Iea și
Conferinței Naționale ale partidului,
întîmpinind marile evenimente ale
acestui an. Congresul al XIV-lea al
partidului și a 45-a aniversare a re
voluției de eliberare socială și na
țională. antifascistă și antiimperialistă, cu cele mai bune rezultate.
ianuarie (ora 20). în țară : Vremea va
fi relativ caldă, dar în general închisă.
Cu totul izolat sînt posibile precipitații
slabe sub formă de burni>ță, ploaie, lapoviță sau ninsoare, mai ales in nor
dul și nord-estul țării. Vîntul va sufla
slab pînă la moderat, cu unele inten
sificări trecătoare in nord-est. și la
munte. Temperaturile maxime vor fi
cuprinse, în general, intre minus 2 și
plus 8 grade, iar cele minime intre mi
nus 8 și plus 2 grade, mai coborîte in
depresiuni. Se va semnala ceață, În
deosebi în centrul țării. în București :
Vremea va fi relativ caldă, dar în ge
neral închisă. Sînt condiții reduse de
precipitații slabe mixte (ploaie, lapoviță sau ninsoare). Temperaturile maxi
me vor fi cuprinse intre plus un grad și
plus 5 grade, cele minime Intre: minus
6 și minus 2 grade. Dimineața, condi
ții de ceață.

TELEGRAMA ADRESATĂ

Tovarășului MIHAIE GORBACIOV.

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU,

Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice,
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

secretar general al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste România,
comandantul suprem al forțelor armate,

de participanții la plenara Consiliului Politic
Superior al Armatei cu activul
Marți, 24 ianuarie ă.c., a avut loc
plenara Consiliului Politic Superior
al Armatei cu activul, care a ana
lizat, în spiritul tezelor, ideilor
și orientărilor cuprinse in ma
gistrala Expunere a tovarășului
Nicolae Ceaușescu la înaltul forum
democratic din noiembrie 1988. a sar
cinilor trasate cu prilejul consfătui
rilor de lucru de la C.C. al P.C.R.
și la ședințele Comitetului Politic
Executiv, activitatea desfășurată de
organele și organizațiile de partid

din armată pentru îndeplinirea hotăririlor Congresului al XIII-Iea și
Conferinței Naționale ale partidului,
a prevederilor Directivei comandan
tului suprem.
într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, participanții Ia plenară au
adresat o telegramă tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. comandant suprem al forțelor
noastre armate, în care se spune :

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Participanții Ia plenara Consiliului Politic Superior al Armatei cu acti
vul, întrunită în aceste zile de aleasă sărbătoare, de puternic avînt revolu
ționar și vibrantă angajare patriotică, sub semnul generoaselor idei, teze
și orientări cuprinse in magistrala dumneavoastră Expunere la marele forum
al democrației muncitorești-revoluționare din 28 noiembrie 1988 — document
programatic de excepțională valoare pentru înfăptuirea neabătută a Pro
gramului partidului —, exprimă, și cu acest prilej, sentimente de nețărmu
rită recunoștință,, de adîncă stimă și prețuire față de dumneavoastră, mult
iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, strălucit ctitor al României
socialiste moderne, creatorul vizionar al politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru, proeminentă personalitate a vieții politice mondiale,
luptător neobosit pentru pace, colaborare și progres in lume.
Aducindu-vă un fierbinte omagiu, alături de întreaga națiune română,
cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere și implinirii a peste
55 de ani de eroică activitate revoluționară, comuniștii și uteciștii, perso
nalul armatei, prin glasul participanților la plenară, au reliefat, cu legitimă
mindrie patriotică, uriașele transformări produse în Epoca de aur a istoriei
naționale, inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, vasta dumnea
voastră operă social-politică pătrunsă de un profund spirit dialectic, novator,
energia inepuizabilă și dăruirea exemplară cu care militați pentru binele și
prosperitatea poporului, pentru asigurarea independenței și suveranității
patriei.
Omagiem, totodată, cu sentimente de aleasă stimă, adincă prețuire și
respectuoasă considerație, eroica viață și îndelungata activitate revoluționară
ale tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, ilustru om politic
și savant de reputație mondială, contribuția sa remarcabilă la elaborarea
și înfăptuirea planurilor și programelor de dezvoltare eeonomico-sociaiă a
țării, la înflorirea permanentă a științei, invățămintului și culturii româ
nești, Ia înscrierea lor in circuitul de valori al umanității.
Puternic stimulați de insuflețitoarele orientări și obiective trasate de
â dumneavoastră prin strălucita Expunere Ia reprezentativul forum democra
tic din noiembrie 1988, participanții la plenară au analizat cu inaltă răspun
dere comunistă. în spirit critic și autocritic, activitatea desfășurată de orga
nele și organizațiile de partid din armată pentru îndeplinirea hotăririlor
Congresului al XIII-Iea și Conferinței Naționale ale partidului, a preve
derilor Directivei comandantului suprem, âdoptind măsuri concrete in ve
derea perfecționării continue a căilor și modalităților de acțiune pentru
transpunerea fermă în viață a sarcinilor ce ne revin din acest document
politic de referință pentru prezentul și viitorul națiunii noastre socialiste.
Participanții la plenară, insușindu-și pe deplin indicațiile date de dum
neavoastră privind perfecționarea activității de conducere, îmbunătățirea
stilului de muncă, dau glas voinței lor ferme de a milita. în continuare,
pentru așezarea statornică Ia baza întregii activități din armată a princi
piilor științifice ale partidului nostru privind organizarea riguroasă a înde
plinirii ireproșabile a hotărîrilor de partid și legilor țării, creșterii calității
și eficientei activității de control și îndrumare, înfăptuirii exemplare a pre
vederilor Directivei comandantului suprem.
Plenara Consiliului Politic Superior al Armatei cu activul dă o inaltă
apreciere prodigioasei opere social-poiitice, preocupării permanente ce o
manifestați pentru călirea politico-ideologică a oamenilor muncii din țara
noastră, educării lor în spiritul dragostei față de patrie, partid și popor,
de idealurile nobile ale socialismului și comunismului.
în spiritul orientărilor trasate de dumneavoastră, al Programului ideo
logic al partidului, organele și organizațiile de partid și ale U.T.C. vor ac
ționa neobosit pentru ridicarea nivelului teoretic și a caracterului formativeducativ al invătămintului politico-ideologic și de științe sociale, a între
gului invătămint militar, valorificarea celor mai noi cuceriri ale științei și
tehnicii, ale cunoașterii umane in general, pentru afirmarea plenară a ar
matei ca înaltă școală de educație politică, patriotică și revoluționară a
tinerei generații.
în întreaga noastră activitate vom cultiva constant nobilul simțămint
al dragostei de patrie prin sădirea mîndriei și recunoștinței față de trecutul
glorios de luptă și jertfă al poporului nostru, fată de grandioasele izbinzi
din anii socialismului și îndeosebi din „Epoca Nicolae Ceaușescu", care au
dat o nouă înfățișare străvechiului plai românesc, prin reliefarea strălu
citelor perspective ale României, a viitorului ei comunist.
Participanții Ia plenară exprimă hotărirea lor nestrămutată de a între
prinde toate măsurile pentru organizarea superioară a muncii și producției,
folosirea la indici superiori a timpului și utilajelor în scopul îndeplinirii
ritmice, de calitate și la termenele stabilite a tuturor misiunilor încredin
țate în economia națională.
Animați de cele mai vii sentimente de prețuire și aleasă considerație
pentru neobosita activitate ce o desfășurați în scopul promovării unei politici
externe dinamice, constructive, angajante, ce a adus tării noastre un bine
meritat prestigiu internațional, participanții la plenara Consiliului Politic
Superior al Armatei cu activul iși exprimă totala adeziune Ia obiectivele
politicii internaționale ale României socialiste, la noile inițiative și demer
suri realiste întreprinse de dumneavoastră pentru soluționarea constructivă
a marilor probleme ce confruntă contemporaneitatea, anga.iindu-se să facă
totul pentru promovarea idealurilor de pace, prietenie și colaborare ale
poporului.
Vă rugăm respectuos să primiți, mult iubite și stimate tovarășe secretar
general al partidului, in semn de profund omagiu, angajamentul nostru
solemn că vom acționa cu toată fermitatea pentru creșterea permanentă a
capacității combative a armatei, astfel incit să întimpinăm cea de-a 45-a
aniversare a victoriei revoluției din August 1944 și Congresul al XIV-lea
al partidului cu succese de prestigiu in toate domeniile, fiind gata în orice
moment ca, la ordinul patriei, ai dumneavoastră, tovarășe comandant su
prem, să apărăm. împreună cu întregul popor, scumpa noastră patrie, Re
publica Socialistă România.
Acum, în preajma aniversării zilei dumneavoastră de naștere și a în
delungatei activități revoluționare, sărbătoare luminoasă și dragă a între
gului popor, alăturăm înaltului onor ostășesc pe care vi-I prezentăm, cu
profund devotament și nețărmurit respect, cele mai calde urări de sănătate
deplină, nesecată putere de muncă, tinerețe veșnică, pentru a conduce și
mai departe, cu aceeași cutezanță, clarviziune și înțelepciune, destinele pa
triei noastre socialiste, libere, suverane și independente.
Să trăiți intru muiți ani, tovarășe comandant suprem !

PARTICIPANȚII LA PLENARA CONSILIULUI POLITIC
SUPERIOR AL ARMATEI CU ACTIVUL

SUCEAVA

A început să producă fabrica de rulmenți
Tntr-o telegramă adresată to
varășului NICOLAE CEAUSESCU,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România de Comi
tetul județean Suceava al P.C.R. se
raportează că in ziua de 24 ianuarie
1989 s-a pus in funcțiune prima
capacitate de 6 milioane rulmenți
la întreprinderea de profil din mu
nicipiul Suceava.
Oamenii muncii suceveni, se men
ționează în telegramă, angajați cu
întreaga lor capacitate creatoare

in
înfăptuirea
programului
de
muncă și acțiune revoluționară pe
care-1 prezintă tezele pentru Con
gresul ai XIV-lea. sint hotăriți să
intimpine cu rezultate deosebite ma
rele forum al partidului, precum și
cea de-a 45-a aniversare a victoriei
revoluției de eliberare socială și na
țională. antifascistă si antiimperialistă. să obțină in cel de-al patrulea
an al cincinalului cele mai bune re
zultate in industrie, agricultură,
investiții. în toate domeniile vieții
economico-sociale.
(Agerpres)

IAȘI : Ample lucrări de gospodărire
și înfrumusețare
Locuitorii din județul Iași, antre
nați de către consiliile populare
prin deputății lor. reușesc ca an
de an să realizeze un mare volum
de lucrări gospodărești-edilitare și
de înfrumusețare a localităților. In
1988. bilanțul acestei activități pa
triotice se ridică la 2 273 miliarde
lei. S-au construit obiective social-culturale de larg interes, s-au
repatat numeroase străzi și tro
tuare. s-au plantat mii de arbori
și arbuști, pomi fructiferi, s-au în
treținut, prin luarea in ingrijire
permanentă de către întreprinderi
și instituții, școli și facultăți, toate
parcurile, spațiile verzi și locurile
dintre blocuri ce urmează să fie
amenajate. In același timp, s-au
făcut împrejmuiri din garduri vii
și s-au amenajat terenuri noi de

sport și locuri de joacă pentru
copii. Un bilanț bogat s-a înregis
trat prin muncă patriotică și la co
lectarea și readucerea în circuitul
productiv a materialelor refolosibile. Cu ajutorul cetățenilor au
fost colectate șl predate anul tre
cut întreprinderii județene de spe
cialitate peste 1 000 tone de me
tale. 700 tone textile. 600 tone hirtie și cartoane, peste un milion sti
cle și borcane.
Aceste frumoase realizări, discu
tate in cadrul sesiunilor consiliilor
populare ce au Ioc in prezent, se
constituie ca un imbold pentru ca
in 1989 să se stabilească noi pro
grame gospodărești și ie înfrumu
sețare. garanție sigură pentru un
bilanț și ■ mai bogat. (Manole
Corcaci).

MOSCOVA

‘

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Con»
siliului de Stat, al poporului român și al meu personal, vă exprim dumnea
voastră. Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice,
Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., comuniștilor, tuturor oamenilor
muncii sovietici profunda noastră compasiune și solidaritate în aceste împre
jurări de grea încercare, provocate de însemnatele pierderi umane și ma
teriale în urma noului seism care a avut loc în ziua de 23 ianuarie 1989 in
R.S.S. Tadiikă.
Transmitem familiilor îndoliate sentimentele noastre de profundă com
pasiune.

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

Doamnei CORAZON AQUINO
Președintele Republicii Filipine

MANILA
Cu prilejul zilei dumneavoastră de naștere, vă adresez calde felicitări și
cele mai bune urări de sănătate și fericire personală.
Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că raporturile
de prietenie existente intre țările noastre vor cunoaște și în viitor un curs
ascendent, in interesul popoarelor român și filipinez, al cauzei păcii și Înțe
legerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc foarte mult pentru mesajul de felicitare adresat cu prile
jul alegerii mele în funcția de președinte al Republicii Islamice Pakistan.
Ați fost deosebit de amabil să-mi transmiteți urările dumneavoastră pe
care le apreciez profund.
Este o mare onoare de a fi fost învestit in această funcție de voința
supremă a poporului pakistanez.
Voi face totul pentru a-mi servi poporul și pentru a promova și susține
din toate puterile mele procesul de democratizare a țării. Este totodată do
rința mea fierbinte de a asigura promovarea continuă a relațiilor de cordială
prietenie care există intre cele două țări ale noastre.
Vă doresc multă sănătate, fericire și viață îndelungată.
Cu salutări, al dumneavoastră sincer.

GHULAM ISHAQ KHAN
Președintele Republicii Islamice Pakistan

TELEGRAME EXTERNE
Procesul de dezarmare

trebuie continuat

fără nici o întrerupere
• R.D. Germană va reduce efectivele forțelor sale
armate unilateral și independent de negocierile în curs
Declarația lui
BERLIN 24 (Agerpres). — R. D.
Germană va reduce efectivele forțe
lor sale armate, unilateral si inde
pendent de negocierile in curs, cu
10 000 de oameni, iar cheltuielile
pentru apărare cu 10 la sută pînă la
sfirșitul anului 1990 — a declarat
Erich Honecker, președintele Consi
liului de Stat al R.D. Germane, la un
dineu oferit în cinstea premierului
suedez aflat in vizită in R.D.G., rela
tează agenția A.D.N. Această reduce
re se va concretiza în tjesființarea a
șase regimente de tancuri, transfor
marea în scopuri civile a 600 de
tancuri și scoaterea din uz a unei
escadrile de 50 de avioane.
Reducerea
forțelor armate și a
armamentului convențional — a spus
Erich Honecker — constituie încă o

Erich

Honecker

contribuție constructivă a R.D.G. la
procesul de dezarmare, care trebuie
continuat fără nici o întrerupere. Ca
stat aflat la linia de frontieră dintre
cele două mari organizații militare
opuse — Tratatul de la Varșovia și
N.A.T.O. — R.D.G. dorește ca armele
nucleare tactice cu baza în Europa
să fie incluse in procesul de dezar
mare și să fie interzisă modernizarea
lor — a adăugat vorbitorul. Declarind că țara sa susține toate iniția
tivele menite să elimine orice con
fruntare militară și să întărească
stabilitatea și incrăderea. vorbitorul
a reafirmat sprijinul R.D.G. pentru
crearea de zone libere de arma nu
cleară în nordul .Europei. în Balcani
și in alte regiuni.

ORIENTUL MIJLOCIU
Noi luări de poziție în sprijinul convocării unei conferințe
internaționale de pace
BAGDAD 24 (Agerpres). — Singura
cale spre o pace justă și durabilă în
Orientul
Mijlociu este convocarea
unei conferințe internaționale la care
să participe cu drepturi
egale și
Organizația pentru Eliberarea Pales
tinei, a reafirmat președintele Comi
tetului Executiv al O.E.P., Yasser
Arafat, intr-un interviu citat de
agenția A.D.N. O.E.P.. a spus el. res
pinge orice propuneri privind acor
darea autonomiei palestinienilor sub
control israelian. Liderul O.E.P. a re
levat că propunerile făcute în această
direcție de ministrul apărării israe
lian, Y. Rabin, nu vizează decit înă
bușirea revoltei palestiniene din te
ritoriile ocupate.

CAIRO 24 (Agerpres). — Egiptul
și Somalia se pronunță pentru con
vocarea unei conferințe internațio
nale de pace asupra Orientului Mij
lociu. se arată in comunicatul egipteano-somalez dat publicității la
Cairo in incheierea vizitei președin
telui Somaliei. Mohammad
Siad
Barre, in Egipt. Părțile, arată do
cumentul. sprijină lupta poporului
palestinian pentru Înfăptuirea drep
turilor lui legitime. Se exprimă, de
asemenea, dorința găsirii unor so
luții general acceptabile principale
lor probleme regionale și interna
ționale.

Convocarea Congresului P.C. Brazilian
BRASILIA 24 (Agerpres). — La
Sao Paulo a avut loc plenara C.C. al
P. C. Brazilian, care a stabilit con
vocarea celui de-al IX-lea Congres
al partidului in prima jumătate a
anului 1990. Au fost discutate, de asemenea. sarcinile comuniștilor *n
cadrul campaniei electorale pentru

alegerile prezidențiale. Plenara a
hotărit ca din partea P. C. Brazilian
să candideze pentru funcția de pre
ședinte Roberto Freire, secretar ge
neral adjunct al P. C. Brazilian, li
derul fracțiunii parlamentare a
partidului.
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AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT:

TIRG INTERNATIONAL. IntreI prinderi și unități ale industriei
I republicane, cooperației meșteșugă
rești și micii industrii
din țara
• noastră participă la Tirgul interna
țional de mobilă de la Kdln, care
1 și-a deschis, marii, porțile. La
ediția 1989 a acestei manifestări
economice. Ia care participă firme
| de profil din numeroase țări ale
lumii, oferta românească cuprinde
| un variat sortiment de mobilier de
Concepție originală, realizat in
I diverse stiluri. Exponatele, prezen
tate in marea lor majoritate in
| premieră peste hotare, ilustrează
talentul și priceperea celor ce lu1 crează în această ramură cu îndelungată tradiție, potențialul și
I capacitatea industriei românești de
| a dezvolta în continuare exportul
de mobilă pe piața mondială.
|
ÎN CAPITALA PERULUI s-au

încheiat lucrările primului Congres
| al alianței forțelor democratice
| populare peruane „Stingă Unită",
consacrat întăririi unității de acI țiune. Au fost alese noile organe de
[ conducere, in funcția de președinte
a! Comitetului Executiv Național
I al „Stîngii Unite" fiind desemnat
| Jorge del Prado, secretarul gene^
ral al P. C. Peruan.
|
ANUNȚ. La sfirșitul acestei luni.

Marea Britanie va închide una
cele două baza militare

n

unde au fost amplasate rachete
nucleare de tip „Cruise" a anunțat
Ministerul Apărării al acestei țări.
Este yorba de baza militară Molesworth. din centrul Angliei, care
urmează să fie inchisă la 30 ianuarie, in conformitate cu acordul
sovieto-american privind elimina
rea rachetelor cu rază medie și
mai scurtă de acțiune.

LA MADRID au luat sfirșit
lucrările celui de-al 9-lea Congreș al partidului „Alianța Popu
lară".
Participanții au hotărit
schimbarea denumirii formațiunii
lor politice in „Partidul Popular".
Președinte al partidului a fost ales
Manuel Fraga Iribarne.
UN NOU CUTREMUR DE PAMINT a fost înregistrat marți in
Armenia —• informează agenția
T.A.S.S. Intensitatea seismului a
fost de 6 grade (pe șcara da 12
grade), epicentrul fiind situat la
nord-vest de Kirovakan. Acest
cutremur a fost anticipat da oa
menii de știință — a declarat Serghei Grigorian, directorul Institutulul de cercetări geologice din
Armenia, intr-un interviu acordat
corespondentului T.A.S.S. Populația a fost prevenită și au fost
luata măsuri da evitare a urmărilor calamității.
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In preajma împlinirii a doi ani de la publicarea
Declarației comune
a tovarășului Nicolae Ceausescu si a tovarășului Kenji Miyamoto

Grăitoare expresie a înalte^ știme și aprecieri de care se bucură
in lume personalitatea proeminentă a conducătorului partidului

Evoluția
evenimentelor și viata
insăși demonstrează vitalitatea, va
labilitatea și semnificația deosebită
a Declarației comune a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, și a
tovarășului Kenji Miyamoto, pre
ședintele Comitetului Central al
Partidului Comunist Japonez, publi
cată la 30 aprilie 1987, care cuprin
de următoarele cinci probleme im
portante : pacea și eliminarea ar
melor nucleare și înfăptuirea dezar
mării, colaborarea dintre forțele iu
bitoare de pace și democrație, de

și statului nostru

ÎN NIGERIA A APĂRUT VOLUMUL:

„Președintele României, Nicolae EsMsesca, despre
rolul țărilor mici si mijlocii in mlărirea unității
de acțiune a tarilor in curs de dezvoltare"
LAGOS 24 (Agerpres). — Relevantă expresie a prestigiului și
prețuirii deosebite de care se b.ucură, pe diferite meridiane ale
globului, ilustra personalitate a președintelui României socialiste,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a înaltei aprecieri față de gindirea teo
retică și activitatea sa practică in direcția edificării unei lumi mai
drepte și mai bune, a identificării soluțiilor celor mai eficiente la
marile probleme ale lumii contemporane, în Nigeria a apărut, în limba
engleză, lucrarea „PREȘEDINTELE ROMÂNIEI, NICOLAE CEAUȘESCU,

DESPRE ROLUL ȚARILOR MICI SI MIJLOCII IN ÎNTĂRIREA UNITĂȚII
DE ACȚIUNE A ȚARILOR IN CURS DE DEZVOLTARE”. Volumul, am

plă culegere de texte din rapoarte, expuneri, cuvîntări, interviuri,
mesaje ale conducătorului partidului și statului nostru, a fost tipărit
in editura „Academy Press” din Lagos.
Editată în condiții de aleasă ținută grafică, lucrarea se deschide
cu portretul color a| președintelui Nicolae Ceaușescu. Pe coperta in
terioară se prezintă date biografice ale conducătorului partidului și
statului nostru.

In prefața volumului, semnată de
redactorul-șef al revistei „News
watch", laureat al distincției acor
date în 1987 celui mai bun redac
tor internațional al anului, Ray
Ekpu, se evidențiază : Președintele
Republicii
Socialiste
România,
Nicolae Ceaușescu, este, în mod
evident, unul dintre remarcabilii
conducători ai lumii contemporane.
Gindirea sa novatoare și. ceea ce
este foarte important, activitatea
practică inspirată de aceasta poar
tă amprenta clară a unei persona
lități politice care și-a dedicat via
ta afirmării și întăririi indepen
denței și suveranității patriei sale,
dezvoltării dinamice a României.
Sub conducerea sa. România a
depășit, într-o perioadă istorică
scurtă, moștenirea grea cu care a
pornit pe noul său drum și a
înaintat rapid pe calea moderniză
rii, astfel incit, in prezent, se află
în pragul trecerii la un nou stadiu
economic — acela de țară socialistă
mediu dezvoltată. Creșterea econo
mică susținută, ca fundament al
parcurgerii unei etape calitativ in
tensive — România înregistrează
unul dintre cele mâi înalte ritmuri
de creștere in producția industrială
țâ agricolă, in dezvoltarea științei
— s-a produs după 1965. perioadă
tfenumită de poporul
*
român „Epoca
Nicolae Ceaușescu".
în opera președintelui
Nicolae Ceaușescu — și aceste idei
se regăsesc în lucrarea de față —
se pune un accent deosebit pe
participarea tuturor statelor, pe
bază de egalitate, la negocierile
pentru dezarmare, pe rolul țărilor
in curs de dezvoltare, nealiniate,
mici și mijlocii în rezolvarea echi
tabilă a problemelor de interes glo
bal. in construirea lumii de mîine,
a păcii și colaborării.
Ideile valoroase ale șefului sta
tului român relevate de acest vo
lum constituie o sursă de inspirație
și pentru alți conducători de stat,
in special pentru cei ai țărilor mici
și mijlocii, nealiniate și in curs de
dezvoltare — se relevă în încheie
rea prefeței.
Sintezele strălucite ale președin
telui Nicolae Ceaușescu asupra
proceselor social-politice contem
porane, concluziile care conduc la
închegarea unei teorii coerente
asupra
dezvoltării contemporane
oferă răspunsuri clare, viabile, la
marile probleme care frămintă
omenirea — se arată in studiul in
troductiv al volumului. Sintem in
prezenta unei personalități politice
de excepție, a unui om de stat de
talie mondială, autor al unei con
cepții originale și atotcuprinzătoare
de politică externă. Intr-o abordare
de ansamblu, complexă și multila
terală, lucrările teoretice, expu
nerile,
cuvîntările,
declarațiile,
interviurile
și
celelalte
luări
de
poziție
ale
președintelui
Nicolae Ceaușescu relevă cu maxi
mă limpezime factorii care impun
necesitatea democratizării raportu
rilor dintre state și facilitează
înaintarea graduală către acest
obiectiv de însemnătate vitală pen
tru toate națiunile.
Neobosita și remarcabila activi
tate desfășurată de președintele
Nicolae Ceaușescu pe plan interna
țional, dialogul fecund cu alți con
ducători de stat. inițiativele și
demersurile de mare valoare ale
șefului statului român pe arena
mondială — se relevă in continuare
in studiu — dovedesc cu forța con
vingătoare a faptelor capacitatea
unei țări din categoria celor mici
și mijlocii de a-și face auzit glasul
și de a contribui de o manieră
concretă la întărirea respectului
față de normele dreptului interna
țional, la crearea acelui cadru
propice afirmării depline și egale
a tuturor statelor, participării lor
active la rezolvarea tuturor proble
melor de care depind progresul,
pacea și securitatea tuturor națiu
nilor;
■ 1
Prin acest volum — se subli
niază in studiul introductiv — ci
titorul are prilejul de a lua cunoș
tință nemijlocit de considerentele,
pozițiile și aprecierile valoroase ale
unui eminent om de stat in legă
tură cu rolul important ce revine
țărilor mici și mijlocii, nealiniate
și în curs de dezvoltare, nenu
cleare, in rezolvarea în chip nou,
democratic, a marilor probleme
ale lumii contemporane, in edifi
carea unei noi ordini politice și
economice, internaționale. Acționînd unite, in strinsă conlucrare
și solidaritate, popoarele, toate
forțele înaintate ale contempora
neității pot și trebuie să asigure
triumful unei politici noi pe plan
mondial, soluționarea nouă, justă.

democratică și echitabilă a marilor
probleme ale lumii în care trăim.
Acesta
este
mesajul lumi
nos. străbătut de un vibrant și
autentic umanism, pe care gîn
direa politică și acțiunea prac
tică ale președintelui României,
Nicolae Ceaușescu, il proiectează
în lume și care a adus țării sale
și strălucitului ei conducător un
inalt prestigiu internațional, stima,
prețuirea și respectul tuturor ce
lorlalte națiuni de pe planeta
noastră — se evidențiază in în
cheierea studiului introductiv.
Festivitatea de lansare a volu
mului „PREȘEDINTELE ROMÂ
NIEI,
NICOLAE CEAUȘESCU,
DESPRE ROLUL ȚARILOR MICI
ȘI MIJLOCII IN
ÎNTĂRIREA
UNITĂȚII DE ACȚIUNE A TA
RILOR ÎN CURS DE DEZVOL
TARE" s-a desfășurat la Institu
tul nigerian de relații internațio
nale. Au luat parte personalități
politice și guvernamentale, diplo
mat!, oameni de afaceri, de cultură
și artă, membri ai conducerii unor
mijloace de informare în masă, co
respondenți de presă, televiziune
și radio, un numeros public.
Printre oamenii • de stat cu
înalte responsabilități din lume,
președintele Nicolae Ceaușescu se
distinge in mod depșebit atit prin
gindirea sa novatoare, îndrăzneață,
cit și prin dinamismul acțiunilor
sale — a relevat în intervenția sa
Dayo Alao, redactor-șef al revistei
„Times International", realizatorul
lucrării. Studierea aprofundată a
cuvintărilor și scrierilor eminentu
lui conducător al statului român ne
oferă posibilitatea să înțelegem
foarte bine necesitatea înlăturării
dezechilibrelor și tensiunilor din
viața mondială și realizării unei
noi calități a raporturilor dintre
state, care să reprezinte începutul
unei prietenii durabile între na
țiuni și al unui efort de coope
rare a popoarelor, indreptate spre
o lume nouă, a armoniei și înțele
gerii reciproce.
De cind se află Ia cirma Româ
niei. președintele Nicolae Ceaușescu
a imprimat politicii externe și în
tregii activități a tării sale noi di
mensiuni, un dinamism fără pre
cedent și perspective largi, asigurind prezenței active și construc
tive a României pe arena interna
țională un recunoscut prestigiu.
Profunda principialitate, străină
oricărei atitudini
conjuncturale,
abordarea dialectică, multilaterală
a realităților, clarviziunea politică,
strins impletită cu concepția opti
mistă, revoluționară asupra eveni
mentelor, spiritul novator, diame
tral opus pozițiilor dogmatice și
Învechite — toate aceste trăsături
specifice concepției președintelui
Nicolae Ceaușescu despre lume și
viață străbat ca un fir roșu orien
tările și principiile întregii poli
tici externe românești, conferindu-le forță și originalitate, viabi
litate și un larg ecou internațio
nal.
In Nigeria, pe continentul afri
can. pretutindeni in lume — a evi
dențiat vorbitorul — președintele
Nicolae Ceaușescu se bucură de
renumele unui om politic care pro
pune și promovează un nou mod
de gindire și abordare a marilor
probleme ale contemporaneității.
Președintele României a dat un
răspuns profund realist complexe
lor probleme legate de participarea
tuturor statelor la viața mondială,
de lichidarea decalajelor economi
ce dintre state și edificarea unei
noi ordini economice internațio
nale, de făurirea unei lumi mai
bune și mai drepte, fără arme și
fără războaie. La baza înfăptuirii
obiectivului păcii se află, in viziu
nea eminentului conducător al sta
tului român, adevărul — funda
mentat pe realitățile lumii con
temporane — că ea, ipacea. este
rezultanta luptei unite a tuturor
popoarelor, a tuturor statelor, in
clusiv a celor mici și mijlocii.
întreaga sa operă teoretică —
a subliniat in încheiere realiza
torul volumului — este străbătută
de încrederea în capacitatea po
poarelor de a-și determina propri
ile destine, de a influenta decisiv
evoluția umanității. Este, acesta,
un mod de gindire care întrunește
admirație și respect în rindul po
poarelor africane.
Gbenga Odusanya, editorul lu
crării.
a
spus :
Președintele
Nicolae Ceaușescu se dovedește a
fi acel om politic capabil să ofere
lumii un sistem de gindire și ac
țiune pe deplin original, în scopul
adoptării măsurilor corespunzătoa
re pentru rezolvarea marilor pro
bleme care confruntă în prezent
omenirea.

Calitățile de gînditor clarvăzător,
de
promotor
a
ceea ce e nou au
găsit în același
timp în personali
tatea președintelui
României o feri
cită îmbinare cu
cele ale omului de
acțiune, care des
fășoară o impre
sionantă activitate
politică.
Promo
varea constantă în
viața internaționa
lă a unui nou mod
de
abordare,
a
unui nou tip de
politică, de relații
internaționale, de
mocratice. bazate
pe principiile ega
lității și respectu
lui reciproc.
pe
dreptul
fiecărei
națiuni de a fi pe
deplin stăpînă pe
destinul său, fer
mitatea cu care
acționează pentru
reglementarea con
on the Role Played by the Small and
structivă. in spiri
MediutRSized Countries tn
tul păcii și progre
sului, a probleme
Strengthening the Unity of Action
lor vitale ale oof the Developing Countries
menirii, eforturile
și inițiativele sale
pentru soluționarea
politică, prin trata
tive, a tuturor pro
blemelor litigioa
te între toate țările lumii, fără
se, pentru unitatea și solidaritatea
deosebire de mărime, sistem poli
tuturor forțelor avansate în lupta
tic, economic și social, precum și
împotriva exploatării și asupririi
marile succese pe care România
naționale, pentru libertate, inde
le-a obținut în ultimii aproape 25
pendență, pentru pace conferă di
de ani in toate domeniile de ac
mensiuni fără echivalent activită
tivitate.
ții sale teoretice și practice.
La festivitate a luat cuvîntul. de
Volumul la a cărei lansare avem
asemenea, ambasadorul României
privilegiul să participăm — a sub
în capitala Nigeriei, Vasile Chivuliniat vorbitorul — oferă cititoru
lescu.
lui nigerian, tuturor celor inte
resați de probleme politice prile
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personalități de excepție, care are
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loare la fundamentarea teoretică a
LOCII ÎN ÎNTĂRIREA UNITĂȚII
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necesității creșterii rolului țărilor
mici și mijlocii in soluționarea ma
CURS DE ‘DEZVOLTARE" cuprin
de
opt capitole. Primul inse
rilor probleme din lumea contem
porană.
rează aprecieri privind marile
mutații și transformări revolu
Folosesc acest minunat prilej
ționare din epoca contemporană.
pentru a sublinia aportul de seamă
Se exprimă cu pregnanță ideea
al președintelui Nicolae Ceaușescu
imperativului unității și solidari
la ridicarea pe o treaptă calitativ
tății statelor mici și mijlocii, in
Superioară a relațiilor de priete
apărarea independenței naționale,
nie și colaborare româno-africane,
în.lupta
împotriva politicii de for
și, in acest cadru, a raporturilor
ță și dictat, a sferelor de influen
multilaterale româno-nigeriene. ro
ță, relevindu-se în mod deosebit
lul determinant în acest proces
solidaritatea României socialiste
avindu-1. fără îndoială, dialogul la
cu aceste state, cu țările și miș
cel mai inalt nivel.
cările de eliberare de pe continen
Ne face o deosebită plăcere că
tul
african.
această importantă lucrare politi
Un amplu spațiu este dedicat, în
că apare in preajma aniversării
următoarele
capitole, necesității
zilei de naștere a președintelui
creșterii rolului statelor mici și
Nicolae Ceaușescu. în numele ci
mijlocii în asigurarea unui nou
titorilor nigerieni, al editurii noas
curs în viața internațională.
tre. adresăm președintelui
Sint evidențiate aprecierile pre
Nicolae Ceaușescu urări de sănă
ședintelui Nicolae Ceaușescu cu
tate și fericire personală, de succes
privire la gravitatea problemelor
în eforturile consacrate păcii și în
economice, in primul rind ale ță
țelegerii, făuririi unei lumi mai
rilor în curs de dezvoltare, creș
bune și mai prospere.
terea decalajelor dintre țările bo
în Nigeria sint urmărite cu res
gate și cele sărace, care readuce
pect operele președintelui
in prim plan necesitatea soluționă
Nicolae Ceaușescu, demnitatea,
rii intr-un mod nou a problemei
realismul și creativitatea cu care
subdezvoltării.
promovează o nouă politică de so
Referiri la o altă cerință majoră
lidaritate internațională — a de
a vieții internaționale actuale, fă
clarat Alhaji Amoo, proprietarul
cute cu diverse prilejuri de pre
firmei ,,Shola Motors Ltd".
ședintele Nicolae Ceaușescu, sint
cuprinse in capitolul privind ne
Eminentul conducător al statului
cesitatea soluționării exclusiv prin
român s-a impus pe plan mondial
mijloace politjce, pașnice a con
ca o personalitate ce luptă cu
flictelor și diferendelor internațio
curaj pentru independența țării
nale, relevîndu-se poziția consec
sale, pentru o strînsă colaborareînventă a României în sprijinul re
tre state, constituind un exemplu
glementării prin tratative a tutu
pe care istoria vă ști să-1 apre
ror problemelor litigioase dintre
cieze la justa valoare.
state.
Președintele Nicolae Ceaușescu
Ultimul capitol al lucrării pre
se manifestă ca un militant fervent
zintă teze și idei de inaltă valoare
pentru o nouă ordine economică
teoretică
și practică privind im
și politică în lume, pentru parti
perativul creșterii rolului popoare
ciparea efectivă a tuturor statelor
lor în viața internațională, ca o
— indiferent de mărime, orinduiexigență a evoluției contemporane,
re social-politică sau putere mili
dreptul tuturor statelor la liber
tară — la soluționarea probleme
tate, independență, existență
de
lor dificile care confruntă ome
sine.,
stătătoare, necesitatea parti
nirea.
cipării active a statelor mici și
Analiza obiectivă, științifică pe
mijlocii la rezolvarea marilor pro
care șeful statului român o între
bleme ale lumii contemporane —
prinde prezintă adevărata imagine
componentă fundamentală a pro
a timpurilor noastre, dă răspunsuri
cesului democratizării vieții inter
adecvate marilor probleme ce con
naționale, Cerința sporirii rolului
fruntă omenirea, cere ca națiuni
și eficienței O.N.U. în soluționarea
le să conviețuiască fără războaie
echitabilă a problemelor interna
sau ciocniri singeroase, Întrevede
ționale, în interesul tuturor po
perspective mai bune pentru toți.
poarelor.
Sint, acestea, cîteva din rațiuni
Editarea
volumului
„P R Ele pentru care eforturile perma
SEDINTELE ROMÂNIEI,
nente depuse de președintele
NICOLAE CEAUȘESCU, DESPRE
Nicolae Ceaușescu în direcția reali
ROLUL ȚARILOR MICI ȘI MIJ
zării păcii mondiale și a unui vii
LOCII ÎN ÎNTĂRIREA UNITĂȚII
tor luminos al întregii omeniri sint
DE ACȚIUNE A ȚARILOR ÎN
urmărite cu profundă recunoștință
CȚIRS DE DEZVOLTARE" se con
și pe plan african — a evidențiat
stituie într-o mărturie a interesu
vorbitorul.
lui deosebit manifestat în Nigeria,
ca de altfel pe întreg continentul
în intervențiile lor. Bright Igbiafrican, față de personalitatea și
nedion, membru al consiliului de
activitatea dinamică ale președin
conducere al grupului de firme
telui Nicolae Ceaușescu, a înaltei
„Okada Air", A. A. Audu, membru
aprecieri de care se bucură politica
al consiliului de conducere al con
României de promovare a priete
cernului „Daily Times of Nigeria",
niei, colaborării și înțelegerii între
și alți vorbitori au pus în evi
națiuni, de solidaritate cu țările
dentă personalitatea tovarășului
mici, mijlocii și în curs de dezvol
Nicolae Ceaușescu, înaltul presti
tare, cu toate popoarele lumii, în
giu de care șeful statului român
lupta pentru salvgardarea păcii și
se bucură în întreaga lume pen
independenței, pentru progres și
tru activitatea sa neobosită de pro
civilizație.
movare a unor relații de echita-

zechilibrele in dezvoltarea econo
miei mondiale,
independența
și
securitatea popoarelor, mișcarea co
munistă internațională.
In Declarația comună din 1987 s-a
exprimat „hotărîrea. lor de a depune
eforturi susținute și de a face totul
pentru triumful cauzei supreme a
omenirii — preintimpinarea războiu
lui nuclear și lichidarea armelor nu
cleare" și s-a confirmat faptul că în
lupta pentru această cauză o impor
tanță hotăritoare o au Încercuirea
și izolarea forțelor care sint în fa

voarea armelor nucleare și susțin
concepția descurajării nucleare.
Împreună, cele două partide subli
niază importanta
hotăritoare
a
luptei
popoarelor pentru salvgar
darea omenirii de la pericolul dis
trugerii sale, faptul că lupta po
poarelor nu trebuie contrapusă pro
blemelor general-umane sau să fie
privită ca o chestiune secundară.
La împlinirea a doi ani de la pu
blicarea Declarației comune, cele
două partide reconfirmă hotărîrea
lor de a contribui activ la înfăp
tuirea acestei declarații.

Manifestări omagiale peste hotare cu prilejul
aniversării zilei de naștere și îndelungatei
activități revoluționare ale președintelui României
În numeroase țări ale lumii au loc manifestări cu prilejul aniver
sării zilei de naștere și a Îndelungatei activități revoluționare ale to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii Socialiste România.
în cadrul acestora sîht prezentate pe larg personalitatea proeminentă
a tovarășului Nicolae Ceaușescu de conducător politic patriot și revolu
ționar. concepția sa profund științifică și novatoare, aportul său deter
minant la fundamentarea teoretică și edificarea noii societăți în țara
noastră, activitatea strălucită și inițiativele pe plan internațional ale
șefului statului român în direcția promovării înțelegerii, colaborării și
dezarmării. în primul rind a dezarmării nucleare, instaurării unui climat
de pace și securitate în întreaga lume.

♦

BEIJING 24 (Agerpres). — La Bei
jing a avut loc o conferință de pre
să urmată de o intilnire tovărășeas
că, la care au participat Tian Zengpei, adjunct al ministrului afacerilor
externe, Huan Guoying, secretar ge
neral adjunct al Secției pentru re
lații externe a C.C. al P.C. Chinez,
Liu Depou, adjunct al ministrului
culturii. Li Qiang, președintele Aso
ciației de prietenie China—România,
Mei Yi, vicepreședinte al Asociației
de prietenie a poporului chinez cu
străinătatea, reprezentanți ai Minis
terului Comerțului Exterior și Rela
țiilor Economice, ai altor instituții
centrale și organizații economice,
oameni -de cultură și artă.
S-a evidențiat, cu acest pri
lej,
că
numele
președintelui
Nicolae Ceaușescu este organic legat
de înflorirea patriei noastre socia
liste, de marile realizări ale poporu
lui român, de abordarea originală și
cutezătoare a problematicii edifică
rii societății socialiste pe pămintul
României. Unitatea întregii națiuni in
jurul partidului, in frunte cu secre
tarul său general — s-a subliniat —
reprezintă valorificarea pe o treaptă
superioară a tradițiilor înaintate de
luptă ale. poporului român, chezășia
înaintării sigure spre culmile de
progres și civilizație ale socialismu
lui și comunismului.
Personalități chineze prezente la in
tilnire au dat o înaltă apreciere ope
rei teoretice și practice, de profund
conținut revoluționar, a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, care a redat po
porului român istoria sa națională,
reafirmînd cu tărie unitatea și inde
pendența sa, vocația de factor activ
al păcii, colaborării și înțelegerii în
lume.
Luind cuvîntul în cadrul unei alte
întâlniri prietenești, desfășurată sub
auspiciile Asociației de prietenie
China—România și Asociației de
prietenie a poporului chinez cu
străinătatea, Li Qiang, președintele
Asociației de prietenie China—Româ
nia, a exprimat satisfacția de a
sărbători, alături de poporul prie
ten român, aniversarea zilei de naș
tere și a îndelungatei activități re
voluționare
ale
tovarășului
Nicolae Ceaușescu.
Cu
acest
prilej,
tovarășului
Nicolae Ceaușescu i-au fost transmi
se calde urări de sănătate și viață
lungă, iar poporului român urări de
noi și strălucite realizări in opera de
construire a socialismului.
In capitala R.P. Shineze s-a des
fășurat, de asemenea, o gală a fil
mului românesc, dedicată evenimen
tului.- Evocind marile realizări obți
nute de poporul român in edificarea
socialismului, sub conducerea Parti
dului. Comunist Român, in frun
te cu secretarul său general,
Nicolae Ceaușescu, Chen Haosu,
adjunct al ministrului Radioteleviziunii și Cinematografiei chineze, a.
adresat conducătorului partidului și
statului nostru calde urări de sănă
tate, fericire și viață îndelungată,
iar poporului român — de mari
succese în opera de construire a
vieții noi pe pămintul României.

Nicolae Ceaușescu și președintele
Kenan Evren în dezvoltarea continuă
a relațiilor de prietenie și colaborare
dintre România și Turcia.
La vernisajul expoziției au parti
cipat Ilhan Askir, deputat în parla
mentul Turciei, Ekren Barisik, prima
rul orașului Bursa, alte persoane ofi
ciale, un numeros public.

ANKARA 24 (Agerpres). — Sub
genericul „Omagiu", in orașul Bursa
din Turcia a fost vernisată o expozi
ție de fotografii înfățișînd marile în
făptuiri obținute de poporul român
în dezvoltarea social-economică în
anii socialismului, îndeosebi în peri
oada inaugurată de Congresul al
IX-lea al P.C.R., de cînd la condu
cerea partidului și a țării se află to
varășul Nicolae Ceaușescu.
In alocuțiunile rostite cu acest pri
lej au fost subliniate transformările
fundamentale care au avut loc în
viața economică și socială a Româ
niei sub conducerea președintelui
Nicolae Ceaușescu, realizările de sea
mă obținute in dezvoltarea științei,
culturii, învățămintului, în ridicarea
nivelului de trai material și spiritual
al poporului român. S-a subliniat că,
intr-o perioadă de timp scurtă, Româ
nia i-a transformat într-o țară industrial-agrară cu o industrie moder
nă și o agricultură în plin progres.
Guvernatorul provinciei Bursa, Er
dogan Sahinoțjlu, a reliefat con
tribuția deosebită a președintelui
Nicolae Ceaușescu la soluționarea
problemelor majore ale vieții inter
naționale. A fost subliniat, de ase
menea, rolul determinant pe care
l-au avut întâlnirile, convorbirile
și înțelegerile dintre președintele

VLAN BATOR 24 (Agerpres). — O
adunare omagială a avut loc la sediul
Federației organizațiilor mongole
pentru pace și prietenie. A fost re
levată, cu acest prilej, contribuția de
finitorie a secretarului general al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la
edificarea României socialiste moder
ne. Aprecieri elogioase au fost făcu
te, de asemenea, la adresa apor
tului inestimabil al tovarășei Elena
Ceaușescu la dezvoltarea științei, în
vățămintului și culturii în țara
noastră.
A fost subliniată legătura dialecti
că dintre politica internă a statului
nostru de făurire a unei vieți noi,
libere și independente pentru poporul
român și politica externă a Româ
niei socialiste, care promovează, pe
baza concepției clarvăzătoare a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, o nouă
gindire, o abordare realistă, demo
cratică, umanistă a problemelor inter
naționale.
Tot în capitala R.P. Mongole a fost
organizată o expoziție de carte socialpolitică românească, la loc de frunte
figurină opere ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu. Manifestarea a
prilejuit o trecere in revistă a succe
selor dobindite de poporul român în

PRAGA 24 (Agerpres). — In sălile
Centrului cultural din orașul ceho
slovac Havliăkuv Brod, a fost inau
gurată O expoziție de carte, în ca
drul căreia la loc de frunte sint pre
zentate volume din gindirea socialpolitică, economică și istorică a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, A fost ex
pusă, de asemenea, lucrarea „Noi
cercetări în domeniul compușilor macromoleculari" a tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu,
apărută la Bratislava in 1986, sub egi
da prezidiului Academiei slovace de
științe.
Intr-o expoziție documentară de
fotografii sint prezentate, totodată,
imagini ale vieții politice, sociale,
economice, a poporului român, aspec
te arhitecturale din București, fapte
de muncă și de viață ale locuitorilor
patriei noastre.
In alocuțiunile rostite la festivita
tea inaugurală au fost evidențiate
personalitatea conducătorului parti
dului și statului nostru, marile suc
cese ale poporului român in construc
ția socialistă, aspecte ale colaborării
fructuoase dintre România și Ceho
slovacia. S-a relevat cu satisfacție
cursul ascendent al relațiilor de
prietenie și colaborare statornicite
intre țările și popoarele noastre, ce
se dezvoltă in conformitate cu hotăririle și înțelegerile convenite cu pri
lejul întâlnirilor romăno-cehoslovace
la nivel inalt.

DHAKA 24 (Agerpres). — In cadrul
unei expoziții de carte deschise la
Dhaka, la loc de frunte au fost pre
zentate operele de inestimabilă va
loare teoretică și practică ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu. Au fost
expuse, de asemenea, lucrările știin
țifice ale tovarășei academician doctor
inginer Elena Ceaușescu.
O expoziție documentară de foto
grafii a ilustrat realizări grandioase
ale „Epocii Nicolae Ceaușescu".
La o conferință de presă consacrată
evenimentului sărbătorit au fost evi
dențiate direcțiile fundamentale ale
politicii externe a României, contri
buția tovarășului. Nicolae Ceaușescu
la rezolvarea problemelor majore
ale lumii contemporane, prestigiul in
ternațional deosebit de care se bucură
conducătorul partidului- și statului
nostru. S-a subliniat, totodată, cadrul
favorabil al evoluției relațiilor de
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Bangladesh, care cunosc o con
tinuă dezvoltare, ca urmare a dialo
gului politic fructuos la cel mai inalt
nivel.
Au participat reprezentanți al Mi
nisterului Afacerilor Externe, alte
persoane oficiale, oameni de știință
și cultură, ziariști, un numeros public.

anii socialismului, îndeosebi în pe
rioada inaugurată de Congresul al
IX-lea al P.C.R., de cind in fruntea
partidului și statului nostru se află
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

RABAT 24 (Agerpres). — La sediul
administrației provinciei marocane
Tetouan a avut loc o intilnire priete
nească, la care au participat repre
zentanți ai instituțiilor centrale și re
gionale, care contribuie la realizarea
în Maroc a unor acțiuni de cooperare
economică și culturală româno-marocană.
In luările de cuvint ale guverna
torului provinciei, Mouhcine Terrab,
și ale altor participanți au fost evi
dențiate personalitatea proeminentă a
tovarășului Nicolae Ceaușescu, evo
luția continuu ascendentă a relațiilor
de prietenie și conlucrare dintre
România și Maroc, precum și rolul
determinant ce revine în dezvoltarea
acestora hotărîrilor convenite cu pri
lejul dialogului româno-marocan la
nivel inalt.
La Biblioteca centrală din orașul
Tetouan a fost deschis un stand de
carte, la loc de frunte fiind prezen
tate lucrări de autori din diferite țări
dedicate operei și personalității con
ducătorului partidului și statului
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
A fost, de asemenea, vernisată o
expoziție de fotografii infățișind
imagini din București, iar in „Sala
artelor moderne" a avut loc verni
sajul unei expoziții de pictură româ
nească.

ATENA 24 (Agerpres). — Sub titlul
„Imagini și realități din România", la
Centrul cultural al municipiului Sa
lonic s-a deschis o expoziție de fo
tografii infățișind intr-un ansamblu
armonios . realizările remarcabile ale
poporului român pe calea construcției
socialiste, în-special marile înfăptuiri
de după Congresul al IX-lea ăl
P.C.R.
In imagini sint prezentate
cele mai importante realizări din do
meniile industriei și agriculturii,
științei, învățămintului, artei și cul
turii, impunătoare edificii și monu
mente. noi cartiere de locuințe și
ansambluri arhitectonice din capitali
și din alte localități ale patriei
noastre.
In alocuțiunea rostită la deschide
rea expoziției, primarul orașului Sa
lonic, Sotiris Kouvelas, a relevat va
loarea și semnificația deosebită a
acesteia, care permite formarea unei
imagini de ansamblu asupra Româ
niei contemporane. După ce s-a re
ferit la prietenia tradițională exis
tentă între popoarele grec șl român,
el a subliniat importanța dezvoltării
in continuare a relațiilor de colabo
rare dintre cele două țări.
BRASILIA 24 (Agerpres). — Biblio
teca Universității din Brasilia găzdu
iește o expoziție de carte românească,
in care la loc de frunte se află lu
crări din opera tovarășului
Nicolae Ceaușescu, precum și expo
ziția de fotografii „Imagini din
România", ilustrind marile realizări
ale țării noastre in anii de după
Congresul al IX-lea al partidului.
Cu prilejul festivității inaugurale,
la care au luat parte conducerea
universității și un numeros public,
au fost prezentate succesele de seamă
obținute de poporul nostru în con
strucția socialistă, in special in pe
rioada de după anul 1965, de cind
destinele României sint conduse de
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
PARIS 24 (Agerpres). — La Biblio
teca română din Paris a fost verni
sată o expoziție de carte cuprinzind
la loc de frunte opere ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu publicate în limba
română, precum și volume dedicate
personalității și activității șefului
statului român tipărite de edituri
de prestigiu din Franța. Au fost
expuse,
de
asemenea,
lucrări
monografice consacrate președintelui
Nicolae Ceaușescu și țării noastră
apărute în diverse țări ale lumii.
Asistența a vizionat filme docu
mentare românești, care au oferit o
imagine edificatoare a realizărilor
remarcabile obținute de poporul ro
mân în industrie, agricultură, știință,
cultură, învățămint și in alte domenii,

LONDRA 24 (Agerpres). — In ora
șul Nottingham, filiala din localitate
a Asociației de prietenie Marea
Britanie—România a organizat o ex
poziție de carte social-politică și is
torică românească. La loc de frunte
au fost prezentate lucrări din gîn
direa social-politică a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. A fost, de asemenea, prezentat
un film documentar despre România
contemporană.
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