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Al TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
Spiritul creator și consecvența

prin puternică angajare revoluționară, spre noi și mărețe
patriei!

aplicării principiilor generale
ale socialismului științific

Poporul român, într-o deplină unitate de cuget și simțire. în' aceste momente aniversare, la sărbătorirea zilei de naștere a tovarășului Nicolae Ceaușescu. a îndelungatei sale activități revoluționare. dă expresie vibrantă ceior mai alese sentimente de dragoste nețărmurită față de marele conducător al partidului și al țării, personalitate proeminentă a lumii contempotane.Intru cinstirea ctitorului României socialiste moderne, simbol măreț al demnității patriei, al ridicării ei pe culmi de progres și civilizație, a fost încă o dată, contribuția hotărîtoare pe care o aduce la dezvoltarea multilaterală a patriei, la îmbogățirea tezaurului teoretic și practic al construcției socialiste și comuniste. A fost evocată, în cadrul solemn al sărbătoririi tovarășului Nicolae Ceaușescu, la 26 ianuarie, monumentala sa operă social-poli- tică. teoretică și practică, profund științifică, intrată in fondul de aur al spiritualității românești, al gindirii sociale universale. în acest sens. în Scrisoarea omagială a Comitetului Poliție Executiv al C.C. al P.C.R.. Consiliului de Stat și Guvernului Republicii ~ "România se arăta : personalitate, gindirea și acțiunea dumneavoastră revoluționare au imprimat un suflu profund Înnoitor întregii opere de edificare a socialismului in patria noastră, au descătușat marile energii ale poporului și au deschis calea punerii depline in valoare a strălucitelor virtuți ale socialismului ca orin- duire superioară oricăror forme de organizare socială care au existat pină acum în istoria umanității".La solemnitatea de la Palatul Consiliului de Stat, ce a dat expresie celor mai alese sentimente, de profundă stimă și prețuire față de strălucitul conducător al partidului și statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a rostit o amplă și luminoasă cuvîntare. Partidului. întregului popor le-au fost Înfățișate, intr-un nou document programatic, ce reflectă forță creatoare, spirit dialectic revoluționar și profunzime științifică, idei, teze si orientări de mare valoare pentru prezentul și viitorul tării. în mod deosebit se reliefea-

pusă in lumină.

ză doctrina politică originală, proprie președintelui României, cu privire la continuitatea perfecționării întregii noastre societăți, cu participarea activă și creatoare a poporului, sub conducerea ~ dului Comunist Român.Concepția revoluționară a rășului Nicolae Ceaușescu se fează ment sebită forță tregii ____ ______ _________ ... _____tice. Din această perspectivă, continuitatea procesului revoluționar, de-a lungul timpului, din cele mai

Parti-tova- relie- docu-cu putere, in acest politic și științific de o deo- insemnătate, prin ideile- ce reprezintă substanța în- sale opere teoretice și prac-

trala cuvîntare pe care a rostit-o. tovarășul Nicolae spiritul concepției pre istoria noastră care a dezvoltat-o1965, subliniază : „Tot ceea ce s-a realizat in România in anii construcției socialiste — și mai cu seamă după Congresul al IX-lea al partidului — reprezintă o continuare a preocupărilor de dezvoltare independentă a patriei".Realizările de azi. din anii cialismului, sint prezentate contextul lor firesc, al istoriei ționale, strins legate de tot ce a făcut poporul in diferite eta-

Ceaușescu. în înaintate des- natională. pe continuu după
so- în na- ceea

Sint pe larg relevate, in cuvîn- tare, marile surse ale acestor epocale înfăptuiri. După Congresul al IX-lea, partidul indeplinindu-și nea al din nar gică ciale, istorice și naționale crete, de a elabora programul său politic ținînd etapă, de cerințele, interesele aspirațiile fundamentale ale porului, de a

nostru comunist, cu succes misiu- de conducător și organizator transformărilor revoluționare societate, și-a valorificat ple- capacitatea sa politico-ideolo- de a analiza realitățile so- con-

Tot ceea
pentru popor, 
noile căi spre 
strînsă unitate, 
pentru popor!

ce am realizat, 
sub conducerea 
piscurile înalte 
sub conducerea

am realizat cu poporul, 
partidului. Vom străbate 

ale comunismului - în 
partidului, cu poporul și

NICOLAE CEAUȘESCU

Socialista „Puternica
Îndepărtate vremuri și pină astăzi, unitatea dialectică dintre trecut, prezent și viitor se afirmă drept una din coordonatele gindirii so- cial-politice a conducătorului partidului și al țării. Analiza aprofundată a dezvoltării ■ istorice porului nostru, propulsarea concepții noi, revoluționare pre istoria unică și unitară trie! și a partidului s-au dovedit a fi. in timp, preocupări constante ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. Răzbate cu putere, din vasta sa operă, adevărul că poporul a fost, in toate momentele fundamentale ale patriei, marele făuritor de istorie. Pentru că poporul, prin voința lui, prin lupta și munca lui, și-a durat o patrie pe care s-o iubească, s-o apere și s-o înalțe.Este marele merit al conducătorului partidului și al tării de a fi săvirșit. după Congresul al IX-lea. o măreață operă de repunere a istoriei în drepturile ei legitime. De a fi militat fără încetare pentru ca istoria să fie scrisă așa cum a fost, pe baza faptelor, a adevărurilor conturate în lupta eroică a tuturor românilor, veac după veac, generație după generație, pentru a-și apăra glia strămoșească și a împlini aspirațiile supreme de unitate, de dreptate socială, da progres și civilizație.Acum, la sărbătorirea sa, in magls-

a pound des- a pa-

pe ale dezvoltării sale, de luptă necontenită pentru afirmarea ființei naționale și formarea statului național, pentru eliberarea de sub dominația străină, pentru o viață nouă și o societate nouă. Așa cum arată tovarășul Nicolae Ceaușescu: „fără aceste lupte îndelungate, nici realizările de astăzi nu ar ii putut fi obținute".Acum, in 1989. cînd se Împlinesc 96 de ani de la făurirea primului partid muncitoresc din România și 100 de arii de cind, pentru prima oară, clasa muncitoare și oamenii progresiști din> patria noastră au sărbătorit primul 1 Mai, cînd se împlinesc cinci decenii de la marea demonstrație antirăzboinică și antifascistă de la 1 Mai 1939. cu un puternic ecou internațional, înscrisă in șirul aprigelor bătălii revoluționare din 1929. 1930, 1932 și 1933. în lupta poporului, condusă de partidul comunist, pentru o orînduire mai bună și mai dreaptă, raportate la toate aceste evenimente, la intreaga istorie a patriei, marile înfăptuiri ale națiunii române in edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate se înfățișează în adevărata lor valoare — ca fapte rodnice ale gindirii și muncii revoluționare. fără precedent. prin măreția lor, in Întreaga existentă a poporului.

seama, în fiecare și po- stabili direcțiileprincipale ale dezvoltării în continuare a procesului revoluționar în țara noastră și, totodată, obiectivele majore care să jaloneze dezvoltarea social-econo- mică a României socialiste.Așa cum experiența Istorică a demonstrat. socialismul și comunismul se edifică in condiții diverse, in care, ținind seama de mobilitatea specifică proceselor sociale. este necesar să se analizeze în permanență schimbările intervin in viață, cerințele greșului In fiecare etapă de dezvoltare. în aceste condiții, ii revine partidului nostru comunist misiunea de a explora in continuare,- cu îndrăzneală, drumul nou pe care il deschide socialismul și comunismul, de a prefigura vi- .............. f ș.prezentu- de la concluziile, plan teoretic, ale

care pro-
i torul pornind de La ’realitățile cerințele arzătoare ale lui, precum și generalizate pe istoriei.Așa cumNicolae Ceaușescu, partidul nostru s-a pronunțat întotdeauna în spiritul principiului potrivit căruia fiecare popor trebuie să-și elaboreze de sine stătător linia sa ge- neral-politică, să aplice legile generale ale socialismului la realită- . țile șl condițiile din fiecare țară.Dar se impune mereu și mereu manifestarea unei poziții clare, consecvente față de principiile revoluționare, față de apărarea intereselor clasei muncitoare, care reprezintă forța conducătoare în societate. în acest sens, in cuvîntare se reafirmă adevărul că orînduirea capitalistă și-a dovedit incapaci-

arată tovarășul

în devenirea socialistă a României, ca și in contextul problemelor cu care se confruntă construcția socialistă în general și mișcarea comunistă internațională. conducătorul partidului și statului nostru are meritul istoric de a fi demonstrat și pus cu claritate în evidență, într-o elaborare teoretică amplă și cutezătoare, adevărata dialectică — deosebit de complexă în substanța el reală — dintre general și particular, dintre național și internațional in revoluția și construcția socialistă, faptul esențial că făurirea cu succes a socialismului presupune ca o condiție hotărîtoare. sine qua non, aplicarea creatoare de către fiecare partid, și in mod de sine stătător, a principiilor și legităților generale ale socialismului științific la condițiile și particularitățile naționale. In lumina acestui adevăr. tovarășul Nicolae Ceaușescu a evidențiat caracterul dăunător al conceptului de „model unic" al socialismului și a fundamentat teza conform căreia fiecare partid — dînd expresie teoretică, ideologică și politică, in lumina concepției revoluționare despre lume și viață, materialismul dialectic și istoric, particularităților istorice ale țării — are datoria și răspunderea de a elabora, prin dialogul larg democratic și sistematic cu întreaga masă de oameni ai muncii, concepte, teze, soluții, strategii și forme politice proprii de acțiune revoluționară. în acest sens, in Expunerea din noiembrie 1988, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia că ;,trecerea pe calea socialistă, într-o țară sau alta, trebuie să se realizeze corespunzător nivelului de dezvoltare și condițiilor din fiecare țară, că nu există și nu poate exista un anumit «model» In această privință, că există principii, legități general valabile, de care trebuie să se țină Insă neapărat seama".Valoarea și însemnătatea concepției conducătorului partidului și statului nostru asupra necesității afirmării cu putere a spiritului creator, antidogmatic în abordarea și soluționarea problematicii construcției socialiste și comuniste, ca de altfel a lumii contemporane, capătă maximă relevanță prin poziția teoretică conform căreia socialismul științific, materialismul dialectic și istoric nu constituie un corpus închis, osificat de teze și principii, o sumă de dogme, date o dată pentru totdeauna, ci. dimpotrivă, forța și superioritatea teoriei revoluționare a clasei muncitoare constă. între altele. in deschiderea ei către viață, către înnoire și dezvoltare continuă prin sintetizarea mutațiilor care au loc în viața socială.„Nu se poate apela la citate șl teze elaborate în altă etapă istorică. Legile obiective generale, principiile socialismului științific — subliniază conducătorul partidului și statului — nu reprezintă o dogmă, ci o călăuză în dezvoltarea, in

noile condiții, a teoriei revoluționare în strînsă legătură cu noua etapă, cu noile realități, păstrind însă permanent concepția și spiritul revoluționar în întreaga activitate".In acest sens, se impune cu forța evidenței faptul că în vasta creație teoretică a președintelui Nicolae Ceaușescu sint și îmbogățite în spirit principalele concepte, principii teze ale teoriei revoluționare ; realizează regindirea, cu o pregnantă și relevantă originalitate, a conținutului unor „capitole" tradiționale ale socialismului științific (de la rolul conducător al partidului la statul socialist și democrația socialistă) și ale filozofiei marxiste (de la teoria contradicției la concepția despre națiunea socialistă și umanism), precum și o perspectivă inedită, prin noua viziune asupra industrializării socialiste, a corelației industrie- agricultură și a rolului creației științifice românești în dezvoltarea eco- nomico-socială a țării și prin elaborarea noului, mecanism economico- financiâr, asupra economiei politice a socialismului: sint introduse în tezaurul teoriei revoluționare teze și concepte noi. de o deosebită semnificație teoretică și practic-politică : societatea socialistă multilateral dezvoltată, partidul ca centru vital al societății, statul democrației muncl- torești-revoluționare, construirea socialismului cu poporul por, autoconducerea șl economico-financiară. armonioasă, echilibrată producție în toate zonele și județele țării, noua revoluție agrară etc.Chiar această succintă și evident lacunară enumerare reliefează în chip elocvent amploarea și profunzimea operei conducătorului partidului și statului nostru, operă aflată la temelia marilor izbînzi ale poporului nostru in anii care au trecut de Ia Congresul al IX-lea și care a conferit, pe deplin legitim, a- cestei perioade glorioase numele — „Epoca Nicolae Ceaușescu".Așa cum se sublinia și in cuvlntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu prilejuită de sărbătorirea zilei de naștere șl a îndelungatei sale activități revoluționare, succesul măreței opere de construcție socialistă depinde de aplicarea creatoare a legităților generale ale construcției socialiste la particularitățile fiecărei țări și etape, de capacitatea de a descifra sensul noilor tendințe și procese in lumina și din perspectiva valorilor de bază ale socialismului științific, ale acelor valori, ale acelor principii care conferă identitatea

abordate creator și se

și pentru po- autogestiunea amplasarea a forțelor de

proprie concepției despre lume și viață a clasei muncitoare. Spiritul creator ca o dimensiune esențială a politicii partidului iri întreaga perioada de glorioasă istorie revoluționară, inaugurată de Congresul al IX-lea, implicind ca o condiție sine qua non capacitatea de a sesiza problemele noi, de a le soluționa corespunzător specificului etapei, particularităților fiecărei țări, include, în lumina aprecierilor partidului. a activității teoretice și practice a secretarului său general, obligativitatea de a respecta fondul conceptual de bază al teoriei revoluționare, de a dezvolta această teorie nu făcind concesii și uneori eludind principii fundamentale ale construcției socialiste, ci îmbogățind principiile, categoriile de bază ale socialismului științific cu noile date propuse de practica social-istorică, de evoluția spectaculoasă a științei si tehnicii. „Noî ne-am pronunțat întotdeauna și am acționat conform tezei că fiecare popor, fiecare partid trebuie să-și elaboreze de sine stătător linia sa general-poli- tică, să aplice legile generale și principiile socialismului la realitățile și condițiile din fiecare tară — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvlntarea rostită cu prilejul aniversării zilei de naștere și a îndelungatei sale activități revoluționare. Dar am subliniat întotdeauna — șl nu pot să nu subliniez și acum — că toate acestea presupun o poziție clară, consecventă față de principiile revoluționare, față de apărarea intereselor clasei muncitoare, care reprezintă forța și clasa conducătoare in societate".în concordanță cu conceptul de societate socialistă multilateral dezvoltată — care implică o viziune novatoare revoluționară asupra fizionomiei noii orinduiri sociale, a forțelor ei motrice, a sistemului de organizare și conducere și a finalităților ei sociale și umane — secretarul general al partidului — pe baza aplicării cutezătoare a adevărurilor generale ale socialismului științific la condițiile tării noastre și a sintetizării experienței istorice a construcției socialiste — a regin- dit și dezvoltat în mod creator principalele probleme ale teoriei societății socialiste. In această perspectivă, in prim plan se situează s dezvoltarea concepției despre rolul și funcțiile partidului ca forță politică conducătoare a societății, prin
Prof. univ. dr. Ion REBEDEU
(Continuare in pag. a II-a)

r TRADIȚIA
Prima lună a anului, primele

rezultate bune... dar și probleme
ce trebuie rezolvate neintirziatMai întîi, un punct de vedere: „Este ușor să găsești motive pentru nerealizarea unei sarcini economice stabilite prin plan. Este ușor, dar nu ni se pare a fi deloc o atitudine corectă a unui cadru de conducere — fie că este șef de secție, director sau secretar de partid, fie că este activist de partid sau cadru investit cu răspunderi mai mari. Un plan fundamentat cu fața spre cerințele economiei, dar și spre posibilitățile reale ale fiecărei unități economice trebuie realizat neabătut, pentru motivul major că el răspunde unor necesități bine stabilite ale economiei, intr-un ansamblu in care fiecare produs în parte are un rol și o destinație bine precizate. Așadar, consider că a-ți face planul înseamnă a demonstra zi de zi că ești capabil să probezi prin fapte, la nivelul exigentelor actuale, că munca încredințată o poți finaliza cu competența cuvenită. In această viziune a răspunderii concrete și angajării permanente pentru realizarea neabătută a sarcinilor de plan, pentru îndeplinirea producției fizice și a exportului abordăm noi acțiunile concrete pe care le întreprindem la nivelul comitetului municipal de partid, în spiritul orientărilor formulate de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al partidului, cuprinse în Expunerea din noiembrie 1988, precum și in recentele consfătuiri de lucru de la C.C. al P.C.R.".Am notat la începutul dezbaterii organizate de ziarul „Scinteia", la Satu Mare, aceste opinii ale tovarășului loan Diț, prim-secretar al comitetului municipal de partid, pentru că ele reflectă o viziune exigentă, asupra răspunderii ne care trebuie să o manifeste in permanentă cadrele de partid, orice cadru de conducere economie. investit cu munci de răspundere dinREDACȚIA : Supunem atenției ce

lor prezenți la dezbatere — cadre 
de conducere de la întreprinderile 
„23 August", „Tricotex", de prelucrare 
a lemnului și de utilaj minier — 
citeva probleme esențiale pentru ac
tivitatea de început de an. Cum a de
butat producția in anul 1989? Ce ac
țiuni ați întreprins pe planul efortu
lui propriu pentru realizarea în bune 
condiții a planului ?TOriik Francisc. secretar cu probleme economice al comitetului municipal de partid : „în măsură decisivă. industria municipiului îșl datorează performanțele actuale, prezența ei activă in economie impresionantului efort de investiții făcut de statul nostru în special in anii de după Congresul al IX-lea al partidului. Este o mîndrie pentru noi. sătmărenii, să putem constata că avem astăzi o industrie puternică, echilibrată, formată din 27 de unități reprezentative, 3 centre de proiectare și un centru de calcul, toate- realizate sau modernizate structural

tn anii de glorie al „Epocii Nicolae Ceaușescu".Semnificativ, in acest sens, este faptul că potențialul productiv din industria municipiului a crescut de peste 80 de ori față de anul 1950 și că întreaga producție a anului 1965 o realizăm intr-o singură săptămină. Ne putem mîndri cu faptul că in acești ani de înflorire fără precedent a României socialiste am creat la Satu Mare 72 000 de noi locuri de muncă.Și, în același mîndri cu faptul cei dezvoltări a piui nostru se nu s-a ințimplat
timp, ne putem că. rod al puterni- industriei. munici- înalță falnic, cum niciodată în istoria sa milenară, spre admirația și, de ce să nu o spun, chiar spre invidia multor străini care ne vizitează. Rod al politicii înțelepte promovate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a conturat la. Satu Mare o industrie viguroasă, echilibrată care produce utilaje pentru construcția de mașini și industria chimică, utilaj minier, construcții metalice, mașini da gătit,

materiale de construcții, mobilă, tricotaje, confecții, încălțăminte ș.a. Cit privește nivelul tehnic al producției realizate, consider grăitor faptul că o treime din volumul producției industriale este destinată exportului, produsele sătmărene fiind apreciate in peste lumii.Pornind de la o tehnică și ’ materială, pundere și optimism __ _________  __ne revin in acest an. Creșterea cu peste 9 la sută a producției-marfă, in acest an față de anul trecut, reprezintă pentru colectivul de oameni ai muncii din Satu Mare o sarcină mobilizatoare. In multe unități producția a demarat în bune condiții. In altele insă au apărut unele probleme. Sîntem însă convinși că stă în puterea organizațiilor de partid din întreprinderi, a colectivelor de oameni ai muncii să soluționeze prompt asemenea probleme printr-o strinsă colaborare cu centralele și ministerele de resort."Gbeorghe Vezentan, secretarul comitetului de partid din prinderii „23 August"„Am început bine anul de producție. Sintem mulțumiți că '____ 2.fundamentale privind realizarea planului pe acest an au fost rezolvate. Cu toate că ritmurile de creștere sint mari — producția-marfă sporește cu 13 la sută —, considerăm că prevederile planului pot fi realizate. Situăm, la fel ca și anul trecut, in centrul atenției realizarea exemplară a olanului la export.în primele două decade ale lunii ianuarie am real'za t 60 Ia sută din producția fizică. Pentru buna reușită a întregii activități productive. în acest, an, trebuie să situăm in centrul atenției noastre finalizarea neabătută a programului de modernizare a producției. Am precizat aceste lucruri pentru a dovedi că marca fabricii noastre este onorată în continuare printr-o muncă de bună calitate, bine organizată, că întregul colectiv știe ce are de făcut și este decis să-și onoreze exemplar

50 de țări aleasemenea bază privim cu răs- la sarcinile ce

cadrul intre- Satu Mare :problemele

«OSOS
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ce-i revin, convinși fiind pe această cale putem la progresul economieisarcinile că numai contribui naționale".Niculina prinderii care a trecut din acest an, bilanțul activității de producție este pozitiv. Cu toate că ne confruntăm cu unele neajunsuri, apreciez că prin măsurile luate putem garanta realizarea în bune condiții a planului pe 1989, an în care valoarea producției-marfă crește cu peste 10 la sută, iar exportul pe devize convertibile se dublează.In întreaga noastră activitate sin- tem preocupați să întărim răspunderea în muncă a fiecărui om, a fiecărui specialist, începînd cu activitatea de proiectare și continuînd cu cea de contractare a producției, de aprovizionare, de executare, livrare și pină la încasarea valorii produselor. Analizînd temeinic gradul de ocupare al forței de fiecare sector, în funcție producției s-a trecut în susținute munci politice.

Becea, directoarea între- „Tricotex" : „In perioada Noi linii automate de fabricație

muncă din de nevoile urma unei de la om
Gheorqhe IONITA 
Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii

La secția T. 48 de fabricație motoare â întreprinderii „Tractorul" din Brașov se află in stadiul final al probelor tehnologice noi linii automate de fabricație. Printre ele se numără și linia automată de prelucrat blocuri motoare (in imagine), compusă din șapte secțiuni, șl care dispune de un fond de peste 600 scule și dispozitive de prelucrări complexe. Datorită gradului înalt de productivitate al acestei noi linii automa- , te, la fiecare cinci minute va ieși de pe banda de montaj cîte un bloc motor finit. Calitatea produselor va crește simțitor, controlul interfazial și final fiind executat cu ajutorul dis- pozitivelor electronice. De menționat că in această secție se fabrică subansamble și 8 tipuri de motoare de la 34 CP pină la 105 CP. (Eugen Dichiseanu).
(Continuare in pag. a IV-a)

Privim biblioteca literaturii române contemporane așa cum s-a alcătuit în ultimii douăzeci și trei de ani. Nu perspectiva cifrelor ne preocupă acum, ci acele profunde și neîncetate transformări de structură care s-au făcut simțite în substanța tuturor genurilor, deter- minînd mutații calitative privit astăzi, mului ce se vreme greș al Partidului Comunist Român nu se poate face enumerînd doar opere și autori, ci privind această nouă realitate spirituală : literatura română de astăzi. Bineînțeles. o literatură nu este o noțiune abstractă, ea se compune din acele opere care propun o nouă viziune asupra societății, relevă conflictele morale specifice timpului și construiesc personaje ce semnifică direcțiile morale ale timpului. Fără îndoială, acestea sint operele-reper, opere care sintetizează și răsfrîng tendințele novatoare, opere la care se referă cei ce vin, opere care determină mutații morale, curente de idei, influențează sensibilitatea vremii. Bineînțeles, fiind rezultanta unei adinei și multilaterale observații sociale, absorbind toate datele existentei celor din jur. scriitorul le transformă. Ie sintetizează și le sublimează in tipuri reprezentative, care, fiind ale unui timp concret, trăiesc dincolo de acest timp. Literatura ultimului sfert de veac numără asemenea opere-reper, opere care au marcat trecerea dialectică la o nouă calitate a scrisului românesc. Aici se află deosebirea esențială marcată de acel moment de răscruce istorică : cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român. Opere viabile, opere care s-au înscris pe‘ orbita timpului au apărut și în perioada anterioară, dar acestea constituiau momente izolate, fără urmări asu- nra evoluției literaturii. Erau excepții ale unei înfățișări uniforme, nivelatoare, lipsite de adevăr uman, contravenind dialecticii sociale a*ît In ceea ce privește anii prefacerilor de după 23 August 1944. cit si în ceea ce privește piață sau tre, cit și artei.Ceea ce un sfert de veac se referă nu la excepție literară, nu la opere ^apărute ca un fenomen Izolat și

ce au însăși esența literaturii de Pentru că evaluarea dru- parcurs în sfertul de secol va împlini nu peste multă de la cel de-al IX-lea Con-

istoria apro- îndepărtată a țării noas- prin nesocotirea legilors-a petrecut de aproape

inexplicabil, cl ca rezultante ale unui climat social, politic și moral asupra căruia la rîndul lor s-au răsfrint. Acest climat s-a realizat prin faptul că ideea de continuitate a fertilizat toate domeniile vieții noastre culturale, devenind una din realitățile fundamentale ale vieții spirituale românești de astăzi. Nu am înțeles această idee ca o reluare epigonică a ceea ce a fost înainte, ca o întoarcere la forme și formule revolute în contratimp _ .2publice, cu tot ceea cucerit Astfel, și cele ani au aceștia ______ ____rele lor făcînd parte din conștiința literară și publică românească, fiecare exprimîndu-și Individualitatea și particularitățile specifice — s-au integrat unor direcții esențiale ale gindului românesc, au sporit, și-au îmbogățit direcții fertile, le-au dat sensuri și expresii adecvate timpului nostru șl nivelului de cultură al cititorului de astăzi. Astfel că istoricul literaturii române contemporane, ca și cititorul acestei literaturi văd ceea ce s-a creat, ceea ce s-a scris, ceea ce s-a tipărit In acești ani nu ca pe un fenomen izolat în timp, rupt de rădăcinile lui firești, căutînd in alte părți modele existențiale și morale ce nu s-au dovedit a fi consonante cu struc- . tura noastră sufletească, ci ca un proces de împlinire continuă, de desăvîrșire. de sporire perpetuă a culturii naționale. In acest sens, permanentul îndemn al tovarășului Nicolae Ceaușescu. referirile ce au întrunit convingerea programatică și vibrația efectivă ale creatorilor la trecutul românesc văzut ca un tot unitar, coerent. într-o devenire perpetuă au constituit în acești . ani nu numai chezășia cercetării și editării operelor ce au întruchipat de-a lungul timpului istoria noastră în toate metamorfozele ei. el și a progresului culturii originale.Toate acestea s-au realizat cu sentimentul că fiecare nouă generație are de adus la tezaurul culturii țării acele frumuseți care, reorezentînd plenar prezentul în semnificațiile lui majore, pot fi- văzute în perspectiva unei mărturii care să dureze în timp și peste timp.

cu evoluția sensibilității ce arta a ca modalitate de expresie, atît operele maeștrilor, ca ale tinerilor, care în acești debutat și s-aii afirmat — '• nu sint deloc puțini, ope-

Valeriu RAPEANU
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DIN INIMILE TĂRII
VOLUM OMAGIAL DEDICAT TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Prin puternică angajare revoluționară, 
spre noi și mărețe realizări, pentru 

progresul multilateral al patriei!
Există in Istorie perioade de reflux in care geniul uman pare că se rezervă pentru timpuri mai bune, mai prielnice. Există insă in istorie perioade — si acestea sint definitorii pentru condiția umană — pline de freamătul creației, epoci înfloritoare ce lasă în urmă semnele durabile ale unei civilizații superioare, edificii de tot felul, menite să înfrunte veacurile, să slujească omul, dînd existentei lui dimensiunea demnității. Vorbim a- tunci despre caracterul benefic, progresist al mișcării sociale și politice, despre influenta plină de roade pe care aceasta o are asupra resurselor creatoare din sinul unei comunități naționale, despre un climat de creație caracterizat de avîn- tul și calitatea ideilor ce populează atmosfera spirituală repercutîndu-se și oglindindu-se în opere, in lucrări de artă și cultură ce fixează pentru posteritate „chipul" epocii, al oamenilor ce o însuflețesc, al eroilor a căror gindire vizionară și faptă cutezătoare i-au determinat vastele-! deschideri. O asemenea epocă, scurtă sub raport istoric, dar bogată prin volumul, densitatea și calitatea realizărilor — fără precedent in veacurile existentei de pină acum a românilor — este epoca anilor ce au trecut de la Congresul al, IX-lea al partidului. Este perioada pe împlinirile căreia și-au pus pecetea da neșters trăsăturile inconfundabi- le ale secretarului general al partidului. tovarășul Nicolae Ceausescu, omul politic, militantul care, identi- ficindu-se cu interesele supreme ale poporului și lnțelegind ca nimeni altul imperativele timpului, a dat țării un program Înalt de muncă și viată, a dat oamenilor țării perspectiva unui viitor măreț, făcin- du-i să se simtă demni, liberi și stăpîni pe propriul destin, încrezători ca nicicînd înainte în forța lor creatoare, in puterea de a înfăptui trainic și monumental. Trăim un timp eroic In care se Înaltă o măreață operă de construcție a unei societăți libere, timp eroic legat indestructibil de numele și faptele conducătorului poporului român, tovarășul Nicolae Ceaușescu. exemplu lnsuflețitor al muncii și creației, patriot înflăcărat pentru care nu există misiune mai înaltă declt slujirea progresului României și poporului român. Apărut în acest ianuarie aniversar ca un fierbinte omagiu din inimile tării tovarășului Nicolae Ceaușescu, volumul Eroul (Consiliul Culturii și Educației Socialiste. Editura Emi- nescu) înmănunchează gindurile șl sentimentele de profundă dragoste și recunoștință pe care creatorii, scriitorii României socialiste le nutresc pentru marele fiu al țării» eroul păcii, conducătorul care, prin exemplul propriei gindiri și fapte revoluționare, a descătușat ener- giile creatoare, redîndu-le oamenilor încrederea in ei înșiși, în propria lor istorie. în capacitatea de a-și făuri istoria : „Congresul al IX-lea al partidului a redat, cum mereu ne place s-o spunem, artistul uneltelor sale ; scriitorului din România i s-au deschis porțile In-» telegarii, citirii, interpretării, in primul rind, a ceea ce constituie specificitatea poporului din care face parte, din care s-a născut, 1 s-a: restituit timpul istoric, trecutul de lupte și năzuințe multimilenare, fără de care este imposibilă abordarea, cu șanse de dreaptă judecată, a prezentului. In același timp. în. noul climat de edificare a socialismului in România, scriitorului i-a fost încredințată menirea de mare responsabilitate de a vorbi despre unicul autor al tuturor cite se zămislesc și se vor zămisli pe aceste locuri : poporul. I-a fost subliniată, cu puterea înțelegerii rolului specific al artei, misiunea de a da măr

(Urmare din pag. I)tezele după care conducerea de către partid se realizează împreună cu clasa muncitoare, cu întregul popor (nu „în numele" clasei muncitoare, „in numele poporului"), din interiorul organismelor de stat, economice și sociale (și nu din exteriorul lor), iar unitatea dintre partid șl popor, integrarea tot mai organică a partidului in societate reprezintă o direcție principală de creștere a rolului său de forță politică conducătoare și centru vital al națiunii.„Am pornit de la faptul că rolul conducător al partidului — menționează tovarășul Nicolae Ceaușescu in Expunerea la forumul democrației muncitorești-revoluționare din noiembrie 1988 — nu se poate șl nu trebuie să se realizeze din afară, ci prin angajarea directă a membrilor de partid, incepind cu cadrele do bază ale partidului, in munca de dezvoltare a patriei. Experiența de peste 20 de ani demonstrează justețea acestui mod de activitate care a dus la o întărire puternică a legăturilor partidului cu toate sectoarele vieții economice șl sociale, cu masele de oameni ai muncii". Configurarea conceiptiei despre statul socialist ca stat al democrației muncito- rești-revoluționare (renuntindu-se eu hotărire și cu desăvirșire la noțiunea de dictatură a proletariatului), cu multiplele implicații, de factură adine și larg democratică. In înțelegerea funcțiilor statului ș! a raportului dintre stat și societate ; fundamentarea principiului dună care socialismul se construiește cu poporul și pentru popor, principiu subliniat cu pregnanță și în recenta cuvîntare rostită cu prilejul aniversării zilei de naștere și a îndelungatei sale activități revoluționare, trecerea pe această bază la instituirea unui amplu sistem institutionalizat de participare directă a întregului popor la conducerea societății, și care s-a dovedit și se dovedește deosebit de fertil si stimulativ și pe deplin adecvat stadiului actual de dezvoltare a țării ; stabilirea într-o deschidere profund democratică a raportului dintre partid și stat, dintre partid și organismele democratice, dintre stat și organismele democratice. reliefarea în acest context a necesității conlucrării armonioase, tot mai strlnse, dintre organele de stat și organismele democratice si rolul partidului de a asigura buna funcționare a statului și a organis

turie pentru viitor despre omul acestui timp, a-i cunoaște aspirațiile, bucuriile și suferințele, succesele și neimplinirile" (Dumitru Radu Popescu). Deschiderile în gin- direa oamenilor. în istoria poporului, în acțiunea de edificare la care a chemat secretarul general al partidului au fost și sint identificate de scriitorii patriei cu o veritabilă renaștere spirituală a României, cu instalarea deplină a actului creator în climatul libertății și al demnității cuvenite misiunii lor : ,.Pu-nînd accentul pe forța motrice a activităților creatoare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a deschis literaturii și celorlalte arte aceste largi perspective : «Artei și literaturii le sînt proprii preocuparea pentru continua înnoire șl perfecționarea creatoare a mijloacelor de exprimare artistică, diversitatea de stiluri ; trebuie înlăturată orice tendință de exclusivism sau rigiditate in acest domeniu. Esențial este ca fiecare artist, in felul său propriu, păstrîn- du-și individualitatea artistică, să manifeste o înaltă responsabilitate pentru conținutul operei sale, să urmărească ca ea să-și găsească drum larg spre mintea si inima poporului-. Aceste cuvinte au găsit un larg ecou in conștiința scriitorilor și artiștilor, care au înțeles că a sunat un alt ceas, de eliberare de sub constrîngerile proletcultismului și ale sociologismului vulgar. Sub aceste noi auspicii, literatura ultimilor douăzeci și trei de ani s-a putut bucura de un alt climat de creație decit cel din ajun și a răspuns cu însuflețire programului ce 1 se desfășura în plină libertate" (Șer- ban Cioculescu). Literatura, slujitorii scrisului românesc au răspuns cu însuflețire acestui program, văzînd in el propriile lor aspirații : slujirea poporului prin opere libere de orice Închistări, prin acel Îndelung căutat- și rîvnit „cuvînt ce exprimă adevărul", singurul in stare să contribuie la edificarea omului nou. Căci omul este, în concepția umanistă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, obiectivul suprem si beneficiarul tuturor transformărilor revoluționare ce dau formă și conținut aspirațiilor poporului, năzuințelor și vrerilor lui: „Istoria stă mărturie că marile sale epoci au fost Ilustrate de personalități de excepție, al căror destin s-a contopit pină la identificare cu devenirea umanității însăși, în persoana primului președinte al României socialiste, poporul român și-a ridicat în lumină ca rod al aspirațiilor de vecii întregi setea sa de libertate, de independentă, de dreptate, de unitate, de egalitate desăvîrșită între toți fiii săi. In persoana secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, poporul român își vede întruchipată dorința sa de progres In toate domeniile, precum și chezășia că toate martie sale perspective de dezvoltare armonioasă șl multilaterală vor fi împlinite" (Va- sile Rebreanu), Conducător Încercat și înțelept, gîndttor care a îmbogățit patrimoniul teoriei revoluționare, al socialismului științific cu opere de inestimabilă valoare, In care demonstrează strălucit că socialismul se construiește cu poporul, pentru popor, nu după modele prestabilite, ci in condițiile specifice, proprii fiecărei țări, tradițiilor șl concepției despre lume și viață ale fiecărui popor, cunoscînd ca nimeni altul năzuințele și interesele națiunii noastre și militînd neobosit pentru împlinirea aspirațiilor ei. secretarul general al partidului îndeamnă mereu pe toți creatorii de valori să lupte și să muncească împreună cu poporul pentru popor, dînd, în acest sens, prin întreaga sa activitate un strălucit exemplu: „Pentru noi, toti. tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Parti.dului Comunist 
SPIRITUL CREATORmelor democratice, expresie pregnantă a caracterului profund democratic al sistemului conducerii vieții sociale în țara noastră, importanța partidului ca centru vital al societății, faptul că — așa cum subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu în Tezele pentru Congresul al XlV-lea — „împletirea justă, dialectică a rolului partidului cu creșterea răspunderii și a rolului organelor de stat șl organismelor democratice, al maselor populare, constituie factorul determinant al întăririi unității și forței de acțiune a poporului nostru, al îndeplinirii de către partid a misiunii sale istorice de conducător politic, de forță vitală, de centru vital al întregii națiuni" ; restabilirea — intr-o argumentare științifică multilaterală — a rolului națiunii in lumea contemporană ca factor de progres și înnoire democratică, revoluționară a societății, situarea — împotriva nihilismului național — a valorilor naționale autentice șl în primul rind a patriotismului, demnității și min- driei naționale, independenței șl suveranității la locul cuvenit, de cinste, in panteonul spiritualității socialiste : aprofundarea și îmbogățirea considerabilă a teoriei despre rolul decisiv și Însemnătatea cardinală a proprietății socialiste, ca legitate fundamentală a edificării noii orinduiri și despre corelația dintre fondul de consum șl fondul de dezvoltare eeonomico-socială ; formularea viziunii atît de fertile privind rolul esențial al științei, al invăță- mintului și culturii in edificarea socialismului și comunismului.Secretarul general al partidului regindește în spirit creator și intr-o deschidere largă — respingînd ferm păgubitoarele viziuni vulgarizatoare, simpliste — corelația dintre o- blectiv și subiectiv, material și spiritual, economic șl politic, In dezvoltarea societății socialiste, prin care s-a reliefat — In contextul rolului determinant al factorului economic, în primul rînd al dezvoltării forțelor de producție — marea însemnătate a sferei spirituale in accelerarea dinamicii organismului nostru social în ansamblu. în această perspectivă sînt relevante spiritul autentic științific, în care tovarășul Nicolae Ceaușescu analizează raportul dintre existența socială și conștiința socială, maniera cu adevărat dialectică In care situează conștiința socialistă ca adevărat* forță motrice a devenirii 

Român, președintele Republicii Socialiste România, este Omul minunat ce înscrie în cartea de aur a Patriei noi file exemplare, pe care îl urmează un întreg popor, neabătut, pe calea binelui și propășirii. Am învățat prin el ce înseamnă omenia, ce înseamnă să fim noi înșine, care e sensul dăruirii și al scrisului nostru, ce vrea să spună cuvîn- tul pace, cuvîntul comunism. In aceste decenii în care patria noastră este încununată cu mari împliniri" (Maria Căpușan).Calde cuvinte de dragoste și recunoștință, alese gîndurl și sentimente pentru marele fiu al tării, militant pentru descătușarea tuturor energiilor ei creatoare semnează in volumul omagial, recent apărut, scriitori ca Eugen Barbu, Alexandru Bălăci, Alexandru Andrițo- iu. Aurel Rău, Cor- neliu Leu, Anghel Dumbrăveanu, IonArieșeanu, Dumitru Almaș, Platon Pardău. Florin Bănescu, Mircea Șer- bănescu. Al, Săndulescu, George Munteanu, Mihai Ungheanu, Petru Poantă. Costin Tuchilă, Eugen Teo- doru. Aurel Martin, Miko Ervin ș.a.Mărturisind, in imagini și metafore, sentimentele unanime ce-1 înconjoară pe secretarul general al partidului. inimă în inima tării, poeții îi aduc omagiul lor celui ce poartă națiunea noastră spre comunism, in zbor : „Tu porti drapelul țării fără moarte / Ducîndu-1 către viitor departe ; /' Țăranul, muncitorul, cărturarul / Cu tine sînt și tu ești vremii farul". Dind glas sentimentelor obștești și electrizindu-le, aducînd în mesajul lor expresia 'Simțirii și gîndirii unanime, versurile surprind identitatea profundă și luminoasă dintre erou și poporul său neînfricat : „In fruntea luptei tării pentru progres și spo<r / E marele Erou, prin care se-ncunună/ Virtuțile străbune, de ne-nfricat popor. / Ca-n vremuri să triumfe, demn, patria română", (Nicolae Dragoș), Zămislit din „duhul gliei" de tumultul istoriei revoluționare a poporului, călit in „crivățul" marilor bătălii de clasă încununate cu victoria revoluției, conducătorul partidului și statului nostru se înscrie firesc în galeria marilor bărbați ai patriei pe care patria însăși și i-a dorit și l-a urmat cu credință neclintită : „Poporul meu. născînd mereu bărbați / Viteji și harnici, mîndri-n demnitate / L-a 2ămislit ca frate intre frați / Pentru Acum, pentru Eternitate" (Corneliu Sturzu). Adunînd în cuvinte, colorate de viile sentimente ale celor multi, toată dragostea și prețuirea ce 1 se cuvin, poetul rostește solemn urarea țării însăși : „Slăvit să fie / și să ducă tara / precum un demiurg, spre culmi de vis. / să-i fie-n suflet veșnic primăvara / spre nemurire drumul lui deschis! / / Da, într-un pom arzînd cu naltii sori / să-i dăruim azi imnurile noastre / și-o Românie-n legănate flori. / flori mîndre : roșii, galbene, albastre 1“ (Radu Cârneci). Pe harta multicoloră a țării de azi pulsează faptele și ritmul muncii, se înaltă marile ctitorii ce alcătuiesc, ele Insele, cel mai fidel portret al eroului dăruit tării, bunăstării și

noastre socialiste, a înfăptuirii programelor și planurilor de dezvoltare economico-socială a țării, clarviziunea cu care fundamentează obiectivele, direcțiile și sarcinile activității politico-ideologice și cultural-educative privind dezvoltarea conștiinței socialiste a întregului popor.„Activitatea ideologică, politico- educativă, de formare a omului nou. cu o> înaltă conștiință revoluționară, socialistă — relevă tovarășul Nicolae Ceaușescu — constituie una din problemele de importanță deosebită în actuala etapă de dezvoltare a societății noastre socialiste".Strălucita operă teoretică a conducătorului partidului și statului este larg deschisă către problematica complexă a lumii contemporane, de la afirmarea socialismului, dezvoltarea mișcării comuniste și muncitorești internaționale și lupta pentru eliberarea națională la necesitatea făuririi unei noi ordini economice și politice internaționale, trecerea la dezarmare, în primul rînd la cea nucleară, și asigurarea păcii în lume, ca imperativ fundamental al contemporaneității.Cu înțelepciunea, realismul șl clarviziunea politică ce îi caracterizează, în chip emblematic, gindirea și acțiunea, președintele Nicolae Ceaușescu formulează principii, teze și soluții originale, de autentică substanță umanistă și de evidentă vitalitate și viabilitate istorică, pe care, spre legitima mîndrie a națiunii noastre, viața le-a confirmat și le confirmă pe deplin. Militant de excepție al mișcării comuniste, secretarul general al partidului a .fundamentat cu cutezanță necesitatea unui nou mod de gîndire în relațiile dintre partidele comuniste și muncitorești. In acest sens, re- ferindu-se la anii care au trecut de la Congresul al IX-lea, subliniază in expunerea din noiembrie 1988 : „In toată această perioadă, partidul nostru, acționind pentru o largă colaborare cu toate partidele comuniste și muncitorești, s-a pronunțat cu toată hotărirea pentru renunțarea Ia vechile practici în relațiile dintre partidele comuniste și muncitorești, pentru realizarea unei colaborări și solidarități pe principii noi, de deplină egalitate, de respect și independență și autonomiei fiecărui partid, al dreptului său de a-și elabora linia politică proprie în concordanță cu realitățile și condițiile din fiecare țară". Personalitatea to

fericirii tuturor fiilor ei : „Privesc la harta tării. Parcă-i vie 1 / I-a dat Partidul singele și ritmul. / Articulații : rodul, împlinitul ; / Ca-n primăvară, patria învie. / / Și-oriunde raze-aștern pe noua hartă / Elogiul frumuseților mă poartă, / Partidul și-a-nscris rostul și tăria 1 / Mi-e țara mai slăvită : România. / Unit, cu-al său iubit conducător / Partidul sute, drept, biruitor 1“ (Al. Jebeleanu). Celui ce a stat drept șl neclintit în fața furtunilor istoriei, celui ce a înfruntat viscolul vremii cu primăvara țării In suflet, celui dăruit tării cu neclintită încredere în viitorul ei de aur i se cuvin prinosul dragostei și recunoștinței noastre: „Erou in tara de eroi. / El — muncii devotat și vieții —. / Prin aspre viscole și ploi, / prin purpu- rile dimineții, / In făurirea lumii noi, / Ne-a dat vigoarea tinereții. / Lumina-ncrederii in noi" (Ilarie Hi- noveanu). Marele Erou al țării este simbolul viu al unității de gînd și faptă a tuturor oamenilor țării care trăiesc și muncesc, sub flamura idealului comunist, pentru a-și făuri noua istorie cu care se identifică numele celui mai iubit fiu al României : „Inima de dor a dat altoi / Fruntea Țării — om de omenie, / L-a trimis istoria spre noi / Ca prin noi istoria s-o scrie" (Ion Brad). Versuri frumoase, versuri izvorite din căldura inimilor tăriî ce Vibrează la numele marelui nostru conducător semnează în acest volum omagial Mihai Beniuc, Ion Dodu Bălan, Violeta Zamfirescu, Victor Tulbure, Niculae Stoian, Petru Anghel, Mircea Vaida, Racz Gyozc?. Ion Iuga, Traian Iancu, Teo- fil Bălaj, George Țărnea, Vasile Zamfir, Pavel Pereș, Ion Cringu- leanu, Smaranda Cosmin, Mara Ni- coară, Ivo Muncian, Rusalin Mure- șan. Florentin Popescu ș.a.„Suflet in sufletul neamului lor", poeții, scriitorii culeg din largul, generosul peisaj al sentimentelor neamului nostru cele mai alese flori ale dragostei și recunoștinței, dedi- cindu-le, intr-un fierbinte omagiu, celui ce ne conduce cu înțelepciune și cutezanță revoluționară spre culmile însorite ale epocii de aur a comunismului.

varășului Nicolae Ceaușescu este unanim recunoscută și apreciată in lume pentru strălucita contribuție la elaborarea noilor principii de relații dintre state și națiuni, la promovarea lor cu clarviziune politică și Impresionantă consecvență.Valoarea cu totul deosebită a operei teoretice și practice a președintelui țării iși are izvorul in trăsăturile de excepție ce-1 caracterizează gindirea și acțiunea revoluționară : identificarea totală cu interesele și năzuințele cele mai înalte ale clasei muncitoare, ale întregului popor ; devotamentul, devenit crez de neclintit, în idealul măreț al socialismului și comunismului ; încrederea fără margini în forța inepuizabilă de creație a națiunii ; patriotismul fierbinte și ardenta dragoste de țară ; promovarea cu consecvență a spiritului revoluționar ; sensibilitatea aparte fată de dinamica socială și remarcabila receptivitate față de nou ; disponibilitatea de excepție pentru sinteze și generalizări teoretice ; capacitatea remarcabilă de a dezvălui dialectica complexă a factorilor Implicați în desfășurarea progresului social in general, a progresului socialist în special ; capacitatea de previziune, bazată pe cunoașterea realităților, pe descifrarea cu limpezime a tendințelor evoluției viitoare a societății, de sesizare in nuce a contradicțiilor și de formulare a unor soluții operative pentru rezolvarea lor ; perseverenta și dăruirea față de cele mai inalte valori ale democrației și umanismului.Prin ampla și remarcabila sa operă teoretică și practică, prin rolul hotăritor pe care l-a avut și il are, in calitate de conducător de excepție al partidului și statului, in edificarea multilaterală a socialismului pe pămîntul românesc, prin contribuția cu totul deosebită la dezvoltarea gindirii social-politice contemporane, prin patriotismul fierbinte cu care slujește interesele naționale și acționează pentru Întărirea forței materiale și spirituale a patriei, a independentei și suveranității — tovarășul Nicolae Ceaușescu a intrat in conștiința poporului nostru ca erou intre eroii neamului, se bucură in rîndurile tuturor locuitorilor acestui pămînt românesc de cea mai aleasă dragoste și prețuire, fiind omagiat cu prilejul aniversării zilei de naștere și a îndelungatei sale activități revoluționare cu nemărginit respect și fierbinte recunoștință.

(Urmare din pag. I)tatea de a soluționa marile probleme ale contemporaneității, că numai socialismul poate să asigure adevărata egalitate intre oameni, ații socială, cit și națională; numai socialismul poate să pună pe deplin in valoare aptitudinile creatoare ale poporului.In România, in anii edificării noii orinduiri, Îndeosebi după cel de-al IX-lea Congres, s-a afirmat treptat viziunea cuprinzătoare, revoluționară a partidului nostru asupra construcției socialismului și comunismului. Această viziune originală, politică și științifică, întemeiată pe adevărurile generale ale concepției revoluționare despre lume și viață, se află la baza întregii activități teoretice și practice de înfăptuire a transformărilor înnoitoare din țara noastră. Se reliefează cu deosebire caracterul complex al orinduiri! socialiste românești actuale, ca stadiu căruia ii urmează societatea comunistă ; se relevă, totodată; cerința de a îmbina armonios necesitățile cu posibilitățile, factorii obiectivi cu cei subiectivi. Drumul pe care a pășit țara, drumul edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, nu a fost ușor și nu este deloc ușor de străbătut. Dar niciodată a- devărații revoluționari nu s-au temut de greu. Poporul, adevăratul autor al istoriei eroice a patriei noastre, a trecut totdeauna cu fruntea în sus prin vremi, a înfruntat cu demnitate greutățile și le-a invins. Acum, cînd e stăpin în propria-i țară, are conștiința forței sale, a capacității sale de a învinge dificultățile care mai apar, prin muncă avîntată, prin gîndire temerară. Numai și numai munca pentru țară constituie o adevărată resursă de progres. Prin munca poporului, sub conducerea partidului. s-au înfăptuit operele monumentale ale socialismului, menite să dăinuie peste veacuri.Misiunea istorică a clasei muncitoare — clasa cea mai avansată din cadrul societății noastre, cu un profund spirit revoluționar — a fost pe larg și cu tărie evidențiată în cuvlntarea conducătorului partidului și statului. S-a arătat, în acest sens, că numai in condițiile aplicării ferme, creatoare a principiilor socialismului științific, ale materialismului dialectic și istoric, numai intr-o orînduire superioară, socialistă în esența el, fără exploatare, în care muncitorimea și toti ceilalți oameni al muncii să rămînă stăpîni ai mijloacelor de producție, clasa muncitoare poate avea un viitor demn, de bunăstare și fericire. împreună cu întreaga națiune. Este, deci, un imperativ al prezentului și al viitorului să se asigure dezvoltarea fără încetare a forțelor de producție și, in același timp, creșterea calitativă a clasei muncitoare, ridicarea nivelului său de cunoștințe profesionale, tehnico-știintl- fice, culturale și ideologice : să se dezvolte o clasă muncitoare înaintată din toate* punctele de vedere — clasa muncitoare constructoare a socialismului și' comunismului.In concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu. înfăptuirea unei opere de o asemenea anvergură, cum este construcția noii societăți, înseamnă a merge înainte pe calea luminoasă deschisă de revoluția socialistă și nicidecum o întoarcere înapoi, la forme capitaliste.Poporul român, sub conducerea înțeleaptă a partidului comunist, In condițiile grele ale crizei economice mondiale, a continuat să înfăptuiască in ritmuri accelerate programele de dezvoltare a industriei, a trecut de la dezvoltarea extensivă la cea intensivă, și-a sporit preocupările nentru modernizarea întreprinderilor, a mașinilor și utilajelor, pentru perfecționarea organizării științifice a producției și a muncii. Azi, această operă istorică se desăvirșește in continuare, în condițiile in care, așa cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu, „avem mari posibilități, avem și o bază materială bună, avem și muncitori, și tehnicieni, și ingineri, și oameni de știință care au capacitatea să soluționeze — în general — orice probleme".

Trecerea tn revistă a transformărilor petrecute în țâra noastră scoate în evidență consecventa cu care întreaga politică a partidului și statului nostru, activitatea neobosită a tovarășului Nicolae Ceaușescu contribuie la transpunerea in viat* a perfecționărilor social-economice menite să realizeze cerințele făuririi societății socialiste și comuniste în patria noastră. S-au asigurat, astfel, ritmurile înalte de creștere economică pentru satisfacerea in tot mai mare măsură a necesităților materiale și spirituale ale poporului. Intre marile înfăptuiri ale socialismului în tara noastră nu putem trece cu vederea ceea ce s-a schimbat tn conștiința oamenilor; in poziția lor socială. Este unul din izvoarele îndreptățite! noastre mîndrii.Preluind minunatele tradiții ale mișcării muncitorești. Partidul Comunist Român a organizat și condus lupta clasei muncitoare pentru trecerea la adinei și complexe transformări ale societății noastre. In primele rinduri ale partidului s-au aflat întotdeauna veghea neobosită a tovarășului Nicolae Ceaușescu, lupta sa pentru împlinirea idealurilor de libertate și dreptate socială, pentru ridicarea întregii țări pe noi culmi de progres și civilizație.Toate marile înfăptuiri cu care, pe bună dreptate, se mindrește astăzi întreaga Iară, impresionanta magistrală albastră, metroul bucu- reștean. monumentalele copstrucțit industriale, marile și modernele , orașe ale României contemporane s____________________________________________ 

în procesul noii revoluții agrare, se înfăptuiește progresul continuu al agriculturii, sector vital al economiei românești, ce poartă amprenta concepției originale, științifice, privind rolul și locul agriculturii in strategia dezvoltării societății, în creșterea necontenită a nivelului de trai al poporului. Referindu-se la această realitate, secretarul general al partidului relevă : „Avem rezultate minunate in dezvoltarea agriculturii. S-a schimbat radical înfățișarea satelor noastre. Mai avem și lipsuri, dar viața insăși demonstrează că numai marea proprietate cooperatistă a descătușat energiile creatoare ale țărănimii, ale progresului agriculturii".Ca urmare a politicii partidului, dezvoltarea forțelor de producție, pe întregul teritoriu al patriei, prefacerile structurale și calitative- din industrie si agricultură, din întreaga economie națională, înflorirea științei, învățămintului și culturii au determinat o mai bună valorificare a bogăției naționale. S-au produs ample și profunde transformări înnoitoare în viața economică șl socială a întregii țări, a tuturor județelor șl localităților patriei noastre socialiste, a crescut bunăstarea întregii națiuni. Are profunde semnificații, in acest sens, faptul că in societatea noastră proprietatea socialistă de stat și cooperatistă a asigurat condițiile absolut necesare pentru progresul multilateral al patriei. Poporul iși folosește dreptul de proprietar in scopul dezvoltării neîncetate a propriei lui avuții. în același timp, proprietatea socialistă a determinat schimbarea a însuși statutului omului în societate. Pentru că, pe baza ei, a fost înlăturată exploatarea, s-a instaurat dreptatea socială. Iată de ce întărirea și permanenta consolidare a proprietății socialiste reprezintă o adevărată legitate obiectivă, o condiție fundamentală a progresului societății noastre.în condițiile dezvoltării și Întăririi proprietății socialiste, s-a perfecționat neîncetat și conducerea științifică a societății. Premisa fundamentală a acestui proces o constituie exercitarea de către Partidul Comunist Român a rolului său de centru vital al întregii națiuni. Partidul a asigurat studierea complexă a fenomenelor social- economice, aprecierea lor din per- # spectiva obiectivelor fundamentale ale fiecărei etape șl adoptarea la timp a măsurilor politice, economice, organizatorice necesare. Căile, formele, metodele conducerii de către partid s-au integrat continuu și se integrează, in prezent, intr-un neîncetat proces de perfecționare a propriei activități și a întregului angrenaj social.Preocuparea neîncetată pentru întărirea și dezvoltarea proprietății socialiste, la nivelul întregii societăți,, a avut și are un rol fundamental în dezvoltarea economiei naționale, în trecerea de la creșterea extensivă la cea intensivă, în asigurarea unei noi calități, superioare, în toate sectoarele de activitate. „în nici un fel nu putem gîndî — a subliniat secretarul general al partidului — să lăsăm posibilitatea ca proprietarii noștri asupra mijloacelor de producție — muncitorii — să devină din nou proletari, lipsiți de mijloace de producție". In aceeași ordine de idei, a precizat : „Nu aceasta este calea socialismului — și trebuie să facem totul pentru a întări proprietatea socialistă, pentru a intări rolul muncitorilor ca proprietari colectivi";Ideea fundamentală, ce se desprinde din cuvîntare. este aceea că, în condițiile actuale, cînd criza economică domină lumea și toate țările, fără deosebire de orînduire socială, au de făcut față unor greutăți, cind In viața internațională, marcată de tensiuni militare, politice și economice, se accentuează caracterul rapace al capitalismului, care prin instrumentul datoriilor externe și prin alte mijloace promovează noi modalități de înrobire a popoarelor. pentru România calea de urmat nu este — și nu poate să fie — renunțarea la tot ceea ce s-a înfăptuit in 40 de ani de construcție socialistă. Dimpotrivă, se Impune perfecționarea a tot ceea ce s-a realizat în acești ani, a sistemului de conducere cu poporul și pentru popor, a tuturor forme

Gînd de cinstireau la bază inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu. De la Congresul al IX-lea încoace, an de an, conducătorul partidului și al țării a acționat cu exemplară și patriotică dăruire pentru a ridica tara la o Înflorire fără precedentIstoria este cartea de căpătîi a neamului. Dacă iți cunoști istoria și treci în revistă momentele atit de zbuciumate ale acestei țări și ale acestui popor îti dai seama cit de importante sint realizările contemporane. Mihai, Ștefan, toti cei care și-au Iubit tara și au luptat! pentru independență îți umplu sufletul de mîndrie față de izbînzile acestui neam in menținerea unității țării. Istoria se face și astăzi. Mă gîndesc la toate marile noastre realizări. Tot ce au visat Ștefan, Mihai, Tudor a realizat marele om al tării, care, împreună cu partidul și clasa muncitoare, cu poporul și pentru popor, a dat un chip nou tării. Un chip pentru viitorime, pentru veșnicirea acestui neam și acestei țări.Pe fundalul marilor realizări ale poporului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu a creat condițiile materiale și morale care permit oamenilor să-și afirme nestin- jenit capacitățile și aptitudinile, să ocupe în societate un loc corespunzător muncii și pregătirii lor. Sint puține țări In lume in care omul se bucură de atîta stimă și prețuire. în care el are un rol atit de important în tot ceea ce se decide și se înfăptuiește pentru binele său. Nicicînd în Istoria patriei noastre ca în acești 

lor condueeril democratice a societății, pe baza proprietății socialiste.Se impune, în continuare, așa cum a subliniat tovarășul Nicplae Ceaușescu, perfecționarea sistemului democrației muncitorești-revoluționare, care are la bază necesitatea istorică obiectivă a participării active a întregului popor la îndeplinirea exemplară a programului partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare spre comunism a României. Sint realizări importante și in acest domeniu. în țara noastră au fost lichidate inegalitățile in repartiția produsului social și a venitului național. au fost asigurate drepturi economice egale pentru toți cetățenii patriei, pornind de la faptul că adevărata democrație, adevărata egalitate in drepturi înseamnă asigurarea unor condiții e- gale de muncă, de viață, de manifestare a personalității umane. In același timp, a fost creat un cadru larg democratic, unic In felul său, asigurindu-se, o dată cu dezvoltarea puternică și armonioasă a forțelor de producție pe întregul cuprins al tării, cu progresul e- conomic multilateral, participarea directă a tuturor oamenilor muncii Ia conducerea treburilor societății ; s-a cimentat necontenit unitatea întregului popor în jurul partidului comunist — centrul vital al societății noastre socialiste. Se vor dezvolta și de aici înainte formele democratice de conducere a societății, dar mai cu seamă se va asigura buna funcționare a organismelor democratice e- xistente. In ampla sa cuvîntare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut Ca, în cadrul larg democratic al’ societății, să se intensifice participarea cu înaltă răspundere. în spirit revoluționar, a tuturor oamenilor muncii la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului, la aplicarea fermă a principiilor au- toconducerii și autogestiunii, a normelor și normativelor economi- co-financiare, Ia asigurarea funcționării in cele mai bune condiții a mecanismului economic. Secretarul general al partidului a arătat că democrația socialistă, concepută ca un ansamblu de drepturi șl îndatoriri egale pentru toți cetățenii, trebuie să asigure mai bine cadrul de acțiune revoluționară pentru creșterea puternică a inițiativei și răspunderii colectivelor de oameni ai muncii, a tuturor muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, a tineretului. în dezvoltarea șl întărirea proprietății socialiste, în gospodărirea cu maximă eficiență a patrimoniului național.Nu se poate concepe socialismul, a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, fără o largă democrație revoluționară, fără participarea activă a poporului la solutionarea treburilor tării. Dar, în același timp, nu se poate concepe democrația muncitorească-revo- lutionară fără creșterea puternică a rolului conducător al partidului, fără intensificarea activității statului in întreaga dezvoltare economico-socială, in conducerea planificată a societății. Și, îndeosebi, fără ca întreaga clasă muncitoare. țărănimea, intelectualitatea. întreaga națiune să muncească și șă învețe cu dăruire patriotică, să-și ridice nivelul științific și cultural ; fără ca națiunea română să devină, așa cum a arătat secretarul general al partidului, „o națiune a unei înalte științe și a unei culturi inaintale, care să asigure progresul continuu al societății noastre, bunăstarea întregului nostru popor".Sărbătorirea tovarășului Nicolae Ceaușescu, la aniversarea zilei de naștere și împlinirea a peste cinci decenii și jumătate de eroică activitate revoluționară, a dat o puternică expresie unității de gînd și de faptă a întregii națiuni în jurul partidului, al marelui erou al României. Această impresionantă sărbătoare. desfășurată in anul celei de-a 45-a aniversări a actului istoric de la 23 August 1944, al Congresului al XlV-lea al partidului, a constituit un moment de puternică angajare revoluționară a poporului român pentru îndeplinirea exemplară a planului pe 1989 și pe întregul cincinal, a cutezătoarelor programe de dezvoltare multilaterală a patriei noastre socialiste.

ani, niciodată oamenii nu au avut ca acum sentimentul unei răspunderi plenare, în calitate de cetățeni egali în drepturi, la făurirea unei societăți superioare, la scrierea însăși a Istoriei acestei societăți.în domeniul artelor plastice, al artei monumentale s-a mers paralel cu toate aceste mari Înfăptuiri. Cred însă că am rămas datori clasei muncitoare, poporului nostru, eroilor lui care au gîndit, care au înălțat această măreață construcție a socialismului în tara noastră. Acești vrednici constructori. contemporani ai noștri, merită lucrări de artă la înălțimea dăruirii lor. Gîndindu-ne la această nouă istorie care s-a cimentat in conștiința sufletului nostru, simțim că sintem in urma acestor înfăptuiri. Ca artiști dorim din tot sufletul ca toate aceste minunate realizări să se reflecte în creațiile noastre. Este o datorie artistică, dar âi cetățenească să ne inspirăm din viața, din evenimentele la care sîntem martori.De mal bine de 20 de ani s-au creat multe lucrări de artă monumentală. Cred că e datoria noastră, a artiștilor, să mergem in pas cu aceste înfăptuiri și să sprijinim cu creațiile noastre această activitate eroică pe care o desfășoară partidul, în frunte cu secretarul său general, pentru crearea omului nou, cu o conștiință înaltă, a- devărat ziditor al socialismului și comunismului.
Marius BUTUNOIU artist emerit
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Telegrame de felicitare adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu cu prilejul 
aniversării zilei de naștere și a îndelungatei sale activități revoluționare

In aceste zile, în deplină unitate de cuget și simțire, întregul nostru popor omagiază — cu prilejul aniversării zilei de naștere și a in- delungabei activități revoluționare ale tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România — personalitatea sa de strălucit făuritor de țară nouă, Erou intre eroii neafmului, luptător neobosit pentru înfăptuirea idealurilor nobile de libertate, independență și progres ale națiunii noastre, pentru triumful cauzei păcii, prieteniei și colaborării între popoare, militant de seamă al mișcării comuniste și muncitorești internaționale.După cum s-a anunțat, cu acest prilej, tovarășului Nicolae Ceaușescu l-au fost înmîrrate mesaje și felicitări de către delegații ale CONSILIULUI NAȚIONAL AL OAMENILOR MUNCII ; CONSILIULUI- NAȚIONAL AL AGRICULTURII, INDUSTRIEI ALIMENTARE, SILVICULTURII SI GOSPODĂRIRII APELOR ; CONSILIULUI NAȚIONAL AL ȘTIINȚEI Șl 1NVATAMINTU- LUI ; CONSILIULUI CULTURII Șl EDUCAȚIEI SOCIALISTE ; CONSILIULUI CENTRAL AL UNIUNII GENERALE A SINDICATELOR DIN ROMÂNIA ; CONSILIULUI NATIONAL AL FEMEILOR ; COMITETULUI CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST; CONSILIULUI UNIUNII ASOCIAȚIILOR STUDENȚILOR COMUNIȘTI DIN ROMÂNIA ; CONSILIULUI NAȚIONAL AL ORGANIZAȚIEI PIONIERILOR ; COMITETULUI MUNICIPAL BUCUREȘTI AL P.C.R. In mesaje sint exprimate, cu deosebită stimă și înaltă considerație, cele mai calde urări de sănătate și fericire, de noi și tot mai mari succsese și împliniri în vasta activitate pe care o desfășoară, și sînt puse în evidență rolul decisiv al tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea și transpunerea în viață a politicii interne și externe a partidului și statului, contribuțiile hotărîtoare ale marelui conducător al poporului nostru în înfăptuirea Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Cu acest sărbătoresc prilej, organele șl organizațiile de partid, ministerele și instituțiile centrale, organizațiile de masă și obștești, comuniștii, oamenii muncii de pe întreg cuprinsul țării au adresat to- varășului Nicolae Ceaușescu telegrame in care exprimă cele mai alese sentimente de stimă, prețuire și recunoștință pentru activitatea pe care o desfășoară in fruntea partidului și statului nostru, pentru înflorirea necontenită a patriei socialiste, in demnitate și libertate, pentru edificarea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră, angajin- du-se solemn de a intîmpina cu rezultate remarcabile în toate domeniile Congresul al XlV-lea al partidului și cea de-a 45-a aniversare a eliberării patriei.Prezentăm în sinteză aceste telegrame.în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN ARAD AL P.C.R. se spune : Cu admirație și ales respect evocăm, in aceste clipe de suflet dragi întregului popor, viata dumneavoastră exemplară, de remarcabil militant comunist, de patriot înflăcărat. eroismul și vitejia cu care ati înfruntat anii grei ai ilegalității, rolul însemnat pe care l-ați avut in pregătirea și desfășurarea unor bătălii de clasă, în lupta antifascistă, excepționalele calități de a însufleți și mobiliza masele de oameni ai muncii la înlăturarea hotărîtă a urmelor lumii vechi, la făurirea unei vieți noi.Folosim acest fericit eveniment pentru a vă exprima, in numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor județului Arad, întreaga gratitudine pentru sprijinul nemijlocit, la fața locului, de care ne-am bucurat în toți acești ani, pentru indicațiile și orientările clare date de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitelor întreprinse pe plaiurile arădene.Avînd in față imaginea strălucitoare a marilor împliniri din cea mai glorioasă epocă a istoriei socialismului in România, toți locuitorii bogatelor plaiuri ale Aradului iși exprimă hotărîrea de a vă urma, mult iubite conducător, fără șovăire, de-a acționa cu puteri înnoite pentru a intîmpina cu fapte de muncă remarcabile istoricele evenimente din acest an : cel de-al XlV-lea forum al comuniștilor români și a 45-a aniversare a Zilei noastre naționale.Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, eveniment sărbătorit de întregul nostru popor cu nemărginită dragoste și bucurie, respectuos vă rugăm să ne îngăduiți să vă adresăm, din partea CONSILIULUI DE CONDUCERE AL MINISTERULUI PETROLULUI, a tuturor oamenilor muncii din trusturile și. schelele petroliere, cele mai sincere felicitări și urările noastre fierbinți, pornite din adîncul inimii, de deplină sănătate și putere de muncă, pentru a ne conduce, pe mai departe, cu înțelepciune și cutezanță revoluționară, spre noi victorii pe drumul înfloririi multilaterale a patriei, spre comunism.în aceste momente sărbătorești, petroliștii, aflați mereu la datorie, vă aduc un cald și vibrant omagiu, dau glas alesei prețuiri și profundului respect pe care îl nutresc față de dumneavoastră, față de energia și devotamentul patriotic cu care slujiți cauza partidului, progresul patriei și iși exprimă mulțumirile și recunoștința pentru îndrumarea și sprijinul deosebit acordat în vederea înfăptuirii mărețelor sarcini care ne-au fost trasate de partid și popor, pentru grija cu care îi înconjurați, pentru condițiile tot mai bune de muncă și viată create.In telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN BOTOȘANI AL P.C.R. se arată : Pentru tot ceea ce ați făcut și faceți spre binele și fericirea întregii națiuni, spre măreția patriei noastre libere și suverane, spre gloria și strălucirea partidului comunist, întregul popor nutrește față de dumneavoastră, mult st'imate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai calde sentimente de stimă, dragoste, prețuire și recunoștință, exprimîndu-și dorința fierbinte de a vă ști mereu in fruntea partidului jși a statului, aceasta fiind cea mai sigură garanție a înfăptuirii marilor noastre idealuri și năzuințe de progres și bunăstare, de ridicare a României pe culmile cele mai înalte ale civilizației socialiste și comuniste.La această mare sărbătoare, cind tara întreagă vă omagiază cu imensă și vibrantă bucurie, vă dorim din adîncul inimilor noastre, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să ne trăiți ani multi, fericiți și luminoși, impreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu. să vă bucurați de sănătate și nesecată putere de muncă și creație, spre a conduce, cu aceeași inegalabilă cutezanță revoluționară, marea operă de înălțare a României, in glorie și măreție, pe noi culmi de civilizație socialistă și comunistă.

In deplină unitate de gindire și acțiune cu intregul nostru popor, comuniștii, toti oamenii muncii din județul Olt vă aduc la aniversarea zilei dumneavoastră de naștere și a peste 55 de ani de eroică activitate revoluționară un fierbinte omagiu, expresie a celor mai inalte sentimente de aleasă prețuire și profundă recunoștință pentru abnegația și in- flăcăratul patriotism cu care acționați consecvent1 pentru înflorirea scumpei noastre patrii, pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism — se subliniază în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN OLT AL P.C.R.De numele și activitatea dumneavoastră eroică sînt strins legate și toate transformările economico-so- ciale ce au avut loc in orașele și satele Oltului, in anii de glorii de după Congresul al IX-lea al partidului, ca urmare a aplicării politicii științifice, clarvăzătoare a partidului și statului nostru, a prețioaselor indicații pe care ni le-ați dat cu prilejul vizitelor de lucru efectuate impreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de renume mondial.Supremul omagiu pe care vi-1 aducem la sărbătorirea zilei dumneavoastră de naștere îl constituie hotărîrea noastră fermă, unanimă de a da viață ideilor, tezelor și orientărilor cuprinse în magistrala Expunere prezentată la marele forum al democrației muncitorești-revoluțio- nare, de a obține rezultate deosebite in toate domeniile de activitate, cinstind astfel a 45-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiim- perialistă și Congresul al XlV-lea al partidului.Cu cele mai alese sentimente de stimă și deosebită prețuire vă aducem un fierbinte omagiu dumneavoastră, eminent gînditor și om politic. patriot înflăcărat, ilustru strateg și conducător vizionar, care de mai bine de o jumătate de secol luptați neinfricat cu strălucită dăruire și spirit revoluționar pentru triumful revoluției socialiste, pentru împlinirea aspirațiilor de libertate și dreptate socială, pentru independenta și suveranitatea României — se subliniază in telegrama BIROULUI MARII ADUNĂRI NAȚIONALE.Succesele istorice obținute în construcția socialistă, la care dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați avut un aport inestimabil, demonstrează cu vigoare justețea politicii partidului nostru care, dînd expresie intereselor și aspirațiilor supreme ale întregului popor și aplicind creator adevărurile universal-valabile ale» socialismului științific la condițiile concrete ale României, a asigurat și asigură punerea în valoare a superiorității orinduirii socialiste, folosirea cu randament înalt a potențialului material și uman al țării și ridicarea patriei pe trepte tot mai înalte de progres și civilizație, în drumul ei glorios spre comunism.Urmînd cu consecvență exemplul dumneavoastră de viată și de muncă, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că Biroul Marii Adunări Naționale și toți membrii parlamentului vor milita și in viitor cu fermitate comunistă pentru traducerea neabătută în viată a politicii interne și externe a partidului și statului nostru. pentru înfăptuirea istoricelor hotăriri ale Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.In telegrama CONSILIULUI DE CONDUCERE AL MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE se arată : Ca ostași devotați pină la sacrificiul suprem patriei, partidului și poporului, trăim deplina satisfacție și mindria că tot ce a înfăptuit națiunea noastră în timpul eroic inaugurat de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, perioadă de glorii, intrată pentru totdeauna în conștiința noastră sub denumirea „Epoca Nicolae Ceaușescu", își află izvorul în prodigioasa și vasta dumneavoastră activitate teoretică șl practică, ce a deschis orizonturi noi în toate sferele creației materiale și spirituale, a descătușat și dinamizat energiile creatoare ale maselor, ridicind pe trepte calitativ superioare procesul revoluționar de făurire a socialismului și comunismului in România.Asemenea Întregului popor, oștirea tării șe angajează, in aceste clipe solemne, să acționeze cu abnegație revoluționară pentru a intîmpina marile evenimente politice ale anului — cea de-a 45-a aniversare a revo

luției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresiil al XlV-lea al partidului — cu succese deosebite in toate domeniile, în formarea unor luptători temeinic pregătiți. apărători de nădejde ai scumpei noastre patrii.în această zi de aleasă sărbătoare pentru națiunea noastră, însuflețiți de cele mai bune gînduri, dorim să vă exprimăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, sentimentele noastre de profundă stimă și prețuire și să vă adresăm din adîncul inimilor urarea fierbinte de viață îndelungată și fericită, plină de mari realizări și succese alături de tovarășa Elena Ceaușescu, multă sănătate și putere de muncă pentru a nq conduce și în viitor, cu clarviziune și patriotism. înflăcărat, pe drumul edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism.In telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI AL P.C.R. se arată.: , Intr-un glas și o ființă, cu toți cei ce muncesc și trăiesc în vatra noastră românească, în acest an cind omagiem împlinirea a 50 de ani. de la marea demonstrație antifascistă și antirăzboinică de la 1 Mai. 1939, în organizarea căreia ați avut rolul hotărîtor, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. ne reafirmăm simțămintele de nemărginită admirație față de eroica șl exemplara dumneavoastră viață, consacrată, cu înflăcărat patriotism, 
• Gindirea și acțiunea revoluționare ale tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, la temelia mărețelor realizări 
obținute de poporul român in construcția socia
lismului, chezășia înfloririi necontenite a patriei, 
a ridicării gradului de civilizație și bunăstare 
a oamenilor muncii

• Angajament unanim, ferm de a munci cu abnegație 
și dăruire pentru a întimpina cu noi și remarcabile 
realizări Congresul al XlV-lea al partidului și cea 
de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare soci
ală și națională, antifascistă și antiimperialistă

• Adeziune profundă la politica externă a României 
de colaborare, pace și dezarmare, al cărei eminent 
promotor este președintele țării, militant con
secvent pentru afirmarea independenței și libertății 
popoarelor, pentru o lume mai bună și mai dreaptă

cu neînfricare și temerară abnegație revoluționară, libertății și fericirii poporului, independentei și propășirii patriei, cauzei socialismului și păcii.Asemenea întregului popor, comuniștii, toți locuitorii județului Călărași dau glas vibrantelor sentimente de recunoștință fată de grija neobosită pe care o acordați înfloririi acestor meleaguri, ca și tuturor zonelor țării, ceea ce asigură condiții de deplină egalitate tuturor cetățenilor patriei, strins uniți în jurul partidului, al dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general.In aceste momente solemne, cu profunde rezonanțe în însăși conștiința neamului, ingăduiti-ne, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, genial Erou și conducător al destinelor naționale, să vă adresăm, din adincul inimilor, vibranta urare de ani mulți, cu sănătate și nesecată putere de creație, mereu în fruntea partidului și a țării, pentru împlinirea idealurilor comuniste ce ne animă, spre măreția și demnitatea harnicului nostru popor, spre gloria partidului și scumpei noastre patrii, România socialistă.Intr-o vibrantă unitate de gînd șl simțire cu întregul partid și popor, comuniștii, toți oamenii muncii din MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE vă adresează, cu fericitul prilej al sărbătoririi zilei dumneavoastră de naștere și a glorioasei și Îndelungatei activități revoluționare, cele mai călduroase felicitări și urări de sănătate, viață lungă și a- ceeași exemplară putere, de muncă pentru a conduce cu strălucire România socialistă spre împlinirea visului de aur — comunismul.Este meritul dumneavoastră nepieritor de a fi fundamentat strategia participării active a partidului și statului nostru la solutionarea marilor și gravelor probleme cu care este confruntată omenirea, in consens deplin cu aspirațiile vitale ale poporului român, ale tuturor națiunilor lumii. Ați elaborat în mod genial și ați pus în a- plicare o cuprinzătoare strategie de promovare a păcii, de înfăptuire a dezarmării, în primul rind a celei nucleare — problemă fundamentală a lumii contemporane. în tot ce ati inițiat și întreprindeți pe plan internațional se regăsește preocuparea responsabilă și nestrămutată de a se pune capăt politicii anacronice de forță. dominație și dictat, de a se stinge focarele de încordare și conflict din diferite regiuni ale lumii, de a se reglementa toate problemele dintre state numai și numai pe calea tratativelor. de a se lichida subdezvoltarea, împărțirea lumii în săraci și bogati și de a se instaura o nouă ordine internațională. Prin întreaga activitate pe care o desfășurat! in sfera vieții internaționale ați făcut ca numele 

României să fie legat de cele mai nobile țeluri ale omenirii, de lupta pentru făurirea unei lumi mai drepte și mai bune pe planeta noastră. Dumneavoastră ati dobîndit un loc de cinste între cei mai de seamă oameni politici și de stat ai zilelor noastre.In telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN CLUJ AL P.C.R. se arată: Intruchipind virtuțile cele mai alese ale poporului român, ale celor mai străluciți bărbați ai neamului,. înțelepciunea întemeiată pe' clarviziune științifică și cutezanță revoluționară, spiritul de dreptate și profundă omenie, patriotismul militant și internaționalismul consecvent, manifestate plenar într-o eroică activitate creatoare pentru afirmarea ființei naționale, pentru libertatea, unitatea și independența patriei — excepționala dumneavoastră personalitate a ridicat pe cele mai înalte trepte ale consacrării istorice modelul conducătorului comunist, a cărui muncă și viață se identifică pe deplin cu cele mai înalte idealuri și aspirații ale națiunii noastre și care se regăsesc în toate mărețele înfăptuiri socialiste și in cutezătoarele perspective comuniste ale poporului român.Vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că. pe baza indicațiilor și orientărilor dumneavoastră, am întreprins toate măsurile tehnico- organizatorice și politico-educative 

pentru a asigura îndeplinirea ritmică și la inalti parametri calitativi a producției fizice și sortimentale și, cu prioritate, a exportului, pentru darea in funcțiune a tuturor obiectivelor de investiții la termenele planificate, pentru realizarea în acest an a unor producții agricole superioare, sporirea efectivelor de animale, creșterea contribuției județului la fondul centralizat al statului, pentru a intîmpina cu rezultate deosebite cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XlV-lea al Partidului Comunist Român.în aceste momente de glorioasă șl scumpă sărbătoare a partidului, a întregii națiuni, cînd aniversăm ziua dumneavoastră de naștere și peste 55 de ani de eroică activitate revoluționară, în numele comuniștilor, al întregului aparat al Ministerului de Interne, cu deosebită stimă și profund respect vă adresăm rugămintea să primiți un fierbinte și vibrant omagiu ostășesc, cele mai alese urări de fericire, ani multi și luminoși, în deplină sănătate și putere de muncă, alături de stimata tovarășă Elena Ceaușescu, pentru a conduce cu aceeași strălucire și înțelepciune destinele României socialiste spre noi culmi de civilizație și prosperitate — se subliniază în telegrama CONSILIULUI DE CONDUCERE AL MINISTERULUI DE INTERNE.Vă .asigurăm, mult iubite și stimate tovafășe comandant suprem, că, mobilizați de excepționala Expunere pe care ați rostit-o la marele forum al democrației muncitorești-revoluționare din noiembrie 1988, toate efectivele Ministerului de Interne, în frunte cu comuniștii, își vor consacra întreaga energie înfăptuirii neabătute a sarcinilor ce ie revin din istoricele hotăriri ale Congresului al XIII-lea și ale ședinței comune a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, din legile țării, orientările, indicațiile și ordinele dumneavoastră, că vor intîmpina cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XlV-lea al partidului cu noi și importante succese, fiind gata în orice moment să apere, împreună cu masele populare, valorile fundamentale ale societății noastre socialiste, independența, suveranitatea și integritatea țării, să asigure ordinea și liniștea publică, pentru binele și fericirea întregii națiuni.împreună cu întregul partid și popor, comuniștii, oamenii muncii gă- lăteni vă omagiază astăzi pe dumneavoastră. simbolul unității de granit a poporului român, eroul neînfricat care și-a închinat întreaga 

viată promovării intereselor supreme ale națiunii, care a asigurat dezvoltarea armonioasă, echilibrată a tuturor localităților și județelor patriei, creind condiții de participare pentru toti fiii tării in cadrul sistemului democrației muncitorești-re- voluționare, la edificarea societății socialiste — se subliniază în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN GALAȚI AL P.C.R.Județul nostru, prin toate înfăptuirile sale, confirmă evoluția ascendentă a României socialiste, in anii de glorie și măreție ai „Epocii Nicolae Ceaușescu". Important producător de metal, modernă cetate a construcției de nave, centru industrial de primă mărime, beneficiar al unor însemnate investiții pentru sporirea aportului agriculturii, loc recunoscut în geografia spirituală a tării prin grija acordată educării și formării multilaterale a omului nou, Galațiul de astăzi constituie? alături de celelalte județe ale patriei, o ilustrare grăitoare a politicii partidului de racordare hotărită a întregului teritoriu al tării la pulsul unei vieți economico-sociale dinamice.în aceste momente emoționante, de adîncă vibrație patriotică, revoluționară, prilejuite de aniversarea zilei dumneavoastră de naștere, vă rugăm să ne permiteți să vă adresăm, în numele comuniștilor, al tuturor celor ce trăiesc și muncesc în județul Gorj, cele mai calde fe

licitări și urări de multă sănătate și fericire, să dăm glas sentimentelor de nețărmurită dragoste, prețuire și recunoștință, de înaltă cinstire și admirație față de monumentala dumneavoastră operă pusă neîncetat în slujba intereselor supreme ale poporului, pentru contribuția inestimabilă ce o aduceți la făurirea destinului nou al României socialiste, la cauza progresului și păcii în lume — se relevă în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN GORJ AL P.C.R.Animați de cele mai calde gînduri și sentimente, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, urmînd neabătut exemplul dumneavoastră luminos, vom acționa cu perseverentă pentru transpunerea în viată a tezelor, ideilor și orientărilor formulate în Expunerea prezentată la marele forum democratic din noiembrie 1988, pentru a întimpina cea de-a 45-a aniversare a zilei eliberării patriei și Congresul al XlV-lea al partidului cu realizări remarcabile în toate domeniile.în telegrama CONSILIULUI DE CONDUCERE AL MINISTERULUI JUSTIȚIEI se arată : în aceste momente de aleasă sărbătoare pentru țară, pentru întregul nostru popor, prilejuite de aniversarea zilei dumneavoastră de naștere, comuniștii, toți oamenii muncii din sistemul justiției, cp cele mai înălțătoare sentimente de profundă stimă și recunoștință, vă adresează, din adincul inimilor, cele mai respectuoase urări de sănătate deplină și fericire, viață îndelungată, multă și nesecată putere de muncă, pentru a conduce cu aceeași strălucire și nestrămutată dirzenie scumpa noastră patrie, pe drumul unor noi și mărețe împliniri, al făuririi luminosului ei destin socialist și comunist.Ne călăuzesc și găsesc in conștiința noastră cel mai adînc ecou conceptele programatice, de inestimabilă valoare teoretică și practică, cuprinse in monumentala dumneavoastră operă, cu privire la rolul organelor de justiție și sarcinile ce le revin în apărarea cu fermitate a cuceririlor revoluționare ale poporului, a orinduirii sociale și de stat, a proprietății socialiste, a drepturilor și libertăților cetățenești, în spiritul cărora înțelegem să acționăm pentru a le îndeplini în mod exemplar.Dăm expresie, totodată, cu acest prilej, sentimentelor de aleasă stimă și gratitudine pe care le nutrim față de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, remarcabil om politic și de stat, eminent savant de amplă recunoaștere internațională, care, împreună cu dumneavoastră, desfășoară o prodigioasă și rodnică activitate pentru propășirea patriei, pentru progresul . neîntrerupt al științei, invățămîntului și culturii în tara noastră.

în această zi de măreață sărbătoare, urările pe care vi le adresăm înmănunchează dragostea fierbinte și înalta stimă cu care intregul partid și popor vă înconjoară pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, comunist de aleasă omenie, ilustru revoluționar, eminent conducător de partid și de stat, Erou între eroii neamului, personalitate proeminentă a lumii contemporane, neobosit luptător pentru cauza libertății și independenței popoarelor, pentru progres social, colaborare și pace în lume — se spune în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN SIBIU AL P.C.R.Vă raportăm cu înaltă mîndrie patriotică,cu satisfacția datoriei împlinite că, în anul 1988, am realizat peste plan o producție-marfă industrială in valoare de 1,5 miliarde lei, spor obținut integral pe seama creșterii productivității muncii, am onorat în întregime contractele la export și am îndeplinit planul valoric la investiții cu un substantial avans. Pe baza acestor succese, ne angajăm să ridicăm la noi cote de calitate și eficiență activitatea din acest an hotăritor al cincinalului.în această luminoasă zi aniversară, dînd glas gîndurilor și simțămin- telor tuturor fiilor meleagurilor si- biene, vă dorim, din adîncul inimilor noastre, să ne trăiți in înaltă cinstire ani multi și fericiți, împreună cu mult stimata tovarășă academician doctor inginer Elena Ceaușescu. alături de toti cei' ce vă sint dragi și apropiați, multă sănătate și putere de muncă, pentru a conduce patria noastră socialistă spre noi și noi victorii, spre mari și minunate împliniri, pentru binele și prosperitatea poporului, pentru liniștea și pacea întregii omeniri.Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere — sărbătoare scumpă inimilor noastre — oferă comuniștilor, tuturor celor ce trăim și muncim pe înfloritoarele meleaguri ialomițe- ne. un nou și minunat prilej pentru a vă adresa un cald și vibrant omagiu ce înmănunchează sentimentele noastre de nețărmurită dragoste și profunda recunoștință, de înaltă prețuire și deosebită stimă ce vi le purtăm dumneavoastră, celui mai iubit fiu al poporului, ilustrul strateg și făuritor al României socialiste. patriot înflăcărat, revoluționar dirz și neinfricat. care v-ati consacrat întreaga viată si eroica activitate binelui și fericirii poporului, ridicării României pe cele mai impunătoare culmi de progres și civilizație, triumfului socialismului și păcii în lume — se arată in telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN IALOMIȚA AL P.C.R.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că organizația județeană de partid Ialomița, urmind neabătut modelul dumneavoastră comunist de slujire eroică a cauzei partidului și poporului, este ferm hotărîtă șă acționeze in spirit revoluționar. al deplinei răspunderi în țâța partidului, să facă din anul 1989 anul cu cele mai bune rezultate în industrie, investiții, agricultură. în celelalte sectoare de activitate, dedi- cînd faptele noastre de muncă celei de-a 45-a aniversări a eliberării patriei și Congresului al XlV-lea al partidului.în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN MARAMUREȘ AL P.C.R. se arată : Ne facem o datorie de inimă și conștiință de a vă aduce, asemenea tuturor fiilor patriei, cei mai ales șl vibrant omagiu dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu — genialul conducător al partidului și poporului român, Erou între eroii neamului, patriot înflăcărat și revoluționar consecvent, proeminentă personalitate a lumii contemporane — care v-ați dedicat întreaga viață nobilelor idealuri de libertate socială și independență națională, fericirii națiunii noastre, gloriei și măreției României în lume.Și în acest moment aniversar, comuniștii, tofi locuitorii județului Maramureș vă aduc prinosul dragostei și recunoștinței lor pentru grija ce o acordați dezvoltării economico-sociale armonioase a acestor străbune meleaguri românești și își reînnoiesc angajamentul solemn de a urma neabătut luminosul dumneavoastră exemplu de muncă eroică și viață revoluționară, de a acționa cu răspundere, cu fermitate și dăruire pentru transpunerea în viață a tezelor, ideilor și orientărilor cuprinse în magistrala Expunere la marele forum al democrației socialiste din 28—30 noiembrie 1988. pentru a obține cele mai bune rezultate în toate sferele de creație materială și spirituală, în cinstea Congresului al XlV-lea al partidului șl celei de-a 45-a aniversări a victoriei revoluției de eliberare națională și socială, antifascistă și antiimperialistă.în telegrama CONSILIULUI OAMENILOR MUNCII ROMANI DE NAȚIONALITATE MAGHIARĂ DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA se subliniază : Prețuim cu toții modul în care acționați necontenit pentru dezvoltarea democrației muncitorești, pentru creșterea continuă a bunăstării oamenilor, contribuția determinantă pe care ați avut-o la soluționarea justă, definitivă a problemei naționale în țara noastră, a asigurării egalității în drepturi tuturor fiilor patriei în toate sferele vieții economice, politice și social- culturale, pentru întărirea continuă a unității întregului popor.Cinstind măreața operă pe care o lnfăptuiți în fruntea partidului și a tării, dorim să vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că cetățenii români de naționalitate maghiară, într-o unitate cu întregul popor în jurul partidului, al dumneavoastră personal, vor face totul pentru înfăptuirea neabătută a politicii interne și externe a partidului și statului, a hotăririlor Congresului al XIII-lea, ale Conferinței Naționale a partidului, a înnoitoarelor teze aprobate de plenara lărgită a Comitetului Central al Partidului Comunist Român din noiembrie 1988. în același timp, vă încredințăm că vom în- tîmpina aniversarea a 45 de ani de la mărețul act revoluționar înfăptuit la 23 August 1944, precum și cel de-al. XlV-lea Congres al partidului nostru, cu înaltă responsabilitate Comunistă și dăruire patriotică pentru realizarea în mod exemplar a sarcinilor ce ne revin.în telegrama CONSILIULUI DE CONDUCERE AL DEPARTAMENTULUI SECURITĂȚII STATULUI se relevă : în deplină Unitate de gînd 

și simțire cu toti fiii tării, exprimăm inflacăratele sentimente de dragoste și recunoștință pe care le nutrim fată de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. Erou intre eroii neamului, strateg vizionar și eminent gînditor și om politic al contemporaneității, care v-ati dedicat! întreaga viață, cu abnegație și eroism exemplar, luptei pentru triumful generoaselor idealuri de libertate și progres ale poporului român, pentru continua afirmare prestigioasă a României intr-o lume a păcii, înțelegerii și coiaborării internaționale.Reafirmîndu-ne cu putere devotamentul nețărmurit fată de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe comandant suprem, vă exprimăm întreaga gratitudine pentru ordinele și indicațiile de inestimabilă valoare cu care orientați permanent activitatea de apărare a securității statului și care constituie suprema garanție că munca noastră va servi întotdeauna revoluția și construcția socialistă în România.Intimpinînd cu însuflețită și supremă angajare, asemenea tuturor oamenilor muncii. Congresul al XlV-lea al partidului și cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială si națională, antifascistă și antiimperialistă. vă raportăm că vom fi întotdeauna la datorie și'vom răspunde cu toată dăruirea și abnegația la chemarea tării .și a comandantului suprem, a-* părînd ferm, strins uniți în jurul partidului. împreună cu Întregul popor, orinduirea socialistă, independența și suveranitatea Republicii Socialiste România.în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN TIMIȘ AL P.C.R., se spune : în această zi de luminoasă și vibrantă sărbătoare, înscrisă cu litere de aur în calendarul celor mai mărețe evenimente din viața națiunii române, cînd întregul partid și popor aniversează ziua dumneavoastră de naștere, precum șl îndelungata, eroica si vasta activitate revoluționară, vă rugăm să ne permiteți ca, dînd glas vibrantului și înălțătorului nostru omagiu, să vă adresăm, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul Timiș respectuoase felicitări și 1 urări de sănătate, fericire, de ani multi și rodnici, inepuizabilă putere de muncă și creație, spre a împlini, cu noi și strălucite realizări, cu aceeași impresionantă clarviziune și. cutezanță, înălțătoarele ctitorii făurite in anii luminoși ai epocii pe care cu supremă recunoștință noi, toți fiii patriei române, o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu".Acum, la aniversarea zilei de naștere și a Îndelungatei dumneavoastră activități revoluționare, vă aducem cele mai vii mulțumiri pentru sprijinul generos și indicațiile de excepțională însemnătate pe care le-ați formulat cu prilejul memorabilelor vizite de lucru efectuate în județul Timiș, împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, acestea constituind pentru organizația județeană de partid puternice și mobilizatoare Imbolduri spre perfecționarea întregii munci politico- organizatorice și economico-sociale, vizînd valorificarea superioară a importantului potențial uman, material, tehnico-știintific și cultural de care dispunem.La această aleasă sărbătoare a întregului nostru popor, permiteți-ne, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă adresăm din adîncul inimii un cald și vibrant1 omagiu din partea cetățenilor români de naționalitate germană cu prilejul împlinirii a peste 55 ani de activitate revoluționară și a zilei dumneavoastră de naștere, împreună' cu urări de viată îndelungată, deplină sănătate și putere de muncă, de noi și tot mai marț succese în activitatea pe care o desfășurați în fruntea partidului și statului, spre binele și fericirea- tuturor fiilor patriei, fără deosebire de naționalitate, pentru edificarea socialismului și comunismului în patria noastră scumpă — se arată în telegrama CONSILIULUI OAMENILOR MUNCII ROMANI DE NAȚIONALITATE GERMANA DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA.Vă sîntem profund recunoscători pentru grija deosebită cu care vegheați personal, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la înfăptuirea principială și consecventă a politicii partidului și statului nostru in problema națională, politică ce asigură deplina egalitate în drepturi a tuturor fiilor țării, fără deosebire de naționalitate, în toate domeniile vieții economice, politice și sociale, afirmarea neîngrădită a personalității umane, întărirea prieteniei șî frăției între oamenii muncii români și cei aparținînd naționalităților conlocuitoare, a unității întregului popor în jurul partidului, al dumneavoastră, mult stimate (tovarășe secretar general.împreună cu întregul nostru partid și popor, comuniștii, toti oamenii muncii din județul Tulcea vă aduc un vibrant și profund omagiu, cele mai alese sentimente de admirație și prețuire cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere și a peste 55 de ani de activitate revoluționară consacrată înfăptuirii idealurilor și năzuințelor poporului român de libertate națională și socială, de prosperitate, cauzei socialismului și comunismului pe pămintul străbun al patriei — se spune în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN TULCEA AL P.C.R.In anii de mărețe împliniri pe care cu adincă min- drie patriotică îl numim „Epoca Nicolae Ceaușescu", județul Tulcea, la fel ca întreaga țară, a cunoscut, prin grija statornică a dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, o puternică dezvoltare în toate domeniile vieții materiale și spirituale, care au înnoit din temelii aceste locuri încărcate de istorie și au dat noi dimensiuni muncii și vieții locuitorilor județului Tulcea, demne de epoca pe care o trăim.Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, urmindu-vă pilduitorul dumneavoastră exemplu de dăruire și abnegație, oamenii muncii din județul de la gurile Dunării, în frunte cu comuniștii, vor acționa cu hotărîre și spirit revoluționar, cu întreaga lor energie și putere de muncă pentru transpunerea exemplară in viață a politicii interne și externe a partidului și statului nostru.;
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EXISTĂ SOLUȚII EFICIENTE 
PENTRU ECONOMISIREA ENERGIEIAccentuarea caracterului intensiv al dezvoltării economico-sociale impune, așa cum sublinia secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, implicarea tot mai puternică a cercetării științifica și proiectării tehnologice in realizarea producției în condiții de eficientă maximă. De altfel, în sfera cercetării fenomenului tehnico-eco- nomic se acceptă cu adevărat ideea că 80 sau chiar 90 la sută din parametrii ce condiționează soarta unui produs, a unei tehnologii sau utilaj sa hotărăște în faza de proiectare. Și dacă extindem raționamentul, devine logic faptul că întreaga activitate productivă este determinată preponderent de datele proiectului, de fapt ale proiectelor pe care se întemeiază fiecare realizare tehnică, tehnologică, organizatorică, științifică etc. Și atunci se pune firesc întrebarea : în ce măsură influențează proiectul. în direcția eficienței maxime, unul dintre elementele esențiale ale activității productive — consumul energetic 1Un răspuns îl oferă Institutul de inginerie tehnologică și proiectare pentru industria metalurgică (IPROMET), unitate distinsă, pină acum, de două ori consecutiv — în anii 1988 șl 1987 — cu titlul de „Erou .al Muncii Socialiste".— Din punctul de vedere al proiectantului — ne spune ing. Mihai Niculescu, directorul institutului — problema consumului energetic este certificatul de calitate al muncii de proiectare în domeniul metalurgiei. Mai bine a însemnat întotdeauna mai eficient, mai economic, dar ponderea pe care o are eriergia în înțelesul acestor doi termeni nu a fost niciodată așa de mare ca acum. Aceasta și explică de ce, ca ele-* ment al accentuării laturii calitative a activității noastre — în lumina sarcinilor subliniate în acest -sens de tovarășul Nicolae Ceaușescu — eficiența energetică apare ca veritabil test al competenței proiectantului, în urma indicațiilor tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, președinte al Consiliului Național al Științei și învățămintu- lui, am trecut imediat la rezolvarea problemelor de eficiență energetică în siderurgia românească.— Este știut, tovarășe director, că, de mai mulți ani, tot ce se construiește, ca obiectiv metalurgic și siderurgic la noi în țară, se proiectează integral în țară, mai exact și în a- cest institut.— Și tot ceea ce Înseamnă modernizări, perfecționări, automatizări... Tntr-adevăr, peste 90 la sută din instalațiile siderurgice existente astăzi in România au fost proiectate de IPROMET. Așadar, o scăpare, o în- tîrziere, o greșeală pe care le-am lăsa șă treacă vor avea implicații la scara întregii economii.— Și totuși, trebuie să recunoaștem că Încă obținem fonta și oțelul cu un consum energetic mai ridicat decît cel înregistrat în țări puternic dezvoltate industrial.Intervine în discuție inginerul Ion Bărăscu, șeful rectorului energetic și de recuperări al institutului.— De ce priviți, ca să zic așa. doar partea goală a sticlei 7 Haideți să vedem de unde am plecat noi cu consumurile și unde am ajuns. Bunăoară, să luăm Galațiul, unde se elaborează aproape 60 la sută din oțelul țării. In 1970 consumul de gaz metan era aici de două ori mai mare decit cel înregistrat astăzi. Iată deci o reducere cu 50 la sută. La fabricarea cocsului diminuarea a fost și mai accentuată, deoarece noi am găsit soluția de utilizare a gazului de furnal recuperat Față de consumurile anunțate de unele țări în ceea ce privește elaborarea oțelului electric, este adevărat înregistrăm astăzi cu 10—15 la sută mal mult, dar și aici decalajul era mult mai mare în trecut. Și dacă astăzi, ca să vă răspund direct la întrebare, mai înregistrăm încă consumuri specifice ceva mai ridicate față de alții, este o situație vremelnică; nu am ajuns încă să epuizăm întreg fondul de soluții tehnice și tehnologice pe care nl le-am propus în acest scop.— Deci în ce măsură determină proiectantul consumul de energie 7— Punctul forte al economiei da energie pe care o putem determina noi, proiectanții, este și va rămine nivelul tehnico-științific, performanțele atinse de instalațiile și uti

lajele pe care le proiectăm, de tehnologiile pe care le elaborăm. Să nu credeți că mă îndepărtez de subiect. Iată, de pildă, furnalul nr. 4 de la Hunedoara produce tot atita fontă cit cele două pe care le-a înlocuit.— Asta ar putea să aibă o legătură eu subiectul nostru numai in măsura în care consumurile pe unitatea de produs ar fi mai mici.— Este și asta, pentru că consumul de cocs este cu 20 000 tone mal mic, dar faptul esențial la care mă refer este altul. Un furnal care produce cit două economisește, în fond, toate cheltuielile și efortul material pentru un furnal, chiar dacă acesta era mai mic. Asta înseamnă și foarte multă energie economisită, și nu numai de cocs, ci și de combustibili și energie electrică necesare funcționării unor instalații auxiliare. A
Cum acționează specialiștii de la IPROMET 

pentru reducerea consumurilor 
și recuperarea energiei

ceasta este tuia din principalele direcții de realizare a economiilor, inclusiv a celor energetice.— Tovarășe inginer Constantin Dobrescu, coordonați sectorul de tehnologii al institutului, răspundeți deci de un domeniu care determină in cel mai înalt grad nivelul consumurilor energetice...— ...Și posibilitățile de a reduce aceste consumuri. în ultimii ani, ca urmare a amplului program de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție, ne-am axat, in special, pe probleme ale reducerii consumurilor energetice și de materiale. Practic, ntf există combinat siderurgic sau unitate metalurgică din țară pentru care să nu fi elaborat proiecte sau lucrări de inginerie tehnologică care răspund acestui deziderat.— Ați adus vorba despre modernizări; Știți, oare, că ramura metalurgică a înregistrat, în anul 1988, un procentaj destul de scăzut de înfăptuire a măsurilor cuprinse in programele de modernizare 7— Fără îndoială că și institutul este răspunzător de o asemenea situație, predind cu intîrziere unele soluții tehnice șl documentații privind realizarea în totalitate a acțiunilor de modernizare. Totodată, să nu uităm că modernizările în metalurgia comportă un ciclu mai
La Întreprinderea de utilai greu Craiava:

MAȘINI Șl UTILAJE 

de Înaltă tehnicitateLa întreprinderea de utilaj greu Craiova — una dintre cele mai moderne unităti industriale construite in anii ce au urmat Congresului al IX-lea al partidului — ponderea produselor noi și modernizate depășește în acest an 90 la sută din totalul productiei- marfă a întreprinderii.— încă din primele zile ale acestui an am grăbit lucrările de montaj la o serie de mașini și utilaje de mare tehnicitate — ne spune Ion Rogoveanu, inginerul-șef al * întreprinderii. între acestea se numără strungul normal greu — echipat cu comandă numerică — ce poate prelucra piese cu diametrul de 1,8 metri, cu lungime de 8 metri și greutate de 40 tone, o mașină-unealtă de mare precizie destina

lung, ele depind de o serie de factori, din care cel mai important este realizarea sarcinilor de producție.— Să revenim la tehnologii și. mai precis, la turnarea continuă care, deși nu este nouă, este în schimb foarte eficientă din punct de vedere energetic și al randamentului de utilizare a metalului. Raportat la cantitatea de metal pe care o producem, siderurgia noastră, din păcate, nu beneficiază din plin de avantajele acestei tehnologii...— Extinderea el durează. Intr-adevăr, foarte mult, chiar nepermis de mult. Vă pot spune însă că, după cum se derulează acest program, pină la sfîrșitul cincinalului ea va fi generalizată peste tot. Și nu este singura tehnologie pe care o avem in 

vedere spre generalizare. Aș aminti, de pildă, sistemul de insuflare a prafului de cărbune în furnal, lucrare începută deja la C.S. Hunedoara, ce va determina economisirea a circa 34 milioane metri cubi de gaz metan pe un singur agregat. Și tot la Hunedoara. la oțelăria nr. 2, prin înlocuirea zidăriei crommagnezitice a bolților cuptoarelor electrice cu panouri tubulare se realizează o reducere a consumului de cărămizi refractare cu 10 kg la tona de oțel, se recuperează circa 1 500 tone combustibil convențional pe an și, foarte important, crește de cîteva șute de ori numărul de șarje elaborate între două reparații. Imaginați-vă ce înseamnă aplicarea acestei soluții la toate cuptoarele electrice mari, cu capacitate de 50 și 100_ tone existente acum în funcțiune !— Cuptoare proiectate tot de dumneavoastră—— De noi. Intr-adevăr 1 însă multe lucruri se învață, se află, se descoperă pe parcurs. Pentru cuptoarele electrice, ca să rămînem în a- cest domeniu, mai avem încă In. portofoliul nostru multe soluții care, deocamdată, sînt' aplicate sporadic, dar pe care dorim să le generalizăm. Amintesc doar cele ce au în vedere preîncălzlrea șarjei, îmbunătățirea calității electrozilor siderurgici (proces în curs de realizare la 

tă Combinatului de utilaj greu din Clui- Napoca. In fază avansată de execuție se află si strungul multi- ax, tip SAM 160'8M, cu 8 posturi de lucru cu prelucrarea din mandrină. fabricat pentru întreprinderea de rulmenți Brașov. Printre utilajele tehnologice moderne, cu înalte performante, se află un nou lot de laminoare de tras țevi Ia rece, ce pot realiza țevi cu diametrul de 15—30 mm. prin tragere la rece, pentru întreprinderea bucu- reșteană „Republica". Totodată, s-au lansat în fabricație noi linii de turnare continuă pentru Combinatul de oteluri speciale Tîrgo- viște. Combinatul siderurgic Hunedoara și întreprinderea Oțelul Roșu. (Nicolae Bă- bălău).
Foto : S. Cristian

Slatina) și conducerea proceselor tehnologice, inclusiv a formării și , încărcării șarjelor, cu ajutorul calculatorului.— E anevoios drumul spre generalizarea unei soluții tehnologice noi 7— Ușor nu este. Cum spuneam mal înainte, aplicarea și generalizarea unui procedeu tehnologic nou depind. în primul rind, de o serie de condiții obiective. Dar cel mai mult de acele condiții pe care le numim, de regulă, subiective. Cert este că atunci cînd există colaborarea. dorința și interesul de a asimila noul, factorii obiectivi pot fi depășiți.— Și cînd nu există spirit de colaborare ?— Atunci intervin forurile de resort. Așa s-a întîmplat recent, cînd conducerea ministerului a impus tuturor unităților din subordine preluarea și aplicarea unui lot destul de mare de soluții tehnice și teh- . nologice, ce și-au dovedit eficiența acolo unde au fost aplicate. Printre acestea se numără și unele din cele amintite mai înainte.— Există, așadar, posibilitatea ca în ramura metalurgiei să scadă încă din acest an consumurile energetice 7— Practic, este perfect posibil ca activitatea productivă din domeniul metalurgiei să crească în condițiile menținerii la stadiul actual a energiei totale consumate sau chiar scăderii acesteia. Noi, ca proiectant:, știm foarte bine acest' lucru și tot ce lucrăm in prezent este subordonat acestui scop, răspunzînd astfel cerințelor partidului, indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu. de a valorifica judicios toate sursele de energie existente pe o platformă siderurgică. Nu va trece prea mult timp și veți putea vedea că. de pildă, prin recuperări ale unor surse refolosibile de energie, proces ce îl vom intensifica și mai mult în a- ceastă perioadă, consumurile specifice se vor diminua considerabil, obținînd chiar un surplus de ener- > gie, abur de exemplu, așa cum se întîmplă astăzi la C.S. Galați.— Așadar, un mare consumator de energie devine furnizor de energie pentru partea care-i prisosește.— Dar îi prisosește nu din întim- plare, ci pentru că niște proiectanți au așternut pe planșetă cîteva idei născute din aceeași grijă față do economia de energie a țării, care ne preocupă pe toți.
VLaicu RADU

Ritmul reparării tractoarelor și mașinilor 
agricole trebuie intensificatPină la termenul stabilit la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. pentru încheierea reparațiilor la tractoarele și mașinile agricole ce vor fi folosite in această primăvară a mai rămas o lună de zile, iar pină la începerea lucrărilor in cimp — aproximativ încă două-trei săptămîni, poate chiar mai puțin, în funcție de zonă. Este, așadar, lesne de înțeles activitatea intensă ce trebuie să se desfășoare în aceste zile în atelierele de reparații ale unităților de mecanizare. Mai ales că, așa după cum rezultă din datele furnizate de direcția de resort din Ministerul Agriculturii, este incă mult de lucru pină la încheierea reparațiilor. La 20 ianuarie, în stațiunile de mecanizare a agriculturii tractoarele erau reparate în proporție de 57 la sută, iar in I.A.S. — 55 la sută. Ritmul de lucru nu este peste tot cel stabilit, fapt

ce nu garantează că în toate unitățile de mecanizare reparațiile vor fi încheiate la data stabilită. Dacă în unitățile de mecanizare din județele Argeș, Dîmbovița, Co- vasna și Mureș s-au reparat între 70 și 81 la sută din numărul tractoarelor, în județele Dolj, Teleorman și Ialomița — care încep printre primele lucrările — numai între 40 și 44 la sută. Rămineri în urmă se înregistrează și la repararea celorlalte utilaje — grape cu discuri, semănăm tori, mașini de plantat cartofi, cultivatoare etc. De menționat că n-au fost reparate în totalitate mașinile de împrăștiat îngrășăminte naturale și amendamente și mașinile fitosanitare, cu termen expirat la sfirșitul anului trecut. Prezentăm în continuare situația pregătirilor pentru campania agricolă de primăvară în unități de mecanizare din județele Bistrița-Năsăud, Teleorman și Iași.
Prin bună organizare, 

ritm intens 
la pregătirea utilajelorBISTRIȚA-NASAUD. La Stațiunea pentru mecanizarea agriculturii din Bistrița funcționează un centru de reparații capitale pentru 5 tipuri de motoare diesel. Șeful centrului. Eze- chie Ignat, ne spune : „în perioada parcursă din actuala campanie am reparat peste 240 de motoare de toate tipurile. Avem un avans substanțial la motoare, cu excepția celor cu capacitate mică. Datorită măsurilor luate de trustul județean de profil, cit și de baza județeană de aprovizionare pentru agricultură, urmează ca în cel mai scurt timp să ne sosească reperele care ne lipsesc".Stadiul avansat al reparațiilor in a- ceastă unitate se datorează în cea mai mare măsură bunei organizări. Anul trecut a luat ființă un atelier în care sînt recondiționate centralizat piese și subansam- ble cum ar fi : brăzdare de plug, talere pentru grapele cu discuri, patine pentru semănători și multe altele. Numai în prima decadă a anului curent, numărul reperelor recondiționate întrece 800. Se remarcă faptul că muncitorii și specialiștii de aici au proiectat și realizat prin autodotare o serie de diapozitive și agregate care asigură o ritmicitate deosebită. Astfel, pe fluxurile de reparații și recondiționări, au fost introduse o serie de dispozitive cu ajutorul cărora s-a ușurat munca oamenilor. Este vorba de dispozitivele pentru spălarea șl degresarea pieselor mici și mijlocii, pentru remedierea talerelor de la grapele cu discuri, precum și o mașină de su- perfinisat arbori cotiți.— în ceea ce privește stadiul reparațiilor tuturor utilajelor la S.M.A. Bistrița — ne-a precizat directorul stațiunii, tovarășul inginer Mircea Peter — îl considerăm satisfăcător. Sint reparate și verificate mașinile pentru afinat solul, mașinile de administrat îngrășăminte, de erbicidat și fitosanitare, de plantat cartofi, grapele cu colți și grapele stelate. Avansate sînt lucrările șl la grapele cu discuri, combinatoare, cultivatoare, semănători pentru prăsitoare șl păioase, iar mai bine de două treimi din numărul tractoarelor sint pregătite să intre în cîmp.Sînt însă probleme în ceea ce privește asigurarea cu unele repere între care : talerele și plazurile pentru discuri, o serie de rulmenți universali. cuzineți, demenți de pompă de injecție, care, dacă vor fi asigurate in timp util de către furnizori. ar crea condiții favorabile pentru ca reparațiile la toate utilajele ce vor fi folosite în campania de primăvară să se încheie la termenul stabilit. (Gheorghe Crișan, corespondentul „Scînteii").

Pe primul plan — 
calitatea reparațiilorTELEORMAN. Am urmărit modul în care se desfășoară reparațiile tractoarelor și utilajelor agricole la S.M.A. Piatra. Mai întîi, cîteva cifre dintr-un bilanț inregistrat la 26 ianuarie: la tractoare, din totalul de 

205 au fost reparate 93, din 68 grape cu discuri — 45 ; din 102 combinatoare și cultivatoare — 25. Oprindu-ne aici cu șirul exemplelor, notăm opinia Inginerului Gheorghe Save, directorul stațiunii, care se referă la cauzele întîrzierilor : „Am început mai tîrziu reparațiile deoarece efectuarea arăturilor s-a prelungit mult. De fapt, pină de curind, mai mult de jumătate din numărul mecanizatorilor erau antrenați la executarea unor lucrări în cîmp. întrucît s-au încheiat arăturile la unitățile socialiste, există posibilitatea organizării activității în două schimburi la centrul specializat pentru reparații din Piatra și a schimburilor prelungite la secțiile de mecanizate".Cum se acționează In vederea încadrării în termenele stabilite pentru finalizarea pregătirii parcului de mijloace mecanibe? Pe ce se întemeiază certitudinea că anul acesta campaniile agricole în unitățile din consiliul agroindustrial Piatra nu se vor prelungi peste perioadele optime, așa cum s-a mal întîmplat din cauza deselor defecțiuni ale mașinilor și utilajelor în timpul exploatării lor în cîmp ? „Am trecut la organizarea muncii în două schimburi, atit la centrul pentru repararea tractoarelor, cit și în cele cinci secții de mecanizare — ne spune inginerul-șef al stațiunii. Dumitru Căpățină. Punem accentul pe organizarea activității in flux tehnologic pe posturi da muncă specializate în diverse operații. recepția lucrărilor făcîndu-se atit în fiecare fază a reparațiilor, cit și în final, cînd se efectuează prdbe și verificări cu toate subansamblele montate pe tractoare și utilaje tocmai pentru a se asigura o calitate ridicată reparațiilor". între măsurile preconizate se adaugă, de asemenea, darea in folosință a două noi ateliere specializate pentru repararea semănătorilor de culturi prășitoare șl a plugurilor — la Piatra și Fîntînele.O atenție deosebită se acordă recuperării, recondiționării și refo- losirii pieselor de schimb și sub- ansamblelor, organizîndu-se in acest scop, la nivelul stațiunii, o formație alcătuită din maiștri și mecanici cu o bogată experiență profesională. Sînt reintroduse în circuitul productiv repere cum ar fi : tiranți laterali, jenți pentru față și spate, ridicător hidraulic și ax oscilație pentru tractoare, site, căișori, melci și cuțite pentru combine, camere de depresiune și patine pentru semănători etc. Dar activitatea de recon- diționare s-ar putea derula cu rezultate mai bune dacă aprovizionarea cu carbid, electrozi, sirmă de alamă, cositor șl alte materiale s-ar face ritmic. Absența acestora determină în unele situații cheltuieli mari, neeconomicoase. Iată, de pildă, pentru că lipsește cositorul necesar recondiționării radiatoarelor (lucrare care ar costa 50—60 lei) se cumpără altele noi cu aproape 1 700 lei bucata. La fel se întîmplă și in cazul neasigurării cu unele piese de schimb mai mici. Deoarece nu se găsesc discuri pentru variatorul de la combină (reper ce costă circa 560 lei), se cheltuiesc pentru procurarea întregului subansamblu peste 3 000 lei. Din discuțiile cu specialiști, mecanici și mecanizatori, am mai reținut șl alte probleme care sînt dificil de soluționat cu forțe proprii. Pentru cele 23 tractoare de 45 CP sint necesare unele piese de schimb cum sînt pinloane și carcasă de la 

cutia de viteză, ax priză-forță, ca și seturile motor. De asemenea lipsesc unele piese de schimb pentru tractoarele A 1 800. (Stan Ștefan, corespondentul „Scînteii"),
Importante economii 
prin recondiționarea 
pieselor de schimb IAȘI. în aceste zile, mecanizatorii din județul lași desfășoară o activitate susținută pentru urgentarea ritmului de execuție a reparațiilor și reviziilor tehnice la tractoarele și mașinile agricole, cu deosebire la , cele ce vor intra primele in cimp în campania agricolă de primăvară. Inginerul Gheorghe Niculescu, directorul trustului județean al S.M.A., ne precizează că în cele peste 100 șecțil de mecanizare care servesa unitățile agricole, ca și în centrele specializate pentru reparații capitale au fost puse în stare de funcționare peste 60 la sută din numărul tractoarelor, grapele în proporție de 70 la sută, toate mașinile pentru aplicat . amendamente, de administrat gunoi de grajd și fitosanitare, aproape 75 : la sută din numărul cultivatoarelor și combinatoarelor. 68 la sută din semănătorile pentru culturi prășitoare. Printre unitățile in care Iu- .; crările de reparații sînt mai avan- j sate se evidențiază stațiunile de me- j canizare Pașcani, Ciurea, Movileai, i Tg. Frumos și Popricani.Concomitent se desfășoară pe un front larg o altă acțiune de mare importanță, transportarea gunoiului de grajd pe cimp. Aceasta datorită faptului că s-au încheiat din timp lucrările de verificare și reparații la toate cele 235 mașini de împrăștiat îngrășăminte naturale. în această i direcție, obiectivul stabilit în județul Iăși este de a se transporta ■ anual în cîmp și a se administra i sub brazdă cel puțin 1 milion tone : de îngrășăminte organice.In acțiunea de reparații șl veri- 1 fi care a tractoarelor și mașinilor a- gricole, în județul lași se desprinde " o bună experiență privind recondi- ,1 ționarea pieselor de schimb și'-eon- 1 fecționarea altora noi, cu deosebire ’ cuțite și cormane de plug din oțel ; de arcuri casate de la vagoane, pre- j luate de la întreprinderea mecanică ‘ de material rulant din Pașcani. Ast- ' fel, au fost recondiționate peste 200 ‘ de repere și piese de schimb, între ' care arbori de motor, semiaxe planetare, axe de la cutiile de viteză, fuzete, tiranți laterali, brăzdare de plug, servomecanisme de direcție • etc., fiind asigurată pe seama acestora o economie de 55 milioane lei în 1988, sumă ce depășește angaja- > mentul luat inițial.încă un amănunt de ultimă oră. i Specialiștii trustului ieșean al S.M.A. au conceput și realizat noi elemente pentru plugul care nu răstoarnă braz- i da, folosit pentru arături pe terenurile sărăturoase. Plugul, echipat în acest scop, a și fost experimentat în diverse stațiuni de cercetări șl unități agricole. Seturile de echipamente speciale pentru lucrări de arături fără răsturnarea brazdelor • pe terenuri sărăturoase vor fi in- ! troduse în producția de serie la întreprinderea mecanică pentru agricultură din Iași. (Manole Corcaci, corespondentul „Scînteii").

Prima lună a anului, primele 
rezultate bune... dar și probleme 
ce trebuie rezolvate neîntârziat

(Urmare din pag. I)Ia om. la redistribuirea personalului muncitor, acolo unde a fost nevoie, asigurîndu-i toate condițiile pentru însușirea unei noi faze de lucru. Bunăoară, personalul devenit disponibil Ia faza de bobinat a fost calificat pentru însușirea deprinderilor necesare in activitatea de tricoteur și confecționer. Șirul măsurilor luate de consiliul oamenilor muncii și comitetul de partid pentru realizarea integrală a planului ar putea continua. Importantă mi se pare însă schimbarea de optică în munca unor cadre de conducere și a activului de partid din întreprindere și chiar din centrală : problemele realizării planului nu trebuie repetate la infinit și acoperite cu hîrtii și situații justificative. ci trebuie rezolvate prompt, eficient, prin angajarea fiecăruia.Vasile Pușcaș, inginer-șef la Întreprinderea de utilaj minier : „Cunoaștem răspunderile ce ne revin în economie pentru realizarea programului energetic. Utilajul minier fabricat în întreprinderea noastră este așteptat de minerii din Valea Jiului, Gorj, din alte numeroase bazine miniere. Apreciez ca pe un cîștig real in activitatea noastră contactul strins pe care îl avem cu beneficiarii noștri, fiind preocupați mereu să îmbunătățim în primul rind calitatea utilajului pe care îl producem. Spre deosebire de colegii mei, nu pot spune că sîntem mulțumiți de începutul producției în acest an. In- cepînd cu fundamentarea planului și continuînd cu asigurarea bazei materiale pentru asigurarea Iui, putem spune că ne confruntăm cu neajunsuri mai vechi, care impietează asupra întregii noastre activități. Cred însă că printr-o acțiune co

mună a întreprinderii și centralei de resort aceste neajunsuri vor fi înlăturate. Sperăm ca la sfîrșitul primului trimestru, ca și la sfîrșitul acestui an să putem spune că activitatea productivă în Întreprinderea noastră s-a redresat".Nicolae Haiduc, director comercial la întreprinderea de prelucrarea lemnului : „Nimic mai plăcut pentru un colectiv muncitoresc decit să știe că produsele sale sint așteptate și apreciate atit pe piața internă, cit și la export. Dacă cea mai mare parte a producției noastre este destinată exportului, aceasta înseamnă deopotrivă o mîndrie pentru întregul colectiv, dar și o mare obligație. Debutul producției in acest an este mai bun decit în anul trecut A contribuit la aceasta sprijinul deosebit primit din partea centralei, precum și faptul că pe trimestrul I al anului avem contractată integral producția pentru export, Iar pe ansamblul anului ponderea contractelor încheiate este mare. în ce ne privește, am luat din timp toate măsurile tehnice și organizatorice, astfel incit să putem finaliza la termen toate comenzile pentru export. De asemenea, măsurile prevăzute în programul de modernizare a fluxurilor tehnologice în special la liniile pentru export au fost finalizate".REDACȚIA : Iată, așadar, cu o 
singură excepție, producția anulu* 
1989 in cele patru mari unități in
dustriale ale municipiului Satu Mare 
a debutat bine. In același timp, a 
rezultat din opiniile exprimate că 
întreaga activitate productivă poate 
fi îmbunătățită printr-o permanentă 
și strînsă legătură cu centralele in
dustriale. Care sint problemele ce 
trebuie să fie soluționate cu priori
tate, astfel incit ritmurile de pro

ducție in unitățile sătmărene să se 
situeze la nivelul planului, la nive
lul cerințelor economiei ?

Vasile Pușcaș s „Am putea spune că noi conlucrăm bine cu minerii. Problema cea mai delicată cu care ne confruntăm o constituie în pre
zent lipsa de comenzi de utilaj minier. De asemenea, aș sublinia că 
producția fizică și producția-marfă sînt necorelate. Este vorba de o necorelare de ordinul a cîtorva suta de milioane de lei, care afectează nu numai planul întreprinderii, ci și al municipiului și al județului. Mă întreb cui folosește o asemenea practică a goanei după valori in sine ? Toate aceste dificultăți, la care se mai adaugă și greutățile din anul trecut, cînd nu am putut finaliza mari cantități de utilaje din lipsa motoarelor electrice și altor materiale, constituia probleme deosebit de acute care stau in atenția noastră. Care este perspectiva în acest an 7 Din păcate nu se întrevăd acțiuni clare ale centralei prin care întreprinderea să cunoască un rapid reviriment. Paradoxal, minerii solicită piese în cantități mari, noi avem capacități, dar nu le putem executa din lipsa unor laminate. în această situație se află ochetul — un reper solicitat în cantități foarte mari de mineri. ȘI exemplele ar putea continua. Mari greutăți întîm- pinăm și din cauza lipsei lanțului minier executat la întreprinderea din Nădrag. Dar ceea ce consider de neacceptat și nu pot înțelege ca specialist este bizara metodologie prin care întreprinderii i se stabilește un așa-zis plan-cadru. Despre ce plan poate fi vorba atît timp cit, iată, după două decade din luna ianuarie, noi nu știm Încă ce 

produse trebuie să executăm 7 De asemenea, mi se pare total nefiresc ca în condițiile existenței unei întreprinderi specializate în producția de transportoare miniere să constatăm că în ultimul timp fabricația acestor produse este dispersată intr-un sir de unități din mai multe ministere".Nicolae Haiduc : „Nu avem probleme de ordin intern care să nu ne permită realizarea planului. Planul unității noastre este bine fundamentat. Esențial este acum ca furnizorii noștri să-și respecte contractele. în plus, cotele alocate la lacuri, cartoane, adezivi nu sînt asigurate în totalitate. Este știut că industria mobilei suferă datorită lipsei acestui lac care se obține din nitroceluloză. Dar este oare firesc să se exporte nitroceluloză. Iar noi să stăm cu mobila in stoc și partenerii străini la poarta fabricii 7 Inclusă in mobilă, valoarea nitrocelulozei sporește de citeva zeci de ori. Este un argument care ar trebui să fie neîntîrziat luat în seamă de cei în drept. Profit de această ocazie și am să mă refer la o altă problemă— problema cartoanelor. Este de neacceptat ca mobilă în valoare de milioane de lei să nu poată fi livrată partenerilor străini pentru simplul motiv că fabricile producătoare exportă carton. în această situație sintem obligați să... importăm carton, la prețuri de ambalaje. Este o practică nefirească, ce culminează uneori cu preluarea pe valută a cartoanelor de la un • minister la altul. Cu alte cuvinte, plimbăm valuta țării dintr-un buzunar în altul. Noi înțelegem că prioritar pentru fiecare sector al economiei este exportul, dar în fuga oarbă după rezultate, cu orice preț, să nu se scape esența— eficienta cu care exportăm. Cu alte cuvinte, consider că plătim tribut unei viziuni ingust departamentale in abordarea problemelor exportului la unele produse. Și din aceasta pierdem noi, dar, mai ales, pierde economia".Niculina Becea : „O problemă cu care ne confruntăm o constituie acoperirea capacităților de producție cu contracte la nivelul planului. Aceasta se impune cu atît mai mult cu cit întreprinderea are peste 70 la sută din capacitate rezervată pentru export și dispune de experiență și tradiție în realizarea exportului. O 

altă problemă cu care ne confruntăm se referă la lichidarea stocurilor supranormative. in speță produse finite care îngreunează situația financiară a unității. La acestea se mai adaugă și faptul că nu ni se asigură materia primă aferentă contractelor ce le' avem pentru această perioadă la fondul pieței, filaturile furnizoare venind la mijlocul lunii cu anulări de contracte, cu propuneri de înlocuire a unor fire cu altele. Iată, așadar, că, deși sînt încheiate contracte ferme la fire pe trimestrul I a.c. în cantitate de 189 de tone, 76 de tone se poate spune că nu sînt certe. în aceste condiții este greu de vorbit de ritmicitate, de realizarea integrală a planului."Gheorghe Vezentan : „Aș vrea să stărui puțin asupra aceleiași probleme pe care a ridicat-o și colegul meu de la întreprinderea de prelucrare a lemnului, și anume lipsa cartoanelor. Nu este deloc un aspect minor. Nu primim ambalaje de carton de la Suceava și Prundu Bîrgăului, iar atunci cind Ie primim sint de slabă calitate. Efectul 7 Nu ne putem onora contractele de export la termenele stabilite. O altă problemă, pe care, oricît m-aș strădui, nu o pot înțelege. După criterii care-mi scapă, dar numai economice nu sint, noi trebuie să ne aprovizionăm cu o serig de laminate de Ia Brăila și Galați, cind foarte ușor le-am putea asigura de la Cimpia Turzii. La fel, pîsla trebuie să o ridicăm de la I.M.I. Berceni-Ploiești în condițiile în care in județ avem o unitate producătoare. Se pare că, atunci cind se stabilesc cotele, se scapă din vedere un element esențial — rutele optime de aprovizionare, altfel nu se poate explica arbitrariul existent in asemenea situații și care în esență înseamnă cheltuieli suplimentare."T8r6k Francisc : „Toate problemele ridicate aici șl care au vizat respectarea cotelor și repartițiilor, lichidarea stocurilor supranormative, 
Se poate desprinde concluzia, din dezbaterea organizată de ziarul 

„Scinteia", împreună cu Comitetul municipal Satu Mare al P.C.R., că In in
dustria sătmăreană există hotărîrea fermă a colectivelor muncitorești de a 
face totul pentru realizarea exemplară a planului pe acest an. Desigur, 
efortul propriu este hotăritor în această privință. In același timp însă, se 
impune ca și centralele și ministerele de resort să soluționeze prompt toate 
problemele cii care se confruntă aceste unități. Există pentru aceasta un 
prilej deosebit : adunările generale ale oamenilor muncii aflate in plină 
desfășurare.

necorelarea unor indicatori le-am discutat și le vom relua, acolo unde este cazul, cu centralele industriale. Mulți specialiști din cadrul centralelor, ministerelor și aî organelor de sinteză au venit la Satu Mare pentru a lămuri în detaliu aceste aspecte. Nutrim speranța că toate aceste probleme vor fi soluționate, iar cotele și repartițiile vor fi respectate, în special lă laminate, tablă, fire, profile ș.a. Am stabilit ca delegați dhi întreprinderi să se deplaseze periodic Ia furnizori pentru a impulsiona livrările de materiale. în același timp, trebuie spus că și noi, în întreprinderi, mai avem o serie de probleme ce trebuie soluționate. Am în vedere, în primul rind, întreprinderea de utilaj minier și întreprinderea de prelucrare a lemnului, unde stocurile sînt mari. împreună cu conducerile celor două unități ale centralelor de resort și organelor bancare, vom căuta să lichidăm cît mai repede aceste stocuri. De asemenea, ne preocupăm de încadrarea in consumurile energetice și de gaze alocate. Există hotărîrea ca fiecare întreprindere’ din municipiul Satu Mare să-și realizeze sarcinile de plan. Săptă- mînal, analizăm cu conducerile întreprinderilor realizarea principalilor indicatori de plan. Optimismul nostru se bazează pe abnegația și dăruirea oamenilor muncii din întreprinderile industriale sătmărene, care întotdeauna s-au mobilizat pentru îndeplinirea sarcinilor de plan. Esențial este însă ca problemele ridicate aici de cadrele de conducere din întreprinderi și care se află pe agenda zilnică de lucru a noastră, a tuturor, să găsească ecoul așteptat la principalii furnizori, la factorii de decizie din organele de sinteză. Subliniez în încheiere că stă in puterea noastră ca, împreună cu centralele de resort, să rezolvăm toate problemele reale cu care ne confruntăm".

Cronica zileiCu prilejul celei de-a 40-a aniversări a semnării primului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală româno-polon, Jerzy Wozniak, ambasadorul Republicii Populare Polone la București, a* oferit, vrneri, un cocteil.Au participat Ion Stoiarg membru supleant al Comitetului Politic Executiv. secretar al C.C. al P.C.R., Neculai Ibăn.escu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv ai C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, miniștri, activiști da partid, oameni de cultură și ,artă.(Agerpres)
tv

13,00 Telex
13,05 lua sffrșit de săptămînă (color)
14.45 Săptămînă politică
19,00 Telejurnal
19,25 Din inimi de copii, fierbinte 

omagiu. Program literar-muzical- 
coregrafic, în interpretarea unor 
soliști și formații pionierești lau
reate ale Festivalului național 
„Cîntarea României" (color)

19.45 Ctitorii ale Epocii de Aur. Ma
gistralele metroului bucureștean 
(color)

20,10 Dulce Românie. Muzică ușoară ro
mânească (color)

20,35 Cu poporul, pentru popor (color). 
Producție a Casei de filme cinci. 
Regia: Gheorghe Vitanidis, Comen
tariul : Nicolae Dragoș

21,40 Telejurnal
21,50 Din toată inima, un cîntec. Roman

țe și melodii îndrăgite (color)

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 28 ianuarie, ora 20 — 31 ia
nuarie, ora 20. în țară : Vremea va fl 
relativ caldă, îar cerul mai mult noros 
la începutul intervalului, apoi parțial 
noros. Precipitații slabe, sub formă de 
ploaie, lapoviță sau ninsoare, vor cădea 
in nordul și nord-estul țării. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse, în ge
ne.?!, ‘ntre minus 6 și plus 3 grade, 
iar cele maxime între minus 2 și plus a 
grade, local mai ridicate, in sudul țării*
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MESAJE DE FELICITARE DE PESTE HOTARE
ADRESATE PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaStimate tovarășe Ceaușescu,Cu prilejul celei de-a 71-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, vă adresez cele mai cordiale salutări, împreună cu urările de sănătate, fericire și succese în activitatea dumneavoastră de mare răspundere în fruntea Partidului Comunist Român si a statului român.îmi exprim încrederea că veți consacra în continuare toate forțele și energia creatoare edificării societății socialiste multilateral dezvoltate în România vecină și frățească.Sînt convins că, tn spiritul dialogului nostru rodnic care datează de multi ani, relațiile bulgaro-române se vor dezvolta și In viitor în interesul popoarelor noastre și dezvoltării necontenite a socialismului, al cauzei păcii și progresului în Balcani, în Europa și în lume.
TODOR JIVKOV

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere. îmi face o deosebită plăcere să vă transmit cordiale felicitări. împreună cu cele mai bune urări de sănătate, fericire și viată îndelungată.îmi amintesc, cu această ocazie, de intilnirile noastre fructuoase, care au pus bazele Întăririi continue a relațiilor de prietenie și cooperare dintre țările noastre, în avantajul celor două popoare și in Interesul păcii în lume.Doresc poporului român prieten prosperitate sub conducerea dumneavoastră.

HAFEZ AL-ASSAD
Președintele Republicii Arabe Siriene

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, am deosebita plăcere de a vă transmite sincere felicitări, dorindu-vă multă sănătate și fericire personală, iar poporului român prieten progres continuu șl bunăstare.
SADDAM HUSSEINSecretar general

al Partidului Baas Arab Socialist din Irak, 
Președintele Republicii Irak

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, poporul filipinez ml se alătură in a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări de multă sănătate, satisfacții și fericire personală.Folosesc această ocazie pentru a-mi reafirma hotărirea de a contribui la Întărirea legăturilor de prietenie care unesc țările noastre, spre binele popoarelor român și filipinez. al tuturor popoarelor lumii. ,

CORAZON AQUINO
Președintele Republicii Filipine

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaPrilejul fericit al aniversării zilei dumneavoastră de naștere linii oferă deosebita plăcere de a vă adresa cele mai călduroase felicitări și cele mai bune urări de sănătate, fericire și viață îndelungată, de succese neîntrerupte în conducerea poporului român prieten spre prosperitate și tot mal mari progrese.Sînt încredințat că, sub dinamica dumneavoastră conducere, legăturile de prietenie reciprocă și cooperare, care există in mod atit de fericit intre Pakistan și România, vor cunoaște o creștere continuă.Vă rog să primiți asigurarea celei mai înalte considerații.

GHULAM ISHAQ KHAN
Președintele

Republicii Islamice Pakistan

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România,Cu prilejul fericit al aniversării zilei dumneavoastră de, naștere, vă adresez calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate deplină.Este o mare satisfacție să fim martorii impresionantului progres realizat de poporul român sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă și plină de devotament. Totodată, mă folosesc de această ocazie pentru a evidenția contribuția dumneavoastră personală la dezvoltarea raporturilor de prietenie și cooperare existente intre țările noastre. Guvernul și Partidul Pakistanez al Poporului vor acționa pentru întărirea continuă a acestor raporturi, in folosul popoarelor român și pakistanez, al cauzei păcii în lume. \Vă rog să acceptați asigurarea celei mal înalte considerații.

BENAZIR BHUTTO
Prim-ministru

al Republicii Islamice Pakistan

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, Îmi este deosebit de plăcut să vă adresez cele mai bune felicitări și urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate mereu crescindă poporului prieten al României.Folosesc această fericită împrejurare pentru a vă reînnoi expresia deosebitei mele considerații.

HASSAN AL 11-tEA
Regele Marocului

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu fericita ocazie a aniversării zilei dumneavoastră de naștere, am deosebita plăcere de a vă adresa. în numele partidului, al guvernului și al poporului zambian, precum și în numele meu personal. cele mai sincere felicitări.Din momentul in care v-ați asumat înalta demnitate de președinte al României, noi. in Zambia, am urmărit cu deosebită ad- ‘ miratie eforturile și abnegația cu care ați acționat și acționați pentru ridicarea nivelului general de viață al poporului dumneavoastră. Rezultatele eforturilor le dezvoltare pe care România le-a obținut si continuă să le obțină în toate domeniile dovedesc înaltele dumneavoastră calități de conducător, clarviziunea și dragostea față de poporul tării dumneavoastră.Alăturindu-ne poporului român la sărbătorirea acestei zile mărețe.' doresc să folosesc prilejul pentru a vă ura multă sănătate și fericire personală In anii care vin.

KENNETH D. KAUNDA
Președintele Republicii Zambia

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul zilei dumneavoastră de naștere, vă rog să primiți urările mele cele mal călduroase te sănătate și fericire, de progres neîntrerupt și prosperitate pentru poporul român, sub conducerea dumneavoastră luminată.Cu sinceritate,

SPYROS KYPRIANOU
Președintele Partidului Democratic, 
Fost președinte al Republicii Cipru

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,

, Președintele Republicii Socialiste RomâniaIn numele Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, al Guvernului Republicii Populare Democrate Coreene, al poporului coreean și al meu personal, doresc să vă adresez dumneavoastră, marele meu prieten, cele mai calde felicitări cu ocazia celei de-a 71-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.Poporul frâte român, sub conducerea Partidului Comunist Român, în frunte cu dumneavoastră, inaugurînd o epocă nouă, marcată de profunde transformări și înnoiri revoluționare, în toate domeniile, desfășoară astăzi o luptă energică pentru realizarea hotărî- rilor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, pentru creșterea bunăstării materiale și spirituale a țării, întărind continuu proprietatea socialistă.Poporul coreean dă o înaltă apreciere tuturor succeselor obținute de România datorită activității dumneavoastră dinamice și iși exprimă sprijinul total și solidaritatea sa fermă față de lupta poporului român consacrată edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii și bunei vecinătăți, fără arme nucleare și chimice, fără baze militare străine, precum și pentru eliminarea pericolului unui război nuclear în Europa.îmi exprim deplina satisfacție față de faptul că întîlnirea și convorbirile pe care le-am avut la Phenian, în octombrie anul trecut, au contribuit la aprofundarea fraternității tovărășești și încrederii reciproce, la întărirea și dezvoltarea la un nivel superior a tradiționalelor relații de prietenie și colaborare între partidele, țările și popoarele noastre.Folosesc această ocazie pentru a vă transmite sincere urări de multă sănătate și fericire, de noi succese tn acest an al sărbătoririi celei de-a 45-a aniversări a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și al celui de-al X.tV-lea Congres al Partidului Comunist Român, in activitatea dumneavoastră consacrată apărării socialismului, promovării dezvoltării social-economice a țării.
KIM IR SEN

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele
Republicii Populare Democrate Coreene

} • înalte aprecieri pentru remarcabilele realizări } 

J economice și sociale obținute de România socialistă, ! 
! sub conducerea secretarului general al partidului, j 
; președintele Republicii j

1 • Elocvente mărturii ale stimei și prețuirii față de politica ! 
j realistă, dinamică și constructivă, promovată pe plan j 
j internațional, in consens cu interesele și aspirațiile | 
! cfe pace, independență și progres ale tuturor popoarelor ' 
j i
j • Călduroase urări de sănătate și fericire, de noi succese, j 
i spre binele poporului român, al măreței cauze a j 
i socialismului și păcii in întreaga lume i

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere și a peste 55 de ani de activitate revoluționară, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, in numele Partidului Baas Arab Socialist din Liban și al meu personal, cele mai călduroase urări de bine și sănătate, progres și prosperitate pentru poporul român prieten.Partidul Baas Arab Socialist din Liban se alătură sentimentelor poporului român, strîns unit în jurul personalității dumneavoastră, dind o înaltă apreciere victoriilor obținute pe calea construcției societății socialiste multilateral dezvoltate, în special după Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, cind ați fost ales secretar general al partidului, și exprimă satisfacția sa pentru politica externă a României socialiste, constructivă și realistă, consacrată păcii, înțelegerii și colaborării intre popoarele și națiunile lumii.Exprimînd aprecierile noastre pentru inițiativele și acțiunile dumneavoastră privind reglementarea pașnică a problemelor complexe ale umanității, păcii și dezarmării, înțelegerea pentru a găsi soluții conflictului din Orientul Mijlociu și problemelor libaneze, Partidul Baas Arab Socialist din Liban este convins că relațiile de prietenie, de colaborare și solidaritate cu Partidul Comunist Român se vor dezvolta continuu. în interesul celor două popoare, al cauzei păcii și progresului In lume.Vă prezentăm incă o dată, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, sincerele noastre felicitări și urări de succese depline pe calea îndeplinirii obiectivelor pe care România, partidul și poporul român și le propun.
Doctor inginer ASSEM KANSOU

Secretar general 
al Partidului Baas Arab Socialist 

din Liban

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaStimate tovarășe.Cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, vă rog să acceptați, din partea Comitetului Central a! partidului nostru și a mea personal, cele mai călduroase urări de. sănătate și fericire personală, pentru a puțea continua să aduceți marea dumneavoastră contribuție la bunăstarea poporului român și la cauza înțelegerii, dialogului și păcii în Balcani, în Europa și în întreaga lume.Cu cele mai calde salutări tovărășești,
LEONIDAS KYRKOS

Secretar general 
al Comitetului Central 

al Noului Pdrtid al Stîngii Elene

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să primiți, cu ocazia aniversării dumneavoastră în numele Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură și al meu personal, felicitări și urările mele pentru dumneavoastră personal, de pace și prosperitate pentru Republica Socialistă România și poporul român.Cu cea mai înaltă considerație,
EDOUARD SAOUMA

Director general 
al Org/inizației Națiunilor Unite 

pentru Alimentație și Agricultură

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm deosebita plăcere și imensa Bucurie de a vă transmite cele mai sincere și cordiale felicitări cu ocazia fericitei aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.Vă rog să primiți cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, da progres continuu și bunăstare pentru poporul român prieten.Cu cea mai înaltă stimă și apreciere,

MOHAMED HOSNI MUBARAK
Președintele

Republicii Arabe Egipt

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaDragă tovarășe.Cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, am deosebita plăcere să vă adresez cela mai sincere urări de sănătate și fericire personală.Ne exprimăm speranța că țara dumneavoastră prietenă va continua. sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă, calea spre prosperitate, pentru realizarea aspirațiilor și idealurilor dumneavoastră de pace și progres.Procesul luptei dumneavoastră continue ne îndeamnă să întărim Ijipta noastră națională împotriva imperialismului, despotismului și a privilegiilor confesionale. Ne exprimăm convingerea, stimate tovarășe, că raporturile care leagă cele două popoare și partide ale noastre se vor consolida în continuare.Vă rog să acceptați, domnule președinte, cele mai călduroase salutări și sentimentele mele cele mai distinse.
WALID JOUMBLATT

Președintele Partidului Socialist 
Progresist din Liban

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânCu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, Partidul Comunist din Mauritius și tovarășul președinte Leetoraj Chundramun vă adresează felicitări cordiale și cele mai bune urări de sănătate șl viață îndelungată pentru promovarea păcii mondiale, a progresului și prosperității.Cu salutări tovărășești.

Dr. LOHMUS RAMSARN
Secretar general adjunct

al Partidului Comunist din Mauritius

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, doresc să vă adtesez, domnule președinte, felicitările mele cele mal sincere, împreună cu cele mai bune urări pentru sănătatea și fericirea dumneavoastră personală.
CONSTANTIN MlTSOTAKIS

Președintele
Partidului Noua Democrație — Grecia

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, am onoarea să vă transmit un cordial și afectuos salut, urări de sănătate și fericire, de prosperitate pentru poporul român.Cu deosebită stimă,

JOSE FIGUERES FERRER
Președintele Partidului 

Eliberării Naționale din Costa Rica

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânDragă tovarășe,Cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, am deosebita plăcere și marea satisfacție de a vă prezenta urările noastre cele mai sincere, împreună cu cele mai călduroase felicitări.Urmărim cu atenție neobosita dumneavoastră activitate in folosul României socialiste și al păcii mondiale și vă dorim în continuare sănătate deplină- și deosebite realizări.Vă urăm noi succese și vă rugăm să primiți asigurarea sentimentelor noastre de frățească prietenie.

Pentru Comitetul Central 
al Partidului Progresului și Socialismului 

din Maroc, 
Secretar general

ALI YATA

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, fcn! este deosebit de plăcut ca, in numele poporului palestinian, al membrilor Comitetului Executiv al O.E.P. și al meu personal, să vă exprim dumneavoastră, precum și partidului, guvernului și poporului român frate, cele mai bune urări de fericire și sănătate.Sărbătorirea de către poporul dumneavoastră a acestei fericita aniversări semnifică înalta sa considerație și încredere in personalitatea dumneavoastră, in conducerea sa de către dumneavoastră, pentru înaintarea pe calea progresului și bunăstării sociale.Cu acest prilej vă exprimăm recunoștința noastră profundă pentru sprijinul continuu pe care Republica Socialistă România, sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă, il acordă luptei juste și revoltei poporului nostru in teritoriile noastre ocupate, luptă condusă de O.E.P., reprezentantul unic și legitim al poporului palestinian, pentru eliberarea patriei sale și exercitarea drepturilor lui naționale.Poporul nostru, mîndru de raporturile de prietenie și "solidaritate cu poporul român, este ferm hotărit să le dezvolte și mai departe, pentru dobindirea independenței și libertății sale și pentru realizarea unei păci juste și durabile în regiunea noastră.Permiteți-mi să vă reafirm urările mele cele mai călduroase.

YASSER ARAFAT
Președintele Comitetului Executiv 

al Organizației pentru ^liberarea Palestinei, 
Comandantul suprem

al forțelor Revoluției Palestiniene

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaDragă tovarășe,Conducerea națională a Partidului Comunist Peruan și militant» săi doresc să vă exprime felicitările lor călduroase la aniversarea zilei dumneavoastră de naștere, evidențiind cu acest prilej că, in victoria revoluției socialiste din țara dumneavoastră, in succesele construirii noii societăți, rolul hotărîtor l-a avut Partidul Comunist Român, al cărui secretar general sinteți, sarcină pe care o îndepliniți cu mult succes.Prietenia noastră pe linie de partid și personală durează de mai multe decșnii și se transpune, de asemenea, în sentimentul de fraternitate și solidaritate dintre cele două popoare ale noastre.Dorim ca această prietenie să se adîncească tot mai mult și ca succesele Partidului Comunist Român și ale Republicii Socialiste România să se afirme și să se amplifice in contextul unei politici de pace și coexistență pașnică.Reînnoiesc și cu acest prilej saluturile mele frățești.
Pentru Comisia Politică 

a Partidului Comunist Peruan

JORGE DEL PRADO
Secretar general

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaVă adresez cele mal frățești felicitări cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere.Folosesc prilejul pentru a vă reitera prietenia noastră șl dorința de a continua să vă aduceți, ca și pină acum, contribuția la pace, dezarmare nucleară și la bunele relații între popoare și țări.Cu salutări socialiste,

POMPEYO MARQUEZ
Președintele

Partidului Mișcarea pentru Socialism (M.A.S.) 
Venezuela

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, ne este deosebit de plăcut să vă adresăm cele mai bune urări de fericire, succes șt viață îndelungată.Folosim acest prilej pentru a reînnoi sentimentele noastre de Stimă fată de Partidul Comunist Român și dorința noastră sinceră de a continua să dezvoltăm șt să adincim relațiile noastre de prietenie si cooperare, în folosul popoarelor român și marocan.Vă rog să primiți, domnule președinte și drag prieten, Înalta noastră considerație.
M'HAMED BOUCETTA

Secretar general al Partidului Istiqlal

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaTovarășe președinte și drag prieten,Cu ocazia sărbătoririi zilei de naștere, permiteți-mt să vă adresez. în numele militanților Uniunii Naționale a Forțelor Populare din Maroc, urările nostre cele mai bune de viață îndelungată, de fericire și deplin succes in eforturile dumneavoastră consacrate înfăptuirii aspirațiilor harnicului popor român.Legături frățești de solidaritate unesc profund masele populare din Maroc și poporul României, care acționează împreună, cu curaj, pentru realizarea celor mai bune condiții de viață, precum și pentru consolidarea coexistenței în cadrul unei noi ordini mondiale, bazată pe libertate, dreptate, pace internațională și cooperare între oameni.
ABDALLAH IBRAHIM

Secretar general 
al Uniunii Naționale 

a Forțelor Populare din Maroc

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, permi- teți-mi, tovarășe Nicolae Ceaușescu, să ne unim bucuriei poporului român și să vă adresez, in numele Comisiei politice naționale a Partidului Noua Alternativă, cele mai vii și cordiale felicitări.Partidul Noua Alternativă reprezintă toate forțele democratice șl progresiste din Venezuela cind vă adresează dumneavoastră dovada prieteniei și admirației noastre profunde pentru fecunda activitate desfășurată de dumneavoastră în conducerea grelelor bătălii, de ieri și astăzi, duse de poporul român și Partidul Comunist Român in construcția socialismului, în promovarea principiilor celor mai avansate ale epocii noastre și pentru apărarea păcii, progresului și independenței naționale ale popoarelor. ,Primiți, tovarășe Nicolae Ceaușescu, urările noastre de viață îndelungată și sănătate, pentru victoria măreței cauze a dumneavoastră. care este cauza intregii omeniri progresiste.
GUILLERMO GARCIA PONCE

Secretar general 
al Partidului Noua Alternativă 

din Venezuela

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaDomnule președinte.Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere șl a celor peste 55 de ani dedicați activității politice, vă adresăm călduroase urări de multă sănătate și fericire personală, de noi succese in eforturile pe care le depuneți pentru asigurarea păcii, realizarea dezarmării și făurirea unei lumi eliberate de primejdia războiului, cit și pentru înfăptuirea năzuințelor de progres și prosperitate ale poporului român, față de care poporul elen nutrește sincere sentimente de prietenie.
HARALAMBOS PROTOPAPAS

Secretar general
al Partidului Socialismului Democratic 

din Grecia (KODISO)
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PBESEBINTELE HICOLflE CEAUSESCU. STRfiLUCiT GlNOITOB POLITIC. MILITANT NEOBOSIT 
PENTBU DEZWOETABEA POSNICli, LIBERO SI INDEPENDENȚII fl POPOABEEBB

O concepție profund umanistă, sub semnul făuririi 
unei lumi a păcii, echității și dreptății
„Unite, clasa muncitoare, intelectualitatea, țărăni

mea, popoarele reprezintă singura forță care va asigura 
triumful rațiunii, realizarea păcii, făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte pe planeta noastră!“

NICOLAE CEAUȘESCU
Respectul, considerația șl prețuirea de care se bucură în lume Româ

nia socialistă sint indisolubil legate de angajarea ei fermă, sub impulsul 
hotărîtor al tovarășului Micolae Ceaușescu, in dezbaterea și soluționarea 
celor mai arzătoare probleme ale contemporaneității, angajare avind ca 
trăsătură definitorie și esențială umanismul înflăcărat, grija statornică 
pentru asigurarea intereselor și înfăptuirea aspirațiilor fundamentale ale 
propriului popor, ale popoarelor de pretutindeni.

Profundul umanism ce caracterizează personalitatea secretarului ge
neral al partidului, gîndirea și acțiunea sa politică și-au găsit o strălu
cită expresie în cuvîntarea rostită cu prilejul sărbătoririi zilei de naștere 
și a îndelungatei sale activități revoluționare. Cuvîntarea este străbătută 
ca un fir roșu de umanismul nou, revoluționar, care pune pe primul plan 
omul, împlinirea năzuințelor sale celor mai scumpe de dreptate, egali
tate și demnitate, de libertate și pace.

Viața, pacea — bunurile 
cele mai de preț. Este meritul tovarășului Nicolae Ceaușescu de a fi îmbinat în permanență, într-o strînsă unitate dialectică, activitatea consacrată propășirii patriei, binelui și fericirii națiunii noastre socialiste, cu promovarea idealurilor supreme de pace, independență și progres ale întregii umanități.Umanismul profund al acestei politici se întruchipează, în modul cel mai elocvent, in acțiunile, inițiativele și demersurile constante ale conducătorului partidului și statului nostru pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, pentru înlăturarea primejdiei nucleare, care amenință înseși destinele civilizației umane. Militînd cu un inalt simț de răspundere față de interesele primordiale ale omenirii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a elaborat teza de maximă importantă potrivit căreia dreptul suprem al oamenilor, al popoarelor este dreptul la viată, la pace, iar apărarea acestui drept reprezintă marele imperativ al contemporaneității.In concepția secretarului general al partidului, a lupta pentru om, pentru afirmarea drepturilor sale fundamentale înșeamnă, in primul rînd, a lupta pentru înlăturarea pericolului de război, care. în condițiile actuale, s-ar transforma inevitabil intr-o conflagrație nucleară, cu consecințe catastrofale pentru întreaga omenire, într-o astfel de împrejurare, toate celelalte drepturi ar rămîne pur șl simplu fără obiect, în absența vieții problema lor. firește, nu s-ar mai pune, nu ar mai exista față de cine să fie aplicate, nici cine să asigure aplicarea lor. Caracterizată de o asemenea grijă față de soarta oamenilor, a popoarelor, eforturile neobosite ale președintelui României, nesecata energie cu care a acționat și acționează in apărarea dreptului lor la viață i-au atras în rîndurile opiniei publice mondiale binemeritatul renume de „erou al păcii".Tocmai în spiritul aceluiași profund umanism, secretarul general al partidului, ținind intru totul seama de pașii înregistrați, în ultimul timp, in direcția reducerii sau eliminării unor mijloace de luptă, avertizează asupra unor stări euforice, a unui optimism exagerat, arătînd, pe bună dreptate, că armele nucleare iși mențin sau chiar și-au sporit potențialul de distrugere. că spirala înarmărilor de toate categoriile se desfășoară mat departe, că experiențele atomice șl acțiunile de militarizare a Cosmosului continuă nestinje- nit. ceea ce face ca amenințările la adresa omenirii să rămină deosebit de grave. Mai mult ca oricînd este necesară intensificarea eforturilor tuturor statelor și popoarelor penttu realizarea de noi și substanțiale acorduri și înțelegeri de dezarmare, într-o abordare nouă, globală, care să aibă in vedere adoptarea de măsuri de lichidare simultană a armelor nucleare, chimice și a altor arme de distrugere în masă. Așa cum sub

linia tovarășul Nicolae Ceaușescu, pacea, independența popoarelor nu pot fi asigurate doar prin e- liminarea unora sau altora din aceste arme, pentru că o asemenea cale ar fi de natură să ducă la posibilitatea creării de centre de putere care să-și impună dominația a- supra lumii. Numai eliminarea concomitentă a armelor chimice, nucleare și a altor arme de distrugere în masă reprezintă garanția că a- semenea posibilități nu vor apărea. In aceeași viziune unitară, România se pronunță pentru reducerea radicală a armelor convenționale, a efectivelor și cheltuielilor militare. Iată tot atitej» direcții simultane de acțiune, menite să asigure, in viziunea umanistă a președintelui României, o perspectivă nouă popoarelor, să statueze pacea ca valoarea supremă a dezvoltării omenirii.Aceluiași nobil țel i-au slujit și-i slujesc eforturile tenace, strădaniile permanente ale tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru soluționarea pe căi pașnice, prin mijloace politice, a tuturor litigiilor și diferendelor dintre state. Ce dovadă mai clară, mai puternică și mai convingătoare de umanism poate fi decît aceea care stă la baza concepției, reafirmată in atitea rinduri de secretarul general al partidului, că tratativele, ori- cît de îndelungate, de spinoase și dificile, sint infinit preferabile conflictelor armate, care se soldează întotdeauna cu pierderea bunului celui mai prețios — viețile omenești? în virtutea acestei concepții. România, președintele ei se pronunță și acționează pentru amplificarea și imprimarea unui caracter ireversibil pașilor realizați in direcția încetării unor conflicte armate în diferite zone ale globului, pentru stingerea definitivă a tuturor focarelor de încordare și război, a tuturor stărilor de criză din lume, prin așezarea părților în cauză la masa negocierilor, statomicindu-se acel cadru de liniște și înțelegere care să permită popoarelor respective să-și poată consacra în întregime energiile muncii pașnice, constructive.
Noua ordine economică, 

înlăturarea contradicției din
tre bogați și săraci. Prin prisma aceluiași spirit umanist abordează conducătorul partidului și statului nostru problema subdezvoltării. fenomen atît de dureros, care condamnă sute și sute de milioane de oameni, peste două treirni din populația planetei, la cumplite suferințe și lipsuri, privîndu-le de accesul la orice binefaceri ale civilizației. Umanismul este incompatibil cu polarizarea tot mai accentuată a lumii în bogați și săraci, care se transformă în principala contradicție a contemporaneității. Polarizarea, pe de o parte, a bogăției, iar pe de altă parte, a foametei, mizeriei și analfabetismului în care se zbat mase imense de oameni reprezintă o uriașă nedreptate, amplificată de povara strivitoare a datoriilor externe, ca expresia cea mai brutală a politicii 

spoliatorii practicate de țările dezvoltate împotriva celor în curs de dezvoltare.Faptul că — dincolo de asemenea fenomene acute cu care sint confruntate, ca șomajul sau lipsa de locuințe — țările capitaliste se bucură astăzi de o situație privilegiată pe planul dezvoltării constituie tocmai rezultatul unei asemenea politici de jaf promovate de capitalul financiar, de marile monopoluri internaționale.Este astăzi unanim recunoscută și întrunește cea mai largă apreciere contribuția de excepțională însemnătate a tovarășului Nicolae Ceaușescu la definirea și promovarea conceptului noii ordini economice internaționale, menită să ducă la curmarea acestor profunde anomalii, să ofere cheia înlăturării acestor grave inechități, care nu mai pot dăinui fără a expune la serioase primejdii însăși pacea în lume. Amplul program de măsuri concrete jalonat în acest sens vizează așezarea relațiilor economice internaționale pe baze cu adevărat noi, care să ducă la lichidarea decalajelor existente, la dispariția sărăciei, la o mai dreaptă repartizare și o mai echitabilă utilizare a resurselor planetei, la desferecarea porților închise și accesul nestinjenit al tuturor popoarelor la cuceririle științei și tehnicii, la marile valori ale culturii mondiale, creîn- du-se, astfel, condițiile pentru împlinirea aspirațiilor legitime de propășire ale tuturor locuitorilor Terrel.
Imperativul dezvoltării in

dependente, suverane a fie
cărei națiuni. Revenindu-l un merit inestimabil în înfăptuirea visului de veacuri al națiunii noastre de a trăi în libertate și independență și a se dezvolta suveran, ca o condiție de bază a realizării depline a fiecărui cetățean, secretarul general al partidului s-a făcut cunoscut pe toate meridianele ca promotor ardent al libertății, independentei și demnității tuturor națiunilor. Nu se poate vorbi de umanism, arată tovarășul Nicolae Ceaușescu, dacă nu se recunoaște dreptul inalienabil, imprescriptibil al fiecărei națiuni de a fi pe deplin stăpină pe destinele sale, de a-și orindui viața așa cum și-o dorește, potrivit condițiilor concrete din tara respectivă, fără nici un fel de ingerințe, presiuni sau amestec din exterior. încercările de a impune din afară un mod sau Ialtul de dezvoltare sau organizare socială sint profund contrare umanismului, reprezintă o lezare gravă a dreptului fiecărui popor la creație istorică, liberă și suverană, ceea ce exclude orice constrângeri sau imixtiuni, după cum exclude orice modele, șabloane ori scheme prestabilite.în viziunea secretarului general al partidului, care-și găsește expresie în întreaga politică externă a României socialiste, adevăratul umanism impune eliminarea cu desăvirșire a politicii de forță, dominație și dictat, așezarea principiilor independenței și suveranității naționale, deplinei egalități în drepturi, neamestecului in treburile interne și avantajului reciproc la baza relațiilor dintre toate statele, indiferent de mărime, nivel de dezvoltare, orînduire socială sau regim politic, de apartenența sau neapartenența la alianțe politico-mi- litare. Tocmai în acest spirit, numele președintelui Nicolae Ceaușescu s-a înscris în conștiința contemporaneității ca acela al unui apărător dîrz, neînfricat al cauzei libertății. Inacest spirit. România s-a ridicat cufermitate împotriva colonialismului și neocolonialismului. a politicii dediscriminare rasială, a oricăror forme de înrobire a popoarelor, a con

damnat energic, de fiecare dată, orice acte de agresiune împotriva unor state independente și suverane, orice manifestări de natură să semene ura și vrajba între națiuni, a acordat și acordă sprijin multilateral luptei pentru ca dreptul la dezvoltarea de sine stătătoare, la demnitate să se afirme pretutindeni în lume. Drept care presupune și implică, totodată, democratizarea largă a vieții internaționale, participarea, pe picior de egalitate, a tuturor țărilor, mici, mijlocii sau mari, la dezbaterea și soluționarea, intr-un chip nou, a multiplelor probleme ce confruntă omenirea.
împotriva falsului uma

nism, pentru afirmarea ade
văratelor drepturi ale omu
lui. în aceeași concepție de largă cuprindere, potrivit căreia problematica umanitară este privită în strîn- sa interdependență a diferitelor ei fațete — economice, sociale, politice — sint abordate și aspectele care țin de afirmarea pe planul intern al fiecărei țări a drepturilor omului. Respingînd falsul umanism, umanismul de paradă, care pune pe primul plan aspectele lăturalnice, marginale și nu ceea ce es.te esențial în ceea ce privește drepturile omului, secretarul general al partidului pornește de la necesitatea înfăptuirii drepturilor cu adevărat fundamentale ale omului, dreptul la muncă, la adăpost, la educație, la îngrijirea sănătății, la o viață demnă, civilizată, drepturi care, așa cum arată realitățile. sint departe de a-și găsi realizarea chiar în țările dezvoltate ale lumii.Tocmai în lumina acestor realități, tovarășul Nicolae Ceaușescu propune un ansamblu de măsuri menite să asigure condiții tot mai bune de muncă și viață tuturor locuitorilor fiecărei țări. Se are. astfel, în vedere, concomitent cu incheierea unui acord general, care să asigure fiecărui om al muncii un venit minim, diferențiat pe zone, elaborarea unui șir de programe speciale, care să prevadă folosirea completă a forței de muncă, lichidarea șomajului și asigurarea pregătirii corespunzătoare a tuturor oamenilor muncii. în special a tineretului ; rezolvarea problemei locuințelor ; eradicarea flagelului toxicomaniei. a traficului nefast cu droguri; combaterea terorismului și a cauzelor care îl provoacă. Vizînd. în acest fel, adevăratele probleme ale drepturilor omului, toate aceste programe alcătuiesc, la un loc. o vastă strategie. a cărei aplicare ar deschide perspectiva unei îmbunătățiri radicale a condiției umane în fiecare țară.

încredere în forța și rolul 
popoarelor. Abordarea, intr-o asemenea concepție umanistă atotcuprinzătoare. a ansamblului problematicii mondiale esțe organic asociată cu încrederea nestrămutată în forța și rolul hotărîtor al popoarelor c.a adevăratele făuritoare ale Istoriei, ca factorul determinant al întregii evoluții economico-sociale. în măsură să asigure, prin acțiunea lor unită și convergentă, înfăptuirea năzuințelor de pace, libertate și progres ale întregii omeniri. In temeiul acestei convingeri profunde, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat din nou, în aceste zile, popoarelor de pretutindeni, tuturor forțelor sociale înaintate ale planetei apelul înflăcărat de a se uni și colabora cît mai strîns în lupta pentru edificarea unei lumi mai sigure și mai bune, sub semnul păcii, echității și dreptății. Contribuția inestimabilă a președintelui României la. această nobilă cauză umanistă, care însuflețește toate conștiințele înaintate ale planetei, viziunea sa realistă și lucidă asupra răspunsurilor pe care omenirea este chemată să le dea marilor sfidări ce o confruntă la acest sfirșit de mileniu. întrunesc elogiul, admirația și omagiul internațional cel mai larg, adus uneia din marile personalități politice ale vremurilor noastre.

Romulus CAPLESCU

Manifestări omagiale peste hotare cu prilejul 
aniversării zilei de naștere și îndelungatei 

activități revoluționare ale președintelui României
In diferite țări a continuat suita manifestărilor omagiale prin care 

zilei de naștere a tovarășului 
sale activități revoluționare.

este marcată aniversarea 
Nicolae Ceaușescu și îndelungateiPHENIAN. — La Phenian s-a desfășurat o întilnire omagială, la care a luat cuvîntul Lăng Hiăng Muk, premierul Consiliului Administrativ. membru al Biroului Politic el C.C. al Partidului Muncii din Coreea.In acest cadru au fost exprimate cele mai călduroase felicitări adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu din partea conducerii de partid și de stat coreene. Au fost puse în lumină activitatea prodigioasă desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu în fruntea partidului și statului, excepționalele sale calități organizatorice, de încercat cbnducător.înfăptuirea revoluției și construcției socialiste în România este rodul atașamentului nestrămutat al tovarășului Nicolae Ceaușescu față de principiile revoluționare ale socialismului, al aplicării creatoare a acestora la condițiile concrete ale României — a subliniat premierul Consiliului Administrativ.Vorbitorul a evocat personalitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu pe plan internațional, ca militant de seamă al mișcării comuniste și muncitorești, ca înflăcărat luptător pentru pace, pentru soluționarea constructivă a marilor probleme ale umanității. Tovarășul Nicolae Ceaușescu acționează neobosit pentru salvgardarea securității în Europa și în lume. împotriva imperialismului și războiului. pentru transformarea Balcanilor în zonă a păcii și bunei vecinătăți. lipsită de arme nucleare și chimice, de baze militare străine, a subliniat vorbitorul.Premierul R.P.D. Coreene a relevat că, prin marile sale merite in fața partidului, a țării și poporului, prin slujirea cu abnegație a aspirațiilor fundamentale ale națiunii, președintele Nicolae Ceaușescu este urmat cu deplină încredere de întregul partid și întregul popor.Vorbitorul a reliefat, de asemenea, relațiile de strînsă prietenie și colaborare dintre cele două țări, care se dezvoltă continuu, întemeiate pe prietenia dintre președinții Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen.La întîlnirea omagială au participat Hong Săng Nam, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.C., viceprețnier al Consiliului Administrativ, președintele Comitetului de Stat al Planificării, Ghe Hiang Sun, ministrul industriei constructoare de mașini, Ceang Song Nam, ministrul relațiilor economice externe, Li Mong Ho, președintele Comitetului pentru relații culturale cu străinătatea, miniștri, alte cadre de conducere de partid și de stat, reprezentanți ai organizațiilor obștești, ofițeri, ziariști.Participanții la manifestare au urmărit filmul documentar „Vizita oficială de prietenie efectuată _ de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în R.P.D. Coreeană".PRAGA. — In capitala R.S. Cehoslovace a fost organizat un stand de carte, la loc de frunte fiind expuse volume omagiale și lucrări din gîndirea social-politică, economică și istorică a președintelui României. Alte lucrări prezentate în expoziție ilustrează succesele în dezvoltarea economico-socială din anii socialismului, îndeosebi după Congresul al IX-lea al P.C.R., activitatea neobosită desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu in fundamentarea și promovarea politicii interne și externe a României.A fost prezentat filmul „România, Ceaușescu. pace".

Au participat activiști de partid și de stat, oameni de cultură și artă, studenți și cadre didactice da la Universitatea din Praga.ADDIS ABEBA. — In cadrul unei manifestări omagiale desfășurate la Addis Abeba au fost reliefate personalitatea și activitatea conducătorului partidului șt statului nostru, subliniindu-se că de numele tovarășului Nicolae Ceaușescu sint legate marile realizări în dezvoltarea eco- nomic'o-socială a României.S-a evidențiat că, prin glasul celui mai remarcabil fiu al său. România s-a făcut cunoscută pe toate meridianele lumii, președintele Nicolae Ceaușescu impunin- du-se în conștiința umanității ca un luptător neobosit pentru dezarmare, colaborare și pace, pentru o lume fără arme și fără războaie, mal bună și mai dreaptă.Au luat parte reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Informațiilor, Televiziunii și Radiodifuziunii etiopiene, oameni de cultură și artă, ziariști.OTTAWA. — O manifestare dedicată evenimentului a avut loc și în localitatea canadiană Huli, la sucursala Universității Quebec. O expoziție de carte românească a prezentat la loc de frunte lucrări din gîndirea social-politică a conducătorului partidului și statului nostru. A fost vernisată, de asemenea, expoziția documentară de fotografii „Imagini din România".Cu acest prilej au fost reliefate personalitatea președintelui Nicolae Ceaușescu, activitatea sa pusă în slujba ridicării continue a bunăstării materiale și spirituale a poporului român, a creșterii necontenite a prestigiului țării noastre in lume.Rectorul universității, prof. J. Plamondon, a exprimat satisfacția pentru faptul de a fi gazda manifestării și convingerea că aceasta va contribui la o mai bună cunoaștere in Canada a poporului român.Pe de altă parte, la Centrul cultural „Columbus" din orașul Toronto a avut loc o manifestare, in cursul căreia au fost evocate personalitatea politică a președintelui Nicolae Ceaușescu, inițiativele sale vizînd menținerea păcii și instaurarea unui climat de înțelegere și cooperare intre popoare.WASHINGTON. — La Facultatea de științe politice și diplomatice a Universității Americane din Washington a fost vernisată o expoziție de carte, în cadrul căreia sint prezentate volume din opera tovarășului Nicolae Ceaușescu, traduse in limba engleză. Expoziția cuprinde, de asemenea, cărți privind istoria României, arta și cultura poporului român.A fost organizată, totodată, o expoziție documentară de fotografii.BRUXELLES. — In cadrul unei manifestări omagiale organizate la Bruxelles au fost evidențiate personalitatea președintelui Nicolae Ceaușescu, activitatea sa multilaterală consacrată propășirii României, binelui poporului român, soluționării constructive a marilor probleme ale lumii de azi.Expoziția de carte social-politică vernisată cu acest prilej conține lucrări ale conducătorului partidului și statului nostru care fac cunoscută concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu privind edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul României.Au participat personalități ale vieții politice și economice belgiene, oameni de afaceri, ziariști.

HARARE. — în orașul Kadoma, din Zimbabwe, a fost deschisă o expoziție de carte, conținind volume din gîndirea revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu, precum și cărți referitoare la realizările poporului român în domeniile economic, social și cultural.In alocuțiunile rostite au fost scoase in evidență realizările obținute de țara noastră in anii construcției socialiste, inițiativele președintelui Nicolae Ceaușescu vizînd apărarea păcii, independenței și libertății popoarelor, instaurarea unei noi ordini politice și economice internaționale.Au fost vizionate filme despre realizările obținute de România socialistă.Au participat persoane oficiale, reprezentanți ai presei.TEL AVIV. — O manifestare dedicată evenimentului a avut loc în Israel.In alocuțiunile rostite a fost a- dus un omagiu președintelui Nicolae Ceaușescu, subliniindu-se politica externă constructivă, dinamică pe care o promovează,' contribuția sa remarcabilă la promovarea procesului de pace in Orientul Mijlociu. Vorbitorii au evidențiat, totodată, bunele relații dintre România și Israel, dorința dezvoltării acestora în viitor.Manifestarea s-a încheiat cu un program muzical.Au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, al presei și radioteleviziunii israelie- ne, oameni de cultură și artă, un numeros public.BONN. — La primăria orașului Liidenscheid din R.F.G., a avut loc deschiderea unei expoziții de carte și imagini din România.Au fost prezentate volume din opera social-politică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, precum și panouri fotografice infățisînd unele dintre marile realizări obținute de poporul român pe plan economic, social și cultural, îndeosebi in perioada care a urmat celui de-al IX-lea Congres al P.C.R.în alocuțiunea rostită, primarul general al orașului a relevat tradiția raporturilor dintre R.F.G. șl > România, posibilitățile de dezvoltare a lor în interesul reciproc. A fost exprimată convingerea că manifestarea va contribui la stimularea colaborării economice și a schimburilor dintre firme vest- germane și întreprinderi românești.Au participat persoane oficiale locale, oameni de afaceri, oameni de cultură, ziariști.LONDRA. — La Londra a avut loc o manifestare organizată de ambasada română. C.u acest prilej s-a deschis o expoziție de carte social-politică, istorică și culturală. în cadrul căreia la loc de frunte au fost prezentate volume din opera tovarășului Nicolae Ceaușescu. S-au expus, totodată, lucrări ale tovarășei Elena Ceaușescu. A fost vizionată expoziția „Omagiu".Au participat personalități ale vieții politice, sociale și culturale britanice, precum șl membri ai Asociației de prietenie Marea Bri- tanie — România.POSTURILE DE RADIO 51 TELEVIZIUNE din diferite țări au transmis, cu prilejul aniversării zilei de naștere și a îndelungatei activități revoluționare ale președintelui Nicolae Ceaușescu, emisiuni referitoare la personalitatea șefului statului român, au relatat despre realizările poporului nostru în .industrie, agricultură și în alte domenii, despre creșterea continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului român.(Agerpres)
Necesitatea sporirii eforturilor pentru soluționarea 

pașnică a situației din Orientul Mijlociu 
subliniată de secretarul general al O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres).— La sediul din New York al Națiunilor Unite a avut loc o reuniune a Comitetului O.N.U. pentru exercitarea drepturilor inalienabile ale poporului palestinian, consacrată, în principal, examinării situației din teritoriile arabe ocupate de Israel.Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a subliniat in acest cadru necesitatea sporirii eforturilor în direcția soluționării pe cale pașnică a situației din Orientul Mijlociu. Vorbitorul a exprimat îngrijorarea față de practicile represive ale trupelor israeliene de ocupație îndreptate împotriva populației palestiniene, că

Datoria externă continuă să joace un rol nefast asupra 
economiei Americii LatineMONTEVIDEO 27 (Agerpres). — în 1988. țările latino-americane au transferat în exterior 29 miliarde de dolari pentru plata dobinzilor la datoria externă, ceea ce reprezintă un sfert din valoarea totală a exporturilor acestora și 4 la sută din produsul intern brut al regiunii — a subliniat, într-o declarație făcută la Montevideo, senatorul Uruguayan Adolfo Singer, citat de agenția EFE. El a afirmat că datoria externă a Americii Latine — calculată, potrivit organismelor internaționale de credit, la 420 miliarde dolari — continuă să joace un rol nefast asupra situației din regiune. Senatorul Uru

rora le-au căzut victime persoane nevinovate, inclusiv femei și copii.în intervenția sa, reprezentantul Palestinei la O.N.U. a scos în evidență necesitatea de a se pune capăt acțiunilor represive israeliene în teritoriile ocupate și de a fi întreprinse noi acțiuni in direcția convocării unei conferințe internaționale de pace în Orientul Mijlociu.în cadrul reuniunii, Absa Claude Diallo (Senegal) a fost realeasă în funcția de președinte al Comitetului O.N.U. pentru exercitarea drepturilor inalienabile ale poporului palestinian.

guayan a relevat, totodată, că America Latină este dispusă să-și onoreze angajamentele financiare, insă cere recunoașterea relației directe existente intre oapacitatea de plată și creșterea economică, aceasta de- pinzind de expansiunea exporturilor sale. Regiunea are nevoie de o perioadă de 30 pină la 50 de ani pentru a putea plăti datoria externă — a opinat Adolfo Singer, unul dintre autorii unui document pe această problemă, care urmează să fie prezentat reuniunii parlamentelor latino-american și vest-european, programată să înceapă luni la San Jose.

în favoarea transformării 
Peiîmsuiei Coreene într-o 

zonă lipsită de arme 
nucleare și chimicePHENIAN 27 (Agerpres). — R.P.D. Coreeană a lansat un nou apel pen- tru adoptarea de măsuri concrete vi- zind transformarea Peninsulei Coreene în zonă lipsită de arme nucleare și chimice, transmite agenția A.C.T.C. într-o declarație a M.A.E. al R.P.D.C. se reafirmă poziția acestei țări de a nu experimenta, produce, stoca sau importa astfel de arme pe teritoriul său. in spațiul aerian și in apele teritoriale.

Economia R. P. Polone 
în 1988VARȘOVIA 27 (Agerpres). — Potrivit comunicatului Direcției Centrale de Statistică a R. P. Polone — citat de agenția P.A.P. — cu privire la rezultatele dezvoltării social- economice a țării pe anul 1988, venitul național a înregistrat o creștere de 4,5—5 procente față de prevederile planului. Se menționează, totodată, că, in timp ce venitul național a atins aproximativ nivelul anului 1978, pe locuitor acest venit a fost inferior cu 8 la sută față de același an de referință. Productivitatea muncii in sectorul de stat a crescut cu 6 la sută, volumul producției — cu 5,4 la sută, iar lucrările de construcții-montaj — cu 2,1 la sută. Costul vieții a sporit în medie cu 60 la sută față de anul 1987. Comunicatul arată că. in perioada de referință, exporturile au înregistrat un spor de 9,4 la sută, balanța comercială fiind pozitivă.
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LA BEIJING a avut loc o întrevedere intre Zhao Ziyang, secretar general al C.C. al P. C. Chine?, și președintele Republicii Mali, Moussa Traore, președintele in exercițiu al Organizației Unității Africane. Cu acest prilej au fost abordate aspecte ale relațiilor dintre cele două țări, dintre R. P. Chineză și țările africane, precum și o serie de probleme ale situației internaționale actuale.LA MOSCOVA s-a anunțat că în perioada 2—4 februarie ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., Eduard Șevardnadze, va efectua o vizită oficială in R. P. Chineză.PREȘEDINTELE S.U.A., George Bush, va efectua, în perioada 25—26 februarie, o vizită la Beijing, la invitația președinteluiR. P. Chineze, Yang Shangkun, și a premierului Consiliului de Stat, Li Peng — a anunțat purtătorul de cuvint al Casei Albe. PreședinteleS. U.A. va sosi la Beijing venind de la Tokio, unde va lua parte, la 24 februarie, la funeraliile împăratului nipon Hirohito —.a adăugat purtătorul de cuvint al Casei Albe.SECRETARUL GENERAL AL P. C. ITALIAN, Achille Occhetto, 

aflat în R.F.G., a avut întrevederi cu președintele Partidului Social- Democrat din R.F.G., Hans Jochen Vogel, și președintele de onoare al P.S.D., Willy Brandt. S-au discutat probleme legate de adincirea colaborării dintre P.C.I. și P.S.D. din R.F.GPLATFORMA ELECTORALA in perspectiva alegerilor în organele locale ale puterii de stat, adoptată la ședința Consiliului" Național al Frontului Național al R. D. Germane, cheamă pe alegători să-și dea votul, la 7 mai, pentru candi- dații săi. Politica R.D.G., se arată in document, este îndreptată spre continuarea dezvoltării dinamice a țării, consolidarea socialismului, spre dezarmare, pace și colaborare cu toate statele lumii.CONVORBIRI NICARAGUANO- MEXICANE. Președintele Republicii Nicaragua, Daniel Ortega, l-a primit pe ministrul mexican al relațiilor externe, Fernando Solana, aflat la Managua, în cadrul unui turneu pe care-1 efectuează în America Centrală. Au fost abordate, în principal, evoluția situației din zona centroamericană, precum și aspecte ale relațiilor bilaterale.

FORȚELE NAVALE AMERICANE AU TESTAT O RACHETA BALISTICA INTERCONTINENTALA de tip „Trident-2“/ Aceasta a fost a 19-a și ultima testare a rachetei respective pe un poligon terestru. Oficialitățile anunță că acum va începe o serie de lansări ale rachetei de pe submarine în imersiune.LA HAVANA se desfășoară lu
crările unei reuniuni a Congresului 
permanent al unității sindicale a 
oamenilor muncii din America 
Latină (C.P.U.S.T.A.L.). Sint exa
minate problemele cu care se con
fruntă clasa muncitoare din regiu
ne, agravate de povara datoriei ex
terne, precum ți aspecte ale uni
tății de acțiune ți solidarității la
tino-americane.DEFICITUL BALANȚEI COMERȚULUI EXTERIOR AL SPANIEI a fost în anul 1988 de 20,5 miliarde dolari, arată un raport oficial dat publicității la ■ Madrid.

„ARIANE". De la baza aeriană 
Kourvoun, din Guyana franceză, a 
fost lansată racheta „Arlane“, de 
construcție vest-europeană, care va 
plasa pe orbită un satelit de tele
comunicații al Organizației Interna
ționale a Telecomunicațiilor prin 
Satelit (INTELSAT).NUMĂRUL ȘOMERILOR IN RlNDUL IMIGRANȚILOR DIN R. F. GERMANIA A CRESCUT anul trecut de circa trei ori fată de 1987, a anunțat președintele Oficiului federal pentru problemele muncii, Heinrich Franke.

MANEVRE MILITARE JAPO- NO-AMERICANE. în regiunea de nord a insulei nipone Honshyu se desfășoară, timp de 14 zile, ince- pind de la 27 ianuarie manevre militare japono-americane. Manevre similare se. vor desfășura, Ia începutul lunii martie, în zona de nord a insulei japoneze Hok- kaydo.
IN URMĂTORII 5 ANI, IN MA

REA BRITANIE SE VA DESFĂȘU
RĂ o ampla campanie împo
triva FUMATULUI, a anunțat 
primul-ministru, Margaret Thatcher. 
Ea a relevat. că obiectivul acestei 
acțiuni este de a reduce la jumă
tate pină in 1993 numărul fumători
lor din rindurile adolescenților bri
tanici. 95 la sută dintre persoanele 
care mor din cauza cancerului pul
monar sint fumători ți au inceput 
să fumeze in perioada adolescen
ței, a declarat ea.MANIFESTAȚIE DE PROTEST. Mii de muncitori de la concernul de automobile „Renault" din Franța au participat la o manifestație de protest împotriva planurilor ad-' ministrației de a concedia un mare număr de muncitori. După cum s-a anunțat, anul acesta direcția firmei „Renault" preconizează lichidarea a peste 2 700 locuri de muncă.

VULCANUL SAKURADZIMA, 
din prefectura niponă Kagoshima, a 
erupt din nou in cursul zilei de joi. 
Ultima erupție a vulcanului, consi
derat a fi unul dintre cei mai activi 
in arhipelagul nipon, a avut loc in 
urmă cu 63 de zile.
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