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Angajare responsabilă, muncitorească pentru înfăptuirea 

exemplară a sarcinilor economice, a planului pe acest an

PRODUCȚIA FIZICĂ Șl EXPORTUL 
- REALIZATE INTEGRAL!Prin diversitatea producției, prin importanța produselor destinate atît unor sectoare prioritare ale economiei cît și exportului, județul Prahova deține un loc de frunte în economia țării noastre. Potrivit prevederilor planului, în acest an valoarea producției industriale a județului Prahova va fi mai mare cu circa 7 la sută decît anul trecut. Totodată, în acest an în județ urmează a fi puse in funcțiune numeroase capacități de producție de interes național. Este bine știut că în unitățile prahovene se produc zeci, sute de produse, între care la loc de frunte se situează utilajele petroliere, utilajele miniere, produsele chimice și petrochimice, de mecanică fină, cablurile, detergenții, mobilierul, confecțiile, țesăturile și altele, produse intens solicitate și apreciate in peste 70 de țări ale lumii de pe toate continentele.

De la bun început se cuvine să subliniem că oamenii muncii din județul Prahova, pornind de la indicațiile formulate de secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., acționează cu fermitate și dăruire pentru îndeplinirea ritmică a planului la toți indicatorii cantitativi și calitativi, și in mod deosebit Ia producția fizică și export. Ce rezultate s-au obținut în perioada care a trecut din acest an ? Cum se acționează pentru îndeplinirea in cît mai bune condiții â planului pe primul trimestru al anului ? Cu ce probleme se confruntă întreprinderile ?Iată numai citeva din întrebările la care am căutat răspuns in sondajul efectuat in mai multe unități industriale din județul Prahova.

MOBILIZATOARE 
CHEMĂRI 

LA ÎNTRECERE

IIN NOU VOLUM „DIN GINDIREA SIMLrt
A PRESEOINTHUI ROMÂNIEI, NICOLAE CBMUParticiparea poporului la conducereasocietății - esența democrațieimuncitorești-revoluționare

Demonstrația a fost făcută: 
planul poate fi îndeplinit 

în condiții de calitate 
ireproșabilăAnul 1988 a constituit pentru colectivul de la ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ MINIER DIN FILIPEȘTII DE PĂDURE, perioada în care s-au obținut cele mai bune rezultate din existența acestei unități. Merită amintit in acest sens faptul că a fost realizat integral planul la producția-marfă, productivitate, iar la export au fost livrate suplimentar. cu declarații vamale, mari cantități de utilaje. Pornind de la a- semenea rezultate, s-ar Putea crede că debutul acestui an nu poate fi decit dintre cele mai bune. Și, în mare, chiar așa și este. Spunem „in mare" deoarece, cu toate măsurile organizatorice și tehnice inițiate de consiliul oamenilor muncii, organizația de partid și conducerea întreprinderii, se pun citeva probleme care dacă nu sint soluționate operativ pot face ca debutul care se anunță pozitiv să cunoască unele neîmpliniri. Despre ce este vorba ? înainte de a prezenta opinia directorului întreprinderii, inginerul Constantin Ciocoiu, se impun făcute citeva succinte precizări. întreprinderea de utilaj minier din Filipeștii de Pădure este una dintre cele mai moderne întreprinderi de profil din cadrul Centralei industriale de utilaj minier și mașini de ridicat Timișoara. Practic, toate secțiile și standurile dispun de dotări tehnice moderne, de înaltă tehnicitate și precizie. Peste tot, la fiecare loc de muncă domnesc ordinea, curățenia, iar. activitatea se derulează în flux continuu. Zilnic, de pe poarta acestei întreprinderi pornesc către mineri utilaje robuste, utilaje care lucrează în condiții de zăcămînt tot mai grele. Parcurgind citeva din secțiile de fabricație, am putut observa atenția care se acordă. aici modernizării fluxurilor productive. calității produselor executate. Iată numai două exemple in acest sens. în secția hidraulică grea, un grup de tehnologi, maiștri și muncitori finalizau presa hidraulică pentru redresat și poziționat repere de la subansamblele complexelor mecanizate. Ciclul de execuție va fi scurtat cu o lună. Produsul a fost

executat prin autoutilare și va contribui la reducerea duratei operațiilor de pregătire pentru sudură a zeci de subansamble. Și încă un fapt de muncă. La standul de probe din secția hidraulică de comandă, șeful standului, Gheorghe Scarlat, ne spune că pînă la această oră „am probat 40 de distribuitoare și toate corespund". Așadar, calitate și fluxuri modernizate. De fapt, așa se și explică succesele acestui colectiv. Cel mai recent dintre ele. care, e drept, încă n-a fost „omologat", dar pe care „nu putem să nu-1 amintim", după cum susține directorul întreprinderii. îl constituie realizarea intr-un termen-record și la parametri calitativi superiori a complexului mecanizat tip C.M.A. — 2 M cu sprijinitor de front pe care „pînă la sfirșitul lunii îl vom livra beneficiarului — întreprinderea minieră Cimpulung".— Cu alte cuvinte, tovarășe director. luna ianuarie a debutat bine ?— Și da, și nu. Nu ne dăm înapoi de Ia greutăți. Dar citeva ne încurcă tare rău. Și nu de azi, de ieri. N-avem tablă, cornier, sirmă de sudură, trioxid de crom. Ne apropiem de sfirșitul lunii și tot așteptăm materiale. Am trimis inginerul-șef, directorul comercial, alți specialiști după materiale, Sintem pregătiți să facem tet ce este omenește pasibil pentru a ne respecta contractele cu minerii. Dar așteptăm să fim sprijiniți și noi de furnizori.înainte de a părăsi întreprinderea din Filipeștii de Pădure, ne-am o- prit pentru citeva momente la standul de probe al produselor finite. Aici, înainte de a fi livrate minerilor, produsele sînt testate în condiții cel puțin egale cu cele din subteran. Iată un lucru care spune mai mult decît oricît ne-am strădui noi despre atenția pe care colectivul acestei unități o acordă calității utilajelor miniere.
Pentru execuția utilajelor 

mai mult sprijin 
din partea furnizorilorLa ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ CHIMIC DIN PLOIEȘTI — unitate unde se execută instalații petrochimice deosebit de complexe atit pentru economia națională, cit și pentru export — discutăm cu to-

varășul Nicolae Boancă, secretarul comitetului de partid din întreprindere.— Ce rezultate ați obținut în perioada care a trecut din acest an ?— Nemuițumitoare. Nu este un secret faptul că încă de pe acum s-au acumulat rămîneri în urmă la o serie de produse. Cu toate măsurile pe care le-am luat incă din toamna anului trecut privind pregătirea capacităților de producție, lansarea în fabricație, urmărirea produselor, care, este știut, au cicluri de execuție mai lungi, rezultatele sînt departe de posibilitățile noastre și nu ne mulțumesc.— Concret, care sînt dificultățile cu care vă confruntați și cum vedeți soluționarea lor ?— Unitatea noastră și-a creat de-a
Gheorqhe ION1ȚA
Ioan MARINESCU 
corespondentul „Scînteii"

• întreprinderea minieră Lu- 
poala, județul Gorj, către toa
ta unitățile de extracție a căr

bunelui din cariere
• Schela de producție petrolie
ră Videle, județul Teleorman, 
către toate schelele de produc
ție petrolieră și gaze naturale 
© întreprinderea „Laminorul de 
tablă" Galați, către toate între
prinderile din metalurgia feroa
să și de prelucrări metalurgice 
O Combinatul chimic Rimnicu 
Vilcea, către toate întreprinderi

le din industria chimică
O Institutul de inginerie tehno
logică și proiectare pentru in
dustria chimică București, către 
toate institutele de proiectare 

ale ministerelor
© Trustul-antrepriză generală 
de construcții industriale lași, 
către toate unitâțile-antrepriză 

de construcții industriale
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unde există clase sociale, antagoniste, exploatatori și exploatați, inegalitate economică, socială și națională, în care puterea aparține minorității asupritoare, stăpînă a paiterii politice și economice.Pe temelia trainică a transformărilor revoluționare înfăptuite sub glorioasa conducere a partidului nostru, a dinamismului .modernizării sistemului nostru de producție socialist, a progresului necontenit e- conomico-social și cultural, tovarășul Nicolae Ceaușescu sintetizează si demonstrează că democrația 'societății noastre socialiste nu este un concept formal, pur teoretic, o democrație retorică, ci o realitate vie, într-un permanent proces de perfecționare, o sumă de valori ale practicii noastre de zi cu zi, o democrație reală, funcțională, care își afirmă incontestabila superioritate față de democrația burgheză. în comparație cu societatea capitalistă — precizează secretarul general al partidului nostru — orîn- duirea noastră oferă nu Iluzia democrației abstracte, declarative, ci realitatea exercitării in fapt a drepturilor suverane ale poporului in stat, a celor mai largi libertăți democratice ale maselor, exprimate in ultimă instanță în participarea nemijlocită la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe, la guvernarea țării. în acest context, este analizat in profunzime. din perspectiva victoriilor dobîndite în edificarea noii orînduiri, sistemul unitar al factorilor înfăptuirii democrației noastre socialiste, ca urmare a preocupărilor consecvente ale partidului și statului nostru, personal ale tovarășului Nicolae Ceaușescu pe linia asigurării unei autentice democrații in toate domeniile vieții noastre materiale și spirituale. își găsesc astfel materializarea adevăratele drepturi ale omului — garantate material, juridic și politic —dreptul la muncă și la repartiție după cantitatea, calitatea și însemnătatea socială a muncii, accesul larg la învățătură și cultură, condițiile reale ale unei vieți demne, deplina libertate, egalitate și afirmarea largă a personalității umane. Or, aceste trăsături ale noii democrații sint incompatibile cu exploatarea omului de către om, cu șomajul și nesiguranța securității personale sau a zilei de mîine, cu așa-zisul „drept al imigrării" -- care, în realitate, nu urmărește decît scopuri neocolonia- liste, economice și politice, de a slăbi capacitatea popoarelor care luptă pentru o dezvoltare independentă, de sine stătătoare.Una din tezele fundamentale ce prezidează concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu, întreaga activitate a partidului nostru cu privire la democrația socialistă este cea referitoare la construirea socialismului cu poporul și pentru popor. „îți întreaga noastră activitate — arată conducătorul partidului și statului nostru in magistrala Expunere prezentată înaltului forum al democrației muncitorești din 28—30 noiembrie 1988 — am pornit de la teza

realizarea efectivă a participării reale și depline, conștiente și eficiente a maselor la conducerea so-■ cietății, precum și caracterul procesual al adincirii democrației noastre ’ socialiste, al transpunerii în viață a exigențelor sale. Cele patru mari secțiuni ale volumului cuprind idei, teze și orientări ce se constituie intr-un impresionant edificiu, teoretic și practic, al autoguvernării poporului nostru, un veritabil program pe termen lung, judicios articulat, parte componentă a vastului program de făurire a societății socialiste multi-

în atmosfera de puternică angajare patriotică, de entuziast elan revoluționar — specifică marilor sărbători ale partidului și poporului — in care comuniștii, întregul nostru popor au omagiat cu cele mai profunde sentimente de dragoste, prețuire și respect viața, gindirea cutezătoare și activitatea neobosită ale ilustrului conducător al partidului și statului nostru. Erou între eroii neamului, personalitate proeminentă a lumii contemporane, tovarășul Nicolae Ceaușescu, apariția in prestigioasa colecție „Din gindirea cial-politică a președintelui României, Nicolae Ceaușescu" a unui nou volum, intitulat „Democrația muncitorească- revoluționară In România socialistă", reprezintă un eveniment politic de excepție. Ocu- pînd un loc central in monumentala operă teoretică a secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, precum și in întreaga sa activitate, problematica democrației socialiste desemnează unul din procesele definitorii ale epocii istorice inaugurate de Congresul al IX-lea al partidului, intruchipînd materializarea celor mai inalte năzuințe de veacuri ale poporului nostru, preocupările consecvente privind aplicarea creatoare a principiilor socialismului științific, instituirea unui sistem de conducere a societății cu poporul și pentru popor. Referindu-se din nou la această problemă, secretarul general al partidului aprecia, in cuvintarea prilejuită de aniversarea zilei de nașterB și împlinirea a aproape șase decenii de eroică activitate revoluționară: „Avem, tovarăși, un cadru minunat ! Nu există astăzi in lume un asemenea cadru democratic, in care toate categoriile sociale să participe in mod organizat, intr-o formă sau alta, la întreaga activitate a societății". Este meritul nepieritoral secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a fi fundamentat o concepție științifică, novatoare, profund patriotică, cu privire la dezvoltarea, continua perfecționare și afirmarea plenară a democrației socialiste, muncitorești-revoluționare ca cerință legică in făurirea socialismului și comunismului in patria noastră. Confirmată cu strălucire în marile izbinzi ale națiunii noastre socialiste, luminind și călăuzind întreaga activitate a partidului și întregului popor, această concepție de largă viziune teoretică și practic- acțională constituie, în același timp, o contribuție de excepțională însemnătate la accelerarea procesului de edificare a noii societăți, la afirmarea umanismului revoluționar, la promovarea activă a principiilor autentice ale socialismului in confruntările de idei contemporane.Volumul reunește selectiv, într-o manieră sistematică, logică și unitară, cele mai reprezentative concluzii, teze, principii, orientări și aprecieri din ampla operă teoretică a secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind multilateralitatea factorilor și condițiilor care impun și asigură

60-

(Continuare în pag. a V-a)

Foto : E. Dichiseanu

PENTRU RECOLTE MARL
în ansamblul sarcinilor subliniate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. la recenta Consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R. pe probleme ale activității din economie, pentru pregătirea in cele mal bune condiții a viitoarei campanii agricole de primăvară un loc important îl ocupă măsurile privind asigurarea semințelor cu potențial de producție ridicat si cu însușiri calitative superioare. Nu este nevoie de nici o demonstrație pentru a convinge semințe de mare și adecvate condițiilor fiecărei zone reprezintă factorul esențial în realizarea producțiilor mari prevăzute pentru acest an și tocmai de aceea problema asigurării semințelor în cantitățile și structura bilite prin plan trebuie privită și tratată cu maximă răspundere și seriozitate de către toți specialiștii și cadrele de conducere din unitățile agricole, de către toate organele datoare să asigure îndeplinirea strictă a măsurilor stabilite prin programul de producere a semințelor. In cele mai multe locuri, factorii direct implicați in materializarea acestui program înțeleg să-și ducă la Îndeplinire obligațiile mari ce le revin în acest, sens. O demonstrează înseși realizările anului trecut, cînd, in ciuda condițiilor climatice deosebit de dificile în care s-au dezvoltat culturile în vară, un număr mare de unități producătoare, din toate județele țării, au obținut producții bune și foarte bune pe loturile semincere. reușind astfel ca. pe ansamblul agriculturii, să se asigure în totalitate fondul de semințe in structura de soiuri și hibrizi stabiliți pentru producția acestui an agricol, ceea ce permite realizarea in bune condiții a planului de culturi prevăzut în fiecare unitate agricolă. Cerința declanșării în acest an mai de timpuriu a semănatului, cerință impusă de obligativitatea de

SEMINȚE BUNE!a se respecta cu strictețe perioada optimă de semănat la fiecare cultură în parte, face necesar ca pretutindeni să fie încheiate în cel mai scurt timp toate pregătirile referitoare la condiționarea și preluarea semințelor de către unitățile producătoare, efectuarea transferului de semințe între județe, astfel incit, încă din prima clipă prielnică intrării în cîmp cu tractoarele, să se poată trece la însămînțare cu toate forțele. Să ne referim mai întîi la stadiul condiționării și efectuării analizelor de laborator pentru stabilirea calită-

In secția uzinaj a întreprinde
rii de rulmenți grei din Ploiești 
se prelucrează un inel de rul
ment necesar unui utilaj com
plex pentru extracția cărbune

lui

că folosirea unor valoare biologică

sortimentală sta- tii semințelor. Este pozitiv faptul că la această dată la marea majoritate a culturilor conditionarea semințelor și analizele de laborator se desfășoară conform graficului stabilit pentru această perioadă. Cu excepția trifolienelor, condiționarea si analizele de laborator au fost efectuate integral pentru toate culturile din primele urgențe, rezultînd buletine de calitate pentru întregul fond de semințe analizat. în ce privește porumbul. soia și orezul, lucrările pregătitoare sînt într-o fază avansată, iar prin măsurile luate in ultimul timp sînt asigurate de pe acum toate condițiile ca aceste lucrări să se încheie în următoarele zile și în acele județe unde, și din unele cauze obiective, analizele sînt întîrziate. Din acest punct de vedere — al calității semințelor — se poate aprecia că situația de ansamblu este bună, ceea ce constituie o premisă serioasă pentru obținerea producțiilor văzute pentru acest am subliniate în acest sens deosebite care s-au făcutiarnă pentru a asigura semințe numai de bună calitate pentru fiecare
mari pre- Se cuvin eforturile în această

soi și hibrid în parte, manifestîn- du-se in toate cazurile o exigență maximă la condiționarea semințelor și efectuarea analizelor de laborator, chiar și în cazul acelor sortimente unde nu au putut fi asigurate rezerve prea mari de, Semințe. Probleme mai deosebite se . ridică însă în legătură cu condiționarea semințelor de trifoliene, lucrare care, deși a fost declanșată cu mult timp în urmă, este foarte mult întîrziată, cu deosebire în unitățile agricole din județele Buzău. Olt, ~ miș. Bihor. Cluj Prahova. Arad, Ti- și Satu Mare. în cauză se află mai ales întîrzierea cu care unitățile producătoare din județele amintite, dar și din altele, au expediat semințele la stațiile de decuscu- tare. Spre a se recupera această Intîrziere, organele centrale de resorț au luat măsuri pentru ca la toate stațiile activitatea să se desfășoare acum în trei schimburi, astfel incit pînă cel tîrziu la 15 februarie întreaga sămință de lucernă și trifoi să fie condiționată și livrată unităților beneficiare. Desigur, este vorba de a pregăti în cele mai burre condiții stocul de semințe de trifoliene existent în unitățile agricole. Pentru că. dacă am aduce în discuție modul în care s-a acționat anul trecut pentru asigurarea cantităților de semințe de trifoliene stabilite prin program, atunci ar trebui arătat că există discrepante serioase între ceea ce s-a stabilit și ce s-a obținut efectiv. fapt ce va determina ca și în acest an o serie de județe să aibă o structură deficitară a culturilor furajere. Dar asupra acestei probleme — a realizării programului de semințe pentru nutrețuri — ne propunem să insistăm într-un viitor articol. Ceea ce dorim să supunem acum atenției factorilor răspunzători din cadrul Ministerului Agriculturii este faptul că la această dată un număr
(Continuare în pag. a V-a)

lateral dezvoltate ți de Înaintare a României spre comunism.Astfel, prima parte a volumului, „Socialismul și democrația", prezintă legătura substanțială, intercondițio- nările multiple, unitatea inseparabilă dintre noua orinduire și democrație. Convingerea fermă, nestrămutată că socialismului și numai socialismului îi este proprie o adevărată democrație a inspirat și inspiră întreaga gindire și vasta acțiune ale conducătorului partidului ' și statului nostru. „Nici nu se poate concepe o orinduire socialistă — subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu — fără asigurarea celei mai largi democrații pentru toți cei ce muncesc. Însuși faptul că socialismul lichidează proprietatea particulară a- supra mijloacelor de producție, lichidează inegalitatea in repartiția produsului social, a venitului național asigură drepturi egale pentru toți cei ce muncesc, fără deosebire de naționalitate, de sex, de rasă, posibilitatea de manifestare liberă a capacității și personalității fiecărui om, creează condiții pentru înfăptuirea celei mai largi democrații pe care a cunoscut-o vreodată omenirea". Așa cum viața a confirmat și confirmă pretutindeni, nu poate exista o democrație adevărată acolo Dr. Gheorcjhe BUTARU
(Continuare în pag. a II-a)

Cel mai bun stil de muncăîncă de la primii pași în întreprinderea bucureștea- nă „Adesgo", de la primul dialog purtat în secțiile de producție, se impune imaginea unui colectiv harnic, activ, preocupat să mențină mereu la înălțime ștacheta bunelor rezultate. Sint trăsături care țin, firește, de ceea ce numim stilul de muncă, atît colectiv, dar și personal, al cadrelor de conducere și, între acestea, in primul rînd al directorului (inginer Fotinia Năstase, fost secretar al comitetului de partid din întreprindere in urmă cu cițiva ani). în fapt, este vorba de o îmbinare între fermitate și încrederea în om, între vorbă și faptă, între capacitatea de a lua decizii și consecvența de a le duce pînă la capăt.— Este, și v-o spun nu atît din experiența mea de director, cit din cea anterioară, stilul care asigură maximum de randament din partea fiecăruia și din partea întregului colectiv, singura dificultate con- stînd poate în aceea că, în privința muncii cu o- mul, nu există rețete. „Stilul este omul" este și un fel de a spune „atîtea stiluri citi oameni", în sensul că fiecare, avînd personalitatea lui, acționează și reacționează diferit în situații identice. Intr-o întreprindere, important este

modul cum reușești să determini o multitudine de individualități să acționeze ca un tot unitar, ca o singură ființă. Aceasta, desigur, vizavi de ceea ce acești oameni au în comun : baza materială încredințată, sarcinile de plan, îndatoririle cetățenești.In secția de tricotat blănuri sintetice a întreprinderii „Adesgo" se experimentează o invenție (o instalație care produce deja) în măsură să asigure deopotrivă o substanțială creștere a productivității, dar mai ales un consum redus de materii prime în realizarea unui nou tip de blană sintetică cu o capacitate de izolare termică superioară celor cunoscute pînă în prezent. Aflăm că invenția reprezintă concretizarea vechi tinia fapt, a avut, între altele, etapă de etapă, o contribuție însemnată în ce privește dezvoltarea sectorului blănuri sintetice, utilarea sa, diversificarea gamei de produse.— Eu am avansat așa, o Idee — ne spune directorul. Știam că mulți producători de pe alte meridiane caută cu înverșunare a- semenea soluții, știam că avem specialiști deosebit de dotați, de inventivi, că avem o bază de la care

unor preocupări mai ale directorului Fo- Năstase, care, de

putem porni. I-am antrenat pe acești specialiști — și în primul rind pe nea Rotiță ! — și... rezultatul se vede ! Produce I„Nea Rotiță" este o figură celebră in „Adesgo". înainte de a ni-1 prezenta, tehnicianul principal Ana Datcu, șefa colectivului de invenții și inovații, ne previne că despre maistrul principal specialist Mușat Rotaru se spune că are o rotiță in plus in creier, așa cum despre alții se spune că le lipsește o rotii “ ceva C_ „ .... 1 .. ..ce caz, vin asigurările, rotița respectivă este tot timpul in mișcare, Mușat Rotaru are tot timpul in proiect sau în lucru un nou dispozitiv, un nou produs...— De altfel, ca peste tot, in orice întreprindere, sint oameni care gindesc, care vin cu soluții, șint preocupați de felul cum acestea prind viață, ne spune tovarășa Nina Sîrbu, secretara comitetului de partid al întreprinderii. Important este cum sint canalizate aceste forțe, cum știe fiecare, in întreprinderea respectivă, să fructifice această sursă inepuizabilă de progres tehnic. La noi, planul e plan și ne străduim să ne achităm cît mai bine de sarcinile curente ; dar există și o preocupare permanentă vi- zînd tot bunul mers al pro-

; lipsește o rotiță sau de genul ăsta... In ori-

este stilul faptelorducției, care constă în punerea în valoare a acestei surse generoase. Așa sa face că un grup de tehnicieni de la noi am pus la punct o instalație de colectare automată a fibrelor care nu se înglobează in tricot și fibra respectivă nu mai constituie „M.R.R.", ci, direct, materie primă, se face că am dezvol- sectorul de confecții, inițial nu era prevă- Așa se face că din mașini de tricotat,
Așa tat deși zut. cinci una funcționează cu ace recuperate. A fost tot soluția lui nea Rotiță, care a realizat, împreună cu cițiva lăcătuși tineri din secție, un dispozitiv de recuperat ace și platine.Gazdele ne-au mai prezentat și alte realizări de ultimă oră — un nou tip de blănuri, cu aspect a- proape de cel natural, cu un tușeu deosebit, cu o calitate ridicată și în ce privește capacitatea calorică... Multe dintre aceste blănuri, realizate experimental, au devenit, în secția de confecții-tricotaje a întreprinderii, piese forte pentru o posibilă paradă a modei...Mariana Chirilă, secretar al organizației de bază în secția respectivă, ne des- tăinuie că tot ce vedem s-a realizat... din ambiție 1— Cum adică ?— Participînd la o adunare din secția noastră, și

— culmea ! — într-un moment in care nu ne puteam plinge — planul ni-1 realizam la toți indicatorii, realizasem și economii serioase, ce să vă mai spun, eram de toată lauda — tovarășa Năstase ne-a reamintit că sîntem una dintre cele mai tinere formații — nu doar ca existență, ci și ca medie de virstă și că lucrează aici cam 99 la sută femei (numai reglorfi sînt bărbați). Ne-a spus că e de mirare să ai ca obiect al muncii frumosul, să fii într-un anume fel destinatarul a ceea ce produci și să te limitezi doar să execuți ceea ce primești ca sarcină de plan. Ce să vă mai spun ! Ne-a transformat într-un fel de de creație. Numai noi și executăm ce Și totul este de modă, și totul la extrem de accesibile și...— Și asta numai < ambiție !— Cum v-nm spus !— Pe nea Rotiță îl în mișcare sugestiile, cum să vă spun, nu la modul ,.ce-ar fi să facem noi cutare și cutare..." Nu ! Lui să-i spui că e o problemă de rezolvat. să-l pui in fața unei dificultăți tehnice. să-i dai în linii mari tema și poți fi sigur că i-al

secția că tot creăm, ultimă preturidinpun dar

Aîiî-a FLORESCU
(Continuare în pag. a II-a)
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„STR1NS WH SUB TRICOLOR"
PARTICIPAREA POPORULUI LA CONDUCEREA SOCIETĂȚII
- ESENȚA DEMOCRAȚIEI MUNCITOREȘTI-REVOLUȚIONAREExpoziția de carte și artă plastică „Strins uniți sub tricolor" constituie un fierbinte omagiu adus tovarășului Nicolae Geaușescu cu prilejul aniversării zilei de naștere și a îndelungatei sale activități revoluționare. Deschisă recent în sălile „Dalles" din Capitală, expoziția ilustrează: exemplara dăruire patriotică și pasiunea revoluționară, gîndirea vizionară și cutezanța comunistă ce caracterizează strălucita activitate a secretarului general al partidului, pusă cu consecvență în slujba înfăptuirii celor mai înalte aspirații ale poporului român, dezvoltării libere și independente a patriei, făuririi unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.In expoziție, la loc de frunte, sînt expuse opere ale tovarășului Nicolae Ceaușescu editate în seria de volume „România pe drumul construirii societății socialiste multilateral dezvoltate", „Din gindirea social-politică", „Din gindirea filozofică", „Din gindirea economică a președintelui României", precum și volume de „Opere alese". Sînt prezentate, de asemenea, lucrări consacrate personalității și operei secretarului general al partidului.Un loc aparte este rezervat lucrărilor tovarășei Elena Ceaușescu, evidențiind activitatea sa prodigioasă pe tărim științific, remarcabila contribuție adusă la îmbogățirea patrimoniului științei românești și u- niversale.Lucrările de artă plastică prezentate in sălile expoziției se constituie într-un fierbinte omagiu adus conducătorului partidului și țării. Ele aduc în atenție aspecte ale unei eroice, exemplare tinereți revoluționare : aspecte din lupta eroică dusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, alături de tovarășa Elena Ceaușescu, în anii ilegalității exprimă emoționant continuitatea idealului luptei pentru libertatea patriei; pentru afirmarea ei plenară. Memorabila imagine de la 1 Mai 1939 sau „Demonstrație muncitorească" de Eugen Palade, „La ieșirea din lagăr" de Corneliu Ionescu, „28 august 1944“ de Doru Rotaru sînt compoziții ce rememorează cîteva momente importante ale acestei lupte revoluționare,în acest moment aniversar, cu a- dinci ecouri în conștiința întregului popor, numeroase portrete și compoziții au fixat in imagine artistică chipul conducătorului care, prin întreaga sa activitate revoluționară, s-a dovedit aproape de aspirațiile întregului popor, exigent în numele înaltelor idealuri ale societății noastre. Lucrările constituie, în ansamblul lor, un omagiu adus omului care veghează cu strălucire la făurirea unui destin luminos al patriei socialiste. . Conștienți de faptul că succesele, marile izbînzi ale politicii elaborate și înfăptuite cu poporul și pentru

popor sub conducerea gloriosului nostru partid în frunte cu secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au asigurat dezvoltarea continuă, fără precedent a întregii țări, pictorii au înfățișat imagini ale președintelui țării în mijlocul oamenilor muncii, în vetrele fierbinți ale industriei românești, alături de mineri și oțelari. de constructori și țărani, în timpul numeroaselor vizite de lucru care au fundamentat liniile directoare ale transformării întregii țări într-un vast și înfloritor teritoriu de acțiune pentru inițiative creatoare. Lucrări cum sint acelea realizate de pictorii Eugen Palade. Valentin Tănase, loniță Gheorghe. Constantin Nițescu. Ion Bițan și Vladimir Șetran sau de sculptorii Mihai Coșan, Flavia Creangă, Viorel Pater, care au în centrul lor portrete ale tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena
Expoziția de carte 

și artă plastică 
din sălile „Dalles"

Ceaușescu, sînt de fapt imagini ale dezbaterilor permanente cu oamenii muncii in probleme de vitală importanță pentru întreaga noastră națiune. sînt omagii pe care artiștii, alături de locuitorii întregii țări, le aduc conducătorilor dragi. înfăți- sindu-i în mari unități economice, analizînd cifre de plan și realizări, punind piatra de temelie a unor noi construcții, cintărind greutatea boabelor de grîu, in mijlocul celor tineri, aceste compoziții se constituie îiitr-un omagiu adus glorioasei istorii contemporane a poporului, faptelor lui de seamă, marilor realizări obținute în anii socialismului sub conducerea partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Pe simezele sălilor „Dalles", numeroase lucrări aduc în atenție aspecte din viata și activitatea eroicei noastre clase muncitoare. imagini elocvente ale realizărilor din industrie, agricultură, știință și cultură. De la oțelarii din Galati pină la cei din bătrîna cetate de foc a Hunedoarei, de la constructorii noilor și modernelor orașe la cei ce scormonesc adincurile pămîn- tului scotind la lumină cărbunele, de la creatorii noilor și modemelor magistrale la artiștii populari care dau viață nouă unor nestemate ale folclorului întilnim chipul oamenilor acestui timp istoric, oameni adevărați ai acestui popor harnic și talentat, chipul și trăsăturile epocii identificate în trainicele edificii pe care le-au înălțat. „O nouă platformă industrială" de Eftimie Mo- dilcă, „Midia-Năvodari" de Ion Bi- tan, „Hală de montaj" de Bogdan Scărlătescu. „Orșova nouă" de Iu- lia Hălăucescu, „Rod" și „Vremea

secerișului" de Maria Mihalache Blendea, „Șantierul Canalului Du- năre-Marea Neagră" de Gheorghe loniță, „Foraj marin" de Constantin Apostol mărturisesc, in acest sens, încrederea neabătută în energiile creatoare ale poporului, care sînt, totodată, sursele inepuizabile ale creației artistice de astăzi. O creație umanistă, ce pune în valoare însușirile creatoare ale oamenilor, nevoia lor de liniște, de pace, pentru a-și împlini armonios personalitatea, pentru a-și edifica patria așa cum și-o doresc. „Mesaj pentru pace" de Sabin Bălașa, „Demonstrație pentru pace" de Vladimir Șetran sau „Copilul și pacea" de Suzana Fîntînaru ș.a. sînt elocvente mărturii ale luptei intregului nostru popor pentru făurirea unei lumi mai drepte și mai bune, pentru asigurarea păcii atît de necesare unui climat de înțelegere și colaborare între toate popoarele lumii.Imagini inspirate de efortul constructiv cotidian, de aspecte cu valoare de simbol ale realității stau, pe simezele sălilor „Dalles", alături de lucrări cu un pronunțat caracter simbolic. Lirismul picturii de contemplație, dar și narațiuni poetizate ale unor fapte desprinse din cotidian sînt prezentate paralel cu imagini care exprimă la un nivel simbolic aceleași realități. „Tricolorul" de Ion Gheorghiu sau „Sărbătoare" de Augustin Costinescu, „Cîntarea României" de Vasile Pop Negreș- teanu, „Tinerețe" de Sanda Șaramăt, „Republica" de Elena Greculesi, „Tinerețe" de Geta Mermeze, „Cin- tec pentru țară" de Viorel Lăză- rescu ș.a. sînt astfel de compoziții în care imaginea concretă capătă înțelesuri fundamentale și durabile.O solidaritate funciară cu tara și oamenii respiră în lucrări dintre cele mai diferite, lucrări capabile să evidențieze trăsături ce tin de individualitatea fiecărui creator. Iar dacă florile pictate de Ion Musce- leanu, Ion Popescu Negreni, Grigore Vasile, Ion Sălișteanu, Eugen Popa. Dimitrie Grigoraș. Lazăr Iacob transmit adevărate bucurii cromatice, in peisajele expuse acum pare mai evidentă căutarea unui anumit sens al permanențelor. într-un peisaj industrial ca „Petrolul" de Viorel Mărginean, în alte peisaje semnate de Sorin Ilfoveanu sau Ion Mura- riu — articulate în funcție de sensibilitatea fiecărui creator în parte, aspecte inedite ale naturii sînt puse în valoare cu întreaga lor încărcătură de frumusețe dar și cu dorința, implicită, de a sublinia un anumit specific românesc.Lucrările prezentate se constituie. in ansamblul lor. într-un spațiu spiritual în care gindurile și sentimentele ce însoțesc munca și lupta desfășurate sub faldurile tricolorului se vădesc cel mai adine omagiu adus conducătorului partidului și țării.

(Urmare din pag. I)științifică a construirii socialismului cu poporul și pentru popor, de la faptul că tot ceea ce realizăm în societatea noastră trebuie să se realizeze cu oamenii și pentru oameni, să asigure ridicarea continuă a gradului de civilizație, a bunăstării materiale și spirituale a intregului popor". Numeroase texte din volum proiectează puternice lumini asupra acestei teze, în aplicarea căreia au fost create — și sînt în continuă consolidare — toate condițiile necesare. Astfel, o însemnătate cardinală are instituirea unui sistem larg, organizational, profund democratic, al democrației muncitorești-revolu- tionare. unic în felul său, care asigură cadrul participării directe, efective și in totalitatea sferelor sociale, a întregului popor la conducerea societății, la elaborarea planurilor de dezvoltare economico-socială și culturală, a tuturor celorlalte decizii privind bunul mers al activității fiecărei unități. în acest sens, capitolul doi al lucrării analizează pe larg componentele sistemului democrației noastre muncitorești-revoluțio- nare, create în acești ani. rolul și atribuțiile largi conferite fiecăreia, mutațiile calitative intervenite în e- voluția lor. O însemnătate socială au. în acest context, aprecierile referitoare la locul și rolul partidului nostru comunist, la procesul integrării sale depline In societate, la răspunderile sale de centru vital al intregului sistem politic și social, promotorul perfecționării și afirmării democrației noastre socialiste. Partidul nostru, se argumentează pe larg în volum. își îndeplinește misiunea sa istorică nu situat deasupra societății sau prin metode administrative și nici, pur și simplu. în numele clasei muncitoare.

mocratiei directe cu cea reprezentativă, al conlucrării tot mai strinse a activității statului cu organismele democrației muncitorești, al adinci- rii continue a autoconducerii muncitorești — cel mai cuprinzător cadru al participării directe a oamenilor muncii la conducere — reflectă adevăratul pluralism politic al unei societăți, superior celui din capitalism. Dintr-o asemenea perspectivă este tratat rolul Frontului Democrației și Unității Socialiste — cel mai larg și reprezentativ organism democratic. care reunește direct 38 de principale organizații social-politice, iar indirect toate celelalte peste 60 de organe, organisme și organizații de masă și obștești, respectiv toate clasele și categoriile sociale. El constituie o expresie strălucită a unității de granit a întregului popor în jurul și sub conducerea partidului nostru comunist — ca factor determinant al marilor victorii ale poporului nostru din perioada pe care întreaga națiune o numește cu cea mai îndreptățită mîndrie patriotică „Epoca Nicolae Ceaușescu".Capitolul trei al lucrării înfățișează democrația noastră socialistă în acțiune, pe fiecare din principalele domenii ale vieții sociale, expresie elocventă a caracterului său atotcuprinzător. a tăriei și capacității sale de forță motrice a progresului social, a superiorității societății noastre. Totodată, sint cu profunzime analizate legătura organică, de strinsă intercondiționare. dintre a- ceste trăsături și respectarea fermă a principiilor legalității socialiste, a normelor de conviețuire, de ordine și disciplină socială, a răspunderii pentru îndeplinirea sarcinilor, mai ales a celor de plan, care asigură înfăptuirea programelor de dezvoltare a tării. „Trebuie să fie bine înțeles — se subliniază în Tezele din aprilie

— că sistemul larg democratic pe care-I avem nu trebuie să slăbească, să diminueze în nici un fel ordinea, disciplina ; dimpotrivă, presupune o creștere și mai puternică a spiritului de răspundere de sus pină jos în fața partidului, a poporului. Aceasta, se poate spune, reprezintă o cerință de importanță deosebită a democrației de partid, a democrației muncitorești-revoluțio- nare în general."Confirmarea in cel mai convingător mod a justeței concepției teoretice și practice a partidului nostru, a secretarului său general, legitimează întru totul concluziile și aprecierile cuprinse în volum potrivit cărora principiile și cadrul organizatoric pe care îl avem corespund actualei noastre etape de dezvoltare și, deci, pentru noi. nu se pune astăzi problema de a le aduce modificări structurale, ci de a asigura realizarea lor mai bună și de a lua măsuri pentru a perfecționa continuu întreaga activitate. Din a- ceastă perspectivă, o mare însemnătate o are capitolul 4 al volumului, care cuprinde principalele direcții și orientări ale perfecționării și dezvoltării în continuare a democrației noastre munci torești-revoluționare. Capătă, astfel, o valoare principială și de permanentă actualitate practică orientările și sarcinile care privesc asigurarea unei tot mai strinse împletiri a activității de partid, de stat și obștești, întărirea și amplificarea controlului poporului as.upra organelor de conducere. îmbinarea conducerii unitare de către organele centrale cu creșterea răspunderii si atribuțiilor organelor democratice locale și din unități social-economi- ce. în acest scop, un rol de cea mai mare importantă îl are intensificarea dezvoltării și afirmării plenare a spiritului revoluționar, a

conștiinței socialiste, patriotice, a responsabilității tuturor oamenilor muncii, a comuniștilor și cadrelor de conducere, în cel mai înalt grad.Coloana de rezistentă a întregului proces de perfecționare a sistemului democrației muncitorești-revolu- tionare, a autoconducerii și autoges- tiunii economico-financiare o constituie, astfel, creșterea puternică a competentei multilaterale, a spiritului de inițiativă, de autoangajare, de ordine și disciplină, respectarea conștientă a valorilor, principiilor și normelor societății noastre, afirmarea superioară a triplei calități ce o avem fiecare — de proprietar, producător și beneficiar.Din conținutul bogat al volumului se degajă cu pregnantă o puternică și mobilizatoare concluzie : dezvoltarea și perfectionarea democrației noastre socialiste, muncitorești implică astăzi mai mult ca oricînd lupta pentru înfăptuirea neabătută a politicii partidului și statului nostru, a exercita cu demnitate și mîndrie patriotică drepturile și îndatoririle ce ne revin, a face totul pentru întărirea proprietății socialiste, a climatului muncii creatoare, de angajare în înfăptuirea sarcinilor, de inițiativă în transpunerea în viată a comandamentelor dezvoltării noastre actuale. în valorificarea cadrului organizatoric larg de participare a maselor la conducerea societății.Apărut în aceste zile de aleasă sărbătoare, ca un omagiu adus celui mai iubit fiu al națiunii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, volumul se constituie ca un îndemn pentru mobilizarea energiilor milioanelor de oameni ai muncii spre a acționa cu toate forțele pentru înfăptuirea programului de dezvoltare multilaterală a patriei.

Menirea învățămîntului de

ci împreună cu clasa muncitoare, cu întregul popor, situat in miezul fierbinte al vieții și muncii fiecărui colectiv, asumindu-și și responsabilitățile ce le incumbă rolul său de partid de guvernămînt. Un loc de seamă 11 ocupă, de asemenea, tezele cu privire la definirea statului nostru ca stat al democrației muncito- rești-revoluționare, in cadrul căruia organizațiile de masă și obștești nu mai sînt concepute ca simple „curele de transmisie", cl li se acordă roluri și competențe sporite ca factori viabili, de sine stătători ai sistemului nostru democratic. Se dej tașează cu limpezime concluzia că partidul, al cărui rol crește continuu, nu monopolizează conducerea politică, ci antrenează în procesul de conducere socială statul, ale cărui responsabilități cresc permanent, celelalte componente ale sistemului democrației muncitorești. Relevante sînt și tezele si orientările, pe deplin confirmate, potrivit cărora prin înfăptuirea exemplară a rolului si atribuțiilor fiecăruia — în unitatea armonioasă a intereselor generale, colective șl individuale — și prin întărirea continuă a democrației lor interne de organizație, acestea reprezintă o adevărată școală de formare și educare revoluționară, un factor de mare importanță în întregul prp- ces de dezvoltare a democrației noastre socialiste. Acestea, ca și procesul împletirii armonioase a de-
a forma

oameni multilateral pregătițiFăurirea noii societăți și progresul ei continuu au ridicat în fața științei și invățâmintului probleme cardinale noi. Ele au pus în termeni noi rolul și funcțiile științei și școlii, raporturile dialectice dintre societate — societatea socialistă — pe de o parte și știință și invățămint pe de altă parte. Grație preocupărilor statornice ale partidului nostru, ale secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. România are in prezent o concepție, o doctrină și o strategie proprii, materialist-dialec- tice. profund originale despre locul și rolul științei și școlii în noua societate. Ele — doctrina și strategia — tin seama de legitățile obiective care guvernează evoluția și rolul lor. de cerințele concrete pe care societatea românească le-a ridicat în fața lor. de prelucrarea și sintetizarea dialectică a propriei noastre experiențe și a experienței universale, au la bază profunda analiză a tendințelor principale ce caracterizează evoluția cunoașterii științifice și a învățămîn- tului pe pian mondial, precum și a implicațiilor noii revoluții științifico- tehnice.încă în septembrie 1966, conducătorul pa’iidului nostru preciza : „Construcția socialismului — operă socială de uriașă amploare și complexitate — necesită cunoașterea aprofundată a fenomenelor și cerințelor vieții, aplicarea legilor economice obiective, contribuția activă a oamenilor de știință în toate domeniile creației materiale și spirituale. Știința și cultura sint componente indispensabile ale societății socialiste, factori obiectivi ai progresului social, ai înfăptuirii idealurilor de bunăstare și fericire ale oamenilor muncii".Intr-adevăr, In concepția partidului nostru, a secretarului său general, socialismul se unește organic cu știința, se întemeiază pe știința înaintată în toate determinările sale : ca teorie, ca mișcare și ca orînduire socială. Ca teorie, socialismul este socialism științific și se distinge principial atît de socialismul de catedră, de socialismul primitiv, de cel mic burghez, cit și de socjalismul utopic. Ca mișcare, socialismul poate dobîndi caracter cu adevărat revoluționar și își poate stabili cu temei scopurile urmărite și mijloacele cele mai adecvate de înfăptuire numai atunci cînd și in măsura în care mișcarea socialistă s-a unit cu știința despre societate. care constituie „busola" cu care mișcarea se orientează în universul social și făclia care Ii luminează înaintarea de la inferior la superior. Ca orinduire socială, socialismul so întemeiază pe știință și se contopește organic cu ea. deoarece se poate înfăptui numai dacă se bazează pe cele mai noi șl înalte cuceriri ale cunoașterii umane. Socialismul desăvîrșește procesul de transformare a științei într-o forță productivă nemijlocită, într-o fază a reproducției socialiste lărgite. într-o formă principală a avuției naționale, într-un factor esențial al creșterii și dezvoltării • economice.Un alt resort fundamental al societății moderne este școala. în concepția partidului nostru, a secretarului său general. școala nu este

-anticamera- societății, ci unul din marile ei laboratoare ocupat de tineri ; ea reprezintă o cetate a științei, cetate in care se creează și se difuzează știința ; un înalt așezămînt de cultură în care se creează, se conservă și se difuzează valori ale culturii spirituale. Dincolo de acestea și înaintea lor, școala reprezintă «fabrica» in care se prelucrează, se modelează și se înnobilează cea mai fină și complexă materie — ființa * umană, și se creează cel mai valoros produs, cea mai importantă avuție — «aurul cenușiu» al societății. Școal^ creează și perfecționează principala forță productivă a societății — forța de muncă. Prin intermediul școlii știința se transformă in conștiință înaintată și se omul nou. multilateral personalitatea căruia mai organic trăsăturile prototipului uman al societății comuniste. Știința, învățămîntul. concepția și atitudinea societății față de ele, educația în general au devenit factori importanți de care depind nivelul tehnic și spiritual al societății, gradul de afirmare reală a omului in istorie și. ca urmare, factori principali, de care depinde viitorul civilizației noastre.Istoria științei și școlii românești în anii socialismului a consemnat cu litere mari în paginile ei contribuția remarcabilă pe care tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, savant de talie internațională. militant politic de frunte al partidului, președintele Consiliului Național al Științei și învățămîntului. a adus-o și o aduce la îmbogățirea patrimoniului științei românești și la creșterea prestigiului său cu mult dincolo de granițele țării, la elaborarea și promovarea strategiei partidului nostru in domeniul științei si învățămintului. la organizarea, conducerea nemijlocită și înflorirea multilaterală a cercetării științifice și a școlii de toate gradele. Așa cum sublinia tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu. cu prilejul deschiderii celui de-al III-lea Congres Național de Chimie, invățămîn- tul, știința si cultura reprezintă „factori fundamentali pentru făurirea cu succes a socialismului, pentru progresul multilateral al întregii țări". Așa se și explică atenția acordată de conducerea partidului și statului nostru înfloririi științei și școlii românești, în special în epoca inaugurată de cel de-al IX-Iea Congres al Partidului Comunist Român.Definind misiunea fundamentală a școlii în contextul actualelor realități naționale și internaționale și al cerințelor viitoare, conducătorul partidului și țării a demonstrat că ea constă în România in creșterea noilor generații în spiritul comunismului. Dezvăluind conținutul și sem
nificațiile adinei ale acestei misiuni, tovarășul Nicolae Ceaușescu preciza că „a crește noile generații în spiritul comunismului înseamnă, pe do o parte, a le ajuta să se ridice la nivelul cunoașterii științifice proprii acestei jumătăți de secol, să-și însușească chintesența științelor moderne, fără de care nu poate fi conceput astăzi progresul societății, să devină specialiști de inaltă competentă și, pe

plămădește dezvoltat. în se unesc tot înaintate ale

de altă parte, să asimileze o vastă cultură generală, umanistă, să-și însușească concepția materialist-dia- lectică, care le dă o reprezentare clară asupra rostului lor in societate, ii ajută să înțeleagă perspectivele și sensul dezvoltării istorice, imperativele majore ale vremurilor noastre." Imperativele vremurilor noastre, subliniate. în toată profunzimea lor în strălucita Expunere rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la ședința comună a Plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești din noiembrie 1988, impun realizarea unei adevărate revoluții în gîndirea și acțiunea oamenilor, în nivelul lor profesional, tehnic și cultural, în formarea omului nou, cu o înaltă conștiință comunistă revoluționară, patriotică. Realitatea contemporană și legitățile ei ridică în fața școlii în general. în fața școlii superioare în special necesitatea formării unui nou tip de specialiști ale căror atribute definitorii trebuie să fie, înainte de toate : asigurarea unui orizont informațional științific-cultural cit mai întins ca sferă și cit mai bogat în conținut ; pondere sporită a disciplinelor fundamentale în zestrea intelectuală ; un grad ridicat de stă- pînire a metodelor, procedeelor, instrumentelor și tehnicilor moderne de investigare a perimetrului specialității și a unor specialități înrudite ; un ascuțit spirit de observație, capacitatea de a vedea conexiunile și contradicțiile proprii fenomenelor și proceselor putere de adinei ale și procese creator ;inventa, moderniza și putere de a imagina, de a anticipa și prognoza, de a vedea cit mai departe în viitor ; dorința nestinsă, ridicată la rang de crez, de a valo-

naturale și sociale ; pătrundere în straturile esenței acestor fenomene ; facultatea de a gîndi deprinderea de a inova, raționaliza ;

rifica tot mai deplin, în beneficiul patriei, cunoștințele și aptitudinile dobindite și mereu îmbogățite.Urmărind personificarea acestor atribute în ființa fiecărui elev și student, școala românească acționează cu tot mai multă pricepere și energie pentru perfecționarea învă- țămintului de toate gradele și în mod deosebit a învățămîntului superior, pornind de la cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii umane, punînd un accent mai mare pe îmbogățirea conținutului științific, practic și educativ al procesului de învățămînt ; pe accentuarea concordantei acestuia cu cerințele viitoare, pe îmbinarea tot mai strînsă a învățămîntului cu cercetarea. producția și activitatea social- politică, pe perfecționarea continuă a pedagogiei școlare și universitare, pe educarea comunistă, revoluționară. multilaterală a tinerelor generații. întelegînd aceste adevăruri emanate din opera teoretică a secretarului general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, din îndemnurile comuniste ale tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, slujitorii școlii acționează cu știință și conștiință pentru dezvoltarea și îmbogățirea spiritului viitoarelor contingente de constructori de tară nouă și de nouă istorie, pentru a-și onora misiunea lor — definită magistral de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul inaugurării anului de învățămînt 1987—1988 ca fiind „Cea mai nobilă misiune posibilă, aceea de a forma oameni, conștiința oamenilor, viitorii cetățeni și constructori ai socialismului, viitorul patriei noastre".
Prof. unlv. dr.
Aurel NEGUCIO1U
rectorul Universității CIuj-Napoca

,r.
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La înălțimea dragostei de țarăO n versurile noastre răsună gindul I țării / Și gloria străbună ca- I re-nflorește glia / Un cintec ne 
unește sub largurile zării : / PARTI
DUL — CEAUȘESCU — ROMANIA!".Aceste stihuri, rostite în cuget și simțire cu întregul popor, sînt așezate ca moto culegerii de poeme prin care ostașii patriei, încolonați sub drapelul tricolor, își exprimă omagiul fierbinte comandantului suprem, eroului între eroii neamului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, ctitorul victoriilor socialiste ale poporului român, tovarășei ELENA CEAUȘESCU, ilustră personalitate și savant de renume mondial. Înalt onor sub flamuri 
de eroi, apărută la Editura milita
ră, cuprinde imnuri, ode, poeme de amplă vibrație patriotică și civică, selectate din creațiile cele mai reprezentative ale membrilor cenaclurilor literare de pe lingă casele armatei, unitățile și instituțiile militare de învățămînt, creații care au căpătat contur sub impulsul generos al Festivalului național „Cintarea României". Reuniți sub semnul iubirii de patrie, partid și popor, al prețuirii înflăcărate și recunoștinței față de secretarul general al partidului,1 cîrmaciul vizionar al României contemporane, sub semnul responsabilității și dăruirii în apărarea Independenței și suveranității țării, al cinstirii înaintașilor, autorii — „ostași cu și fără uniformă" — alcătuiesc un emoționant portret liric al acestui „ev de împlinire". „Mirabila sămință" a dragostei de țară se transformă în cintec de largă audiență, în ritmul odei este rostită voința de neinfrînt de a slăvi prin muncă măreața epocă pe care o trăim, apărînd zborul liber, cutezător spre idealurile strălucit formulate de marele ctitor de țară nouă, „bărbatul care vine din istorie" con- sacrîndu-și întreaga putere de muncă, îndelungata și neobosita activitate revoluționară scopului suprem al propășirii patriei și poporului : „Ti
neri ostași, in posturi, de neinfrînt 
sintem — / Slăvindu-te prin muncă și 
apărindu-ți zborul ; / Iubitul Pre
ședinte și Comandant Suprem / E pu
rurea in frunte, ca însuși Tricolorul !" (soldat Paul Mureșan). „Veghea în noapte" reprezintă, simbolic, exemplara conștiință a înaltei datorii cu care poporul își învestește fiii aflați sub drapel : „Veghez in noapte ca 
turma de miei / Să nu simtă colții 
de fiară flămindă, / Vreau veseli să 
zburde, să joace pe stei ; / Ei sint 
primăvara, ei sînt ghiocei. II Veghez 
ca fluviul vieții să-și ducă / Apele 
limpezi mereu către marea / De oa-

dedicată marilor

meni a timpului 
nostru ce urcă / 
Spre piscul de aur 
și-ascultă chema
rea / Acelui ce 
știe-nțelept să 
conducă / Și-n 
fapte transformă 
visarea" (maior Vasile B. Gădă- lin). Sentimentul patriotic, temă e- ternă a creației artistice, consacră elanurile tinerești, gindul limpede, senin, dîndu-i o rezonantă aparte : 
„Aici, soarele ciu
tă veșnic pe har
fele seninului / 
iar munții se îm
bată de atita azur, 
/ apele binecuvân
tează valurile, ca 
o muză / izvorită 
din adincuri. / 
Aici, unde cerul 
sărută pămintul, / 
există o țară, un 
țărm, / cu margini 
ascunse in sufle
tele limpezi / și in 
zboruri curate de 
fecioară, / există o 
țară minunată / 
ca o poveste : aici 
e țara mea" (locotenent Casandra Dorian).Poezie de meditație, solară, „cu- vînt de iubire", odăînfăptuiri ale prezentului, legămînt de credință, imn „la stema țării", poem slăvind eroii neamului, marile evenimente istorice, dar și lirică dedicată ritmului anotimpurilor, frumuseților patriei, „brazdei străbune / sub care 
dorm strămoșii" — pot fi citite în sumarul bogat al unui volum străbătut de credința nestrămutată în valorile perene ale patriei, stea călăuzitoare, „soare tînăr" care „aduce-n suflet și-n lanuri diminețile" : „Patria e surîsul 
cald și pacea nelovită de gloanțe, / și 
tot ea ne aduce plinea caldă, ea în
săși fiind / piine dulce și steag al spe
ranței / și chiar și-n poleiul de ar
gint / ce luminează toamna in pomi / e un semn al ei. / Patria sintem noi 
luptind pe fronturi pașnice / și adu- 
cind bucuria ca aroma-n strugurii 
grei. / Patria este singura lumină / ce 
n-are dreptul si fie ruptă-n țăndări 
amare ! / Construind-o pe ea, pe noi 
înșine ne construim / și-i sintem, și

ne este : pline și soare", (colonel (r) Virgil Bostănaru). Cuvinte solare, astăzi cînd visurile înaintașilor au devenit realitate, cînd întreaga tară. își privește și își construiește cu încredere viitorul, sub conducerea înțeleaptă a partidului, avînd drept călăuză eminenta activitate patriotică, revoluționară a secretarului general at partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, făuritor al vieții noi în România contemporană, către care se îndreaptă, la ceas aniversar, gindul de recunoștință al ostașului, gînd săpat în slova sentimentelor înălțătoare : „Sub steagul roșu ferm 
e pasul / Ce poartă-n timp spre vremi 
de aur, / Un demn popor, unindu-și 
glasul / Cu-al său partid, strateg și 

■ faur. // Ca liberi să trăim in lume, /Să împlinim al nostru har, / Noi vom 
ținti mereu spre culme / Urmind 
Eroul temerar. U El zborul șoimilor 
de miine / II pregătește de cu azi, / 
Noi pacea patriei române l O stră- 
juim ca falnici brazi".

(Urmare din pag. I)asigurat multe nopți Se „înhamă" imediat, de ideea din zbor, își „angrenajele", rotițele în funcțiune și găsește ipînă la urmă soluția sau omul care să-i dea ajutor în găsirea soluției, este un seif cu creț. Dacă nu ai zaurul potențial re și inițiativă acolo, sub zăvor...— Și totuși trebuie să existe și ceva universal valabil în conștiința fiecăruia.— De bună seamă, confirmă tovarășa Năstase. Tuturor oamenilor le place să te simtă solidar cu ei și să-i simți solidari cu tine. Nu te detașezi, în

albe, prin- pune
Fiecare om cifru se- cifrul, te- de gîndi- ruginește

virtutea unei funcții care, chipurile, îți creează un privilegiu... Eu zic mai degrabă un handicap... Dar asta e altă poveste. Cu oamenii să fii cum vorbești,
colectivului, a cărui capacitate o cunoaște. Nu există colectiv care să nu dorească să dea mai mult, să facă mai mult. Există însă oameni care își supraeva-

Cel mai bun stil de muncă
eventual mai activ cu fapta decît cu vorba. Făcătorii de vorbe vă asigur că nu sînt deloc agreați intr-un colectiv.Chiar în problemele mari, să zicem în fundamentarea planului, forul democrației muncitorești se justifică prin aceea că se pronunță, în acest sens, de pe poziția

luează sau lșl subevaluează uneori forțele, și, din , acest motiv, vezi cum unii dau din colt în colț, cum planul de-acasă nu se potrivește cu cel din tîrg...— Impune cineva astfel de situații ?— Nu pot afirma acest lucru. Există însă la cite unii o doză de lașitate sau o dragoste excesivă pentru

scaunul pe care-1 ocupă temporar, șl asta îl îndeamnă adesea să se angajeze cu frumoase pe care-i totul are e bine știut. Vorbele fără acoperire în fapte sint baloane de săpun.Și fiindcă nu vorbele, ci faptele sînt importante, am notat cu bucurie că anul trecut s-a încheiat. Ia „A- desgo", cu rezultate bune și foarte bune la toți indicatorii, că demarajul în noul an a fost în ton cu „stilul" celor de aici : cu fapte de muncă deosebite, cu rezultate deosebite, care se pot rosti în foarte puține cuvinte : oameniî de aici știu să-și facă și își fac datoria.

vorbe rotunde și in numele celor reprezintă. Dar o scadență, cum

Noi construcții de locuințe în centrul orașului Cîmpina Foto : E. Dichlseanu
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MARELUI EROU AL NAȚIUNII - PROFUNDUL OMAGIU,
CALDA RECUNOȘTINȚĂ ALE ÎNTREGULUI POPOR

Telegrame de felicitare adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu cu prilejul 
aniversării zilei de naștere și a îndelungatei activități revoluționare

Asemenea întregului nostru popor, ne facem o datorie de inimă și conștiință reafirmînd, și în aceste clipe solemne, sentimentele noastre de profundă stimă, prețuire și recunoștință pe care le nutrim față de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae; Ceaușescu, fiul cel mai iubit al nați unii. Erou între eroii neamului, militant comunist înflăcărat, care v-ați identificat, din cei mai tineri ,ani ai vieții, cu lupta partidului pentru libertate și dreptate socială ști națională, făuritorul celei mai in;', lțătoare epoci din multimilenara existență a poporului român, numită cu nemărginită mindrie patriotică, de întregul popor. „Epoca Nicolae Ceaușescu" — se relevă in telegrama COMITBTULUI JUDEȚEAN ALBA AL P.C.R.Cu adine respect și aleasă considerație, vă exprimăm dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, precum și mult stimatei tovarășe academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de largă reputație internațională, recunoștința fierbinte pentru orientarea profund revoluționară pe care ați imprimat-o revoluției tehnico-științifice. dezvoltării susținute a științei, învățămîn- tului și culturii, afirmării multilaterale a personalității umane, înfăptuirii celor mai luminoase idealuri de bunăstare și prosperitate ale poporului român.Comuniștii, toți cei ce trăiesc și muncesc în județul Alba sînt hotărîți să acționeze cu dăruire și nemărginit devotament pentru înfăptuirea istoricelor hotărîri ale Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, a sarcinilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal,Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Argeș, asemenea întregului nostru partid și popor, vă exprimă și in această zi aniversară, atit de scumpă inimilor noastre — se arată in telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN ARGEȘ AL P.C.R. — cele mai profunde sentimente de mîndrie patriotică pentru modul strălucit în care România, dumneavoastră. mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu — personalitate proeminentă a epocii contemporane — contribuiți la soluționarea marilor probleme ale lumii, la instaurarea unei noi ordini economice internaționale, a unui climat de înțelegere, colaborare și cooperare între toate popoarele, pentru dezarmare și pace, pentru triumful socialismului și comunismului.Aducîndu-vă ; omagiul nostru fierbinte, innoim angajamentul de a ne orțțaniza întreaga activitate in spiri- tu 1 nou cerut de dumneavoastră în magistrala Expunere la forumul de- mc Icrației muncitorești-revoluționa- re din noiembrie 1988, în mesajul de Anul Nou și la recentele consfătuiri de lucru de la Comitetul Central al Partidului Comunist Român, de ane face mereu mai bine datoria pe marele front al muncii, de a îndeplini exemplar hotărîrile celui de-al XIII- lea Congres și Conferinței Naționale ale partidului, indicațiile și sarcinile trasate de dumneavoastră pentru Înflorirea continuă a județului nostru, a scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.Omagiindu-vă împreună cu țara în aceasită zi de mare sărbătoare națională, ; vă dorim din adincul inimilor noastre, mult iubite și stimate tovarășe .Nicolae Ceaușescu. viață îndelungară și fericire, multă sănătate și putere de muncă împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, pentru a ne conduce și în viitor cu aceeași strălucită clarviziune și înțelepciune.In telegrama CONSILIULUI DE CONDUCERE AL MINISTERULUI INDUSTRIEI CHIMICE ȘI PETROCHIMICE se menționează : Profund recunoscători pentru contribuția inestimabilă ce o aveți la crearea și consolidarea chimiei și petrochimiei românești, pentru indicațiile de mare valoare ce le primim permanent din partea dumneavoastră, vă asigurăm că, în spiritul însufle- țitoarelor teze și orientări din magistrala Expunere la ședința comună d'in noiembrie 1988, chimiștii și petrochimiștii sînt hotărîți să facă totul pentru a-și îndeplini sarcinile de plan, pentru a da produse de calitate superioară, competitive la export, conștienți că astfel întimpi- nă cu cinste marile evenimente ale anului 1989 — a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August și Congresul al XIV-lea al partidului.La sărbătoreasca aniversare a zilei dumneavoastră de naștere și a îndelungatei activități revoluționare, cu cele mai vii sentimente de admirație și aleasă gratitudine, vă rugăm să primiți, din adincul inimilor, urările noastre fierbinți de viață îndelungată și fericire, împreună cu tovarășa dumneavoastră de viață și de luptă, mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, cu toți cei ce vă sint dragi și apropiați.Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, zi de aleasă sărbătoare pentru întregul nostru popor, vă rugăm să ne permiteți să dăm expresie gîndurilor și sentimentelor de fierbinte dragoste, profund respect și adîncă recunoștință pe care, asemenea tuturor fiilor țării, comuniștii, toți oamenii muncii din județul nostru le nutrim față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — se spune în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN BACAU AL P.C.R.Mobilizați de orientările, tezele și îndemnurile pe care le-ați formulat în magistrala dumneavoastră Expunere la marele forum politic și democratic din noiembrie 1988 și în Mesajul de Anul Nou, comitetul județean de partid, comuniștii, toți oamenii muncii au trecut la înfăptuirea, încă din prima lună, a sarcinilor ce ne revin pentru acest an și pe întregul cincinal.La această zi aniversară vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom precupeți nici un efort și vom acționa cu întreaga noastră putere 

de muncă, cu responsabilitate comunistă pentru ca rezultatele muncii noastre să fie la înălțimea potențialului de creație al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul nostru. Să ne trăiți ani multi, stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa dumneavoastră de viață și luptă, tovarășa Elena Ceaușescu, cu toți cei dragi, pentru înălțarea României pe cele mai înalte piscuri ale civilizației socialiste și comuniste, spre binele și fericirea întregului popor român.Cu cele mai profunde sentimente de aleasă stimă și dragoste izvorîte din cugetul și inima comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii de pe cuprinsul județului Bistrița-Năsăud, vă aducem azi. la aniversarea zilei dumneavoastră de naștere și a în- . delungatei activități revoluționare, omagiul și sentimentele pline de recunoștință pentru monumentala operă și munca fără preget ce o desfășurați în slujba împlinirii mărețelor aspirații de libertate, progres, independență și pace ale neamului, pentru contribuția decisivă ce o aduceți la făurirea noului destin al țării, la liniștea și binele omenirii — se spune în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN BISTRITA-NA- SAUD AL P.C.R.Eroica și îndelungata activitate revoluționară în care dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, v-ați aflat permanent în fruntea celor mai destoinici și bravi fii ai patriei — comuniștii — in aprigele bătălii pentru independența și suveranitatea gliei străbune, in măreața epopee a edificării socialismului, constituie supremul exemplu de demnitate, dăruire și fierbinte patriotism puse pe de-a-ntregul in slujba fericirii poporului, a înălțării. României.Cu inimile încărcate de vibrantă și deosebită mîndrie patriotică, comuniștii, toți locuitorii județului Bistrița-Năsăud nu vor uita niciodată că marile întreprinderi și platforme industriale, dezvoltarea puternică a agriculturii, invățămîntu- lui, științei și culturii, avîntul impresionant al construcțiilor și chipul nou al localităților, tot ce s-a înfăptuit pențru ei în acești ani de avîntată creație se leagă nemijlocit de numele și activitatea dumneavoastră, de grija permanentă pe care o purtați, într-un spirit de profundă echitate socialistă, dezvoltării armonioase a tuturor zonelor Înfloritoarei noastre patrii..La aniversarea zilei dumneavoastră de naștere, sărbătoare scumpă întregului nostru popor. așteptată cu mare bucurie și nețărmurită dragoste. vă rugăm să ne îngăduiți a vă exprima — se arată în telegrama CONSILIULUI DE CONDUCERE AL MINISTERULUI MINELOR — cele mai fierbinți urări de viată îndelungată pentru a ne călăuzi cu aceeași remarcabilă clarviziune și eroică dăruire revoluționară pe drumul luminos al izbînzilor socialismului și comunismului în patria noastră.Adăugați astăzi, prodigioasei dumneavoastră opere, îndelungatei și exemplarei activități revoluționare, încă un an de bogată activitate desfășurată cu strălucite rezultate atit pe tărîmul gindirii teoretice, cît și al acțiunii practice, activitate marcată de o impresionantă fundamentare științifică și de o înflăcărată cutezanță comunistă.Folosim și acest fericit prilej pentru a vă exprima, cu sentimente de înaltă prețuire și profundă emoție, totala noastră adeziune la politica internă și externă a Partidului Comunist Român, a cărei linie poartă de aproape un sfert de veac amprenta contribuției dumneavoastră hotărîtoare la ideile, tezele și orientările conținute in magistrala Expunere pe care ați prezentat-o la 28 noiembrie 1988 în ședința comună a Plenarei C.C. al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice și a organizațiilor de masă și obștești, conștienți fiind că a- ceastă plenară se va întipări în istoria devenirii noastre ca un luminos moment de referință.în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN BRAȘOV AL P.C.R. se arată : Cu cel mai profund respect, vie recunoștință și nețărmurită dragoste, comuniștii, toți oamenii muncii din județul nostru, într-un glas și o simțire cu întreaga națiune română, vă adresează, cu prilejul luminoasei aniversări a zilei dumneavoastră de naștere și a îndelungatei activități revoluționare, un vibrant omagiu pentru munca plină de eroism legendar pe care o desfășurați.Folosim și acest prilej aniversar pentru a da glas simțămintelor noastre de înaltă prețuire și respectuoasă gratitudine față de mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, eminent om politic, ilustru savant de largă recunoaștere internațională, pentru remarcabila și îndelungata sa activitate revoluționară, pentru contribuția deosebită adusă la fundamentarea și înfăptuirea planurilor și programelor de dezvoltare multilaterală a patriei, la afirmarea tot mai puternică a științei, învățămîntului și culturii românești, la îmbogățirea, patrimoniului cunoașterii universale.Vă raportăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, urmînd neabătut orientările și sarcinile dumneavoastră, comuniștii, toți oamenii muncii din industrie și agricultură, din celelalte sectoare de activitate acționează cu dăruire și fermitate pentru îndeplinirea exemplară — în condiții de înaltă disciplină și răspundere muncitorească — a sarcinilor de plan ale anului 1989, an în care sîntem hotărîți să obținem, așa cum ne-ați cerut, cele mai bune rezultate din istoria județului, sporind astfel aportul nostru la marile realizări cu care întreaga națiune va întimpina a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944 și cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român.

In telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN BRAILA AL P.C.R. se arată : în aceste momente solemne, înălțătoare, de mare sărbătoare și însuflețire, de cald și vibrant patriotism, strîns uniți în jurul partidului, al dumneavoastră, iubit conducător, aducem cel mai adine omagiu îndelungatei activități revoluționare pe care, cu neegalată abnegație, cu o profundă înțelegere a istoriei, a, năzuințelor de veacuri ale poporului — proprie celor mai strălucite personalități înscrise pentru totdeauna în cartea de aur a neamului — ați consacrat-o și o desfășurați pentru înflorirea fără seamăn a României socialiste și fericirea poporului, pentru deplina afirmare a independenței, suveranității, păcii și civilizației umane.Dind glas recunoștinței profunde pentru sprijinul permanent’ pe care ni-1 acordați, considerăm că omagiul cel mai de preț pe care vi-1 putem aduce în acest memorabil moment sărbătoresc, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, îl reprezintă angajamentul nostru solemn de a ne uni toate forțele, energiile de muncă și creație pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor pe acest an hotărîtor al cincinalului.Omagiindu-vă, împreună cu întreaga țară, în aceste momente de mare sărbătoare pentru noi toți, unindu-ne gindurile și sentimentele cu întregul partid și popor, vă dorim din adincul inimilor noastre, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, viață îndelungată și fericită, ani multi și lumi
• Sentimente de înaltă mîndrie patriotică și aleasă 

prețuire față de strălucita activitate revoluționară 
desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu

• Ferm și unanim angajament de a munci cu entu

ziasm, competență și responsabilitate comunistă 
pentru a întimpina Congresul al XIV-lea al parti
dului și cea de-a 45-a aniversare a victoriei 
revoluției de eliberare socială și națională, anti-

*

fascistă și antiimperialistă cu noi și remarcabile 
succese in toate domeniile

noși, împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu. multă sănătate și putere de muncă, pentru a ne conduce și în viitor eu aceeași strălucită clarviziune și înțelepciune revoluționară.în aceste înălțătoare momente de aleasă sărbătoare a întregii noastre națiuni, de legitimă și profundă mîndrie patriotică, prilejuite de aniversarea zilei dumneavoastră de naștere și a îndelungatei activități revoluționare, vă rugăm să ne permiteți ca, în numele CONSILIULUI POLITIC SUPERIOR AL ARMATEI, al comuniștilor și uteciștilor, al tuturor militarilor, dînd expresie sentimentelor de nemărginită dragoste, vie prețuire și recunoștință, să vă adresăm cele mai calde și respectuoase felicitări și urările, pornite din adincul ființei, de viață îndelungată în deplină sănătate și fericire pentru a conduce mai departe, cu aceeași strălucire, înțelepciune și cutezanță, destinele poporului nostru.însuflețiți de ideile, tezele și o- rientările de inestimabilă valoare teoretică și practică cuprinse în magistrala Expunere prezentată de dumneavoastră la forumul democratic din noiembrie 1988, vă încredințăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa cu înalt devotament și unanimă angajare patriotică pentru creșterea tot mai puternică a rolului de conducător politic al organelor și organizațiilor de partid în toate domeniile vieții militare pentru afirmarea armatei ca înaltă școală de educație politică, patriotică și culturală, astfel îneît să întîmpinăm marile evenimente din acest an — Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român și cea de-a 45-a a- niversare a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă — cu noi și importante succese în ridicarea capacității combative a unităților și marilor unități, pentru a fi gata în orice moment, la ordinul dumneavoastră, să apărăm, împreună cu întregul popor, scumpa noastră patrie, Republica Socialistă România.Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere, a eroicei și îndelungatei activități revoluționare — vibrantă sărbătoare a cugetului și simțirii românești — ne oferă fericitul prilej — se arată în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN DOU AL P.C.R. — de a vă exprima, laolaltă cu țara, înaltul omagiu de recunoștință, dragoste și aleasă prețuire al comuniștilor și tuturor locuitorilor județului Dolj, străveche vatră de istorie și civilizație, ridicată în anii noștri luminoși la un nou și înfloritor destin socialist. •

în uriașa epopee a muncii, creației și prefacerilor revoluționare trăite de țară în anii înflăcărați ai „Epocii Nicolae Ceaușescu", județul Dolj înscrie cu strălucire, pe toate planurile, înfăptuiri edificatoare pentru forța socialismului, pentru capacitatea poporului nostru, călăuzit de partid, de a-și făuri un măreț viitor.Exprimîndu-vă recunoștința noastră nemărginită pentru tot ce ați făcut și faceți pentru județul Dolj și pentru țară, ne angajăm ca, urmind supremul dumneavoastră exemplu eroic, mobilizator, să facem totul pentru înfăptuirea neabătută a planului și programelor dezvoltării noastre intensive, transpunînd ferm in viață orientările fundamentale și îndemnurile dumneavoastră revoluționare. Vom face din 1989 anul celor mai. mari realizări în industrie, agricultură, în toate domeniile, perfecționînd întreaga activitate politică, organizatorică, economică și socială, astfel incit să întîmpinăm într-o deplină unitate de voință și acțiune cea de-a 45-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIV-lea al partidului, asigurînd creșterea contribuției județului Dolj la ridicarea patriei pe o treaptă superioară de civilizație și înflorire multilaterală.încredințîndu-vă de profunda noastră recunoștință, de respectul fără margini ce vi-1 purtăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — se arată în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN HARGHITA AL

P.C.R. — permiteți-ne să vă adresăm cele mai’ călduroase mulțumiri pentru sprijinul permanent și multilateral ce-1 acordați dezvoltării localităților harghitene, asemenea tuturor zonelor țării, pentru prețioasele indicații și orientări ce ni le-ați dat cu ocazia vizitei de lucru efectuate, împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, în primăvara anului trecut în județul nostru și care au dinamizat energiile creatoare ale celor ce muncesc și trăiesc pe aceste meleaguri ale patriei.Angajați deplin în marea întrecere socialistă ce se desfășoară pe tpt cuprinsul patriei pentru întâmpinarea celei de-a 45-a aniversări a revoluției de eliberare- socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din August 1944 și a celui de-al XIV-lea Congres al partidului, ne reînnoim angajamentul solemn, ca, strîns uniți în jurul partidului, al dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, să înfăptuim exemplar sarcinile de plan pe anul 1989, pentru a spori contribuția județului la înflorirea necontenită a României socialiste.Opera dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, reprezintă pentru cadrele de partid din A- CADEMIA DE STUDII SOCIAL- POLITICE DE PE LÎNGA C.C. AL P.C.R. — studenți, cursanți, profesori — principalul îndreptar de gîndire și acțiune. întreaga noastră activitate urmărește să dea curs indicațiilor și îndrumărilor dumneavoastră. Grija pe care ne-o purtați constituie un stimulent pentru a ne multiplica eforturile ca să corespundem cerințelor pe care ni le pune în față partidul, țara, dumneavoastră. în aceste eforturi avem în fața noastră exemplul luminos al personalității dumneavoastră, simbol al gîndirii novatoare și acțiunii consecvente. revoluționare, calitățile de conducător de partid și de stat strîns legat de mase, care consideră că rațiunea supremă a existenței sale o reprezintă slujirea fără preget a intereselor supreme ale poporului, a idealurilor socialismului și păcii.Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere și a îndelungatei activități revoluționare, noi, activiști ai Academiei, vă adresăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, angajamentul nostru de a milita cu mai multă e- nergie pentru a forma cadre combative, cu o înaltă conștiință revoluționară, cu pricepere practică și organizatorică, gata să lupte pînâ la sacrificiu pentru idealurile socialiste, pentru interesele supreme ale poporului român.Vă adresăm cele mai alese sentimente de prețuire, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 

împreună cu o fierbinte urare de sănătate, viață lungă și fericire, alături de tovarășa dumneavoastră de muncă și viață, mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu. alături de toți cei care vă sînt dragi.Ziua de 26 ianuarie sporește lumina și frumusețea acestui început de an, 1989, cînd din adincul ființei fiecărui om al muncii de pe plai hu- nedorean se îndreaptă spre dumneavoastră gînduri de aleasă stimă și recunoștință — se spune în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN HUNEDOARA AL P.C.R. înălțătorul omagiu pe care vi-1 adresăm este expresia celei mai profunde gratitudini față de activitatea revoluționară pe care, de peste o jumătate de secol, o dedicați împlinirii supremelor idealuri de dreptate socială, independență și suveranitate națională, pentru tot ceea ce ați făcut și faceți în scopul făuririi noului destin al patriei, afirmării plenare a vocației ei de pace și înțelegere cu toate popoarele lumii.Regăsim in tot ce am înfăptuit în eroicii ani ai construcției socialisțe forța gîndirii și acțiunii dumneavoastră revoluționare, iar perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului — ce poartă numele ctitorului ei, „Epoca Nicolae Ceaușescu" — constituie pentru noi simbolul muncii creatoare, al abnegației și devotamentului, al luptei neobosite pentru progres, pentru înfăptuirea nobilelor aspirații de edificare a socialismului și de ridicare a patriei pe piscurile luminoase ale comunismului, visul de aur al omenirii.

în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN IAȘI AL P.C.R. se subliniază : Permiteți-ne, mult stimate tovarășe secretar general, să dăm glas și cu acest prilej aniversar gîndurilor și simțămintelor care ne animă față de prodigioasa și strălucita dumneavoastră activitate, față de contribuția determinantă pe care o aveți în elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și statului nostru, în creșterea prestigiului României și afirmarea ei pe plan internațional, pentru consecventa cu care acționați neobosit în slujba păcii și progresului, pentru o lume mai bună și mai dreaptă.în perioada care a urmat Congresului al IX-lea al partidului, intrată în conștiința poporului nostru drept „Epoca Nicolae Ceaușescu", județul Iași a cunoscut, prin ritmurile superioare de creștere, o dezvoltare economico-socială și spirituală fără precedent. Prin grija statornică a partidului și a statului nostru, personal a dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, ip județul Iași s-au realizat mari platforme industriale, s-a format un puternic detașament muncitoresc, cu o temeinică pregătire politică și profesională, s-a modernizat agricultura, s-au dezvoltat în mod constant invățămîntul, știința și cultura, s-au reconstruit orașele și comunele de pe această vatră istorică românească, s-a schimbat și îmbogățit viața locuitorilor județului.La aniversarea zilei dumneavoastră de naștere și a îndelungatei activități revoluționare în rîndul Partidului Comunist Român, ne reînnoim legămîntul de a vă urma neabătut, de a acționa în deplină unitate, cu întregul partid și popor, pentru transpunerea în viață a întregii politici interne și externe a partidului și statului nostru.Alături de întregul partid și popor, noi, făuritorii aluminiului românesc, însoțim urările noastre fierbinți de cele mai alese sentimente de dragoste, stimă și profundă recunoștință pe care le nutrim față de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, Erou între eroii neamului, patriot înflăcărat și revoluționar consecvent, epocal gînditor și om politic de largă recunoaștere mondială ce întruchipează cu strălucire înaltele virtuți ale poporului român, idealurile sale de dreptate, progres și prosperitate, de libertate socială și independentă națională, conducător genial al mersului neabătut al patriei noastre spre împlinirea visului de aur al omenirii — comunismul — se arată în telegrama trimisă de oamenii muncii de la ÎNTREPRINDEREA DE ALUMINIU SLATINA.

Acum, în aceste înalte momente aniversare, avînd în viața dumneavoastră un luminos și strălucit exemplu, ne. exprimăm hotărîrea nestrămutată de a acționa cu fermitate muncitorească, cutezanță revoluționară și răspundere comunistă, pentru a întimpina cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român cu noi și importante succese.în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN MUREȘ AL P.C.R. se subliniază: Omagiind personalitateadumneavoastră de eminent conducător de partid și de stat, dăruit încă din fragedă tinerețe cauzei partidului comunist, vizionar conducător politic de. excepție, întrunind alesele calități ale celor mâi bravi bărbați ai neamului românesc, relevăm, cu adînc respect și aleasă gratitudine, adevărul că, începînd cu anii grei ai ilegalității, ați pus decisiv pecetea gindirii dumneavoastră clarvăzătoare asupra momentelor cruciale ale istoriei noastre contemporane.întreaga dezvoltare a bazei tehni- co-materiale, înflorirea multilaterală a patriei sînt o sinteză a materializării politicii partidului și statului nostru, a. Programului partidului, a tezelor, ideilor și orientărilor profund științifice formulate de dumneavoastră, mult iubite tovarășe secretar general, care ne-ați învățat să ne bazăm pe forțele noastre proprii, punînd în evidență profundul adevăr că socialismul și bunăstarea se făuresc cu poporul și pentru popor.în aceste momente ' de amplă și profundă trăire patriotică, înaltul omagiu pe care vi-1. aducem la ziua dumneavoastră de naștere, mult stimate și iubite conducător, este angajamentul solemn că, urmindu-vă cu dîrză conștiință revoluționară, vom acționa, în continuare, cu răspundere și dăruire pentru traducerea neabătută în viață a tezelor, orientărilor și sarcinilor formulate de dumneavoastră în magistrala Expunere la marele forum comunist și al democrației noastre muncitorești- revoluționare din noiembrie 1988, pentru înfăptuirea exemplară a planului pe anul 1989, pe întregul cincinal, pentru a întâmpina cu noi și însemnate fapte de muncă Congresul al XIV-lea al partidului și cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă.Profundele prefaceri revoluționare care au avut loc în toate domeniile, grandioasele realizări obținute de poporul nostru în perioada de glorie deschisă de Congresul al IX-lea, pe care o numim cu îndreptățită mîndrie patriotică „Epoca Nicolae Ceaușescu", minunatele perspective de viitor, prefigurate cu strălucire în magistrala Expunere prezentată la marele forum democratic din 28—30 noiembrie 1988, au la temelie geniala dumneavoastră gîndire și faptă creatoare, clarviziunea cu care elaborați și stabiliți în fiecare moment obiectivele, căile și mijloacele de înfăptuire a politicii partidului și statului, hotărîrea și consecvența cu care aplicați neabătut principiile socialismului la condițiile concrete ale României — se a- rată în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN NEAMȚ AL P.C.R.Cu inimile pline de mîndrie și recunoștință, exprimăm întreaga noastră admirație și deplina .satisfacție pentru înaltul prestigiu de care vă bucurați în rîndul popoarelor lumii ca eminentă personalitate a vieții politice contemporane, ilustru mesager al aspirațiilor națiunii române de pace și colaborare cu toate statele, neobosit luptător pentru soluționarea celor mai arzătoare probleme ale umanității, pentru asigurarea dreptului tuturor oamenilor de pe planeta' noastră la viață, la pace, progres și bunăstare.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că vom acționa cu întreaga noastră dăruire, energie și capacitate creatoare pentru realizarea planului pe 1989 și pe întregul cincinal, pentru a întâmpina cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și cel de-al XIV-lea Congres al partidului cu succese de . prestigiu în toate domeniile.în deplină unitate de cuget și simțire cu întregul nostru partid și popor, animați de cele mai înalte sentimente de stimă, admirație și prețuire, comuniștii organizației de partid a APARATULUI COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN vă roagă respectuos să le permiteți a vă adresa, din adîncul inimilor, la aniversarea zilei dumneavoastră de naștere, a îndelungatei și eroicei activități revoluționare, cele mai calde felicitări, urări de sănătate și fericire, de viață lungă și luminoasă, plină de mari satisfacții și împliniri în munca de supremă răspundere ce o des- fășurați în fruntea partidului și statului pentru a conduce cu strălucire și cutezanță scumpa noastră Românie pe drumul unor noi și mărețe înfăptuiri, al făuririi minunatului ei destin socialist și comunist.Încercăm sentimente de aleasă mîndrie patriotică rememorînd evenimentele cruciale ale istoriei contemporane a partidului și poporului nostru, la desfășurarea cărora dumneavoastră v-ați adus o inestimabilă contribuție.Gîndirea dumneavoastră revoluționară, viața și activitatea exemplare de eminent conducător de par- ■ tid și de țară ne însuflețesc și ne mobilizează în a ne spori eforturile pentru înfăptuirea hotăririlor Congresului al XIII-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului, a indicațiilor și sarcinilor cuprinse în magistrala Expunere rostită la ședința comună a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a drganismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești.în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN SATU MARE AL P.C.R. se arată : La aniversarea zilei dum

neavoastră de naștere, sărbătoare scumpă inimilor întregului, popor, comuniștii, toți locuitorii județului Sa tu Mare își îndreaptă cu fierbinte dragoste și nețărmurită recunoștință gîndurile și sentimentele către dumneavoastră, cel mai iubit fiu al neamului nostru, omul care prin neobosita și eroica activitate revoluționară, dedicată cauzei nobile a patriei și revoluției, s-a identificat in conștiința noastră, a tuturor, cu însuși simbolul Eroului Național, numind cu numele său epoca celor mai strălucite iz- bînzi ale creației noastre istorice, de maximă ascensiune a civilizației românești din toate timpurile.O dată cu rodnicele împliniri de pînă acum, sîntem ferm hotărîți ca în anul 1989 să acționăm astfel incit . să transpunem neabătut în fapt tezele. ideile, conceptele cuprinse în magistrala Expunere, impresionantă prin multitudinea și profunzimea ideilor pe care dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați rostit-o la ședința comună a Plenarei Comitetului Central al partidului, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești din noiembrie anul trecut, adoptată ca program de muncă și acțiune revoluționară a întregului popor.Vă încredințăm solerpn, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de hotărîrea fermă de a ne călăuzi în întreaga noastră muncă de orientările și concluziile acestui magistral document, care va sta la baza amplei activități de pregătire și desfășurare a Congresului al XIV-lea al partidului.în aceste momente înălțătoare, de mare sărbătoare pentru întregul nostru popor, exprimîndu-ne asemenea tuturor fiilor patriei, cu vibrantă mîndrie patriotică, gîndurile de aleasă prețuire și înaltă considerație, vă rugăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, să primiți cel mai fierbinte omagiu. înalta noastră cinstire adresată din inimă dumneavoastră. marelui Erou care încununează șirul marilor bărbați ai neamului românesc, celui care și-a înscris numele pe frontispiciul unei perioade ce cuprinde timpul cel mai fertil al României, „Epoca Nicolae Ceaușescu", cea mai bogată și densă în împliniri din multimilenara noastră istorie — se relevă în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN VÎLCEA AL P.C.R.Puternic însuflețiți de strălucitul dumneavoastră exemplu de muncă și viață, pe deplin conștienți de înaltele comandamente economico-șo- ciale și morale ale etapei istorice pe care o străbatem, comuniștii, toți oamenii muncii de pe meleagurile noastre vă încredințează, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că își vor amplifica permanent eforturile pentru realizarea în cele mai bune condiții a planurilor și programelor de dezvoltare multilaterală, aducîndu-șl o contribuție1 mereu sporită la înflorirea țării, la edificarea socialismului și comunismului în România.Asemenea întregului nostru popor, cu cele mai alese sentimente de dragoste și prețuire, vă rugăm să ne îngăduiți, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să fim purtătorii gîndurilor de nemărginită recunoștință și admirație pe care vi le poartă comuniștii, toți oamenii muncii din ÎNTREPRINDEREA „VULCAN" — BUCUREȘTI, adresîndu-vă, din adincul inimilor, cu profund respect, cele mai calde felicitări și urări de viață îndelungată și fericire, spre binele și înălțarea continuă a patriei socialiste pe noi culmi de progres și civilizație.îndreptîndu-ne gîndurile și sentimentele de nețărmurită dragoste către dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, mobilizați plenar de hotărîrile Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, ne angajăm solemn și cu acâst prilej aniversar să depunem toate eforturile pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce revin întreprinderii noastre în anul 1989 și întregul cincinal. să acționăm într-un climat de ordine și disciplină, de exigență și răspundere pentru transpunerea în viață a marilor obiective ce ne revin, întîmpinînd astfel cu noi succese in toate domeniile de activitate Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român și cea de-a 45-a aniversare a zilei de 23 August.Comuniștii, toți locuitorii legendarelor meleaguri ale Vrancăi vă adresează, cu inimile încărcate de profundă dragoste și nețărmurită recunoștință, respectuoase felicitări și cele mai sincere urări de sănătate deplină, ani mulți și rodnici de viată, nesecată putere de muncă, pentru a conduce cu aceeași clarviziune și cutezanță revoluționară destinele națiunii pe drumul glorios al socialismului și comunismului — se subliniază în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN VRANCEA AL P.C.R.La această aniversare scumpă întregii națiuni, permiteți-ne, mult iubite tovarășe secretar general, să vă raportăm că oamenii muncii din județul Vrancea, mobilizați de organele și organizațiile de partid, înfăptuind cu răspundere prețioasele orientări și indicații formulate de dumneavoastră, au. încheiat cel .de-al treilea an al cincinalului cu rezultate superioare.însuflețiți de ideile., tezele și orl- entările de excepțională însemnătate teoretică și practică, cuprinse în magistrala Expunere la ședința comună a Plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, precum ... și de îndemnurile și chemările adresate de dumneavoastră întregului partid și popor la ședințele Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vom acționa cu o tot mai sporită răspundere și angajare revoluționară pentru a da viață tuturor planurilor și programelor de dezvoltare econqmico-socială, pentru sporirea contribuției județului nostru la continua propășire a patriei pe calea progresului, bunăstării și fericirii.
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MOBILIZATOARE CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
întreprinderea minieră Lupoaia, județul Gorj, către 

toate unitățile de extracție a cărbunelui din cariere » «In aceste zile de măreață sărbătoare pentru întreaga națiune, oamenii muncii de la întreprinderea minieră Lupoaia în frunte cu comuniștii aduc un călduros și respectuos omagiu tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, marele Erou între eroii neamului, o dată cu urarea pornită din adîncul inimilor noastre, de ani mulți și fericiți, de sănătate deplină și nesecată putere de muncă, spre a ne conduce, cu aceeași inegalabilă cutezanță revoluționară în grandioasa operă de înălțare a României pe noi culmi de civilizație socialistă și comunistă.Răspunzînd mobilizatoarelor chemări și Îndemnuri ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, minerul de onoare al țării, de a da patriei cît mai mult cărbune, colectivul de oameni ai muncii al întreprinderii noastre și-a onorat sarcinile de plan pe anul 1988 cu importante depășiri la producția fizică, producția-marfă șt producția netă industrială, întregul spor fiind obținut pe seama creșterii productivității muncii. Rezultatele bune pe care le-am obținut se datoresc, în principal, mai bunei organizări a producției și a muncii, îmbunătățirii activității de reparații și întreținere a utilajelor, aplicării unor tehnologii de înalt randament, creșterii responsabilității tuturor oamenilor muncii față de sarcinile încredințate.Ferm hotărîți să traducă neabătut in viață tezele, orientările și sarcinile de inestimabilă valoare teoretică și practică subliniate de secretarul general al partidului în magistrala sa Expunere la marele forum democratic din noiembrie 1988, animați de dorința de a întîmpina cu realizări deosebite cea de-a 45-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, precum și Congresul al XIV-lea al partidului, minerii de la Lupoaia adresează o înflăcărată chemare la întrecere socialistă către toate unitățile de extracție a cărbunelui din cariere, angajîndu-se să realizeze următoarele obiective :1. Depășirea planului Ia producția fizică cu 60 000 tone cărbune, precum și a volumului de descopertă cu 1.5 milioane mc, prin materializarea integrală și în devans a tuturor măsurilor prevăzute in programul de perfecționare a organizării și modernizare a producției, prin asigurarea funcționării mai bune a liniilor tehnologice.2. Realizarea peste plan a unei producții- marfă vîndute și încasate în valoare de 8 milioane lei și onorarea la termen a tuturor contractelor încheiat» cu beneficiarii noștri.3. Depășirea prevederilor la producția netă industrială cu 4 milioane lei.4. Creșterea peste plan a productivității muncii cu 3,5 "tone pe post prin :
Schela de producție petrolieră Videle, județul Teleorman, 

către toate schelele de producție petrolieră
și gazeLa aleasa sărbătoare scumpă întregii noastre națiuni, aniversarea zilei de naștere și a îndelungatei perioade de eroică și prodigioasă activitate revoluționară a celui mai iubit fiu al națiunii noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu, petroliștii de la Schela de producție petrolieră Videle adresează marelui nostru conducător cele mai alese urări de multă sănătate și fericire, aceeași vigoare și putere de muncă in fruntea partidului și a țării, spre binele și prosperitatea patriei, România socialistă.Cu hotărîrea fermă de a îndeplini exemplar istoricele hotăriri ale Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului. de a transpune neabătut în viață tezele, orientările și indicațiile de inestimabilă valoare teoretică și practică sintetizate cu clarviziune în magistrala Expunere a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la marele forum democratic din noiembrie 1988, animați de dorința fierbinte de a obține rezultate deosebite în acest an hotărîtor pentru întregul cincinal, colectivul de oameni ai muncii din Schela de producție petrolieră Videle, județul Teleorman, adresează o înflăcărată și mobilizatoare chemare la întrecere socialistă tuturor schelelor de producție petrolieră și gaze naturale, asumîndu-și următoarele angajamente :1. Depășirea planului la producția fizică cu 5 000 tone țiței și 15 milioane N mc gaze naturale.2. Depășirea planului producției-marfă cu 7 milioane lei.3. Realizarea suplimentară a unei pro- ducții-marfă' vîndute și încasate în valoare de 6 milioane lei și onorarea la termen a tuturor contractelor încheiate.4. Realizarea peste plan a unei producții nete in valoare de 7 milioane lei.5. Depășirea sarcinii de creștere a productivității muncii, calculată pe baza producției-marfă, cu cel puțin 3 000 lei pe fiecare om al muncii prin :— aplicarea integrală și în devans a tuturor măsurilor prevăzute in programul de perfecționare a organizării și modernizare a producției ;— reducerea la minimum a timpilor de așteptare și diminuarea cu 10 la sută a duratei lucrărilor de intervenții, reparații capitale și probe de producție, în principal prin scăderea timpilor neproductivi ;— cuprinderea la cursurile de perfecționare profesională a unui număr de 880 oameni ai muncii și însușirea celei de-a doua meserii de către cel puțin 110 muncitori ;

întreprinderea „laminorul de tablă" Galați către toate
întreprinderile din metalurgia feroasă și de prelucrări

metalurgiceLaminoriștii gălățeni, angajați cu întreaga lor putere de muncă și creație in înfăptuirea exemplară a istoricelor hotăririale Congresului al XIII-lea și Conferinței

— creșterea indicelui intensiv de folosire a utilajelor cu 20 mc + t pe oră la excavatoarele cu rotor SRS 1 300 și cu 30 mc + t pe oră la excavatoarele SRS 470, față de nivelul înregistrat în 1988 ;— realizarea unui indice extensiv de folosire a utilajelor conducătoare ale liniilor tehnologice de 66 la sută, cu 2 la sută mai mare decît în 1988 ;— cuprinderea în cursurile de perfecționare profesională a 700 mineri și însușirea celei de-a doua meserii de către 150 de muncitori ;— îmbunătățirea gradului de folosire a timpului de lucru cu 2 la sută față de anul trecut.5. Depășirea planului la beneficii cu 1,5 milioane lei.6. Reducerea, peste sarcina planificată, a cheltuielilor totale și materiale la 1 000 lei producție-marfă cu 3 și, respectiv, cu 2 lei.7. îmbunătățirea calității cărbunelui livrat cu ceL puțin 20 Kcal/kg față de nivelul atins în anul precedent.8. Prin aplicarea fermă a principiilor autoconducerii muncitorești, a normativelor economico-financiare existente, prin introducerea unui regim sever de economii la fiecare loc de muncă vom diminua consumurile față de cele normate, la materialele de bază cu 1,5 la sută, iar la energie electrică cu 2 la sută.9. Vom acționa cu fermitate pentru recuperarea și recondițlonarea unor piese de schimb și subansamble în valoare de peste1,5 milioane lei, pentru valorificarea materialelor refolosibile, înscriind astfel în „Contul de economii al grupei sindicale" o eficiență de cel puțin 2 000 lei de fiecare om al muncii, ceea ce la nivelul întreprinderii înseamnă 3,6 milioane lei.10. Efectuarea a 20 000 ore muncă patriotică în scopul amenajării și bunei gospodăriri a incintei carierei și sectoarelor, a depozitelor de materiale și a grupurilor sociale.Mobilizîndu-și exemplar întregul potențial de forțe umane și mijloace materiale, minerii de la Lupoaia, sub conducerea organizației de partid, vor acționa cu toată ho- tărirea pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă pe anul 1989, adu- cîndu-și astfel o contribuție sporită la dezvoltarea bazei energetice și de materii prime, la progresul și prosperitatea scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.
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naturale— creșterea gradului de folosire a timpului de lucru cu 1 la sută față de anul trecut, prin organizarea mai bună a muncii și întărirea ordinii și disciplinei.6. Creșterea factorului de recuperare a țițeiului din zăcăminte cu 2,8 la sută față de realizările anului 1988, prin extinderea injecției de apă și a combustiei subterane pe noi structuri.7. Prin organizarea mai bună a activității de investiții, prin realizarea cu forțe proprii a unui volum sporit de lucrări vom pune in funcțiune, în devans cu cel puțin 20 zile, toate lucrările prevăzute.8. Aplicînd riguros normativele economico-financiare, instituind la fiecare loc de muncă un pronunțat spirit gospodăresc, vom reduce cheltuielile totale planificate la 1 000 lei producție-marfă cu 14 lei, iar pe cele materiale cu peste 11 lei.9. Prin aplicarea generalizată a inițiativei „Contul de economii al grupei sindicale" vom obține o eficiență economică pe întreprindere de peste 6 milioane lei, ceea ce reprezintă 2 050 lei pe fiecare om al muncii. Acțiunile și măsurile pe care le vom lua vor conduce la reducerea consumurilor normate la materialele de bază cu cel puțin 1 milion lei, la consumul de energie electrică cu peste 9 milioane kWh ; vom recupera peste plan 250 tone materiale refolosibile, din care 20 000 m țevi extracție și vom recondiționa piese de schimb și subansamble in valoare de peste 26 milioane lei, cu peste 3,5 milioane lei peste plan.10. în scopul îmbunătățirii condițiilor de muncă și viață ale personalului muncitor, vom continua dotarea a încă 8 formații de intervenție sonde cu clești mecanizați în vederea reducerii efortului fizic, vom da in folosință 40 de apartamente, o nouă mi- crocantină, unde vor servi masa peste 400 oameni ai muncii, precum și un club muncitoresc.întregul nostru colectiv, ln frunte cu comuniștii, este ferm angajat ca, in acest an hotăritor al cincinalului, să obțină rezultate superioare în producție, cinstind prin fapte de muncă deosebite cea de-a 45-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român.
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Naționale ale partidului, împreună cu întregul partid și popor, în aceste momente prilejuite de aniversarea zilei de naștere și a îndelungatei perioade de eroică ac

tivitate revoluționară consacrată idealurilor de libertate socială și națională, adresează tovarășului Nicolae Ceaușescu, Erou între eroii neamului, ctitor de țară nouă, strălucit conducător căruia îi datorăm lumina anilor glorioși pe care îi trăim, cele mai calde urări de sănătate și fericire, ani mulți și rodnici de viață, pentru a conduce pe mai departe partidul și poporul cu clarviziune și fermitate spre noi și mărețe victorii, pentru făurirea în țara noastră a visului de aur — comunismul.Colectivul de oameni ai muncii de Ia întreprinderea „Laminorul de tablă" din Galati a încheiat anul 1988 cu importante realizări. Astfel, prin punerea în valoare a măsurilor prevăzute in programul de perfecționare a organizării și de modernizare a producției, în celelalte programe prioritare, ei au obținut, suplimentar, o producție-marfă industrială de peste 32 milioane lei, în condițiile creșterii productivității muncii față de plan cu 11 600 lei pe persoană. Prin asigurarea unei ritmicități corespunzătoare, prin îmbunătățirea permanentă a calității produselor, planul la export a fost îndeplinit în proporție de 124 la sută. De asemenea, printr-un efort de creație colectiv, în anul 1988 au fost introduse in producție 25 tehnologii moderne. au fost asigurate 66 de produse noi și obținute importante economii de metal, e- nergie și combustibil.Cu hotărîrea fermă de a da viață prețioaselor teze, orientări și sarcini cuprinse în magistrala Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința comună a Plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, de a cinsti cu demne fapte de muncă marile evenimente ale anului — a 45-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIV-lea al partidului — muncitorii, specialiștii, toți oamenii muncii de la „Laminorul de tablă" din Galați adresează tuturor colectivelor de muncă din industria metalurgică o însu- flețitoare chemare la întrecere socialistă, angajindu-se să realizeze în acest an următoarele obiective :1. Obținerea, peste prevederile planului, la producția fizică a: 500 tone laminate finite pline, 100 tone tablă inoxidabilă, 200 tone tablă și bandă zincată, 500 tone profile formate la rece, 300 tone panouri cutate.2. Depășirea sarcinilor de plan la export cu 3 la sută, prin ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor fabricate, onorarea la termen a tuturor contractelor, respectarea strictă a clauzelor stabilite.3. Realizarea peste sarcinile de plan a cite 25 milioane lei la producția-marfă industrială și la producția-marfă vîndută și încasată.4. Sporirea suplimentară a productivității muncii cu 9 100 lei pe fiecare om al muncii, prin aplicarea în devans a măsurilor din programul de perfecționare a organizării și modernizare a producției, introducerea pe scară largă a progresului tehnic, depășirea cu 5 la sytă a indicelui planificat de utilizare a mașinilor, utilajelor și instalațiilor, ridicarea nivelului de pregătire profesională a întregului personal muncitor, întărirea ordinii și disciplinei în toate sectoarele de activitate. In anul 1989 vor fi cuprinși în cadrul formelor de perfecționare a pregătirii profesionale 1 900 de
Combinatul chimic Rîmnicu Vîlcea către toate

întreprinderile din industria chimicăIn aceste zile de înălțătoare sărbătoare, oamenii muncii de la Combinatul chimic din Rîmnicu Vîlcea, asemenea întregului popor, își îndreaptă gîndurile de nemărginită recunoștință și admirație către marele nostru conducător de partid și țară, tovarășul Nicolae Ceaușescu, urîndu-i strămoșescul „La mulți ani !“, multă sănătate și fericire, putere de muncă și creație, pentru a ne conduce cu același patos revoluționar pe drumul luminos al sociajismului și comunismului. Această zi aniversară este, totodată, un minunat prilej pentru a ne exprima mîndria de a fi contemporani cu marele Erou între eroii neamului, cu cirma- ciul cutezător și înțelept, clarvăzător și demn. care. întrunind cele mai alese virtuți ale poporului român, făurește, cu poporul și pentru popor, o civilizație nouă, o țară nouă.Supremul omagiu pe care îl aducem genialului conducător în acest moment sărbătoresc se îngemănează cu legămîntul nostru solemn de a face din anul 1989 anul unor realizări de vîrf, repere esențiale către noi izbînzi.Ferm hotărît să contribuie într-o măsură, tot mai mare la transpunerea în practică a istoricelor obiective adoptate de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale partidului, a mărețului program de muncă și luptă revoluționară sintetizat în magistrala Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința comună a Plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești din noiembrie 1988, beneficiind de sprijinul și îndrumarea permanentă, de înaltă competență a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, strălucit om politic, savant de largă recunoaștere internațională, colectivul de oameni ai muncii din Combinatul chimic Rîmnicu Vîlcea adresează tuturor întreprinderilor din industria chimică o mobilizatoare chemare la întrecere socialistă pe anul 1989, angajîn- du-se să realizeze următoarele obiective :1. Realizarea, peste prevederile planului, a 3 000 tone propenoxid, 3 000 tone glicoli și polioli, 1 000 tone alchilamine, 5 000 tone hipoclorit de sodiu.2. Depășirea planului la producția-marfă cu 150 milioane Iei și Ia producția-marfă vindută și încasată cu 200 milioane lei.3. Depășirea cu 3 la sută a sarcinilor de plan la export, prin diversificarea producției. onorarea la termenele stabilite și în condițiile de calitate prevăzute a tuturor contractelor încheiate cu partenerii externi, concomitent cu sporirea preocupărilor pentru vămuirea operativă a produselor destinate exportului.4. Realizarea pînă la sfîrșitul anului a cel puțin 98 la sută din totalul producției la parametri calitativi de nivel mondial, prin modernizarea tehnologiilor de fabricație, a- similarea de noi produse cu caracteristici tehnice superioare, utilizate în industria nucleară, aeronautică, navală, de medicamente și cosmetice.5. Aplicarea în producție, pe instalațiile existente, a 15 tehnologii noi elaborate de Institutul Central de Chimie București în 

oameni ai muncii și la cursurile de policalificare 200 de muncitori.5. Asimilarea în fabricație a 75 produse noi, printre care table subțiri din oțeluri aliate, profile formate la rece, benzi elec- trozincate destinate programelor prioritare, introducerea in producție a 35 tehnologii noi, îndeosebi pentru table și profile din noi mărci de oțeluri aliate și înalt aliate. Prin aplicarea generalizată a inițiativei „Fiecare cadru tehnico-ingineresc și de specialitate să rezolve anual cel puțin o problemă tehnică sau de organizare a producției și a muncii, în afara sarcinilor de serviciu" vom soluționa față de 1988 cu 10 la sută mai multe teme, în urma aplicării cărora se va obține o eficiență economică de cel puțin 8 milioane lei. Vom intensifica activitatea de creație tehnico-științifică de masă, iar prin aplicarea invențiilor și inovațiilor vom obține în acest an o eficiență economică postcalculată de 2 milioane lei.6. Prin aplicarea fermă a principiilor autoconducerii muncitorești, a bugetului de venituri și cheltuieli, prin încadrarea strictă în normativele economico-financiare stabilite vom reduce cheltuielile totale planificate la 1 000 lei producție-marfă cu 2 lei, iar cele materiale cu 1,5 lei.7. Aplicind valoroasa inițiativă muncitorească „Contul de economii al grupei sindicale", dezvoltînd spiritul gospodăresc al tuturor oamenilor muncii vom reduce consumurile normate cu 300 tone metal, 800 MWh energie electrică și 500 tone combustibil convențional, iar volumul pieselor și subansamblelor recondiționate peste sarcinile de plan se va ridica Ia un milion lei. în acest fel vom obține o economie de cel puțin 2 100 lei pe fiecare om al muncii.8. Realizarea peste plan a 5 milioane lei la producția netă și a unui beneficiu suplimentar de 2,5 milioane lei.9. Vom acționa consecvent pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și viață ale personalului muncitor, pentru asigurarea unui microclimat corespunzător în toate secțiile și locurile de muncă. O atenție deosebită vom acorda îmbunătățirii activității la cantină, diversificării meniurilor servite, bunei funcționări a bufetului de incintă, dezvoltării gospodăriei-anexă, îmbunătățirii dotării căminului muncitoresc pentru tineret.Fiind ferm hotărîți să facă totul pentru realizarea întocmai a sarcinilor de plan și angajamentelor asumate în întrecerea socialistă, să acționeze cu întreaga lor putere de muncă pentru a face din anul 1989 anul celor mai bune realizări de pînă acum, laminoriștii gălățeni, sub conducerea organizației de partid, vor desfășura o susținută și permanentă activitate politico- educativă în vederea formării unei inalte conștiințe socialiste la toți oamenii muncii, întăririi răspunderii colective.și individuale. astfel incit fiecare membru al colectivului nostru să participe cu întreaga sa capacitate de muncă la îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin, aducîndu-și in acest fel contribuția la ridicarea patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație.
CONSILIUL OAMENILOR MUNCII 
COMITETUL DE PARTID 
COMITETUL SINDICATULUI 
COMITETUL U.T.C.

scopul valorificării superioare a unor materii prime și materiale, asimilării de noi produse în vederea reducerii importului și îmbunătățirii calității acestora.6. Creșterea productivității muncii peste sarcina planificată cu 4,4 la sută, prin transpunerea în practică a celor 22 măsuri prevăzute pentru acest an în programul de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție, din care 10 măsuri în devans cu cel puțin două luni, prin promovarea progresului tehnic, perfecționarea pregătirii profesionale a peste 6 100 oameni ai muncii și însușirea celei de-a doua meserii de către 300 muncitori.7. Reducerea cheltuielilor totale și materiale planificate Ia 1 000 lei producție-marfă cu cite 10 lei.8. Aplicînd cu fermitate mecanismul eco- nomico-financiar. întronînd la toate locurile de muncă un regim sever de economii vom reduce consumurile normate de materii prime, materiale, combustibili și energie cu 60 milioane lei.9. Prin aplicarea generalizată a inițiativei „Contul de economii al grupei sindicale" vom realiza economii anuale în medie de cel puțin 2 100 lei pe fiecare om al muncii, ceea ce, la nivelul combinatului, înseamnă 13 milioane Iei.10. Prin acțiunile pe care le vom organiza și la care vom antrena întregul personal muncitor vom recupera și valorifica 25 tone fontă, 200 tone oțel, 3 200 tone P.V.C. din ape reziduale. 540 tone izomeri, 450 tone rezidii clorurate și 200 tone rezidii oxo. Vom recondiționa un volum de piese de schimb și subansamble în valoare de peste 11 mi-, lioane lei și vom economisi 700 tone combustibil convențional prin recuperarea și refolosirea resurselor energetice secundare.Pe total combinat vom realiza o depășire cu 30 milioane lei a planului de recuperare a resurselor materiale refolosibile.11. Depășirea planului de beneficii cu 60 milioane lei prin respectarea riguroasă a normativelor de stoc, reducerea cheltuielilor neeconomicoase și diminuarea consumurilor normate.12. îmbunătățirea în continuare a condițiilor de muncă și viată ale întregului personal muncitor. In acest sens vom lua noi măsuri pentru asigurarea unui microclimat optim în toate secțiile de producție, pentru construirea a 60 apartamente, diversificarea și îmbunătățirea meniurilor la cele 20 mi- crocantine. dezvoltarea gospodăriei-anexă și sporirea ponderii acesteia în asigurarea necesarului de produse.Chimiștii de la Combinatul chimic Rîmnicu Vîlcea sînt hotărîți să întîmpine cu rezultate superioare marile evenimente ale anului 1989 — împlinirea a 45 de ani de la istoricul act de la 23 August 1944 și cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român — aducîndu-și în felul acesta o contribuție sporită la progresul continuu al patriei noastre socialiste.
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Institutul de inginerie tehnologică și proiectare pentru 
industria chimică București către toate institutele

I

de proiectare ale ministerelorAngajați plenar pentru traducerea în viață a istoricelor hotăriri ale Congresului al XIII-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului, oamenii muncii din Institutul de inginerie tehnologică și proiectare pentru industria chimică din București urează din adîncul inimilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului nostru, făuritorul politicii de dezvoltare a științei și tehnologiei în patria noastră, multă sănătate, nesecată vigoare și putere de muncă în fruntea partidului și a țării, pentru a ne conduce în pace și securitate spre noi și noi victorii, pe culmile luminoase ale socialismului și comunismului.Sub îndrumarea permanentă a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, președintele Consiliului Național al Științei și Invățămîntului, personalitate proeminentă a vieții politice, științifice și culturale a țării, savant de largă recunoaștere internațională, care coordonează întreaga activitate a Institutului Central de Chimie, institutul nostru a acționat în anul 1988, cu hotărîre și dăruire revoluționară, pentru realizarea și depășirea sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate in întrecerea socialistă, mobilizindu-se plenar în proiectarea de instalații realizate pe baza cercetărilor proprii și modernizarea celor existente, pentru ridicarea la tm înalt nivel calitativ a produselor chimice și petrochimice românești.Ținînd seama de înaltele cerințe ale industriei chimice și petrochimice, în anul 1988 institutul nostru a depășit planul de proiectare cu 2 la sută, realizînd un beneficiu peste plan de 12 milioane lei. în scopul diversificării produselor și modernizării instalațiilor s-au predat beneficiarilor 2 100 proiecte cu tehnologii de concepție proprie sau modernizate, obtinîn- du-se prin proiectare o reducere cu 4,4 miliarde lei a importurilor de utilaje și echipamente, precum și importante reduceri la consumurile de materiale de construcții și energetice, reprezentând 11 mii tone metal.’ 180 mc lemn, 2 000 tone ciment. 210 km cabluri electrice, 310 mii tone combustibil convențional și 45 mii MWh energie electrică.în vederea transpunerii ferme în viață a tezelor, ideilor și orientărilor formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. in Expunerea la ședința comună din 28—30 noiembrie 1988, pentru întîmpinarea celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român și a celei de-a 45-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională. antifascistă și antiimperialistă cu rezultate deosebite în toate domeniile, consiliul oamenilor muncii, sub îndrumarea organizației de partid și cu participarea organizațiilor de masă și obștești din institutul nosțru, va intensifica activitatea în scopul mobilizării comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii pentru realizarea integrală Ia un înalț nivel calitativ a sarcinilor de plan.Acționînd în spirit revoluționar, cu Înaltă responsabilitate, cu pasiune și competență, pe baza concepției proprii, vom proiecta instalații noi și modernizate la un nivel calitativ superior, care să asigure creșterea productivității muncii și a siguranței în funcționare, reducerea cheltuielilor de proiectare și execuție, micșorarea consumurilor de materii prime, materiale, energie și combustibil, scurtarea ciclului de cercetare — proiectare — producție. Prin participarea proiectanților la fazele de elaborare a proceselor tehnologice și de aplicare operativă a lor în producție
Trustul-antrepriză generală de construcții industriale lași 
către toate unitățile-antrepriză de construcții industrialeîn acest ianuarie aniversar, unindu-ne gîndurile și sentimentele cu întregul partid și popor, noi, constructorii ieșeni, aducem un vibrant omagiu mult iubitului și stimatului nostru conducător de partid și țară, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu ocazia aniversării zilei de naștere și a îndelungatei perioade de activitate eroică revoluționară pusă in slujba partidului și a poporului, o dată cu cele mai sincere și fierbinți urări de sănătate și fericire, de putere de muncă, spre a conduce, cu aceeași inegalabilă dăruire și patos revoluționar, măreața operă de făurire a socialismului și comunismului în străbuna vatră românească.Angajați cu înaltă responsabilitate comunistă în efortul întregii națiuni pentru transpunerea neabătută in viață a hotă- ririlor istorice adoptate de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale partidului. a indicațiilor de mare valoare teoretică și practică formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în Tezele din aprilie, oamenii muncii din Trustul-antrepriză generală de construcții industriale lași au încheiat anul 1988 cu bune rezultate in activitatea productivă. Producția planificată de construcții-montaj a fost depășită cu1.5 la sută, producția industrială de construcții-montaj cu 2,2 la sută, iar productivitatea muncii cu aproape 1 000 de lei pe fiecare om al muncii. In anul trecut au fost puse in funcțiune 28 de noi capacități de producție, din care 5 capacități cu un devans ce a totalizat 480 de zile.Cu hotărîrea fermă și nestrămutată de a da viață prețioaselor teze și orientări, mobilizatoarelor îndemnuri cuprinse în magistrala Expunere a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la marele forum democratic din noiembrie 1988, de a face din acest an hotărîtor al cincinalului un an al realizărilor de vîrf, colectivul nostru adresează o înflăcărată chemare la întrecere socialistă, angajîndu-se să înfăptuiască următoarele obiective :1. Depășirea planului anual de construc- ții-montaj cu 25 milioane lei, prin aplicarea în devans a celor 39 de măsuri prevăzute în programul de perfecționare a organizării și modernizare a producției, printre care : realizarea fundațiilor de adîncime în che- soane deschise, mărirea gradului de pre- fabricare a elementelor de rezistență pentru toate cele 25 de hale industriale planificate a fi realizate în acest an, prefabri- carea elementelor finisate pentru cele 1 500 de apartamente pe care Ie vom executa în Capitală.2. Realizarea, peste prevederile planului, a unei producții industriale de 11 milioane lei.3. Prin folosirea intensivă a bazei teh- nico-materiale pe care o avem la dispoziție, prin reducerea cheltuielilor materiale și de muncă vie vom obține o depășire a producției nete planificate în valoare de7.5 milioane lei. 

vom contribui la sporirea eficienței activității de inginerie tehnologică și proiectare, precum și a competitivității la export.Cu dorința fermă de a corespunde; exigențelor noii revoluții tehnico-știinfțifice. de a spori contribuția industriei chinjice și petrochimice la promovarea progitesului tehnic în întreaga economie, oamenii! muncii din institutul nostru cheamă la întrecere socialistă pe anul 1989 toate institutele de proiectare ale ministerelor, angajîndu-se să realizeze următoarele obiective :1. Depășirea volumului planificat al activității de proiectare cu cel , puțin 5 milioane lei.2. Creșterea aportului specialiștilor institutului nostru la acțiunea de modernizare a instalațiilor în funcțiune și optimizarea tehnologiilor, prin reducerea consumurilor de metal cu 7 500 tone, ciment cu 2 000 tone, lemn cu 100 mc. cabluri electrice cu 110 km, combustibil cu 200 mii tone combustibil convențional și de energie electrică cu 40 mii MWh. Prin reducerea consumurilor materiale și a manoperei se vor obține economii în valoare totală de 800 milioane lei.3. Elaborarea peste plan a 105 proiecte cu tehnologii noi sau modernizate, cu grad înalt de automatizare, competitive» la nivelul realizărilor mondiale, care să conducă Ia valorificarea judicioasă a materiilor prime, materialelor și energiei.4. Elaborarea cu 20 zile înainte de termenul planificat a proiectelor aferente instalațiilor pentru fabricarea produselor din programele prioritare, îndeosebi privind realizarea de cauciucuri speciale, siliconi, produși acrilici, grunduri și lacuri speciale.5. Realizarea cu 15 zile înainte de termenul planificat a proiectelor pentru instalațiile experimental-productive în care se vor obține produse de sinteză fină, cu tehnologii mai complexe, ca, de exemplu, polimeri tehnici și copolimeri, antioxi- danți, inhibitori, materiale compozite. în valoare de 300 milioane lei. care vor contribui la reducerea importului.6. Creșterea productivității muncii, peste sarcina planificată, cu 2 la sută, prin transpunerea in practică a tuturor măsurilor de perfecționare a activității institutului și, în special, prin intensificarea proiectării asistate de calculator.7. Efectuarea a peste 150 000 ore asistență tehnică pentru realizarea, punerea în funcțiune și atingerea parametrilor aprobați la instalațiile proiectate, asigu- rind un sprijin permanent și competent unităților executante și celor beneficiare.8. Intensificarea activității de creație științifică și tehnică de masă a specialiștilor din institut, în cadrul Festivalului național „Cîntarea României", prin realizarea a cel puțin 100 propuneri de invenții și oferte pentru instalații și asimilări de utilaje, in vederea reducerii importului.’Organizațiile de partid, sindicat. U.T.C. și consiliul oamenilor muncii vor desfășura o permanentă și susținută murfcă politico-organizatorică și educativă, contribuind astfel la formarea unei Indite conștiințe socialiste a oamenilor muncii, pentru implicarea lor cu înaltă răspundlere în înfăptuirea exemplară a planului1 ȘÎ angajamentelor asumate în întrecerea socialistă pe anul 1989.
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4. Devansarea punerii în funcțiune, cu pînă la 30 de zile, a trei capacități de producție, printre care grupul IX de 50 MW putere instalată de la Centrala termoelectrică Suceava și fabrica de oxigen da la Combinatul de utilaj greu Iași.5. Obținerea unui spor al productivității muncii in valoare de 5 000 lei pe fiecare om al muncii, față de nivelul planificat, prin :— creșterea cu 3 la sută a gradului de mecanizare la lucrările de terasamente, cu 2 la sută la betoane și cu 5 la sută la finisaje ;— Îmbunătățirea indicelui de folosire a timpului de lucru de la 94 la sută realizat în 1988 la 97 la sută în acest an ;— cuprinderea în cursurile de perfecționare a întregului personal muncitor, precum și policalificarea unui număr de 250 de muncitori în meserii deficitare.6. Respectînd cu strictețe procesele tehnologice, instaurînd la fiecare loc de muncă un pronunțat spirit gospodăresc, folosind pe scară mai largă materialele locale și înlocuitoare, ca. de exemplu, cenușa de termocentrală, vom reduce cheltuielile totale și materiale planificate la 1 000 lei producție de construcții-montaj cu 2,5 la sută și respectiv 2 la sută.7. Realizarea unui beneficiu suplimentar de cel puțin 3 milioane lei.8. Prin traducerea în viață a programe- lor-angajament in cadrul inițiativei „Contul de economii al grupei sindicale" vom reduce consumurile normate cu 300 tone la ciment, cu 110 tone la metal, cu 160 MWh la energie electrică și cu 120 tone la combustibil convențional. De asemenea, vom recupera și reintroduce în circuitul productiv cel puțin 100 tone metal peste cantitatea planificată și vom recondiționa piese și subansamble în valoare de 2 milioane Iei peste plan.9. In vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă și viață ale personalului muncitor, vom da în folosință 88 de apartamente de serviciu, vom spori numărul abonaților la cantină cu 25 la sută, vom dezvolta gos- podăria-anexă, astfel încit să obținem 8 tone de carne și 14 tone de furaje peste plan. De asemenea, vom efectua 50 000 de ore de muncă patriotică, în scopul bunei gospodăriri a șantierelor și depozitelor de materiale și utilaje.Acționînd cu răspundere, în spirit revoluționar. ne angajăm să realizăm în cele mai bune condiții sarcinile de plan ce ne revin și angajamentele asumate în întrecere. să întîmpinăm cu rezultate superioare marile evenimente ale acestui an. a 45-a aniversare a zilei de 23 August si Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român.
CONSILIUL OAMENILOR MUNCII 
COMITETUL DE PARTID 
COMITETUL SINDICATULUI 
COMITETUL U.T.C.
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Tovarășului WOJCIECH JARUZELSKI
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone

Tovarășului MIECZYSLAW RAKOWSKI
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Poloneîn numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România și al nostru personal, vă exprimăm dumneavoastră, Comitetului Central ai Partidului Muncitoresc Unit Polonez, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Polone profundele noastre condoleanțe în legătură cu Încetarea' din viată a tovarășului Jozef Cyrankiewicz, fost președinte al Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Polone.Vă rugăm, totodată, să transmiteți familiei Îndoliate întreaga noastră compasiune. '

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DÂSCÂLESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Plenara Consiliului Uniunii Centrale 
a Cooperativelor Meșteșugăreștiîn Capitală a avut loc plenara Consiliului Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești, care a a- nalizat modul în care a fost îndeplinit planul pe anul trecut, precum și măsurile pentru înfăptuirea integrală a indicatorilor de plan pe anul 1989.într-o atmosferă entuziastă, parti-

cipanții la plenară au adresat o telegramă tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, in care, după ce raportează despre felul cum se acționează pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite, se spune, între altele :

TELEGRAMĂTovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a primit o telegramă din partea primului ministru al guvernului canadian prin care îi sînt transmise mulțumiri pentru felicitările adresate cu ocazia realegerii noului guvern canadian.în telegramă se exprimă satisfacția față de calitatea relațiilor dintre cele două țări și convingerea că acestea se vor intensifica și mai mult în anii viitori, în interesul popoarelor român și canadian.

TELEGRAME EXTERNE
Perpetuarea condițiilor inechitabile în transferul 

de tehnologie-puternic obstacol in calea progresului 
tarilor în curs de dezvoltare

Intervenția reprezentantului român la reuniunea U.N.C.T.A.D. 
de la Geneva

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste Româniaîmi face plăcere să vă confirm primirea mesajului dumneavoastră din 20 ianuarie 1989 prin care imi adresați calde felicitări și cele mai bune urări cu ocazia zilei mele de naștere.Folosesc acest prilej pentru a exprima sincere urări de prosperitate României, sub conducerea dumneavoastră.

CORAZON AQUINO
Președintele Republicii Filipine

Pornind de Ia rezultatele obținute, Consiliul UCECOM a examinat, In același timp, cu toată exigența, în spirit revoluționar, critic și autocritic, neajunsurile ce s-au mai manifestat în sfera noastră de activitate, stabilind măsuri concrete și eficiente pentru înlăturarea acestora, pentru înfăptuirea exemplară, ritmică și integrală, a planului pe anul 1983 și întregul cincinal 1986—1990.Vă asigurăm — se spune în telegramă — că vom face totul pentru a răspunde prin noi fapte de muncă grijii pe care o purtați sectorului nostru, că vom acționa cu abnegație și dăruire revoluționar:" pentru realizarea exemplară a sarcinilor ce ne revin, în diversificarea și îmbunătățirea calității producției destinate pieței interne și exportului, a prestărilor de servicii pentru populație, valorificarea pe scară tot mai largă a materialelor recuperabile și refolosibile și a resurselor locale, aplicarea neabătută a principiilor mecanismului economico-finan- ciar, al autogestiunil și autoconducerii, pentru a intimpina cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și cel de-al XIV-Iea Congres al Partidului Comunist Român cu noi și remarcabile împliniri.

Adunări pentru depunerea 
candidaturilor in vederea 

alegerii a doi deputați 
in Marea Adunare Națională

O dată cu construirea in fiecare an a unui mare număr de apartamente, in orașul siderurgiștilor Că- lan, la parterul noilor blocuri, s-au amenajat însemnate spații comerciale, s-au dat in folosință unități prestatoare de servicii pentru
populație. Suprafața spațiilor comerciale depășește în prezent 8 300 mp. în aceste zile se află gata pentru a fi date în folosință noi unități de desfacere. (Sabin Cerbu).

în conformitate cu Decretul Consiliului de Stat nr. 384 din 19 decembrie 1988, în circumscripțiile electorale nr. 35 Măgurele — municipiul București și nr. 6 Petroșani — județul Hunedoara, devenite vacante, vor avea loc, la data de 19 februarie 1989, alegeri parțiale pentru doi deputați în Marea Adunare Națională.Pe baza prevederilor Legii Electorale, sîmbătă, 28 ianuarie a.c., în cele două circumscripții electorale au avut loc adunările pentru propunerea candidaților Frontului Democrației și Unității Socialiste.

GENEVA 28 (Agerpres). — La Geneva se desfășoară lucrările celei de-a VÎI-a sesiuni a Comisiei U.N.C.T.A.D. pentru transferul de tehnologie. Sînt analizate tendințele în transferul de tehnologie către țările în curs de dezvoltare și în evoluția politicilor interne și a cooperării internaționale în domeniul progresului tehnic.Reprezentantul român a prezentat în cadrul dezbaterilor poziția țării noastre privind importanța progresului tehnic pentru dezvoltarea economico- socială a tuturor națiunilor, pentru eliminarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice internaționale. A fost relevată accentuarea tendinței de monopolizare a tehnologiei și folosirii progresului tehnic, de perpetuare a formelor și condițiilor inechitabile în transferul de tehnologie către țările în curs de dezvoltare și a practicilor de racolare de cadre calificate din aceste țări. S-a arătat

că tendința de scădere a transferului de tehnologie din țările dezvoltate către țările în curs de dezvoltare a afectat negativ posibilitățile de progres ale țărilor în curs de dezvoltare și a determinat o amplificare a decalajelor economice și tehnologice pe plan internațional.Reprezentantul român a subliniat, de asemenea, că eforturile proprii ale țărilor în curs de dezvoltare, care au un rol primordial în realizarea introducerii progresului științific și tehnologic in economiile lor, trebuie sprijinite prin intermediul unei ample colaborări internaționale, în cadrul căreia țările dezvoltate trebuie să contribuie Ia sporirea capacității de import de tehnologie a țărilor în curs de dezvoltare, să dea dovadă de voința politică necesară în vederea finalizării negocierilor privind codul internațional de conduită pentru transferul de tehnologie.

PRODUCȚIA FIZICĂ SI EXPORTUL
8 »sînt dintre Cele mai ușoare. în luna ianuarie ne vom face bine planul. Pentru lunile următoare avem unele greutăți în ceea ce privește asigurarea materiei prime. împreună cu centrala căutăm și sperăm să găsim cea mai bună soluție".Ce ne-a surprins în mod deosebit la „INTEX", pe lingă preocuparea pentru înnoirea produselor (circa 60 in perioada care a trecut din acest an), este că se acoriă o atenție deosebită creșterii gradului de valorificare a țesăturii. Așa se explică faptul că în prezent aici există un puternic sector de confecții care prelucrează țesătura din in. Cu alte cuvinte se dorește și s-a reușit schimbarea profilului de fabricație de la țesături la confecții din in. •— Este o necesitate — sublinia tovarășa Aurelia Scarlat, secretara comitetului de partid din întreprindere, în prezent avem planificată o inves-

(Urmare din pag. I)lungul anilor un bun prestigiu. Produsele executate în întreprindere sînt apreciate de beneficiarii interni și partenerii de peste hotare. Multe examene au fost trecute cu bine de colectivul nostru. Chiar și in momentele mai dificile am găsit resurse și le-am depășit. Trebuie să le depășim noi și pe acestea. Dar singuri nu putem, oricit ne-am zbate. Procesul tehnologic, execuția de utilaje chimice necesită cantități bine stabilite de țevi și table, de anumite dimensiuni și anumite calități. Or. noi nu avem nici tablele și nici țevile necesare în sortimentația cerută de graficele de execuție. Așa se face că avem mai multe produse începute și nefinalizate. Combinatul siderurgic din Galați avea la 31 decembrie 1983 o restanță de 4 616 tone tablă, iar întreprinderea de țevi Republica — un minus de 555 tone țeavă. Situația nu s-a schimbat între timp în bine. Acestea sint problemele cu care ne confruntăm, probleme care, dacă nu vor fi soluționate operativ, ne vor pune în situația să nu ne putem îndeplini planul.Despre ce fel de eficiență a eforturilor depuse pentru modernizarea unor fluxuri de fabricație, pentru înnoirea unor produse mai poate fi vorba dacă aceste produse nu pot fi executate ritmic, conform graficelor? Și aceasta din cauza unor furnizori care nu-și onorează contractele încheiate.Din păcate, aceeași situație am lntilnit-o și în alte întreprinderi ale Centralei industriale de utilaj chimic și alimentar București, incit ne punem întrebarea : oare cind vor înțelege furnizorii de tablă și țevi să-și ' nu

tiție nouă pentru creșterea sectorului de confecții. Termenul de punere in funcțiune este trimestrul IV a.c. Considerăm că spre aceste activități trebuie să ne canalizăm, în prezent, eforturile, iar cu sprijinul centralei de resort, al organelor județene de partid să reușim să punem în funcțiune la termenul planificat această investiție.Așadar. în prezent, pe agenda specialiștilor, a cadrelor de conducere, a consiliului oamenilor muncii de la „INTEX" Păulești stau trei lucruri deosebit de importante : asigurarea cu materii prime ritmic și în cantitățile necesare, dezvoltarea activității de creație și confecții și punerea în funcțiune a noii investiții, acțiuni prioritare care atragă în mod egal atenția factorilor de răspundere din Toate își au importanta lor. trebuie îndeplinite.
Sînt trei trebuie să tuturor unitate. Și toate

onoreze contractele efectiv si numai prin promisiuni ?
Un colectiv puternic 

la proba 
marilor răspunderiChiar dacă nu este o unitate foarte mare, ÎNTREPRINDEREA DE ȚESĂTURI „INTEX" PĂULEȘTI este bine cunoscută în țară și in străinătate. Produsele cu marca ,.INTEX“ sint rttult căutate și solicitate pe piața americană, canadiană, olandeză, italiană, in țări cu tradiție în execuția țesăturilor din in. Motivația ? Eleganța desenelor, coloristica variată, finețea lucrăturii, într-un cuvînt calitatea țesăturilor. Apare firesc în aceste condiții ca peste 80 la sută din producție să fie destinată exportului. Inginera Silvia Ionescu, directoarea unității, ne vorbește despre perspectivele activității. „Care — a ținut să ne precizeze interlocutoarea — nu

• ACȚIUNI • INIȚIATIVE • REZULTATEO NOUA INSTALAȚIE DE ÎNALTA PRODUCTIVITATE. Recent, la întreprinderea de utilaje pentru prelucrarea cauciucului din Băicoi — un adevărat mecanic-șef al unităților din cadrul Centralei cauciucului — au fost finalizate și livrate întreprinderii de anvelope „Victoria" Flo- rești noi părți componente pentru modernizarea liniilor de anvelope pentru turisme. Demn de subliniat este faptul că noile instalații asigură beneficiarului o calitate sporită în execuție, un înalt nivel al coeficientului de selecție și o productivitate cu circa 30 la sută sporită.
in prim plan — Moderniza

rea PRODUCȚIEI. La circa 1,7 miliarde se ridică sporul de producție realizat la Combinatul petrochimic Teleajen ca urmare a modernizării unor fluxuri tehnologice și instalații. în prezent au început lucrările de modernizare la alte obiective importante, cum ar fi : modernizarea blocului de ulei și a instalației de aditivi. punerea în funcțiune a instalației de dezasfaltare și a instalației de regenerare continuă a catalizatorului de la instalația R.C.

UN RECORD : în îndepărtata Australie, o sapă de foraj românească cu marca „1 Mai" Ploiești — utilizată experimental pe șantierul minier HUNTER VALLEY, — a forat aproximativ 7 500 ml într-un interval de timp de circa 250 de ore de funcționare cu o viteză medie de avansare de 72 m/h în condiții de sol diferite. Vestea a fost consemnată în raportul său de specialistul Ian Neill, reprezentant al firmei „BHP Utah Coal Limited". în literatura de specialitate nu s-a în prezent nicăieri cord.EXPORTUL PE RIE VA FI REALIZAT ÎN AVANS. Este angajamentul, bazat pe fapte, al oamenilor muncii de la uzina „Cablul românesc" din Ploiești, care în perioada care a trecut din acest an au livrat la export 275 tone de cabluri de diverse tipuri. Acest prim succes se datorează organizării unor formații, ateliere și linii specializate j pentru export, fapt ce va devansarea unor comenzi februarie.

înregistrat pinăun asemenea re-LUNA IANUA

conduce la din lunaîn unități prahovene, discuțiile avute cu oameni ai cadre de conducere, activiști de partid au relevat

11.30 Lumea copiilor (color)
12.25 Sub tricolor, la datorie ! (color)
12.40 Viața’satului (color)
13,00 Telex
13,05 Album duminical (color)
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19.25 Cîntarea României (color) o Oma

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

20.30 Film artistic (color). „Din prea 
multă dragoste".

21.40 Feerie pe gheață (color)
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

LUNI, 30 IANUARIE 1983

19,00 Telejurnal
19.25 Să ne trăiți cit țara, iubit condu

cător (color)
19,40 Clasa muncitoare — clasa condu

cătoare a societății noastre. Docu
mentar (color)

21,00 Știința pentru toți (color) 0 Fe
nomene naturale ale planetei. Epi
sodul 1

20.25 Industria — programe prioritare
20,45 Tezaur folcloric în concert (color)
21,15 India — documentar (color)
21,35 Din lumea capitalului. Documen

tar (color)
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Sondajul efectuat muncii, specialiști și că numeroase întreprinderi și-au îndeplinit sarcinile de plan pe perioada care a trecut din acest an. în mod deosebit se cuvin subliniate eforturile minerilor de la Filipeștii de Pădure, ale petroliștilor de la Schela Bol- dești-Scăieni. ale producătorilor de pompe din Sinaia, de mobilă din Mi- zil. care nu numai că și-au îndeplinit sarcinile de plan, ci chiar le-au depășit. Totodată, trebuie subliniat și faptul că într-o serie de unități munca trebuie mai bine organizată pentru depășirea anumitor dificultăți. O răspundere au centralele industriale coordonatoare, ministerele de resort, care au datoria să intervină operativ pentru asigurarea tuturor condițiilor necesare realizării planului. Numai așa este posibil ca unitățile industriale din județul Prahova să-și îndeplinească sarcinile planificate, să contribuie cit mai mult la creșterea producției industriale a țării, la sporirea exportului.
Pentru recolte mari, semințe bune!
(Urmare din pag. I)de județe nu au asigurată încă să- mînța de cartof, sau dacă ea există, nu în toate cazurile corespunde calitativ. Dincolo însă de aceste aspecte de ordin calitativ, problema problemelor o reprezintă acum asigurarea cantitativă a seminței de cartof, spre a se înlătura cu desăvârșire situații de genul celor cu care se confruntă unitățile agricole din județul Ialomița, care dispun la această dată doar de 60 la sută din sămînța de cartof necesară pentru producția acestuia an. în timp ce în județul Călărași cantitățile de sămință de cartof abia reprezintă 40 la sută din necesar. Asemenea stări de lucruri trebuie să oblige factorii direct răspunzători la măsuri practice ferme pentru înlăturarea imediat a cauzelor care au determinat neajunsurile existente, astfel îneît. In cel mai scurt timp, toate unitățile agricole să dispună de cantitățile de semințe în conformitate cu structura culturilor planificată pe acest an.între acțiunile de care depinde direct asigurarea cu semințe în fiecare unitate agricolă, urgentarea transferului de semințe se înscrie ca fiind cea mai presantă. în mod normal această acțiune ar trebui să se afle acum în plină desfășurare, ți- nînd seama de faptul că în cadrul ei urmează să se facă diferite schimburi de semințe între județe în cantități de ordinul zecilor de mii de tone. în realitate, acțiunea abia a fost declanșată și aceasta datorită mai ales faptului că la nivelul organismelor din cadrul Ministerului Agriculturii s-a intirziat mult cu stabilirea concretă a modului in care urmează să se realizeze schimbul de semințe între județe. Nu probabil, ci în mod sigur au existat în acest an unele cauze care au determinat această intirziere, între acestea situîndu-se și aceea legată de clarificarea unor probleme ce țineau de însușirile calitative ale unor hibrizi de porumb, in special, sau a unor cantități de semințe de soia asupra cărora plana o anumită incertitudine. Acum însă, cind lucrurile s-au clari-

ficat șl se știe exact pe ce se poate sconta, este absolut necesar ca repartițiile de semințe să fie în cel mai scurt timp transmise județelor, pentru ca acestea să treacă imediat la realizarea schimbului de semințe, schimb care, așa după cum bine este știut, din cauze mai ales obiective, nu se poate desfășura chiar atît de rapid, cum ar dori organele agricole.O problemă care trebuie să stea în atenția organelor agricole județene este aceea a preluării semințelor de către unitățile agricole. Este inutil să mai spunem că pentru a putea ieși la semănat, trebuie. înainte de toate, să ai sămința asigurată. în cele mai multe locuri, preluarea semințelor de către unități încă nu a început și aceasta și datorită cauzelor la care ne-am referit, dar și din motive ce țin de o anumită raționalizare a transporturilor. Dacă din acest punct de vedere, al preluării semințelor, acțiunea abia se impune a fi intensificată. în sensul de a se asigura pentru fiecare unitate agricolă canti- . tăți de semințe care să le permită încărcarea la capacitate a camioanelor sau remorcilor, obligatoriu este ca ele să aibă o certitudine deplină cu privire la cantitățile de semințe aflate de acum pentru păstrare in magaziile proprii, spre a se evita cu desăvîrșire folosirea oricăror cantități ce nu corespund normelor calitative in vigoare. Este o problemă de natură organizatorică, ce cade în sarcina organelor agricole județene. datoare să verifice calitatea semințelor aflate în magaziile unităților agricole, condițiile în care sînt păstrate acestea, și, totodată, să a- dopte măsurile care se impun pentru preluarea semințelor de către unitățile agricole.Activitatea In agricultură trebuie să se intensifice cu fiecare zi ce ne apropie de declanșarea campaniei de primăvară. Dincolo de rezolvarea cu operativitate a tuturor aspectelor ce țin de buna pregătire a acestei campanii. acțiune ce trebuie să se afle permanent în atenția organelor și organizațiilor de partid de la sate, a conducerilor de unități agricole, pen-

tru respectarea întocmai a planului de culturi. în structura de soiuri și hibrizi stabilite, și însămînțarea lor în limitele perioadelor optime stabilite. este necesar să se acționeze cu fermitate pentru asigurarea tuturor semințelor în conformitate cu programul aprobat. Este o cerință care trebuie să se afle acum în centrul preocupărilor tuturor factorilor de răspundere din agricultură, a organelor locale de partid și de stat, a comitetelor județene de partid. în- trucît de rezolvarea ei corespunzătoare depinde în mod hotărîtor realizarea producțiilor sporite prevăzute pentru acest an.
i n a

• Cu poporul, pentru popor 1 — 17,30; 
19,30, Miracolul — 9; 11; 13; 15 : PA
TRIA (11 86 25)
• București — file de epopee : SCALA 
(11 03 72) — 17; 19
• în fiecare zi ml-e dor de tine : 
SCALA — 9; 11; 13; 15, TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• „Expediția" : LUMINA (14 74 16) —
9; 11; 13; 15; 17; 19, FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 17 19
• Rămășagul — 9 ; Program de de
sene animate — 11; 13; Cantemir — 
15; 17; 19 : DOINA (16 35 38) >
• Pădurea de fagi : FERENTARI 
(80 49 85) — 14,30; 16,45; 19
e „Rug și flacără" : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 „Mihal Viteazul": GRIVIȚA (17 08 58)
— 9; 13; 17
0 Muzica e viața mea : COTROCENI 
(81 68 88) — 15; 17; 19
0 Chirița in Iași : PACEA (71- 30 85) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19, COSMOS (27 54 95)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Păsările călătoare : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
0 Sora 13 : BUCUREȘTI (15 61 54) —
9; 11,30; 14; 16,30; 19, GLORIA (47 46 75)
— 8,45; 10,45; 12,45; 15; 17,15; 19,15,
AURORA (35 04 66) — 8,30; 10,30; 12,45; 
17,15; 19,30, FLAMURA (85 77 12) — 8,30; 
10,30; 12,45; 15; 17,15; 19,30

In circumscripția electorală nr. 35 Măgurele — municipiul București a fost propus candidat tovarășul general-maior Gușă Ștefan, membru al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, prim-adjunct al ministrului Apărării Naționale, șef al Marelui Stat Major, iar în circumscripția electorală nr. 6 Petroșani — județul Hunedoara, tovarășul Catargiu Irimie, membru al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, ministrul minelor.Participanții la adunări au susținut și aprobat în unanimitate candidaturile propuse.
TULCEA : împăduririîn zonele cu terenuri degradate din județul Tulcea au fost declanșate în aceste zile ample acțiuni de împăduriri. Sînt vizate, îndeosebi, terenurile în care procesul e- rozional este mai accentuat, precum cele din Dorobanțu — Fîntîna Oii, Munții Măcinului, Cerna, Ciucurova. Ostrov — Dăeni. Pentru valorificarea terenurilor degradate, în primăvara acestui an se vor deschide noi șantiere de împăduriri, cum sînt cele de la Zebil, pe 107 hectare și de la Nicolae Bălcescu, pe 170 hectare. (Adrian Vasile).

LISTA OFICIALA
a libretelor de economii pentru turism ieșite cîștigătoare Ia tragerea Ia sorti pentru trimestrul IV 1988Nr. crt. Nr. libretului de economii Cîștigurlle obținute (in ordinea valorii) Valoarea ciștigului1. 411-102-329 U.R.S.S. 7 0002. 461-208-2245 7 0003. 419-201-226 7 0004. 461-201-425 7 0005. 462-220-6 7 0006. 462-207-866 7G007. 411-203-79 7 0008. 434-295-51 7 0009. 402-206-69 U.R.S.S. 6 00010. 409-1-743 6 00011. 418-1-202 6 00012. 424-398-85 6 00013. 406-204-65 6 00014. 443-207-118 6 00015. 405-117-76 6 00016. 461-205-1962 6 00017. 434-103-2511 6 00018. 459-1-6479 6 00019. 415-1-1836 6 00020. 432-1-877 6 00021. 433-201-402 • 6 00022. 417-1-1138 6 00023. 427-1-1689 6 00024. 436-202-415 6 00025. 452-1-1709 6 00026. 460-201-725 6 00027. 462-210-607 6 00028. 459-1-4639 6 00029. 460-208-276 6 00030. 436-1-243 6 000TOTAL : 30 excursii în valoare totală de lei 188 000Cîștigătorii au obligația să se prezinte în cel mult 30 de zile de la data tragerii la sorti la sucursalele și filialele C.E.C. pentru a li se elibera adeverința necesară îndeplinirii for

malităților în legătură cu efectuarea excursiei.în cazul neprezentării în termen sau al neefectuării excursiei, cîștigu- rile se plătesc în numerar.
vremea

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru in
tervalul 29 ianuarie, ora 20 — 1 februa
rie, ora 20. In țară : vremea se va men
ține caldă pentru această perioadă. Sînt 
posibile precipitații locale cu caracter 
mixt în nordul extrem al țării, și cu to-

tul Izolate în rest. Temperaturile maxi
me vor fl cuprinse ziua Intre minus 2 
și 8 grade, mal ridicate în sud-est, iar 
cele minime, noaptea, între minus 6 și 
plus 3 grade, mai scăzute In depresiu
nile Intramontane. Dimineața șl seara, 
în zonele joase, se va semnala ceață șl 
izolat polei. în București : vremea se 
va menține caldă pentru această peri
oadă. Temperatura aerului va urca ziua 
pînă la 8—10 grade, și va cobori noap
tea pînă la zero — minus 4 grade. Di
mineața și seara sînt condiții de ceață.

Măsuri vizînd reducerea cheltuielilor militare 
și a forțelor armateSOFIA 28 (Agerpres). — La Sofia a avut loc o ședință comună a Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri ale R. P. Bulgaria în cadrul căreia s-a hotărît reducerea cheltuielilor militare ale tării pe anul 1939 și a forțelor armate — transmite agenția B.T.A.S-au hotărît reducerea cheltuielilor militare pe anul în curs cu 12 la sută, precum și reducerea pînă la finele anului 1990 a forțelor armate cu 10 000 de militari. 200 de tancuri, 200 de sisteme de artilerie. 20 de avioane și 5 nave.PRAGA 28 (Agerpres). — Pe baza hotărîrii Consiliului Apărării al R. S. Cehoslovace. în cadrul armatei cehoslovace vor fi înfăptuite măsuri

organizatorice în vederea întăririi caracterului el defensiv și reducerii numerice a forțe’or armate și armamentelor — i.iformează agenția C.T.K. Astfel, cheltuielile planificate pentru apărarea statului vor fi reduse cu 15 la sută, iar efectivele forțelor armate — cu 12 000 de oameni (urmînd a spori cu 20 000 de oameni efectivele unităților militare de construcții), din dotarea armatei se vor exclude și lichida treptat 850 de tancuri. 165 transportoare blindate și 51 avioane de luptă, trei divizii vor fi reorganizate în unități administrative (tehnica și armamentele aferente fiind conservate). Se va reduce cu 50 la sută numărul aplicațiilor la nivelul diviziilor și regimentelor.
Preocupări ale noii administrații americaneWASHINGTON 28 (Agerpres). — In prima sa conferință de presă organizată după instalarea la Casa Albă, președintele S.U.A., George Bush, a declarat că administrația americană este preocupată in prezent de problema reducerii deficitului bugetar, s-a pronunțat în favoarea adoptării de măsuri pentru asigurarea egalității în drepturi a populației de culoare din Statele Unite și a promis să desfășoare o luptă susținută împotriva narcomaniei.Pe de altă parte, el a spus că ad

ministrația sa are nevoie de un anumit timp pentru a face o evaluare proprie a situației la convorbirile cu privire la reducerea armamentelor strategice și clasice; a relațiilor so- vieto-americane, precum și a situației' din America Centrală, Orientul Mijlociu și a problemei datoriilor externe ale țărilor în curs de dezvoltare. In legătură cu acest ultim aspect, el a afirmat că Statelor Unite le revin o „responsabilitate" — informează Buletinul de știri al Casei Albe.
GENȚIILE DE PRESA

e scurt
SESIUNE. La Roma s-au încheiat lucrările sesiunii anuale a Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă (I.F.A.D.) — organism al F.A.O. — la care au participat reprezentanți a 143 de state membre. între altele, a fost adoptat programul de activitate pe anul 1989. I.F.A.D. sprijină direct dezvoltarea agriculturii din țările în curs de dezvoltare, acordînd prioritate celor din zona subsaha- riană. Din 1977, cind a fost creat, fondul a finanțat 243 de proiecte de dezvoltare agricolă din 91 de țări în curs de dezvoltare.CONVORBIRI. La New s-au încheiat convorbirile primul-ministru al Indiei, Gandhi, și Nguyen Van Linh, secretar general al C C. al P.C. din Vietnam, care a efectuat o vizită oficială în India. Au fost discutate probleme ale relațiilor bilaterale și aspecte ale situației din regiune.

Delhl dintreRajiv

ÎNTREVEDERI. Regele Spaniei, Juan Carlos, l-a primit pe Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, care a efectuat o vizită oficială la Madrid. Yasser Arafat a conferit, de asemenea. cu președintele guvernului spâniol, Felipe Gonzalez, cu Francisco Fernandez Ordonez, 'ministrul de externe al Spaniei, precum și cu miniștrii de externe al Franței. Roland Dumas, și al Greciei. Ka- rolos Papoulias. A fost i rolul pe care îl poate juca comună în convocarea unei rințe internaționale de pace blema Orientului Mijlociu.
analizat i Piața i confe- în pro-IRA-

• Apașii : VICTORIA (16 28 79) — 9
11; 13; 15; 17; 19
• Călătorie peste mări : 
(65 49 45) — 9; 12,15; 15,30
LODIA (11 13 49) — 9: 12:
• r‘~-------------------------

EXCELSIOR 
I; 18,45, ME- 

turn, ții i<j •mj — v; iz; 15; 18
Uită, dacă poți!: BUZEȘTI (50 43 58) 
15: 17; 19
Moment glorios : DACIA (50 35 94)
9; 11; 13; 15; 17; 19
Sonata Kreutzer : VOLGA (79 71 26) 
9; 12; 15; 18, MIORIȚA (14 27 14) — 
12; 15; 18
Sentința suspendată : POPULAR 

(35 15 17) — 15; 17; 19

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala
mare) : A douăsprezecea noapte — 
10 ; Hagi Tudose — 18 ; (sala Amfi
teatru) : Un anotimp fără nume — 
10 ; Cineva te iubește — 18 ; (sala
Atelier) : Autograf — 10 ; Fata din 
Andros — 14 ; Faleza — 18,30
O Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Orchestra 
de cameră „Virtuozii din București". 
Dirijor : Horia Andreescu. Solist : 
Dan Grigore — 11 ; Seară de sonate. 
Radu Ungureanu — vioară, Mihai Un- 
gureanu — pian. Program : Beetho
ven, Schubert, Brahms — 18
• Opera Română (13 18 57) : Micul 
coșar — 11 ; Precauțiuni inutile — 18 
0 Teatrul de operetă (13 63 48) : Po
vestea soldățelului de plumb — 10,30; 
Contesa Maritza — 18

0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Privind în jur cu ochi fără lumină — 
18 ; (sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : 
Clinele grădinarului — 10,30 ; cintec 
despre mine Însumi — 18
0 Teatrul Mic (14 70 81) : „Respirări" 
cu Nichita Stănescu. Recital extraor
dinar Leopoldina Bălănuță — 10,30 ; 
Astă-seară stau acasă — 18,30
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Goethe mi-a spus — 11 ; Anonimul 
venețian — 19
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : Pe- 
țitoarea — 10 ; Acești nebuni fățarnici 
— 18
0 Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) ; Scapino — 10 ; Ultimul bal
— 18 ; (sala Studio) : Idioata — 10,38; 
Dansul morțli — 18,30
0 Teatrul Giuleștl (14 72 34, sala 
Majestic) : Solness, constructorul — 
11 ; Milionarul sărac — 18 ; (foaier) : 
Pasărea măiastră — Marla Tănase — 
18,30 ; (sala Giuleștl, 18 04 85) : Co- 
coșelul neascultător — 11 ; Discuție 
fără martori — 18
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(15 56 78, sala Savoy) : Belmondo ai 
II-lea — 18 ; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Cavalerul risulul — 18
0 Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Micuța Dorothy
— 15 : CIntă, ciocirlie — 18
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
David Conperfield — 10,30
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) ; Aventuri cu Scufița Roșie
— 11 : (sala Cosmonauțllor, 11 12 04) : 
Tigrlșorul Petre — 11,30
0 Circul București (10 41 95) : Stelele 
circului — 10 ; 15,30 ; 18,30

VICEPRIM-MINISTRUL ____KULUI, Tariq Aziz, s-a întîlnit cu Jan Eliasson, reprezentantul personal al secretarului general al O.N.U. pentru continuarea tratativelor dintre Iran și Irak, aflat la Bagdad. în timpul întilnirii au fost discutate modalitățile de consolidare a încetării focului între Iran și Irak și aplicarea Rezoluției 598 a Consiliului de Securitate. Anterior. Jan Eliasson a conferit, la Basra, cu reprezentanți ai Grupului de observatori militari ai Națiunilor Unite pentru Iran și Irak (UNIIMOG). cu care a abordat probleme legate de aplicarea măsurilor privind încetarea focului între Iran și Irak.GUVERNUL OLANDEI a hotărît să pună în libertate pentru a fi exilați pe ultimii doi criminali naziști aflați în închisoarea Breda de la sfîrșitul celui de-al doilea război mondial. Este vorba de doi foști lideri naziști, Franz Fischer și Ferdinand aus der Feuten, condamnați inițial la pedeapsa capitală și apoi la închisoare pe viață ca urmare a organizării de crime de război împotriva poporului olandez și a deportării unor evrei spre lagărele de concentrare. Decizia guvernului olandez de grațiere a acestora a fost primită cu indignare si proteste de membri ai mișcării olandeze de rezistență.DISTRUGĂTORUL american „Spruance" s-a scufundat in timpul unor manevre desfășurate în apropierea insulei Andros (arhipelagul Bahamas), situată la circa 300 ki-

lometri la est de Florida. Echipajul a fost salvat. A fost formată o comisie pentru cercetarea cauzelor accidentului. „Spruance" face parte dintr-o clasă de nave tare moderne, prevăzute la cu arme nucleare și rachete. mili- bord
CI-CONSILIUL NAȚIONAL PRIOT a analizat și aprobat un document cuprinzind propunerile părții greco-cipriote la viitoarea rundă a negocierilor intercomuni- tare. Propunerile vor fi înaintate luni de președintele Ghiorghios Vassiliou în cadrul întilnirii pe care o va avea cu liderul părții turco-cipriote, Rauf Denktaș, prezența reprezentantului al secretarului general al în Cipru, Oscar Camillon. în special O.N.U.angoiezDECLARAȚIE. Ministrul al apărării naționale, Pedro Maria Tonha, a declarat că autoritățile sud-africane continuă să acorde a- sistență materială formațiunilor U.N.I.T.A. care desfășoară activități împotriva guvernului angolez. Aceasta reprezintă o încălcare a prevederilor acordurilor semnate la New York de către Angola, Cuba și Africa de Sud, în decembrie anul trecut.POLUARE. Luînd cuvîntul. la Dakar, în cadrul reuniunii internaționale consacrate luptei împotriva poluării cu deșeuri toxice, șeful statului senegalez. Abdou Diouf, a subliniat necesitatea ca statele africane să dispună de o tehnologie adecvată pentru a trata și reduce substanțele periculoase pe care le produc. El a arătat că lupta împotriva poluării mediului marin și terestru reprezintă astăzi o sarcină generală, relevînd imperativul conlucrării largi a țărilor africane cu state de pe alte continente.PROPUNERE. La cererea guvernului libanez, secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a propus Consiliului de Securitate extinderea mandatului U.N.I.F.I.L. (forța O.N.U. de menținere a păcii în Liban) pentru o nouă perioadă de șaSe luni. Perez de Cuellar a declarat că situația în sudul Libanului este dificilă și încordată.CERCETAREA SPAȚIULUI COSMIC. Federația astronautică internațională a dat publicității un raport anual din care rezultă că 1988 a fost, în ansamblu, un an pentru cercetarea spațiului terestru. Printre succesele nauticii mondiale sînt citateterea duratei șederii unor oameni în Cosmos la bordul complexului orbital sovietic „Mir", reluarea programului zborurilor navetei spațiale americane, lansarea unui vehicul cu sistemul lansarea de tipulde sateliți comerciali pe orbite cir- cumterestre. Raportul evidențiază, de asemenea, dezvoltarea cooperării internaționale în cercetarea și folosirea spațiului cosmic în scopuri pașnice.

reușit extra- astro- creș-
întrebuințări multiple din „Energhia" — „Buran", de rachete vest-europene „Ariane" pentru plasarea
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I
I
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PREȘEDINTELE NICOLAJJEAUȘESOI-STRĂLUCIT OM POLITIC,
PRESTIGIOASĂ PERSONALITATEA LUMII CONTEMPORANE

— Comentarii si
9

Idei izvorite din gindirea politică a președintelui Nicolae Ceaușescu 
privind imperativele apărării cauzei păcii în lume, soluționării probleme
lor care confruntă omenirea zilelor noastre — cu precădere problema
tica dezarmării, în primul rînd a dezarmării nucleare -. promovării con
lucrării intre state pe baze echitabile sint reflectate în ample comentarii 
și articole publicate în presa de peste hotare.

Ziare și reviste din diferite țări reliefează, totodată, realizările po
porului român în construcția socialistă, cu deosebire marile înfăptuiri 
din perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al P.C.R.

Devotament nemărginit în slujba 
aspirațiilor propriului popor

aprecieri ale mijloacelor de informare de peste hotare -

Ziarul „NODON SINMUN", organ al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, a publicat un articol consacrat personalității și activității președintelui României, relevind : In fruntea partidului și statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu conduce poporul român spre progres și civilizație, pe calea dezvoltării independente. România dezvoltă relații cu alte țări pe baza principiilor deplinei egalități în drepturi, independenței naționale. suveranității și neamestecului in treburile interne. Sub conducerea Partidului Comunist Român, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, eminentul său conducător, poporul român înregistrează continuu succese în eforturile pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate.Poporul român — se evidențiază In continuare — depune eforturi pentru modernizarea economiei naționale pe baza ultimelor cuceriri ale științei și tehnicii. în ritmuri mereu mai rapide, sînt traduse in viață obiectivele celui de-al 8-lea plan cincinal adoptat de Congresul al XIII-lea al P.C.R.Evidențiind că prestigiul international al României socialiste sporește zi de zi, ziarul arată că toate realizările obținute sint strins legate de conducerea înțeleaptă a destinelor țării de către tovarășul Nicolae Ceaușescu. care se bucură de adeziunea și respectul profund ale comuniștilor, ale întregului popor.Președintele Nicolae Ceaușescu este un prieten apropiat al poporului coreean, acționind pentru dezvoltarea prieteniei dintre R.P.D. Coreeană și România — relevă „No- don Sinmun“. Poporul coreean dorește sincer poporului român succese tot mai mari în activitatea sa pentru a intîmpina cu noi realizări in muncă cea de-a 45-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și an- tiimperialistă și cel de-al XIV-lea Congres al partidului.Un articol omagial a publicat și ziarul „MINGIU CIOSON“, din R.P.D. Coreeană.
Politica externă a României socialiste, vizind statornicirea in întreaga lume a unui sistem durabil de relații noi, de pace, securitate și colaborare, poartă amprenta gîn- dirii novatoare, străbătută de un puternic și autentic umanism, a președintelui Nicolae Ceaușescu. se evidențiază in articolul „Președintele Nicolae Ceaușescu — promotor neobosit al cauzei păcii". publicat de ziarul „24 SAAT“ din Turcia.O analiză atentă a declarațiilor, Interviurilor și luărilor de poziție ale acestei personalități de talie mondială relevă faptul că președintele României a fost primul om de stat care a elaborat cu acuratețe un scenariu al consecințelor ce ar decurge din refuzul angajării de negocieri serioase și oneste pentru înfăptuirea dezarmării, în primul rînd nucleare, din continuarea politicii de forță, în special a politicii de ignorare a suveranității altor națiuni și de amestec în treburile interne ale altor popoare, care periclitează pacea globală — subliniază cotidianul turc. Președintele României a susținut întotdeauna cu fermitate că dezarmarea și destinderea sînt probleme vitale ce interesează întreaga omenire, pentru a nu fi lăsate numai în seama marilor puteri, și că țările mici și mijlocii trebuie să-și aducă propria contribuție in aceste domenii, deoarece ele sînt afectate în cel mai înalt grad de cursa înarmărilor.Fără nici o îndoială, neobosita și consistenta activitate a președintelui Nicolae Ceaușescu în favoarea păcii a vitalizat și vitalizează în mare măsură conștiința antirăzboinică a popoarelor. Prin glasul prestigios al președintelui ei, România a adus și continuă să aducă contribuții esențiale la abordarea problemei fundamentale și stringente a dezarmării, in primul rînd a dezarmării nucleare.Datorită activității și inițiativelor sale curajoase pentru asigurarea dreptului fundamental al oamenilor la viață — se arată in încheiere — președintele Nicolae Ceaușescu s-a impus în conștiința opiniei publice internaționale nu numai ca o personalitate politică proeminentă, care

Profund realism, înaltă responsabilitate 
pentru soarta păciiSăptăminalul „NEW VOICE", editat la Londra, a publicat articolul „Nicolae Ceaușescu : Om de stat și luptător pentru destindere, dezarmare și pace“, în care subliniază: Președintele Nicolae Ceaușescu este iubit în țara sa, respectat și apreciat într-o mare parte a lumii, în mod deosebit pentru contribuția sa neobosită la instaurarea păcii și pentru afirmarea statornică a necesității unei noi ordini economice internaționale, care să elimine pentru 

și-a asumat o responsabilitate nemijlocită pentru cauza păcii, ci, mai presus de toate, ca un mare om de stat, care, prin gindirea și acțiunea sa. slujește cu profund devotament atît interesele supreme ale poporului român, cît și interesele de dezvoltare liberă, independentă ale tuturor popoarelor. Tocmai de aceea, eforturile sale neobosite pentru mobilizarea opiniei publice, a maselor largi populare, a tuturor forțelor iubitoare de pace la lupta pentru dezarmare și pace se bucură de o amplă audiență internațională.Revista „AL ALAM AL ARABI" din Liban a dedicat sărbătoririi zilei de naștere și îndelungatei activități revoluționare ale președintelui Nicolae Ceaușescu un grupaj de articole ce elogiază „pozițiile nobile, care merită respect și admirație, ale eminentului conducător căruia i-a dat naștere națiunea română pentru a o conduce pe drumul drept al libertății, demnității, securității, stabilității, prosperității, suveranității și, in final, al marii victorii**.Activitatea revoluționară a președintelui Nicolae Ceaușescu pusă în slujba libertății, suveranității și independenței naționale ale poporului român constituie o epopee nepieritoare și un exemplu de dăruire și abnegație pentru împlinirea acestei cauze — se arată într-unul dintre articole, intitulat „Lupta neobosită pentru dreptate și libertate a marelui conducător Nicolae Ceaușescu". Sintagma de o largă circulație internă și internațională România—Ceaușescu exprimă o realitate cu valoare de simbol, reflectînd însăși esența acestei epoci românești de o creativitate istorică fără precedent, în care aspirațiile de progres ale poporului și virtuțile * exponențiale ale omului ales să-i conducă fapta și destinele formează o unitate indisolubilă.Gînditor vizionar și înflăcărat tribun al maselor populare, promotor neobosit al ideilor noi și prezență permanent dinamizatoare în toate sferele vieții sociale, președintele Nicolae Ceaușescu oferă exemplul unei devoțiuni nemărginite față de idealurile și interesele vitale ale poporului din rîndurile căruia s-a ridicat.Configurînd dezvoltarea economico- socială a României pînă în perspectiva celui de-al treilea mileniu ca un proces continuu ce cuprin'de toate componentele vieții materiale și spirituale ale societății în ansamblul unității lor structurale, președintele Nicolae Ceaușescu a argumentat că prioritatea priorităților și principiul strategic general constau în asigurarea unei puternice dezvoltări a forțelor de producție și în amplasarea echilibrată a acestora pe întreg teritoriul țârii.Transpunerea în fapt a acestui program strategic a făcut ca, intr-o perioadă relativ scurtă, România să se transforme dintr-o țară slab dezvoltată, cu o economie predominant agrară, într-o țară industrial-agrară, a cărei modernă și puternică industrie a ajuns să realizeze o producție de 128 ori mai mare față de nivelul din 1945, și a cărei agricultură, aflată, de asemenea, în plină modernizare, să producă de peste 9 ori mai mult comparativ cu același an de referință. Progrese impresionante au fost obținute, totodată, în domeniile științei, învățămîntului și culturii, în dezvoltarea multilaterală a tuturor județelor și localităților. în asigurarea unor condiții de muncă și de viață egale pentru toți cetățenii țării, fără deosebire de naționalitate.Sînt realități ce ilustrează dimensiunile cu adevărat grandioase ale acestei epoci în plină desfășurare, in care creativitatea istorică a românilor și-a găsit, mai mult ca oricînd, un larg și generos cîmp de manifestare — evidențiază publicația.Angajat cu toate forțele pe calea noului său destin, poporul român vede în prietenia, înțelegerea și cooperarea cu alte popoare una din coordonatele fundamentale ale responsabilității pentru propria-i devenire, precum și pentru viitorul lumii în care vrea să trăiască în pace și demnitate. Cu deosebire în ultimii 24 de ani. România, președintele Nicolae Ceaușescu și-au cîștigat o largă prețuire și un bine meritat prestigiu pe toate meridianele planetei prin participarea activă, principială și constructivă la eforturile de soluționare a marilor și complexelor probleme aflate la ordinea zilei, de edificare a unei lumi mai bune și mai drepte, fără arme și fără războaie. Prin vibrantul său mesaj umanist, prin acțiunile și inițiativele constructive ale președintelui său, România se situează ferm în rîndul celor mai înaintate forțe ale umanității, ca țară a păcii, înțelegerii și colaborării între toate statele și națiunile lumii — relevă revista libaneză.
totdeauna sărăcia, ignoranța, analfabetismul și bolile in întreaga lume.Revista pune în evidență justețea punctului de vedere al președintelui României referitor la faptul că în- tr-un război nuclear nu pot exista învingători și că actualele cheltuieli nesăbuite și lipsite de sens din domeniul militar nu numai că au generat focare de conflict și tensiune, dar pot deveni o povară chiar și pentru cele mai bogate și mai dezvoltate țări. . .

întotdeauna rațional șl vizionar, președintele Nicolae Ceaușescu a arătat, cu insistență că războiul și pacea nu pot fi niciodată separate de relații economice juste — subliniază „New Voice1*. A demonstrat cu o logică de netăgăduit faptul că politica de exploatare și oprimare a națiunilor mai slabe este destinată pieirii, a contribuit la eliminarea complexului de inferioritate al națiunilor mici și mijlocii, reamintin- du-le că ele, de asemenea, au datoria și chiar forța morală de a influența destinul lumii.De asemenea, în România constituția este respectată nu numai în teorie, ci și în practică, de cea mai mare importanță fiind faptul că ea este sprijinită de măsuri concrete. Dreptul la muncă, dreptul de a avea o locuință și un mediu înconjurător sănătos, dreptul la educație primară și superioară, la ocrotirea sănătății, dreptul de a beneficia de asigurare materială la bătrînețe, dreptul de ocrotire a mamei și copilului, la ajutor de boală sînt drepturi fundamentale ale fiecărui cetățean român, indiferent de rasă, sex, religie sau convingeri politice.„Epoca Nicolae Ceaușescu** se constituie ca perioada cea mai rodnică în dezvoltarea economică și socială a României. Intr-un timp relativ scurt, s-au consolidat cuceririle revoluției din august 1944 și s-au pus bazele societății socialiste multilateral dezvoltate.în „Epoca Nicolae Ceaușescu", România, cîndva una dintre cele mai sărace și mai înapoiate țări europene, cu o economie predominant agrară, s-a transformat într-o țară socialistă puternic industrializată, cu o democrație socialistă asigurînd un nivel de viață ridicat pentru toți locuitorii săi — scrie în încheiere revista „New Voice".
• „Epoca Nicolae Ceaușescu”—epoca celor mai de seamă 

realizări ale poporului român în toate domeniile 
construcției economice și sociale

• 0 politică umanistă, ce asigură drepturi egale pentru 
toți cetățenii

• Concept unitar privind lichidarea subdezvoltării și făurirea 
unei noi ordini economice internaționale

mmEste știut, din istorie, că prestigiul unei țări nu este strict legat de dimensiunile sale geografice, economice și militare : el se clădește și se impune prin contribuția reală pe care fiecare stat o aduce la apărarea valorilor civilizației. Din acest punct de vedere, o țară care se bucură de un bine meritat prestigiu pe plan internațional este România, iar un nume care s-a impus prin contribuțiile de excepție aduse la soluționarea complexelor probleme mondiale este cel al președintelui ei, Nicolae Ceaușescu — subliniază ziarul „EL SOL DE MEXICO", într-un articol în care scoate în relief poziția constructivă a șefului statului român față de problemele majore ale vieții internaționale.Pledînd de mai mult timp în favoarea unor înnoiri radicale in viata internațională — arată cotidianul mexican — președintele Nicolae Ceaușescu se pronunță cu hotărîre pentru eradicarea subdezvoltării. plagă cronică a lumii contemporane. și instaurarea unei noi ordini economice internaționale, bazată pe egalitate, pentru democratizarea relațiilor dintre state, astfel incit să se asigure fiecărui popor posibilitatea reală de a-și decide singur destinele, în vederea realizării progresului social și echității.în concepția României, factorul dinamizator al înnoirilor în relațiile internaționale sînt popoarele înseși, făuritoare ale istoriei. Bazindu-se pe experiența sa. România consideră că nici un sprijin din afară nu se poate substitui efortului propriu și. în consecință. acordă prioritate mobilizării factorilor interni.Potrivit concepției președintelui Nicolae Ceaușescu — se evidențiază, în continuare, în articol —. efortul țărilor in curs de dezvoltare trebuie încurajat și susținut prin acțiuni eficiente și riguroase de către țările dezvoltate, cele care vreme îndelungată și-au ridicat nivelul economic prin exploatarea altor popoare. Programul românesc de înfăptuire a unei noi ordini economice internaționale are o bază realistă și oferă soluții concrete. Acest program a fost permanent modernizat — direcțiile principale răminind neschimbate —, astfel incit să poată întruni noile cerințe urgente, izvorite din agravarea crizelor economice mondiale.Președintele Nicolae Ceaușescu arată că stabilirea unei noi ordini economice internaționale este o ne- ■ cesitate obiectivă pentru depășirea actualei crize economice, pentru dezvoltarea armonioasă a economiei mondiale și obținerea de condiții avantajoase din partea organismelor financiare internaționale. în acest scop, este necesar să se treacă la negocieri concrete între țările în curs de dezvoltare și cele dezvoltate, în vederea stabilirii unui program general de eradicare a subdezvoltării.Concepția președintelui Nicolae Ceaușescu privind evoluția

lumii contemporane dezvăluie strîn- sa interdependență dintre dezvoltarea economică, pe de o parte, pace și securitate, pe de altă parte. Gravele probleme existente în economia mondială și adîncirea crizelor, arată președintele Nicolae Ceaușescu, sint direct legate de înarmare, de uria
Încredere în forța unită a popoarelor

într-o lume frămirțtatâ de nenumărate dileme, într-o lume în care s-au acumulat probleme stringente, iar răspunsurile la întrebările vitale se lasă așteptate, România și președintele Nicolae Ceaușescu au demonstrat forța unei politici care a abordat și abordează cu seriozitate și răspundere dosarele acute ale contemporaneității — subliniază revista „AKHER SAA" din Egipt in articolul „Dreptul la pace, dreptul la viață — deviza politicii externe românești".Din întregul demers pe plan extern al României, din vasta operă teoretică și ampla acțiune practică ale șefului statului român se desprinde ca trăsătură dominantă înalta responsabilitate față de soarta păcii — relevă publicația. Consacrarea dreptului suprem ăl popoarelor la pace, la viață se constituie in punctul de pornire și în finalitatea întregii strategii românești de pace.Este meritul președintelui Nicolae Ceaușescu de a fi elaborat și fundamentat un program conceptual și practic, realist și convingător al păcii și de a fi pus în joc neobiș- nuitele-i resurse de energie și perseverență pentru acreditarea și promovarea lui. Concepția despre pace a conducătorului României se raportează nemijlocit la realitățile complexe și contradictorii ale vieții politice internaționale în era nucleară. Existența armelor nucleare și a altor tipuri de arme extrem de periculoase face de neconceput o nouă conflagrație mondială, pacea devenind, astfel, condiția fundamentală a supraviețuirii omenirii și, in același timp, singurul mediu internațional propice in care pot trăi și prospera popoarele. Dreptul la pace se înfățișează in viziunea României ca un drept primordial al oamenilor, al popoarelor, ca o adevărată condiție prealabilă a desfășurării relațiilor de colaborare și înțelegere între națiuni, ca o cerință imperioasă a depășirii încordării internaționale, a edificării unor noi relații între state.România desfășoară o intensă activitate internațională, care-și găsește ilustrarea in multiplele inițiative ale președintelui Nicolae Ceaușescu în sprijinirea oricăror acțiuni sau poziții constructive. Programul românesc de pace pornește de la coordonatele de bază ale concepției proprii asupra înfăptuirii dezarmării : realizarea echilibrului de forțe nu prin creșterea cheltuielilor militare, a armamentelor și efectivelor armate, ci prin reducerea graduală, la un ni

șele cheltuieli militare. Iată de ce lupta pentru dezarmare, pentru reducerea cheltuielilor militare face parte integrantă din lupta împotriva decalajelor dintre bogați și săraci, pentru o nouă ordine economică internațională — reliefează, in încheiere, cotidianul mexican.
vel tot mai scăzut, a acestora ; înscrierea dezarmării într-o largă viziune politică de eliminare a forței și a amenințării’ cu forța din viața internațională, de soluționare a tuturor problemelor conflictuale dintre state exclusiv prin mijloace pașnice ; corelarea dezarmării cu eforturile consacrate rezolvării nevoilor economico-sociale ale lumii contemporane, în primul rînd ale țărilor în curs de dezvoltare ; fundamentarea tratativelor de dezarmare pe principii democratice, cu participarea tuturor statelor.Expresie a unei înalte responsabilități față de destinele întregii omeniri, programul de pace și dezarmare al României evidențiază, prin propunerile, inițiativele și prodigioasa activitate ale președintelui Nicolae Ceaușescu că; in condițiile deosebit de complexe ale evoluțiilor mondiale, este pe deplin posibil să se ofere umanității răspunsuri optimiste la problemele grave ce afectează lumea, insuflind încrederea nestrămutată că, prin forța unită a popoarelor, se va reuși să se impună victoria rațiunii — relevă „Akher Saa“ în încheiere.

Revista „TIMES INTERNATIONAL" din Nigeria evidențiază. într-un articol : Conducător dinamic al unei nșțiuni moderne, președintele Nicolae Ceaușescu se preocupă nu numai de dezvoltarea țării sale, ci acordă atenție. în egală măsură, și problemelor majore ale omenirii. Este unul dintre puținii conducători din lume care realizează o analiză științifică și profundă a vieții internaționale într-o manieră obiectivă și realistă, acordind o permanentă atenție soluționării problemelor lumii contemporane.Șeful statului român — continuă revista nigeriană — se opune tendințelor de reîmpărțire a lumii și creare a noi sfere de influență — care afectează într-o mare măsură interesele popoarelor Africii — oferind soluții realiste pentru depășirea crizei economice. Militant ferm pentru emancipare umană. președintele Nicolae Ceaușescu înțelege și sprijină aspirațiile popoarelor africane. Conducătorul României manifestă fermitate și dinamism în lupta sa pentru realizarea unei echități între țările lumii a treia și cele dezvoltate.Președintele Nicolae Ceaușescu a dovedit. în nenumărate rînduri. o viziune revoluționară asupra evoluției lumii, în cadrul căreia popoarele

NICOLAE CEAUSESCU: STATESMAN 
AND FIGHTER FOR DETENTE, 
DISARMAMENT AND PEACE

trebuie să trăiască și să se dezvolte liber și neîngrădit. In acest spirit, militează împotriva războaielor și conflictelor, pentru folosirea mijloacelor pașnice in reglementarea diferendelor internaționale.Dar acțiunile președintelui Nicolae Ceaușescu pentru reglementarea pașnică a disputelor nu se limitează numai la domeniul armelor convenționale. în concepția președintelui României, armele nucleare reprezintă cea mai periculoasă amenințare la adresa existenței omenirii, lichidarea acestora și realizarea unei lumi fără arme șt fără războaie fiind o cerință universală. Acesta este adevărul pe care il susține președintele Nicolae Ceausescu — relevă revista „Times International".
Intr-un articol consacrat dezvoltării impetuoase a economiei românești sub conducerea președintelui Nicolae Ceaușescu, ziarul canadian „THE FINANCIAL POST" scrie: Un adevăr cu profunde reverberații este faptul că președintele Nicolae Ceaușescu a avut acea chemare istorică de a pune la baza întregii politici a țării sale două aspecte fundamentale ale întregii istorii a românilor — tradiția și independența.în cele peste două decenii care au trecut de cînd a fost ales pentru a conduce destinele românești, președintele Nicolae Ceaușescu a angajat România într-un impresionant proces intensiv de dezvoltare. iar rezultatele sînt cu totul deosebite, în ciuda conjuncturii internaționale, care nu a fost totdeauna favorabilă.

Solidaritate cu lupta popoarelor 
pentru o dezvoltare independentă

„Președintele României — o viață dedicată păcii și înțelegerii internaționale" este titlul sub care ziarul „TIȘHREEN", din Siria, a consacrat un amplu articol personalității politice a tovarășului Nicolae Ceaușescu, realizărilor de seamă ale țării noastre dobîndite sub conducerea sa. politicii internaționale constructive a statului român.După ce prezintă date cu privire la activitatea revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu, elogiin- du-i calitățile excepționale de conducător politic, cotidianul relevă : Președintele Nicolae Ceaușescu a desfășurat și desfășoară o vastă activitate de conducere practică a profundelor transformări economice și sociale în România. Sub conducerea sa, nivelul de trai material , și spiritual al poporului român a crescut continuu. Cultura, artele, științele. educația și învățămîntul au cunoscut un progres evident, alături de succesele înregistrate în industrie și agricultură.Președintele Nicolae Ceaușescu acordă un interes deosebit tradiției și istoriei poporului român, care și-a păstrat de-a lungul secolelor specificul național și caracteristicile independente, promovind. în a- celași timp, spiritul prieteniei, cooperării și solidarității cu toate popoarele — se arată în articol.România consideră că problema păcii depinde de oprirea cursei înarmărilor, nucleare și chimice, convenționale, și, în acest sens, a prezentat numeroase propuneri constructive.De asemenea, ea se pronunță pentru reducerea poverii datoriilor externe ale țărilor în curs de dezvoltare și instaurarea unei noi ordini economice internaționale, acțio- nînd pentru lichidarea subdezvoltării, combaterea sărăciei, subnutriției, șomajului și altor suferințe ale omenirii.România se manifestă cu hotărîre în favoarea soluționării tuturor diferendelor internaționale pe căi pașnice, pentru abținerea de la conflicte militare. In acest cadru, România, președintele Nicolae Ceaușescu au afirmat în repetate rînduri necesitatea convocării unei conferințe internaționale, sub egida O.N.U.. pentru soluționarea problematicii Orientului Mijlociu — arată ziarul sirian în încheiere.
Președintele Nicolae Ceaușescu a dobindit un deosebit prestigiu, atît pe plan intern, cît și extern, prin capa

România a înregistrat un ritm deosebit de viu de dezvoltare.„The Financial Post" arată că producția industrială a țării este în prezent de 128 de ori mai mare decit în anul 1945, iar producția agricolă a crescut de peste 9 ori. Industria românească produce astăzi o gamă deosebit de vastă de produse. Printre acestea — mașlni-unelte de mare complexitate și randament, autocamioane și autoturisme. locomotive electrice și diesel pentru linii magistrale, rulmenți, nave, utilaj petrolier și chimic, calculatoare electronice, aeronave. Pe această bază. România s-ar putea caracteriza astăzi ca o țară industrial-agrară intr-un plin proces de dezvoltare în toate domeniile de activitate.Dincolo de parametrii strict economici — se relevă in continuare — România a înregistrat impresionante succese pe tărîm social. De amintit doar că dezvoltarea armonioasă, echilibrată a tuturor zonelor țării a devenit politică de stat, că peste 82 la sută din populație locuiește în case noi. că a fost generalizat învățămîntul de 10 ani gratuit, că în România studiază astăzi în universități 157,2 mii studenți, că media de viață a depășit 70 de ani.De amintit iarăși că peisajul românesc de astăzi oferă adevărate opere de construcție care vor dăinui în timp, cum sînt Canalul navigabil Dunăre — Marea Neagră, metroul bucureștean, spectaculoasa cale rutieră montană „Transfăgără- șanul", impresionantul complex hidroenergetic de pe Dunăre.Sint doar cîteva mărturii — conchide ziarul canadian — despre 6 țară și un popor care se impun lumii prin istoria și prezentul lor, deopotrivă eroic. Să-i respectăm pe români 1 
citatea de organizare politică, prin strategia dezvoltării economice și sociale a României, prin elaborarea unui concept realist pentru rezolvarea problemelor subdezvoltării și edificării unei noi ordini economice internaționale, baza unei cooperări echitabile între state și condiție necesară păcii și securității mondiale— subliniază periodicul „LA SEMAI- NE“, din Zair. într-un amplu articol.Respectatul șef de stat al României— arată publicația — este un partizan activ al egalității sociale a popoarelor, al rezolvării pașnice a conflictelor, al eradicării decalajelor dintre țările industrializate și cele subdezvoltate, ca și al dezarmării generale.In continuare, sînt publicate o serie de date referitoare la viața și activitatea revoluționară ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, subli- niindu-se că bogata experiență și eminentele calități de militant revoluționar comunist au dus la învestirea sa în cele mai înalte funcții de partid și de stat.Un accent deosebit se pune, in articol pe colaborarea dintre România și țările africane, relevîndu-se : Sub conducerea președintelui Nicolae Ceaușescu, personalitate marcantă a lumii contemporane, România întreține legături fructuoase de colaborare cu toate țările africane membre ale Organizației Unității Africane.Poziția României de solidaritate militantă cu popoarele africane nu este un fapt întîmplător, întrucît a- ceastă țară a dus o lungă luptă pentru afirmarea sa independentă, pentru libertate națională Și progres social. România acordă un sprijin permanent eforturilor țărilor africane vizind realizarea emancipării naționale și sociale, eradicarea decalajelor ce le separă de statele industrializate, eliminarea din viața internațională a vechii politici de dominație și inechitate. Relațiile româno-africane au cunoscut după anul 1965 un curs ascendent, ca o consecință logică a orientării de principiu a politicii externe a României de diversificare a raporturilor cu statele în curs de dezvoltare și. în acest context, cu cele din Africa.Noul stadiu de dezvoltare economică și socială a țării noastre este reflectat în partea finală a articolului, în care se subliniază avîntul deosebit pe care l-au cunoscut industria și agricultura, învățămîntul și cultura, cercetarea științifică, sporirea avuției naționale și a venitului național. Pînă la sfirșitul mileniului, România va intra într-un nou stadiu de dezvoltare, grație politicii sale dinamice — evidențiază „La Semaine", publicînd o serie de date cu privire la proiectele îndrăznețe de viitor ale țării noastre.(Agerpres)
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