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REDUCEREA COSTURILOR DE PRODUCȚIE
preocupare permanentă a colectivelor de oameni ai muncii!
Din punct de vedere cantitativ — arăta to
varășul Nicolae Ceaușescu — nivelul de dez
voltare atins de multe sectoare așază România
în rîndul țărilor avansate în ceea ce privește
producția pe locuitor și chiar producția globală.
Acum, in centrul întregii activități trebuie să
stea înfăptuirea programelor de dezvoltare in
tensivă, de organizare și modernizare a produc
ției pe baza celor mai noi cuceriri ale științei
și tehnicii.
Un loc aparte în strategia dezvoltării îl ocupă
reducerea accentuată a costurilor de producție.
Aceasta deoarece, pe de o parte, toate măsurile
organizatorice și tehnice vizînd creșterea pro
ductivității muncii, reducerea consumurilor ma
teriale și energetice, ridicarea nivelului tehnic
și calitativ al -produselor se regăsesc. In mod
necesar, in reducerea costurilor de producție.
Pe de altă parte, pentru că la adoptarea oricărei
măsuri de perfecționare a fabricației nu trebuie

să fie pierdut din vedere efectul ei asupra
eficientei, acordîndu-se prioritate acțiunilor cu
un efect mai pronunțat pe linia reducerii cos
turilor. Se poate chiar aprecia că, în majoritatea
domeniilor de activitate, sînt necesare cu
precădere măsurile de reducere a cheltuielilor
de producție, a consumurilor materiale și ener
getice, iar nu cele care aduc un spor de pro
ducție cu aceleași costuri — măsuri cu caracter
extensiv prin definiție, care solicită alocarea
unui volum sporit de resurse, umane și ma
teriale.
De la respectarea riguroasă a disciplinei teh
nologice și reducerea rebuturilor la reproiectarea produselor, de la creșterea randamentului
utilajelor și a productivității muncii la reduce
rea consumurilor specifice materiale și energe
tice. de la înnoirea și modernizarea produselor
la aplicarea unor metode științifice de normare
și evidentă a cheltuielilor — gama măsurilor

Măsuri tehnice cu rezultate superioare
„Sigur, chiar și in cazul unei uni
cu modul concret în care se reali
tăți industriale de mecanică fină,
zează practic aceste forme științifice
cum este unitatea noastră — ne
ale evidenței economico-financiare
spunea ing. Octavian Fota, directorul
— asupra cărora vom reveni in
întreprinderii de echipament hidrau
viitor — notăm că ele au făcut polic Rimnicu Vilcea — nu este ușor ■ sibile. printre altele, dimensionarea
să obții o producție-marfă in va
precisă a elementelor înscrise în
loare de 1 000 lei cu un cost total de
bugetul de venituri și cheltuieli, re
617 lei. mai mic cu 44 lei decit anul
ducerea normelor de stoc și a mijloa
anterior. Și totuși, noi am făcut po
celor circulante la nivelul strict
sibil acest lucru, urmărind cu insis
necesar bunei desfășurări a activi
tență să nu irosim nimic din ceea
tății productive.
ce se poate economisi, atit prin re
Măsurile de ordin economico-fiducerea cheltuielilor materiale, pe
nanciar au fost însoțite de o largă
seama scăderii consumurilor specifice
ofensivă pe „frontul" progresului
de materii prime, materiale, com
tehnic, al modernizării tehnologiilor
bustibil și energie, sporirea gradu
și produselor. Anul trecut, bunăoară,
lui de valorificare a acestora, cit și
aproape două tone de șpan de alu
prin diminuarea cheltuielilor cu
miniu rezultat din prelucrarea unor
munca vie, pe seama creșterii pro
piese au constituit materie primă
ductivității muncii. Mai mult, in în
pentru turnarea unor repere care, în
treprinderea noastră s-a implemen
alte condiții, ar fi trebuit asigurată
tat o veritabilă strategie de perfec
prin repartiție de materiale. Am luat
ționare a metodologiei de normare
acest exemplu, deși poate intiietate
și urmărire a costurilor, pentru gos
ar fi avut acțiunea de anvergură
podărirea riguroasă și cu maximă
privind reproiectarea supapelor de
eficiență a tuturor resurselor rnâsiguranță, a rezistențelor de ungare,
teriale".
a injectoărelor de ulei și multor altor
subansamble, acțiune care s-a reflec
Ce reprezintă de fapt această metat în reducerea considerabilă a con
todologie ? Primim explicații din
sumurilor de alamă, bronz și oțel și
partea economistului Gheorghe Răimplicit asupra costurilor pe unitatea
dulescu, contabilul-șef al întreprin
de
produs, deoarece el pune în evi
derii :
dență valoarea spiritului gospodă
„In primul rînd, am urmărit ela
resc.
borarea unor normative economicofinanciare pe total structură de fa
„Efectul deosebit al procesului
bricație. Anul trecut, de exemplu,
de modernizare a producției asupra
au fost perfectate astfel de norma
costurilor — ne informează ing. Emil
tive pentru 26 grupe de produse
Burcuș, președintele comisiei ingine
care acoperă 72 la sută din volumul
rilor și tehnicienilor pe întreprin
de producție fizică al întreprinderii.
dere — ne-a determinat să regindim
cu toată atenția fiecare obiectiv din
In această acțiune au fost antrenate
nu numai cadrele din compartimen
programul stabilit pentru acest an.
tele economico-financiare, ci și Spe
De pildă, numai cele 20 de măsuri
cialiști din atelierele de proiectare
cuprinse în programul de moderniza
și din secțiile de producție, fapt ce
re pe 1989 vor permite, conform esti
a atras după sine găsirea și aplica
mărilor noastre, reducerea costurilor
de
producție cu aproape 32 milioane lei
rea celor mai adecvate soluții, ele
Însele constituindu-se în obiective
și a cheltuielilor materiale cu 14 mi
clare, care au completat programul
lioane lei, în condițiile obținerii unui
de perfecționare a organizării și mo
spor de producție-marfă in valoare
dernizare a producției. In al doilea
de peste o sută milioane lei. Concret,
rînd, am creat un sistem de evidență
aceste măsuri au in vedere, pe lingă
accentuarea procesului de reintrodu
clară a oportunității loturilor de pro
duse prin
extinderea controlului
cere în circuitul productiv a unor
preventiv, Încă de la lansarea în
cantități mult mai mari de materiale
fabricație. Practic, urmărim realirefolosibile, asimilarea unor noi
produse cu inalți parametri tehnicojudicioase
zarea unei corelații
______ ... ________
____ -rintre
e
produsele fabricate și obligațiile con
funcționali — așa cum sînt, de pildă,
tractuale, avînd permanent în vedere
pompele de presiune înaltă cu debite
variabile sau cilindrii hidraulici de
produsele deja aflate
în stoc și
resursele materiale disponibile".
măre gabarit. Precizez că multe
Fără a intra în detalii în legătură
dintre aceste realizări reprezintă

posibile pentru reducerea costurilor este extrem
de variată și, de altfel, ele se regăsesc, practic,
in activitatea tuturor unităților economice. Așa
cum arată experiența unor colective fruntașe,
cele mai bune rezultate sint obținute acolo
unde, la nivelul consiliului oamenilor muncii,
există o concepție unitară, coerentă și fun
damentată științific pentru reducerea costurilor
de fabricație. In asemenea unități, sub condu
cerea organizațiilor de partid, eforturile crea
toare ale fiecărui om al muncii sint stimulate
și precis direcționate, iar rezultatele nu intîr. zie să apară.
■
Kaidul-anchetă realizat de corespondenți ai
„Scînteii" in mai multe unități industriale care
au încheiat cu bune rezultate al treilea an al
cincinalului a urmărit să prezinte o serie de
experiențe ce pot fi extinse și direcțiile propuse
pentru acest an in vederea reducerii mai accen
tuate a costurilor de producție.

premiere naționale, unitatea noastră
devenind astfel unul dintre puținii
producători din lume ai unor aseme
nea echipamente complexe de înaltă
tehnicitate".
Cu alte cuvinte, atunci cînd fac-

Avantajele

De bună seamă, atunci cind un
colectiv reușește, in fiecare an din
acest cincinal, să reducă nivelul cos
turilor de fabricație cu cel puțin
cinci la sută, realizînd
deopotrivă
producția fizică, producția-marfă, ex
portul și ceilalți indicatori de plan,
aceste rezultate nu pot fi puse pe
seama unui singur factor de pro
ducție. Discuția purtată cu ingine
rul Constantin Diaconescu. directo
rul întreprinderii de prelucrare a
lemnului Rădăuți, a pus in lumină
mai mulți asemenea factori, intre
care un rol deosebit a revenit, in
anul recent încheiat, coopet-ării în
producție cu alte unități ale Cen
tralei de prelucrare a lemnului.
— Pină nu de mult, ne-a spus In
terlocutorul. primeam de la furni
zori o serie de materii prime de bază
— furnir, PAL și altele — la format
standard. La solicitarea noastră,
începînd din anul 1988, o parte a acestora au fost livrate exact la di
mensiunile necesare prelucrării suh
asamblării, după caz. în acest mod,
a fost scurtat ciclul de fabricație, iar

corespondentul „Scînteii

capacitățile disponibilizate au fost
folosite pentru executarea altor operații, mai complexe, crescind mult
producția de mobilă. Totodată, pier
derile tehnologice s-au diminuat
substanțial, ceea ce a asigurat valori
ficarea mai blină a masei lemnoase
și reducerea costurilor de producție.
— Ce măsuri de modernizare a
tehnologiilor și de înnoire a produ
selor au avut un efect mai impor
tant asupra costurilor ?
— Intre măsurile de modernizare
a tehnologiilor aș dori să remarc utilizarea unui nou material de fini
sare, rezultat dintr-o temă de cerce
tare realizată împreună cu Institutul
de cercetări și proiectări pentru in
dustria lemnului. Acest material,
numit .steporin, realizează o bună
Umplere a porilor din material, ceea
Ce duce la eliminarea unui strat de
lac pentru finisarea mobilierului și,
implicit, Ia reducerea cheltuielilor
de manoperă, concomitent cu îmbu
nătățirea calitativă a produselor. Cit

(Continuare in pag. a Il-a)

MOBILIZATOARE CHEMĂRI
LA ÎNTRECERE
Regionala de căi ferate Brașov către toate unitățile de căi ferate
întreprinderea de motoare electrice Pitești către toate întreprinderile
din industria de echipamente de automatizări, electrotehnică, elec
tronică și tehnică de calcul
Combinatul pentru lianți și azbociment Fieni, județul Dîmbovița, că
tre toate întreprinderile din industria cimentului și materialelor de
construcții
Mina Baia Sprie, județul Maramureș, către toate unitățile miniere de
extracție și preparare a minereurilor
Institutul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru mașini-unelte București către toate institutele de cercetare științifică și
inginerie tehnologică
întreprinderea „Libertatea" Sibiu către toate întreprinderile din indus
tria textilă
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baza creșterii calității și eficienței
activității consiliilor populare
toconducerii. autoaprovizionării Și
autogestiunii economico-financiare, a
ăutogospodăririi.
____
................... ........ Pentru
,
că
intre
toate aceste atribuții și răspunderi
și înfăptuirea politicii de industria
lizare socialistă, de repartizare ra
țională a forțelor de producție pe
întreg teritoriul, înfăptuirea noii
revoluții agrare, de așezare a întregii
economii pe baza celor mai înaintate
cuceriri ale științei și tehnicii con
temporane există o strînsă legătură.
Numai pe această bază se asigură
dezvoltarea economico-socială a fie
cărei localități, numai pe această
bază se asigură ridicarea continuă a nivelului de trai, a calității
întregului popor.
De altfel, mavieții................................
.
rile realizări obținute în cei două
zeci și unu de ani ce au trecut de la
înfăptuirea reorganizării teritorialadministrative, realizări care au dus
la creșterea puternică a avuției națio
nale și, pe această bază, a bunăstă
rii tuturor cetățenilor patriei, ates
tă o dată mai mult justețea măsu
rilor aplicate de conducerea parti
dului pentru sporirea competențelor
și atribuțiilor consiliilor populare
ca organe locale ale puterii și admi
nistrației de stat — in rezolvarea
tuturor problemelor locale, în dezvol
tarea economică, social-culturală și
edilitar-gospodărească
a unităților
administra tiv-teritoriale
in
care
funcționează.
Potrivit prevederilor Legii nr.
57/1968, consiliile populare sînt organizate și tși desfășoară activitatea
pe baza principiului centralismului
democratic, principiul fundamental
al organizării întregii activități de
stat in patria noastră. în acest sens,
este semnificativ faptul că organe
le locale ale puterii de stat au
dreptul să examineze și să rezolve.
Împreună cu alte organe de stat,

Ion STANC1U

bunei cooperări

LEGĂTURA CU MASELE
în cadrul grandiosului proces al
edificării socialiste a patriei, per
fecționarea neîncetată a structurilor
democratice pe care se întemeiază
funcționarea întregului nostru me
canism economico-social s-a aflat și
se află in permanentă in centrul
preocupărilor partidului, ale secretarului
său
general,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Ca urmare, in
anii de după Congresul al IX-lea
al partidului, in țâra noastră a fost
creat un puternic sistem al demo
crației
muncitorești-revoluționare
care asigură un larg cadru de parti
cipare directă a tuturor oamenilor
muncii, a întregului popor la fău
rirea noului destin al patriei. In
cadrul acestui vast edificiu demo
cratic. un rol de o deosebită însem
nătate revine. în chip firesc, con
siliilor populare. Așa cum sublinia
tovarășul Nicolae Ceaușescu in Ex
punerea la ședința comună a Plena
rei C.C. al P.C.R., a organismelor
democratice șl organizațiilor de
masă și obștești, „Sint necesare mă
suri pentru îmbunătățirea și per
fecționarea
activității
consiliilor
populare — ca cele mai largi or
ganisme ale statului — care trebuie
să acționeze în toate împrejurări
le, in strinsă și deplină unitate cu
toți oamenii muncii, cu poporul, con
form tezei construirii socialismului
cu oamenii și pentru oameni, cu
poporul și pentru întregul popor".
în acest sens, acționîndu-se cu
fermitate in spiritul sarcinilor și orientărilor formulate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu. întreaga activi
tate a consiliilor populare trebuie să
se concentreze spre înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare economicosocială în profil teritorial, a fiecă
rei localități, a fiecărui județ, pen
tru aplicarea fermă a principiilor au-

torii tehnici merg mină In mină cu
cei economici, rezultatele nu pot fi
decit foarte bune.

cu organizațiile economice, între
prinderile Si instituțiile social-cultuțale care nu le sînt direct subordo
nate, toate acele probleme referitoa
re la dezvoltarea multilaterală a mu-’
nicipiilor, orașelor și comunelor. Pe
de altă parte însă, aceste noi răspun
deri conferite prin lege nu trebuie
să ducă la concluzia că organele locale
ale puterii de stat pot acționa pe
plan local neglijind interesele gene
rale ale țării. Dimpotrivă, unitatea
dialectică dintre acestea obligă con
siliile populare să rezolve proble
mele de interes local în funcție ne
mijlocită de interesele generale ale
țării, de a asigura respectarea legi
lor, dezvoltarea economico-socială a
fiecărei localități, de a veghea la în
făptuirea autoconducerii și a auto
aprovizionării în profil teritorial, abordînd toate aceste activități ca pe
componente de bază ale aceluiași
plan, unic, de dezvoltare armonioasă
a întregii țări.
In același timp, In repetate rînduri,
secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a arătat
că nu toate prevederile legii de or
ganizare și funcționare a consiliilor
populare au fost aplicate cu consec
vență. manifestîndu-se încă unele
tendințe de centralism excesiv, de
ignorare a calității de titulare de
plan ce revine organelor locale, atit
din partea unor organe centrale, cît
și din partea unor organe județene.
Necesitatea asigurării funcționalită
ții autonomiei consiliilor populare,
de fapt a asigurării participării ma
selor de cetățeni la înfăptuirea ac
tului de conducere, decurge și din
faptul, de multă vreme cunoscut, dar

Stefan CIOCHINARU

Dacă-i a doua joi din
lună, atunci e sigur...
geodezie. Sau topogra
fie...
O șaradă inspirată dintr-un film ? Nicidecum.
In fiecare lună,. in ziua
amintită, sub egida Insti
tutului de
construcții
București, secția geodezie,
și a Consiliului Național
al Inginerilor și Tehni
cienilor, are loc un semi
nar științific. Locul : una
dintre sălile institutului
amintit, de pe bulevardul
Lacul Tei nr. 124.
Pină aici, poate, nimic
deosebit.
Și totuși...
Seminarul acesta re
unește, sub același acope
riș, un număr de pasio
nați in domeniile geode
ziei și topografiei : cadre
didactice care au la activ
pregătirea a numeroase
promoții de specialiști ;
studenți care abia .ee au
terminat cursurile și vin
aici din același impuls al
dragostei pentru viitoare
le lor profesii ; foști pro
fesori
ajunși la virsta
senectuții, dar rămași la
fel de credincioși mese
riei nobile de formare a
ștafetei care duce mai
departe, cu sirg și demni
tate, moștenirea inteli
genței românești afirma
te și în acest domeniu.
Și mai sînt, nelipsiți de
la acest autentic cenaclu
al comunicării experien
ței acumulate, specialiștii
geodezi și topografi din
cimpul datoriei ; la ex
ploatările din mină ori
sistemele de irigații, pe
șantierele de construcții
industriale ori ale marilor
ansambluri de locuințe
din orașele și satele pa
triei, părtași la nașterea
șoselelor ori a podurilor,
ta munca științifică din

(Continuare in pag. a Il-a)
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Imagine din municipiu! Tirgoviște

Foto : E. Dichisea

TEZE Șl ORIENTĂRI DIN OPERA Șl GÎNDIREA
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

0 concepție novatoare privind esența
dialectică, revoluționară a perfecționări
orînduirii socialiste
O caracteristică fundamentală a
gîndirii social-politice a secretarului
general al partidului. tovarășul
Nicolae Ceaușescu; este spiritul dia
lectic. Gindirea autentic revoluțio
nară nu numai că ilustrează marile idei dialectice care au marcat puternic întreaga istorie contemporană, dar ridică pe o treaptă
mai înaltă aceste idei. înlătură zgu
ra care a acoperit unele dintre ele.
le dezvoltă, le dezvăluie aspecte
inedite, le împrospătează, le confe
ră o nouă strălucire în condițiile
complexe ale epocii noastre.
Deși prin natura ei dialectica
reprezintă latura concepției revolu
ționare care exprimă cel mai preg
nant mobilitatea, dinamismul, viva
citatea acesteia, ea a fost în mod
paradoxal puternic lezată de tendin
țele dogmatice care. în diverse pe
rioade. în diverse țări, au afectat
mișcarea muncitorească și gindirea
socială, conducînd la inerție și pie
trificare. Una din formele cele mal
răspîndite prin care aceste tendințe
și-au exercitat influenta lor defor
mantă asupra dialecticii a consti
tuit-o transformarea acesteia într-o
schemă abstractă, într-o paradigmă
aridă, un sistem de supra-legi a
căror universalitate era postulată
fără a ține seama de marea diver
sitate a realității, de tensiunile pu
ternice care o animă, de noile feno
mene care apar, sfidind orice cadre
preconcepute. O asemenea tratare a
dialecticii a redus eficiența și virtuțile ei creatoare? din focul heraclitic nerămînînd decit cenușa ordonată și sistematizată.
Intr-o asemenea situație. încă
____ la
mijlocul deceniului al șaptelea, linia
novatoare formulată de către to
varășul Nicolae Ceaușescu la cel
de-al IX-lea Congres al partidului,
combătind tendințele mecaniciste și

laboratoarele institutelor
de proiectare și cercetare
ori aflafi in aceste pro
fesii, In slujba patriei,
sub drapel. De la această
succintă trecere in revistă
— și relația firească cu
domeniile exacte, palpa
bile ale creației matgrjale
din varii ipostaze ale pro
ducției. Sintagma : invățămînt-producție e în de
plinătatea
drepturilor.
Pentru că.„

șablonarde, desconsiderarea condi
țiilor concrete, specifice in care sa
desfășoară edificarea noii orinduiri,
a însemnat totodată deschiderea
unui nou capitol in afirmarea dia
lecticii materialiste. Procesul de în
noire a acesteia, reclamat de dina
mica rapidă a practicii sociale și a
Științelor, Impunea o orientare spre
6 ■ disrfhctică concretă întrevăzută
încă de Marx atunci cind vorbea
despre necesitatea de a dezvălui „lo
gica proprie fiecărui obiect în ceea
ce are el specific'*. Astfel înțeleasă,
dialectica materialistă presupune
concretizarea ei in ipostaze Cores
punzătoare marilor domenii ale rea
lității, diverselor sisteme sociale,
marilor probleme care stau în fața
mișcării revoluționare. O asemenea
ipostază a dialecticii în epoca noas
tră este dialectica socialismului, apariția și afirmarea noului sistem
social implicînd o nouă dialectică a
dezvoltării, diversificată în raport
cu sistemul de condiții istorice pro
prii fiecărui popor, un nou tip de
contradicții, noi raporturi dintre
unitate și contradicție, dintre canti
tate și calitate, dintre ' continuitate
și discontinuitate, o nouă dialectică
a temporalității.
Din multitudinea de idei prin care
secretarul general al partidului dez
voltă dialectica in însuși conținutul
ei, in viață, în tratarea problemelor
concrete ale realității, se cuvine a
fi pusă în evidentă. In primul rind,
dialectica in ipostaza de istorie, de
înțelegere a realității, a societății, a
omului în istoricitatea lor. O ase
menea idee asupra vieții sociale in
devenirea ei continuă care generează
mereu elemente noi, înlăturînd
altele vechi, s-a dovedit a fi
în opera și acțiunea tovarășului
Nicolae Ceaușescu de o vie actua
litate. de o considerabilă forță teo-

trecut, evoluția șt perspec
tivele acestora in timp.
Comunicarea — eu un
mare grad de rigoare și
fascinație — au susținut-o
specialiști de la „Proiect"
— București. Discuțiile —
extrem de
aprinse. Și
pasionante. Cu puncte de
vedere uneori diametral
opuse. Cu trimiteri direc
te ori de subtext la per
fecționarea
activității
geodezilor si topografilor.

Din pasiune
pentru profesie
Pentru că. fiecare reu
nire in seminar are pro
tagoniștii
săi.
Oameni
ai producției, îndeosebi,
care expun aici rodul ac
tivității lor de profesio
niști. Fac cunoscute reușitele, uneori chiar performanțele,
ridică:
in
prim-planul atenției nedumeririle, îndoielile dintr-o latură sau alta a ac
tivității practice. Deschis,
competent, nu de puține
ori cu o emoție matură.
Se află doar în fața celor
de meserie, cu care vor
besc aceeași limbă. A
foștilor profesori, care nu
și-au uitat obiceiul de a
fi exigenți și nici tactul
de a stimula înfățișarea
exactă a adevărului de
care fiecare are nevoie.
Am luat parte la o ase
menea dezbatere care a avut ca temă rețele geode
zice de sprijin realizate în
municipiul București în

Cu sugestii avînd drept
semn de marcă distinctiv
— competenta. Și nu in
ultimul rînd cu așezarea,
fată in față, fără infatua
rea lipsită de acoperire,
dar și fără modestie exa
cerbată a feluritelor ex
periențe. validate, de asemenea, de examenul
sever al practicii.
Judecată din aceste un
ghiuri, „joia geodezică"
(ori topografică) evocată
iși dovedește viabilitatea
nu numai prin prezența
unor împătimiți în ale
profesiei, ci, mai ales,
prin valoarea de experi
ment viu. tranșant, angajant in comunicarea
experienței valoroase, cu
scopul de a deveni bun al
tuturor.
în enunțarea
problemelor care nu o
dată capătă aici valoroa
se sugestii de soluționa
re. Altele pun la rindul
lor... probleme, determină

angajarea, In descifrarea
necunoscutelor, a forțe
lor capabile de acest
lucru.
Nu știm in cite alte in
stitute de invățămint su
perior se mai practică aceaslâ formulă de seminani științifice ;
dar
știm precis că foloasele
imediate ale celui des
pre care am scris rindurile de față țin de legă
tura lui permanentă cu
specialistul din
sfera
producției, că experiența
acestuia și, deopotrivă, a
cadrelor didactice, din
cercetare etc este supusă
girului și competentului
control, dacă
’ ' vreți, al celor mai indrituiți să o
facă — oamenii de meserie.
L-am intrebat pe prof.
dr. ing. Dumitru Ghițău,
sufletul acestei manifesțări :
- De cind
ființează
seminarul științific con
dus de dumneavoastră ?
— De 14 ani. Și ne
bucurăm că reușim să-l
ținem cu o regularitate
matematică.
— Chiar așa ?
— Chiar. O
singură
dată l-am amînat : la
seismul din 1977. Dar și
atunci o parte din obiș
nuita dialogurilor de aici
tot au venit...
lată încă un amănunt
— pledoarie pentru se
riozitatea cu care se în
țelege această formă de
perfecționare
profesio
nală și, în egală măsură,
de circulație a ideilor și
experienței valoroase, in
strînsă legătură cu producția.
*
Așadar, dacă-i a doua
joi din lună, atunci e sigur... geodezie.
Ori topografie...

Hie TANASACHE

retlcă. Opțiunile In soluționarea n
rilor probleme * le contemporanei
ții nu pot pune astfel intre part
teze istoria popoarelor, valorile ci
s-au constituit și s-au decantat di
lungul acesteia, cuceririle obțin
in lupta care a durat decenii s
chiar secole. Edificarea noii societ
In România ilustrează pregnant
asemenea legitate a dezvoltării
cîale. Afirmarea principiilor soc
liste in toate domeniile vieții,
prezentînd o ruptură profundă f
de trecutul de exploatare socială
asuprire națională, presupune t
odată o puternică continuitate
raport cu întreaga creație istor
anterioară. Socialismul se poate c<
solida, își poate manifesta potent
sale creatoare numai în cadrul si
cific constituit de istoria fiecă
popor, numai realizind tendinț:
năzuințele care s-au cristalizat
condițiile adesea vitrege ale într.
istorii anterioare.
Așa cum releva pregnant sec
tarul general al partidului in cuv
tarea din 26 ianuarie, sister
de valori al socialismului — <
presie a superiorității noului t
tem social — iși poate derm
stra forța și eficiența numai In mă
ra in care ține seama de istoria
cultura fiecărui popor. Astfel, i
centrale ale tablei noastre de val
ca libertatea și unitatea nation:
încrederea in puterea creatoare
poporului, iși au rădăcinile în iste
poporului român, în creațiile s
materiale și spirituale, în lupta
pentru eliberare națională și soci;
fiind ridicate pe o treaptă r
înaltă de gindirea și practica reluționară.
„Tot ceea ce s-a realizat
România in anii construcției so<
liste — și mai cu seamă după Ci
greșul al IX-lea al partidului
reprezintă o continuare a preocu;
rilor de dezvoltare independentă
patriei noastre. Toate aceste re:
zări sînt ștrins legate de intre:
istorie, de tot ceea ce a făcut i
porul nostru, in diferite etape
dezvoltării sale, pentru forma
ființei sale naționale, a națiunii
statului național unitar, pentru s
furarea dominației străine, sint Ie
te de lupta împotriva asupririi n
șierilor și capitaliștilor, pentru a i
veni stăpin deplin pe destinele si
stăpin deplin în țara sa. Fără ac
te lupte îndelungate, nici re:
zările de astăzi nu ar fi pu
fi obținute", subliniază tovară
Nicolae Ceaușescu.
In concepția partidului nostru,
secretarului său general, ideea is
ristă nu înseamnă doar evidenție
dimensiunii istorice a realității
cîale, ci, totodată, a unui sens
Istoriei. Ideea necesității istorice
socialismului, a procesualității,
perfecționării continue a noii or

Prof. univ. dr.
Constantin BORGEANU
(Continuare în pag. a -V-a)

BUZĂU : Producție
fizică suplimentară
Angajați cu toate forțele
ampla întrecere socialistă ce se de
fășoară pentru îndeplinirea
depășirea sarcinilor de plan d
acest an hotărîtor al actualul
cincinal, oamenii muncii din indu
țria județului Buzău obțin noi
importante succese. Ca urmare
mai bunei organizări a muncii,
modernizării
unor tehnologii <
fabricație, a întăririi controlului <
calitate,
ridicării
parametrii:
tehnico-funcționali ai produselor :
mai ales, prin creșterea productiv
tății, s-au obținut importante spi
ruri Ia producția fizică. Astfel,
perioada care a trecut din ace
an
au fost livrate supliment
economiei naționale cabluri d
oțel, gaze asociate utilizabil
prefabricate din beton arms
cherestea, mobilier, confecții, pn
duse ale industriei electrotehnice
altele. (STelian Chiper).
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EXIGENȚE NOI, SUPERIOARE
ÎN ELECTRONICA ROMÂNEASCĂ

Subliniind rolul tot mai important al științei in edificarea societății
socialiste multilateral dezvoltate, secretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, relevă că înfăptuirea prevederilor actualului
cincinal este posibilă numai pe baza celor mai noi cuceriri ale științei, a
angajării ferme a întregii activități de cercetare in realizarea acestor
obiective. Așadar, cercetării științifice și ingineriei tehnologice le revin,
în continuare, mari răspunderi, sarcini precise privind înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare economico-socială a țării. In acest sens, am soli
citat ing. Octavian Juncu, directorul Institutului de cercetare științifică
și inginerie tehnologică pentru electronică, să ne răspundă la următoa
rele întrebări :
1. Cu ce rezultate și-au încheiat activitatea in anul 1988 colectivele
de cercetători din institut ?
2. Prin prisma exigențelor și cerințelor etapei actuale, cum este apre
ciată activitatea desfășurată 7
3. Ce direcții de acțiune sint urmărite in activitatea de cercetare in
anul 1989 7

Institutul nostru este implicat,
rtic, în realizarea tuturor pronelor naționale prioritare și de
;a avem de îndeplinit sarcini de
mploare și complexitate deose. Pornind de la dorința de a da
ă acestor programe în condiții
înalte performanțe tehnice, la nimondial și în termene cit mai
•te, oamenii muncii din institutul
tru au obținut in anul pe care
a încheiat o serie de rezultate
e. Astfel, planul la volumul tode activitate a fost realizat îrt
porție de 105 la sută, producția■fă industrială — 106 la sută, beclile — 125 la sută. Au fost oogate 32 de produse noi care uriză să intre fără intîrziere in faația de serie, fie în întreprindeindustriale de profil, fie în sec
ii propriu de producție induslă.
intre produsele realizate șl omoite amintesc : instalații de comuiții în subteran pentru industria
ieră, echipamente de telecontrol
elecomandă prin radio a sondede extracție pentru țiței, instade sortare a rulmenților, echilente de supraveghere a vibraT arborilor mașinilor rotative,
sistem de măsurare multicote
inat verificării pieselor mecanice
geometrie complexă și un mare
lăr de cote care trebuie contro, receptorul pentru navigație
•itimă cu ajutorul sateliților ax
iali al pămîntului, echipamentul
recepție și prelucrare a datelor
tru elaborarea prognozelor meologice cu ajutorul
sateliților
eorologici.
ceste ultime tipuri de echlpaîte s-au bucurat de o apreciere
sebită nu numai în țară, ci și
;e hotare, fiind exportate deja în
va țări. în ceea ce privește ex;ul, ponderea cea mai mare a vai acestor echipamente electronice
eprezintă inteligența tehnică în
oată, și nu materialele. Astfel, un
.pament electronic cu o greutate
circa 15 kg și fără materii prime
nateriale scumpe a fost exportat
un preț care îl depășește pe cel
mut. de exemplu, pentru un mijde transport în comun care ciniște zeci de tone sau îl echivaă pe cel obținut pentru cîteva
de autoturisme.
m amintit despre aceste echipaîte nu pentru a sublinia realizăinstitutului. ci pentru a scoate
evidență potențialul științific și
aic foarte ridicat al industriei

României. Fac această afirmație, de
oarece realizările cele mai de virf ale
institutului nostru au fost obținute
printr-o largă coooerare cu multe
alte institute și întreprinderi din
țară. în acest sens, am cooperat și
am folosit tehnologii existente sau

lor care se introduc în fabricație,
acest ciclu tinde chiar să crească.
Desigur, sint multe elemente care
frînează scurtarea ciclului cercetareproducție, ca, de exemplu : desele
schimbări de materiale care impun
reanalizarea unor soluții și adapta
rea altora, schimbări, pe parcursul
cercetării, ale temei de cercetare. în
unele cazuri capacități insuficiente
in sectoarele de pregătire a fabrica
ției, dificultăți generate de baza tehnico-materială. Desigur, ar putea fi
enumerate și alte motive, dar, după
părerea mea, există două cauze
principale. Prima ține de cunoaș
terea, cu mult sub nivelul minim
necesar, de către unele întreprinderi
a produsului nou, in momentul in
troducerii in fabricație, iar a doua
de aptitudinea insuficientă pentru
munca de cercetare, pentru creație
a unora dintre cei care lucrează în
acest domeniu. Prima cauză gene
rează greutăți foarte mari și prac

Cercetarea științifică—factor activ in modernizarea

și creșterea eficienței producției
elaborate la institutele de cercetare
științifică și inginerie tehnologică
pentru electrotehnică ; pentru me
canică fină ; pentru tehnică de cal
cul și informatică ; pentru echipa
mente mecanice ; pentru construcții
de mașini, la întreprinderea de masini-unelte și agregate București,
întreprinderea de mecanică fină, în
treprinderea de autocamioane Bra
șov, întreprinderea de avioane Bucu
rești, întreprinderea de construcții
aeronautice Brașov,
„Electrotimiș"
Timișoara și altele.
De aceea, mi-aș permite, ca o con
cluzie la prima întrebare a anchetei
„Scinteii", să apreciez că rezultatul
cel mai de seamă obținut de insti
tutul nostru în anul 1988 a fost toc
mai folosirea pe scară largă a co
operării pentru realizarea unor pro
duse de virf, demonstrînd, in pri
mul rînd pentru noi și apoi pentru
alții, posibilitățile și forța extrem de
mare a unui asemenea mod de
lucru.
2. Pornind de la analiza unora din
tre rezultatele pe care le-am obținut
în anul 1988. se desprinde clar con
cluzia că, pe ansamblul activității,
bilanțul nostru ar fi putut să fie
mai bun decît a fost. Pentru aceasta,
ar fi trebuit să generalizăm cu mai
multă hotărîre și curaj modul de
lucru folosit de colectivele care au
avut realizări deosebite; ar fi trebuit
să îmbunătățim mai mult colabora
rea cu alte colective din afara insti
tutului ;nostru, dar, în special, cola
borarea dintre noi și principalii be
neficiari ai produselor noastre —întreprinderile industriale care ur
mează să le producă. Fac această
afirmație deoarece, cu toate străda
niile depuse, mal sint situații in
care ciclul cercetare-producție este
încă lung sau uneori, datorită com
plexității și performanțelor din ce
în ce mal ridicate ale echipamente

tica arată că, in special în cazul
produselor complexe,
perioada de
învățare este foarte lungă, or. fabri
cația propriu-zisă nu demarează de
cît atunci cind întreprinderea a „în
vățat" bine produsul. Deoarece această învățare se referă, In primul
rînd, la cadrele tehnico-inginerești
din întreprinderi, soluția pentru gră
birea acestei învățări vine aproape
de la sine. întrucît cunoașterea pro
dusului trebuie să înceapă cit mal
devreme, ideal o dată cu începerea
activității de elaborare a acestuia,
cum s-ar putea efectua „învățarea"
produsului mai bine decît incluzînd
în colectivul de cercetare specialiști
de la întreprinderea care urmează
să producă echipamentele respecti
ve ? Aceasta înseamnă constituirea,
pentru elaborarea fiecărui produs, a
unor colective mixte alcătuite din
specialiști ai institutului de cerceta
re și ai Întreprinderii producătoare.
Desigur, în activitatea acestor co
lective mixte se mai pot aduce o
serie de corective modului de lucru
utilizat în prezent, ca, de exemplu,
prin elaborarea documentației direct
în întreprindere (sub responsabilita
tea institutului), eliminîndu-se in acest fel tergiversările, uneori foarte
mari, de predare a documentației de
execuție de către institut la între
prindere, Referitor la aptitudinea
pentru munca de cercetare, la forța
de creație a celor care lucrează în
cercetare, ne propunem să o dezvol
tăm, pe de o parte, printr-o selec
ționare șl promovare mal atentă' a
oamenilor muncii din institutul nos
tru. iar, pe de altă parte, prin, am
plificarea unor activități meriite toc
mai să dezvolte aceste calități. Ast
fel, vom aplica cu
fermitate
cerința formulată de secretarul
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, în Tezele din aprilie, ca orice nouă angajare, orice
promovare în muncă să se facă nu

,

mai pe bază de concurs. Sîntem hotărîți să respectăm întocmai acest
principiu, deoarece știm prea bine
că o simplă decizie de încadrare îhtr-un institut de cercetare nu te
poate transforma în cercetător dacă
nu ai nici o aptitudine pentru aceas
tă activitate și de multe ori nici do
rința adecvată de muncă.
3. Așa cum arăta secretarul ge
neral al partidului, noi. cei care lu-'
crăm pe tărîmul cercetării științifi
ce, avem înalta Îndatorire de a ne
gîndi cu multă exigență la perspec
tiva activității noastre, fiind conștienți că produsele anilor 1990—1995
vor fi cele pe care le cercetăm și le
proiectăm astăzi. Tocmai de aceea
am început noul an plenar angajați
în realizarea de produse de virf,
participind astfel activ la realizarea
în cele mai bune condiții a tuturor
programelor în care sîntem antre
nați, pentru afirmarea într-o măsu
ră din ce în ce mai mare a electro
nicii în economia națională, în ve
derea creșterii generale a eficienței
acesteia, prin sporirea continuă a
volumului de inteligență tehnică în
globată în produsele realizate
în
țara noastră.
Privim plini de încredere activi
tatea noastră viitoare, deoarece toate
programele prioritare naționale în
care sîntem angrenați au fost și sint
coordonate în mod direct, cu înaltă
competență și spirit revoluționar de
tovarășa academician doctor inginer
Elena Ceaușescu, savant de largă
recunoaștere internațională, preșe
dintele Consiliului Național al Ști
inței și Invățămîntului.
Toate echipamentele și aparatele
pe care le vom realiza vor deveni,
mulțumită microprocesoarelor încor
porate, din ce în ce mai „inteligen
te". Această calitate va permite uti
lizatorului să realizeze, de exemplu,
platforme de măsură și control con
duse cu ajutorul calculatorului, ceea
ce va spori într-o măsură conside
rabilă precizia măsurării șl, implicit,
calitatea produselor, productivitatea
muncii. în cazul aparatelor electro
nice utilizate in medicină, micropro
cesoarele încorporate vor permite
prelucrarea rezultatelor investigații
lor și oferirea unor date care să
ajute mult la stabilirea de către
medio a diagnosticului, iar în unele
cazuri să ofere chiar direct diag
nosticul.
O atenție deosebită
acordăm și
vom acorda din ce în ce mai mult
programelor de modernizare a în
treprinderilor. tehnologiilor și pro
duselor. In acest sens, am dezvol
tat, iar in acest an vom diversifica
și perfecționa o serie de utilaje teh
nologice menite, pe de o parte, să
îmbunătățească
simțitor calitatea
unor operații tehnologice și, implicrtt'■ calitatea' produselor, iar? pe de
altă parte, să mărească productivita
tea muncii>,O serie de asemenea echipamtente sint de acum instalate și
funcționează atît la întreprinderi cu
specific electronic, cit și la între
prinderi cu alt profil de fabricație,
electronica impunîndu-se ferm în
tot mai multe domenii de activi
tate.

Ioana DABU

Prioritate asigurării semințelor
TELEORMAN
La Direcția agricolă a județu
lui Teleorman se afirmă că, în
scopul obținerii de recolte spo
rite, se acționează energic în ve
derea asigurării semințelor din so
iuri și hibrizi cu înaltă valoare bio
logică, care au asigurat randamente
mari in anii trecuți în această zonă
a țării. Ce s-a întreprins concret in
acest sens ? Care sint problemele
rămase nesoluționate pînă la aceas
tă dată ?
— Condițiile climatice nefavorabile
din anul trecut au creat mari greu
tăți în obținerea producțiilor plani
ficate și la indicii de calitate do
riți pe loturile semincere — ne spu
ne inginer Elena Bulete, director cu
producția vegetală la direcția agri
colă județeană. în această situație,
măsurile pe care le-am întreprins,
încă* înainte de declanșarea recoltă
rii culturilor respective, au vizat
inventarierea unor suprafețe din afara fermelor specializate în produ
cerea semințelor, în vederea identi
ficării parcelelor cu recoltă bună,
cantitativ și calitativ. Cu toate aces
tea, nu dispunem la toate culturile
de sămînța de care avem nevoie
pentru campania de primăvară. De
ficite se înregistrează cu deosebire
la culturile leguminoase (soia, faso
le. mazăre). Pentru porumb, care
deține ponderea în cadrul culturilor
de primăvară, sint asigurate circa
3 300 tone semințe, la nivelul nece
sarului. La această dată nu se cu
noaște însă structura hibrizilor pe
care o va aproba ministerul, pe
baza căreia, ca în fiecare an, se vor
face mutații între județe.
La centrul de semințe din Alexan
dria se află in curs de desfășurare
lucrările de condiționare a porum
bului, diferența de prelucrat în con
tinuare fiind de circa 1 000 tone. Nu
sint probleme cu semințele la in
pentru ulei (există un plus de circa
120 tone), năut (plus 120 tone), ricin,
floarea-soarelui. La aceste culturi,
ca și la cantitățile existente de fa
sole și soia, s-au încheiat lucrările
de condiționare. Semințele de sfeclă
de zahăr au fost trimise la Ghimbav pentru prelucrare. Una dintre
cele mai dificile probleme rămine
asigurarea semințelor (circa 4 900
tone) pentru cele 49 000 hectare pre
văzute a se cultiva cu soia. Se fac
acum probe 4 de laborator la semin
țele rezultate în urma condiționării,
„pțpfonizîndurse repetarea analizelor
și la semihțSle' avind calificativul
„sub stas". O situație asemănătoare
și la fasole, unde, dintr-un necesar
de 1 200 tone, nu se asigură din ju
deț mai mult de 45—50 la sută. De
asemenea, se prevede un deficit de
70—80 tone semințe de mazăre.

Lfi ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ COMĂNEȘTI

RITMURI SUPERIOARE DE LUCRU
NTRU SPORIREA PRODUCȚIEI DE CĂRBUNE
xperiența acumulată anul trecut
minerii din Comănești, cind au
lizat o producție-marfă suplimeni in valoare de aproape 20 mi
ne lei, se dovedește de acum un
i ciștigat. Dovadă că în perioada
e a trecut din acest an, deși desde scurtă, s-au și obținut inseme depășiri de plan la producția de
bune. Un fapt care spune totul
pre vrednicia minerilor de pe
ea Trotușului, despre ambiția lor
a se menține pe un loc fruntaș
ntrecerea socialistă și în cel de-al
rulea an al cincinalului.
uternic angajați în marea bătăcare se dă pentru dezvoltarea
ei energetice și de materii prime
ării, minerii din acest însemnat
in carbonifer au înțeles exact
sul exigențelor și îndemnurilor
esate de conducerea partidului
privire la necesitatea Îndeplinirii
nice, integrale a sarcinilor de
n. Ca atare, încă din prima lună
nului au acționat cu maximă răstdere pentru sporirea producțiilor
cărbune. Astfel, în sectoarele de
îloatare Asău, Vermești. Lapoș1. Leorda au fost puse în funcae. cu mult mai devreme față de
vederi, cinci noi abataje, ceea ce
leterminat sporirea producției zile cu circa 300—400 tone cărbune
in de bună calitate. La Lapoș1. minerii conduși de inginerul
>rel Mălăuț au introdus pentru
ma dată la lucrările de înaintare
nbina F-6-HK, iar pe stratul
liricei", din sectorul Lapoș-Nord, se
rează acum mecanizat cu combide abataj l-K-101. Introducerea
subteran a acestor mașini a dus
dublarea productivității muncii
ă de anul precedent.
- Am început acest an hotărlțl să
ilizăm o producție de cărbune mai
ire cu cel puțin 5 000 tone față
1988 — ne spune ing. Nicolae
jan, directorul întreprinderii. Penaceasta, consiliul oamenilor
incii, organizația de partid din
itatea noastră au luat o seamă de
suri menite să asigure creșterea
iductivității muncii în subteran,
t pregătit din vreme toate condie necesare pentru ca. încă din
ia ianuarie, să deschidem noi
rnturi de lucru și să introducem
subteran noi mașini și utilaje de
ife randament, care să asigure
riterea producției zilnice de cărne.
Concomitent, in unitățile miniere
pe Valea Trotușului au fost in■prinse și alte acțiuni pentru buna
țanizare a muncii și creșterea oroctivității in subteran. La Ver;ști, Rafira. Lumina și in alte sec
ure de activitate au fost puse in
ncțiune noi funiculare și instalații
elemin", pentru haldarea sterilui. au fost finalizate o seamă de
îsuri înscrise în programele de oririzare -și modernizare a proceselor

de producție. Datorită măsurilor lua
te s-au asigurat condiții ca in acest
an randamentul in abataje să creas
că față de anul trecut cu cel puțin
100 kg cărbune pe post. Și există de
acum semne certe că aceste premise
se vor transforma în fapte. în sec
toarele de exploatare Lapoș-Nord.
Vermești, Rafira, Asău, schimburile
preiau activitatea de producție din
mers, fără să se piardă nici un mi
nut. Se lucrează în acord global, iar
minerii știu că dacă se muncește cu
spor se și cîștigă bine. De notat că
măsurile tehnice și organizatorice
luate de conducerea unității pentru
îndeplinirea și depășirea planului de
producție pe acest an au fost înso
țite de numeroase Inițiative munci
torești. Este vorba, intre altele, de
menținerea în bună stare de func
ționare a tuturor mașinilor si utila
jelor, prin respectarea cu strictețe a
normelor de exploatare și a grafi
celor de revizii si reparații, asigu
rarea de către flecare formație de
lucru a unei aprovizionări ritmice cu
materiale, recuperarea lemnului de
mină și a metalului de susținere din
toate abatajele etc. Totodată, se ac
ționează cu hotărîre pentru îmbună
tățirea calității cărbunelui. în acest
sens, au fost Introduse noi tehnolo
gii de exoloatare. s-au extins tăie
rea selectivă a cărbunelui, alegerea
și depozitarea sterilului în abataje.
O dată cu extragerea unor cantități
sporite de cărbune, specialiștii, toți
oamenii muncii din unitate nu pierd
din vedere nici perspectiva. Desco
perirea și pregătirea unor noi rezer
ve de cărbune, care să asigure în
deplinirea exemplară a sarcinilor de
plan pe aoest an și pe întregul cin
cinal, constituie o preocupare de
prim ordin a întregului colectiv. In
acest scop, la Crăciunești, Vermești,
Lapoș, Leorda se desfășoară ample
lucrări de cercetare. Formațiile da
lucru conduse de maistrul principal
Simion Lupchian. secretarul comi
tetului de partid pe întreprindere,
au încheiat deja săparea unui puț
de cercetare pe două straturi de
cărbune, de la baza căruia pornește
galeria magistrală de transport pînă
la termocentrala din Comănești. Lu
crări menite să promoveze noi zăcă
minte de cărbune se fac si in sec
toarele de exploatare Leorda. Rafira
și Lumina. In scopul reducerii timpu'u! de transport al că-bunel’ii și
economisirii combustibilului se lu
crează la sistematizarea si moder
nizarea căilor de rulare din sec
toarele Asău și Lapoș.
Sint. toate acestea, repere ale hăr
niciei și ambiției întregului colectiv
de la Comănești de a pune in va
loare baza tehnico-materială de care
dispun, de a extrage cantități cit mai
mari de cărbune.

Gheorqhe BALTA
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LEGĂTURA CU MASELE
(Urmare din pag. I)

nu întotdeauna luat In considerare,
că interesele locale nu pot fi nici
odată mai bine cunoscute și rezolva
te decît de organele puterii de stat
din localitățile în care acestea își
desfășoară activitatea. De fapt, inte
resele existente în diferitele unități
administrativ-teritoriale se includ in
mod cit se poate de firesc în in
teresele generale ale patriei.
Necesitatea continuei îmbunătățiri
și perfecționări a activității consili
ilor populare, a stilului de muncă al
celor ce activează în cadrul acestor
organe a devenit tot mai imperioasă
o dată cu adîncirea continuă a prin
cipiului autoconducerii în profil te
ritorial, proces ce a determinat încre
dințarea unor noi atribuții organelor
locale ale puterii de stat, a noi răs
punderi privind activitatea din dome
niile industriei, agriculturii și inves
tițiilor, organizării și modernizării lo
calităților, asigurării în cele mai bune
condiții a autoaprovizionării și auto
finanțării pe plan local. Fără îndoia
lă, in ultimii ani, așa cum au re
levat-o și congresele consiliilor
populare, conferințele președinților
consiliilor populare, s-au acumulat
o serie de experiențe de mare
valoare practică în ceea ce privește
continua perfecționare a metodelor
și stilului de lucru practicate
de organele locale ale puterii de
stat, precum și a modului de abor
dare a activității acestora de către
organele centrale. Dar
cerința
îmbunătățirii permanente a activită
ții consiliilor populare, subliniată atit
de imperios de secretarul general al
partidului la forumul democratic din
noiembrie 1988, presupune nu numai
renunțarea la tutela măruntă practi
cată de anumite organe centrale.
Izvorîtă poate și dintr-o anumită
neîncredere în capacitatea organelor
locale de a rezolva singure proble
mele care apar, ci, in primul rînd,
presupune autoperfecționarea neîn
cetată a stilului de muncă al acestor
organe locale.

„înfăptuirea
autoconducerii
și
autoaprovizionării locale — arăta to
varășul Nicolae Ceaușescu — impune
creșterea continuă a răspunderii con
siliilor populare in buna gospodărire
a orașelor și comunelor și întărirea
legăturilor cu masele de oameni ai
muncii și participarea activă a tu
turor cetățenilor la întreaga activita
te". Pentru înfăptuirea acestor orien
tări fundamentale privind activitatea
consiliilor populare este necesar ca
în primul rind membrii comitetelor
și birourilor executive ale consiliilor
populare să se afle permanent in
mijlocul oamenilor, sprijinind în mod
efectiv unitățile din teritoriu in
realizarea sarcinilor, a planurilor
economice ce le revin, acesta fiind
în fond — așa cum mereu a arătat
secretarul general al partidului —
criteriul fundamental de apreciere a
muncii depuse. Aceasta presupune,
In primul rind, antrenarea practică
a maselor de cetățeni la conducerea
și rezolvarea tuturor problemelor lo
cale : de la dezbaterea largă a pla
nurilor și programelor de autoconducere și autoaprovizionare, de autogospodărire și autofinanțare, de dez
voltare, organizare și modernizare a
fiecărei localități, de la adoptarea
hotărârilor și măsurilor și pînă la
înfăptuirea lor efectivă. în acest sens
un rol important revine bunei orga
nizări a adunărilor cetățenești, a
activității comitetelor de cetățeni,
organizării „Tribunei democrației",
intîlnirilor cu cetățenii. Este necesar,
de
asemenea,
ca
munca
deputaților, a comisiilor permanente
din care aceștia fac parte să se îm
bunătățească substanțial. Subliniem
această cerință intrucit în activitatea
unor deputați și comisii permanente,
in organizarea și funcționarea se
siunilor consiliilor populare s-au
manifestat, nu de puține ori,
tendințe de formalism. Or, co
misiile permanente, pentru a ne re
feri numai la ele, sint datoare să-și
aducă o contribuție sporită Ia fun
damentarea și elaborarea tuturor
hotăririlor și deciziilor, antrenînd în

acest scop la efectuarea studiilor și
a controalelor pe care le fac cit mai
mulți specialiști, cadre cu experien
ță, oameni ai muncii care iși desfă
șoară activitatea nemijlocit in sec
toarele respective și care, astfel, pot
contribui efectiv atît la îmbunătăți
rea calității actelor decizionale, cit și
a activității din unitățile controlate
sau la care se referă studiile întocinite.
Desigur, consiliile populare au
de indeplinit foarte multe sarcini,
timpul presează întotdeauna, dar, lichidind cu desăvirșire orice atitudini
funcționărești,, de formalism și biro
cratism, tendințele de tergiversare a
soluționării problemelor, de automulțumire și justificare a lipsurilor prin
invocarea a tot felul de „cauze obiective", consiliile populare au da
toria de a se afla mereu în miezul
fierbinte al vieții sociale, de a im
prima acesteia un suflu dinamizator,
de înaltă exigență șl responsabilitate,
de a mobiliza masa largă a cetățeni
lor la soluționarea tuturor proble
melor economico-sociale, de dezvol
tare, organizare și modernizare
a fiecărei localități. In esență,
acesta este modul nou de a
gîndi și a acționa cerut de secreta
rul general al partidului, spiritul
nou, revoluționar, care trebuie să se
manifeste și în activitatea de înde
plinire a atribuțiilor și sarcinilor ce
revin organelor locale ale puterii de
stat.
Dezvoltarea economico-socială a
fiecărei localități a patriei pe baza
planului național unic impune ca in
acest an — decisiv pentru rea
lizarea sarcinilor actualului cincinal,
a hotăririlor Congresului al XIII-lea
și ale Conferinței Naționale ale
partidului — consiliile populare și
organele lor executive să își exer
cite la un nivel superior atribuțiile
și sarcinile ce le revin în conducerea
întregii activități economico-sociale
din teritoriu, așa cum sint ele sta
bilite prin lege, să controleze șl să
concentreze către o maximă eficien
tă muncă tuturor unităților economi-

în ceea ce privește plantele fura
jere sint’’ asigurate cele 56 tone de
trifoliene, produse în unitățile coo
peratiste din județ. Trebuie însă
impulsionată livrarea semințelor de
către cooperativele agricole din Lăceni. Siliștea, Uda Clocociov, Saiele,
Crîngeni, Olteni
către centrul de
profil din Alexandria, unde se face
decuscutarea lucernei, după care
urmează probele de laborator.
Să ne referim la culturile ce se
vor însămînța în prima urgență. Cu
borceag sint prevăzute a se cultiva
2 390 hectare. Dar dacă există can
titatea de 191 tone ovăz, din 287 tone
mazăre necesare nu se contează
practic decît pe 17 tone produse la
întreprinderea de pajiști. De la di
recția agricolă am reținut soluția de
a se acoperi acest deficit prin culti
varea cu iarbă de Sudan pentru care
sint asigurate cantitățile de semințe.
Pînă în prezent nu s-au stabilit la
nici o categorie de semințe pentru
campania de primăvară repartiții pe
unități și deci nu intră în discuție
preluarea acestora în perioada in
care ne aflăm.
Pornindu-se de la învățămintele
anului trecut, pe ansamblul județu
lui s-a întocmit un amplu program
de măsuri tehnice și organizatorice
privind producerea semințelor in
1989. în afara unităților specializa
te, au fost stabilite 19 cooperative
agricole, urmărindu-se amplasarea
culturilor respective numai în peri
metrele sistemelor de irigații și asi?urarea forței de muncă necesare,
ntrucît în prezent singurele spații
de depozitare a semințelor se află
la Alexandria (la centrul județean
de profil), se speră ca intr-un viitor
apropiat, cu ajutorul factorilor de
resort, să fie înființate unele subcentre la Roșiori de Vede, Turnu
Măgurele sau Zimnicea (propuneri
s-au făcut în acest sens, dar nu s-a
primit nici un răspuns), astfel îneît
să existe mai multă operativitate în
preluarea,
prelucrarea, păstrarea
semințelor In cele mai bune condiții
și livrarea lor apoi unităților culti
vatoare, (Stan Ștefan).

au o germinație de peste 85 la sută.
De asemenea, semințele de soia, in,
mazăre, ricin și fasole au fost con
diționate in întregime, urmind ca in
citeva zile să se încheie condițio
narea ultimelor cantități de semin
țe de porumb. Se ridică o problemă
de mare stringență : asigurarea car
tofilor de sămință. Inginerul Ale
xandru Moldovan, directorul Trus
tului horticol Ialomița, ne spune :
„Pentru cele 3 700 de hectare pre
văzute a fi cultivate cu cartofi, este
necesară o cantitate de 14 000 tone
tuberculi. Pînă acum s-au asigurat
și depozitat 8 667 tone. Nu s-au li
vrat 5 333 tone, după cum urmează:
C.S.L. Botoșani — 330 tone, C.S.L.
Suceava — 1 100 tone, C.S.L. Brașov
— 300 tone, C.S.L. Covasna — 350
tone. Neajunsul este și de altă na
tură : 400 tone primite de la C.S.L.
Botoșani și C.S.L. Suceava nu au în
deplinit normele de calitate pentru
sămință și au fost returnate. (Mihai
Vișoiu).

CĂLĂRAȘI

In primăvara acestui an, in
unitățile agricole din județul Ia
lomița vor fi însămînțate 228 500
hectare cu diferite culturi. După
cum se știe, asigurarea din timp
a semințelor, dare să corespun
dă normelor de calitate stabilite,
constituie una din condițiile de care
depind desfășurarea, in limita ter
menelor stabilite, a lucrărilor de se
mănat și obținerea de recolte mari.
După cum ne spune inginer Con
stanța Preda, director cu producția
vegetală la direcția agricolă, pentru
majoritatea culturilor care vor fi!
însămînțate In această primăvară,
unitățile agricole din județ au asi
gurate semințele necesare, excep
tând doar cele pentru loturile se
mincere. Pentru porumb, de exem
plu, sint asigurate cele 2 174 tone.
Sfecla de zahăr se va cultiva pe
15 310 hectare, din care pe 7 850 hec
tare se va folosi sămânță monogermă, existînd întreaga cantitate
de 150 tone sămință. Floarea-soare
lui se va cultiva cu hibrizi deose
bit de productivi, fiind procurate cele
166 tone de sămință necesare celor
28 000 hectare. La soia, ce se va cul
tiva pe 28 450 hectare, este asigurată
întreaga cantitate de sămință, cu ex
cepția suprafețelor destinate loturilor
semincere din categoria superelită și
elită. Pentru in, mazăre, fasole și ri
cin există întreaga cantitate de sămînță. Imediat ce se va primi repartiția
de la Ministerul Agriculturii, sămînța
va ajunge în unități, unde va fi depo
zitată în mod corespunzător pînă
la însămînțare.
O atenție aparte se acordă pregă
tirii semințelor. Cele de floareasoarelui au fost condiționate și ana
lizate. fiind însoțite de buletinele
roșii, care atestă indicii calitativi și

Unitățile agricole de stat și
cooperatiste din județul Călărași
și-au propus să obțină în 1989
cele mai bune recolte din actualul
cincinal. în acest scop, lucrătorii ogoărelor sint hotărîți să folosească
cu răspundere și exigență condițiile
tehnico-materiale de care dispun,
precum și mănosul pămint al Bără
ganului, să respecte cu strictete
tehnologiile fiecărei culturi. între
verigile acestor tehnologii, un loc
important și de mare actualitate îl
ocupă, după cum se știe, asigurarea
semințelor necesare, de cea mai
bună calitate și în sortimentele de
soiuri și hibrizi prevăzute, problemă
ce preocupă îndeaproape comanda
mentul județean al agriculturii. La
direcția agricolă a județului am fost
informați că, la această oră. dispun
de buletine roșii —■ care atestă ca
litatea germinativă a semințelor —
majoritatea cantităților ce vor fi In
corporate în sol în această primăvară.
Semințele de porumb, floarea-soare
lui, soia, mazăre, fasole, orez, insumînd peste 18 000 tone, au fost re
condiționate, sortate și sint bine de
pozitate la centrele specializate,
gata să fie ridicate oricînd de uni
tățile agricole. Se depun eforturi
stăruitoare pentru recondiționarea
In totalitate a seminței de lucernă,
ricin și In pentru ulei, pentru ca. In
cel mai scurt timp, și pentru aceste
culturi‘semințele să posede buletine
roșii.
O situație aparte se înregistrează
la cartofii de sămință, singura cul
tură la care nu este asigurat decît
40 la sută din necesar, ceea ce im
pune din partea forurilor competen
te măsuri eficiente și operative. Nu
trebuie admis să se repete situația
din anul trecut, cind peste 1000
hectare destinate cartofului nu au
putut fi cultivate din lipsă de sămînță. Centrele specializate și uni
tățile agricole din județ nu dispun
de cartofi de sămință, ceea ce în
mod firesc impune procurarea lor,
pe bază de schimb, din alte zone.
Călărașiul fiind producător de se
mințe. îndeosebi la porumb, și pen
tru alte județe.
în ceea ce privește asigurarea fie
cărei unități agricole cu semințele
necesare în această primăvară, se
impun măsuri ferme pentru ca, în
cel mai scurt timp, după dezbaterea
cifrelor de plan, a schițelor de cul
turi in adunările generale ale mem
brilor cooperatori, să fie transporta
te toate semințele la fiecare fermă
în parte, astfel incit o dată cu de
clanșarea campaniei de primăvară
să se treacă cu toate forțele la se
mănat, pentru încadrarea in perioa
da optimă a acestei lucrări, ca una
din condițiile hotărîtoare obține
rii recoltelor planificate.
(Mihail
Dumitrescu).

co-sociale subordonate sau aflate In
raza teritoriului lor.
Din Expunerea secretarului gene
ral al partidului la marele forum al
democrației socialiste se desprind
numeroase și prețioase orientări cu
privire la perfecționarea activității
organelor de stat, a organismelor
democrației muncitorești-revoluționare și in acest cadru a întregii
activități a consiliilor populare pen
tru materializarea principiului fun
damental al construirii socialismu
lui cu poporul și pentru popor.
Sint orientări de o mare însemnăta
te. menite să ridice activitatea orga-

nelor puterii și administrației de stat
la înalte cote de calitate și eficiență,
întărind răspunderea pe care o poar
tă fiecare cetățean față de destinul
patriei și, astfel, față de propriul
destin, căci, în spiritul înaltei con
cepții umaniste a secretarului gene
ral al partidului, se poate afirma că
destinul patriei este suma destinelor
cetățenilor săi. Iată, poate, cel mai
puternic imbold pentru a mobiliza
energic capacitățile și inițiativele
creatoare ale oamenilor muncii, ale
tuturor cetățenilor la înfăptuirea
mărețelor programe de dezvoltare a
patriei noastre socialiste.

IALOMIȚA

Reducerea costurilor de producție
(Urmare din pag. I)

privește acțiunea de înnoire și reproiectare a produselor, aceasta
este, prin definiție, ca să spun așa,
îndreptată spre creșterea eficienței,
îndeosebi prin adoptarea unor soluții
constructive mai simple, ce reduc
riscul de eroare de execuție. Preci
zez că produsele noi au reprezentat,
in 1988, 54 la sută din totalul pro
ducției.
— Care sint principalele direcții
de acțiune avute în vedere pentru
reducerea costurilor de producție în
acest an ?
— în primul rind, vom extinde aplicarea unor măsuri care au dat
bune rezultate în 1988. Astfel, vom
colabora cu întreprinderea forestieră
de exploatare și transport Suceava
în realizarea scheletelor pentru mo
bila tapisată și în domeniul reali
zării prefabricatelor din lemn ma
siv pentru mobilă. De asemenea,
dacă in 1988 am folosit grund pen
tru acoperirea porilor la finisare
numai pentru 25 la sută din produ
sele realizate, avînd în vedere efi
ciența economică deosebită a utili
zării acestuia, vom continua colabo
rarea cu Institutul de cercetări și
proiectări pentru industria lemnu
lui în vederea utilizării lui pe
scară mai largă. în al doilea rind,
âm adoptat un complex de măsuri

pentru creșterea cu 8 la sută față de
anul trecut a indicelui de valori
ficare a lemnului în mobilier, printre
care menționez amenajarea unui
sector specializat pentru recupera
rea materialului lemnos de mici di
mensiuni și folosirea lui la fabrica
rea unor elemente de mobilier care
pină acum se realizau din cherestea
de dimensiuni normale. Dintre mă
surile de modernizare a fabricației
amintesc numai automatizarea re
glării parametrilor și aplicarea re
gimului de uscare termovariabil. în
camerele de uscare a cherestelei,
ceea ce va permite scurtarea dura
tei de uscare și diminuarea consu
murilor energetice.
Sarcinile de producție pe acest an
sint deosebite. Producția de mobilă
trebuie să crească foarte mult, iar
cheltuielile de producție să fie re
duse intr-un ritm accentuat. în adunarea generală a oamenilor mun
cii din luna noiembrie 1988 au fost
discutate și aprobate planul pe acest
an. precum și un program-cadru
pentru îndeplinirea lui in totalitate.
După ce in anul 1988 planul la pro
ducția fizică a fost realizat in pro
porție de 105 la sută, întregul co
lectiv este hotărît să-și facă exem
plar datoria și in acest an.

Sava BEJ1NARIU
corespondentul „Scinteii"
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MARELUI EROU AL ROMÂNIEI SOCIALISTE,
PROFUNDĂ DRAGOSTE, ST]MĂ Șl PREȚUIRE
Telegrame de felicitare adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu cu prilejul
aniversării zilei de naștere și a îndelungatei activități revoluționare
în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BIHOR AL P.C.R. se spu
ne : Strins uniți in jurul partidului,
al dumneavoastră, mult stimate și
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
încercat și clarvăzător conducător de
tară, cel mai iuoit tiu al națiunii,
oamenii muncii din Bihor, intr-o
deplină comuniune de simțire și gind
cu intregul popor, au dat noi dimen
siuni faptelor lor de muncă. înscriind
noi izbinzi in mersul neabătut spre
viitor, cu deosebire in perioada inau
gurată de cel de-al IX-lea Congres
al Partidului Comunist Român, arc
de timp luminos in care județul nos
tru a cunoscut o dezvoltare fără
precedent.
Omagiul pe care vi-1 aducem In
acest moment aniversar, scump ini
milor noastre, ale tuturora, se în
gemănează cu hotărirea de a munci
fără preget pentru a înfăptui exem
plar sarcinile ce ne revin pe între
gul an 1989, orientările programatice
formulate de dumneavoastră, mult
stimate tovarășe secretar general, in
magistrala Expunere prezentată la
ședința comună a Plenarei C.C. al
P.C.R., a organismelor democratice
și organizațiilor de masă și obștești
din 28—30 noiembrie 1988.

în telegrama CONSILIULUI DE
CONDUCERE AL MINISTERULUI
INDUSTRIEI ELECTROTEHNICE se
spune : Cu profunde sentimente de
dragoste nemărginită, respect și
aleasă recunoștință, pe care vi le
purtăm, vă rugăm să ne permiteți
ca in numele tuturor oamenilor
muncii din industria de mașiniunelte. mecanică fină, electrotehnică
și electronică să vă adresăm din
adîncul inimilor noastre, cu prilejul
aniversării zilei dumneavoastră de
naștere și a indelungatei activități
revoluționare, cele mai călduroase
urări de sănătate, fericire, multă
putere de muncă și viată îndelun
gată pentru binele și fericirea po
porului român, pentru înaintarea pa
triei pe noi trepte de civilizație
și progres.
Vă încredințăm.
mult iubite și
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
de hotărirea și voința noastră una
nimă de a munci cu și mai multă
abnegație pentru a spori an de an
producția la mașini-unelte de mare
complexitate, produse de mecanică
fină, echipamente de automatizare,
fiind mindri că ne aducem contri
buția în această epocă eroică de
mari înfăptuiri sooialiste. cea mai
luminoasă și mai bogată in reali
zări din istoria României — „Epoca
Nicolae Ceaușescu".......
în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BUZĂU AL, P.C.R. șe ara
tă : Locuitorii județului Buzău vă
sint adine recunoscători pentru fap
tul că prin strategia elaborată de
dumneavoastră privind repartizarea
armonioasă, echilibrată a
forțelor
de producție în teritoriu, prin spri
jinul permanent și neprecupețit pe
care ni-1 acordați cu deosebită ge
nerozitate. această străveche vatră
de pămint românesc a cunoscut, ase
menea întregii țări, un amplu pro
ces de dezvoltare.
Urmind neabătut înaltul dumnea
voastră exemplu de viață și activi
tate revoluționară, afirmindu-ne. si
cu acest prilej sărbătoresc, deplina
noastră adeziune la ințeleapta poli
tică internă și
internațională
a
partidului și statului
nostru. ne
angajăm cu însuflețire, mult iubite
și stimate tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu. să punem și mai
bine în valoare potențialul uman și
material de care dispunem, să fa
cem din 1989 anul cu cele mai mari
realizări in- industrie, agricultură și
în celelalte domenii, de activitate,
aducind astfel un suprem omagiu
neobositei dumneavoastră activități
consacrate fericirii și prosperității
poporului român.
Cu prilejul aniversării zilei de
naștere și a indelungatei și eroicei
activități revoluționare. înălțător mo
ment sărbătoresc pentru întregul
popor CONSILIUL DE CONDUCERE
, AL MINISTERULUI COMERȚULUI
EXTERIOR SI COOPERĂRII ECO
NOMICE INTERNAȚIONALE, co
muniștii. toti oamenii muncii din
acest domeniu al activității economi
ce vă aduc un fierbinte omagiu
dumneavoastră, cel mai iubit fiu al
poporului. înflăcărat patriot și revo
luționar, conducător vizionar al mer
sului neabătut al țării noastre pe ca
lea socialismului, spre coțnunișm.
Puternic însuflețiți de Îndemnurile
dumneavoastră mobilizatoare și.ințelegind pe deplin sarcinile mari care
ne revin pentru creșterea exporturi
lor românești, in condiții de eficien
ță economică sporită, vă încredin
țăm, mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că vom acționa
cu toată fermitatea și puterea noas
tră de muncă pentru a ne îndeplini
in condiții tot mai bune marile răs
punderi care stau în fața comerțului
exterior, astfel incit să întimpinăm
Congresul al XIV-lea al partidului
și cea de-a 45-a aniversare a viețoriei
revoluției de eliberare socială și na
țională. antifascistă și antiimperiaiistă cu rezultate deosebite.

'

înălțătoarele momente ale ani
versării zilei dumneavoastră de
naștere și ale îndelungatei și eroicei
activități revoluționare, mult stimate
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu.
consacrată cu neasemuită dăruire
patriotică împlinirii nobilelor idea
luri ale poporului român, cauzei
partidului, a edificării socialismu
lui și înaintării României, in glorie
și măreție spre comunism — se spu
ne in telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN
CARAȘ-SEVERIN AL
P.C.R. — oferă comuniștilor un mi
nunat prilej de a vă aduce un cald
și vibrant omagiu pentru tot ceea ce
ați făcut și faceți spre binele, fe
ricirea și bunăstarea noastră, a tutu
ror. pentru afirmarea cu putere, in
libertate, independentă și suveranita
te. a României socialiste in rindul
națiunilor lumii.
Tot ceea ce am înfăptuit in peri
oada de la Congresul al IX-lea al
partidului — epoca celor mai gran
dioase ctitorii din multimilenara
istorie a poporului român, „Epoca
Nicolae Ceaușescu11 — poartă pece
tea geniului creator, a cutezătoare
lor idei și orientări și a strălucitei
dumneavoastră opere social-politice,

autentic program de muncă și ac
țiune al poporului, ce ne însuflețește
faptele in mersul nostru ferm spre
noi orizonturi de civilizație și pro
gres.

Ne facem o datorie de inimă
și de conștiință din a vă aduce,
mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, întreaga noastră
recunoștință pentru marea operă pe
care o săvirșiți in sprijinul păcii in
Europa și pe întreaga planetă, in
lupta pentru triumful cauzei celor
ce muncesc, al libertății, indepen
dentei și propășirii tuturor popoare
lor, activitate care v-a adus stima
și prețuirea lumii întregi, bineme
ritatul renume de mare erou al păcii
— se spune in telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN CONSTANTA
AL P.C.R.
Conștienți că tot ceea ce s-a reali
zat în județul Constanța, ca de alt
fel în întreaga țară, dezvoltarea im
petuoasă fără precedent a industriei,
modernizarea agriculturii și trans
porturilor, ri licarea continuă a ni
velului de trai al tuturor1 celor ce
trăiesc și muncesc în această parte
a țării, datorăm înțelepciunii și pre
ocupării dumneavoastră statornice,
mult iubite și stimate tovarășe se
cretar general, vă rugăm să ne în
găduiți să folosim și acest prilej să
vă adresăm cu profund respect în
treaga noastră gratitudine pentru
existența pe aceste străbune pămînturi românești a unor obiective eco
nomice de mari proporții și înaltă
tehnicitate care întregesc aureola de
mari împliniri ale epocii de glorii ce
vă poartă numele.
Aniversarea zilei dumneavoastră
de naștere, moment de aleasă sărbă
toare pentru intregul nostru popor,
constituie un minunat prilej de a da
expresie sentimentelor de nemărgi
nită dragoste, bucurie și mîndrie, de
înaltă prețuire și profundă recunoș
tință pentru tot ceea ce ați făcut și
faceți cu înțelepciune și clarviziune,
realism, cutezanță și fermitate revo
luționară pentru a da vieții economi
ce și sociale din țara noastră un curs
dinamic, novator, pentru a asigura
mersul hotărît al României spre
înaltele culmi ale civilizației comu
niste. pentru creșterea continuă a
prestigiului patriei noastre pe plan
mondial, se arată în telegrama CO
MITETULUI DE STAT AL PLANI
FICĂRII.
Evocăm, cu cea mai înaltă stimă,
se arată in telegramă, aportul
dumneavoastră determinant la orîentarea și fundamențarea. științifi
că a planurilor și programelor de
dezvoltare economico-socială a țării,
contribuția hotăritoare la inițierea
și desfășurarea acțiunilor de impor
tanță națională pentru perfecțio
narea organizării și modernizarea
proceselor de producție, valorifi
carea superioară a resurselor mate
riale și umane existente în econo
mia românească, înfăptuirea repro
ducției de tip puternic intensiv,
realizarea unei noi calități a muncii
și vieții poporului.

Animați de cele mai alese senti
mente de nemărginită admirație și
înaltă prețuire, se arată în telegra
ma COMITETULUI JUDEȚEAN COVASNA AL P.C.R., vă adresăm, in
tr-o vibrantă unitate de gind și
faptă a tuturor oamenilor muncii
din județul nostru. cele mai/
calde felicitări, urări de multă
sănătate și fericire, ani mulți și
rodnici de viață, alături de mult
stimata tovarășă Elena Ceaușescu,
cu prilejul aniversării zilei dumnea
voastră de naștere și a îndelungatei
activități revoluționare consacrate
cu pilduitor patriotism înfăptuirii
supremelor aspirații de bunăstare,
prosperitate și pace ale poporului
nostru.
Vibrantele sentimente de dragoste
și recunoștință, omagiul cel mai
fierbinte pe care vi le adresează,
mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, in această minu
nată zi de aleasă sărbătoare
toti
oamenii muncii de pe meleagurile
covăsriene izvorăsc din conștiința că
toate prefacerile innoitoare cunoscu
te de județul nostru, impresionantele
și modernele platforme industriale,
agricultura in continuă dezvoltare,
înscrisă ferm pe coordonatele noii
revoluții agrare, transformările pe
trecute in viața social-culturală ce
permit deplina afirmare a persona
lității umane, constituie roadele în
făptuirii neabătute a conceptelor,
tezelor și orientărilor dumneavoas
tră de inestimabilă valoare teoretică
și practică, o consecință faptică a
grijii părintești pe care o manifes
tați pentru bunăstarea și fericirea
tuturor fiilor patriei noastre socia
liste.

Cu legitimă mindrie patriotică —
se spune în telegrama COMISIEI
CENTRALE DE REVIZIE A PARTI
DULUI COMUNIST ROMAN — apreciem contribuția dumneavoastră
determinantă, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu.
adusă la dezvoltarea teoriei și prac
ticii revoluționare in țara noastră, la
fundamentarea si stabilirea direcții
lor, obiectivelor și orientărilor pri
vind dezvoltarea in perspectivă a
societății românești. Ia Îmbogățirea
cu noi teze, concepte și idei origina
le, de o deosebită valoare, a patri
moniului socialismului științific, cu
prinse in magistrala dumneavoastră
Expunere la ședința comună a Plena
rei C.C. al P.C.R., a organismelor de
mocratice și a organizațiilor de masă
și obștești din noiembrie 1988, care
prefigurează vizionar stadiul de
dezvoltare a României socialiste pină
la orizontul anului 2000.
Omagiind cu fierbinte dragoste
ziua dumneavoastră de naștere, vă
asigurăm, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom
acționa cu toate forțele, cu abnegație
și dăruire comunistă, pentru înfăp
tuirea exemplară a hotăririlor Con
gresului al XlII-lea și Conferinței
Naționale ale partidului, a ideilor,
tezelor și orientărilor cuprinse in
Expunerea dumneavoastră la mare
le forum democratic din noiembrie
1988.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN DÎMBOVIȚA AL P.C.R. se
spune : Constituie pentru noi o da

torie de inimă și conștiință de a vă
adresa, in această zi aniversară
scumpă întregii noastre națiuni, ex
presia celei mai profunde recunoș
tințe pentru modul țnagistral în care
ați elaborat. în perioada care a tre
cut de la istoricul Congres al IX-lea
al partidului — piatră de hotar in
procesul de construcție socialistă în
patria noastră — strategia dezvoltării
țării pe coordonate dinamice, inten
sive.
Dînd glas sentimentelor de aleasă
gratitudine ale tuturor locuitorilor
Dîmboviței, vă adresăm, mult iubite
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
cele mai alese mulțumiri pentru grija
și atenția deosebite acordate dezvol
tării pe multiple planuri a județului
nostru, relevînd că orientările funda
mentale ale politicii partidului, ce
poartă pecetea gîndirii dumneavoas
tră profund revoluționare, au rodit
din plin și pe această veche vatră de
cultură și civilizație românească.
Intr-o deplină unitate cu toți cetă
țenii României socialiste, strins uniți
în jurul partidului, al dumneavoastră,
mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, exprimăm deplina
adeziune la strălucitele inițiative și
acțiuni consacrate opririi cursei înar
mărilor, înfăptuirii dezarmării, și în
deosebi a celei nucleare, edificării
unei lumi a colaborării, in interesul
reciproc al popoarelor.

celor 500 000 de oameni ai muncii din
industria lemnului și materialelor de
construcții, vă rugăm, cu stimă și
deosebit respect, să ne permiteți să
vă urăm din adîncul inimilor noas
tre să trăiți ani mulți și fericiți,
nesecată putere de muncă pentru a
ne conduce cu strălucire și cutezan
ță pe drumul unor noi și mărețe
împliniri în edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate și
înaintarea patriei spre comunism.
Mobilizați de minunatul dumnea
voastră exemplu de muncă și via
ță comunistă, mindri că in frun
tea partidului și statului nostru
se află omul care intruchipează
cele mai fierbinți năzuințe ale po
porului, ne angajăm că nu vom
precupeți nici un efort pentru înde
plinirea neabătută a sarcinilor ce ne
revin, că vom face totul pentru tra
ducerea in viață a obiectivelor
cuprinse în documentele. Congresu
lui al XlII-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului, pentru Înfăp
tuirea politicii interne și externe a
partidului și statului nostru, pentru
asigurarea progresului și Înălțării
patriei noastre pe noi culmi de ci
vilizație, bunăstare și progres.
Sărbătorirea zilei dumneavoastră
de naștere și a îndelungatei activi
tăți revoluționare — se arată in tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN
PRAHOVA AL P.C.R. — dobîndește
semnificații deosebite acum, în

Noi. toți cei care trăim și muncim
pe meleagurile Sălajului, se spu
ne în telegrama COMITETULUI
JUDEȚEAN SALAJ AL P.C.R.,
avem convingerea Legitimă că is
toria contemporană a acestei zone,
chipul modern și înfloritor al lo
calităților, bunăstarea și fericirea
noastră constituie expresii elocvente
ale justeței opțiunii dumneavoastră
politice privind dezvoltarea .armo
nioasă a forțelor de producție pe în
treg teritoriul țării, ale răspunderii
și clarviziunii profund științifice cu
care vegheați și ocrotiți destinul tu
turor fiilor patriei.
Avînd in Expunerea dumneavoas
tră la ședința comună a Ple
narei C.C. al P.C.R.. a orga
nismelor democratice și a organi
zațiilor de masă și obștești din no
iembrie anul trecut un amplu
și luminos program de muncă și ac
țiune. vă încredințăm că organizația
județeană de partid dispune de forța
și hotărirea necesare pentru a asi
gura mobilizarea exemplară a comu
niștilor, a tuturor oamenilor muncii,
la înfăptuirea neabătută a orientă
rilor și indicațiilor date de dumnea
voastră, făcînd din faptele noastre
de muncă proba omagiului suprem
pe care vi-1 aducem la această săr
bătoare scumpă întregii națiuni, che
zășia reală a cinstirii celei de-a 45-a
aniversări a actului istoric de la
23 August și a Congresului al
XIV-lea al partidului.

• înaltă apreciere a indelungatei activități
revoluționare desfășurate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a gindirii și acțiunii sale
novatoare consacrate înfăptuirii programelor
de înaintare continuă a țării pe noi trepte de
progres și civilizație socialistă
• Puternică angajare pentru a obține rezultate
deosebite in toate domeniile, in intimpinarea
celei de-a 45-a aniversări a victoriei revoluției
de eliberare socială și națională, antifascistă și
antiimperialistă și a Congresului al XIV-lea al
partidului
Comuniștii, toți locuitorii județului
Giurgiu, uniți in cuget și simțire —
se arată în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN GIURGIU AL
P.C.R. — vă adresează, cu adincă
emoție și bucurie, cu profunde sen
timente de dragoste și respect, cele
mai calde felicitări, urări de sănătate
și fericire, ani mulți și luminoși, plini
de satisfacții și împliniri, spre binele
și prosperitatea națiunii noastre so
cialiste, al cauzei socialismului și păcii
in lume.
Acum, în anul aniversării a patru
decenii și jumătate de la victoria re
voluției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă și
al celui de-al XIV-lea Congres al
partidului, intr-un glas cu țara, locui
torii județului nostru își exprimă re
cunoștința fierbinte pentru tot ceea
ce ați făctit și faceți spre gloria și
propășirea patriei, pentru activitatea
pe care o desfășurați, cu nemărginită
abnegație și putere de muncă,. în
țelepciune și înaltă competență, în
organizarea și conducerea întregii
opere de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltatp și înain
tare a României spre comunism, in
promovarea fermă a nobilelor idealuri
ale păcii și înțelegerii între națiuni.

Sărbătorirea zilei dumneavoastră de
naștere și a aproape șase decenii de
strălucită activitate . revoluționară,
consacrată luptei pentru binele oame
nilor, al țării și poporului român —
se arată in telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN MEHEDINȚI AL
P.C.R. — reprezintă și pentru noi
marea bucurie de a stringe intr-un
ales buchet al nemărginitei recunoș
tințe cele mai sincere sentimente de
dragoste, stimă și respect pe care co
muniștii, toți locuitorii acestor stră
vechi și înfloritoare meleaguri le nu
tresc, asemenea intregii națiuni, față
de dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de
votat fiu al națiunii, patriot înflăcă
rat, ctitor al României moderne.
Puternic mobilizați de luminoasele
perspective ale viitorului, hotărîți să
ne sporim contribuția la prosperitatea
țării și creșterea prestigiului ei îh
lume, însuflețiți de înaltul dumnea
voastră exemplu de muncă și viață,
vă asigurăm, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu,. că, . în
acest an, în care avem sarcini deo
sebit de mobilizatoare, vom înfăptui
cu spirit revoluționar, cu responsabi
litate comunistă obiectivele stabilite
de Congresul al XlII-lea și Conferința
Națională ale partidului. tezele,
orientările și indicațiile cuprinse în
magistrala dumneavoastră Expunere
— vast, luminos și cutezător program
de muncă revoluționară al partidului,
al întregului popor, puternică reafir
mare a politicii de pace și colaborare
a României socialiste.
în telegrama CONSILIULUI DE
CONDUCERE AL MINISTERULUI
INDUSTRIALIZĂRII
LEMNULUI
SI MATERIALELOR DE CON
STRUCȚII se spune : în aceste mo
mente de vibrantă și înălțătoare ma
nifestare patriotică, exprimînd gindurile și sentimentele de' profundă
recunoștință și aleasă prețuire ale

preajma aniversării a 50 de ani de
la marea demonstrație antifascistă
și antiimperialistă de la 1 Mai 1939,
înscrisă intre cele mai puternice
manifestări din Europa, constituindu-se intr-un avertisment asupra
pericolelor grave la adresa păcii și
libertății popoarelor, in care rolul
determinant l-ați avut dumneavoas
tră, mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, împreună cu
mult
stimata
tovarășă
Elena
Ceaușescu, militant de frunte al
partidului, prestigioasă personalitate
a științei și culturii românești, sa
vant de largă recunoaștere interna
țională.
Marile transformări revoluționare
care au avut Ioc in toate sferele vie
ții economico-sociale românești in
cei aproape douăzeci și patru de ani
de la memorabilul forum al comu
niștilor români din 1965, prestigiul
pe care astăzi îl are România socia
listă pe toate meridianele globului,
Conceptul privind instaurarea unei
noi ordini economice și financiare
internaționale, o nouă concepție po
litică asupra raporturilor interstatale
ca necesitate vitală a prezentului
pentru o Europă unită, in diversita
tea orinduirilor sociale, salvgardarea
păcii, dezarmarea generală, și îndeo
sebi cea nucleară, sint legate indiso
lubil de personalitatea dumneavoas
tră de genial ginditor si strateg re
voluționar. de consecvent și neobosit
militant pentru înfăptuirea aspira
țiilor celor mai nobile ale poporului
nostru,

în telegrama CONSILIULUI DE
CONDUCERE AL MINISTERULUI
ENERGIEI ELECTRICE se spune :
Cu sentimente de aleasă mîndrie
patriotică, de. nețărmurită dragoste
Și adine respect, intr-un gind și o
unică simțire cu întreaga noastră
națiune, comuniștii, toți oamenii
muncii din Ministerul Energiei
Electrice vă adresează din adincul
inimii lor, cu prilejul aniversării zi
lei dumneavoastră de naștere și în
delungatei activități
revoluționare,
un vibrant omagiu, cele mai calde
urări de sănătate și fericire, de viață
îndelungată in deplină putere de
muncă; spre a conduce cu înțelep
ciune și cutezanță revoluționară des
tinele poporului român pe culmile
tot mai înalte ale civilizației socia
liste și comuniste.
Pentru sprijinul direct pe care
l-ați acordat și-l acordați perma
nent sectorului energetic, ne expri
măm profunda gratitudine și recu
noștință și vă asigurăm, mult iubite
și stimate tovarășe secretar general,
că energeticienii tării vor munci cu
toată priceperea și răspunderea, in
spirit revoluționar, pentru înfăp
tuirea neabătută a politicii partidu
lui și statului nostru, a programelor
de dezvoltare economico-socială a
patriei, a indicațiilor și orientărilor
dumneavoastră, pentru a ridica efi
ciența întregii noastre activități, intimpinînd astfel cel de-al XIV-lea
Congres al partidului și cea de-a 45-a
aniversare a victoriei revoluției de
eliberare socială și. națională, antifas
cistă și antiimperialistă cu noi și
remarcabile succese in muncă.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN SUCEAVA AL P.C.R. se
arată : în această zi de luminoasă
sărbătoare, dragă întregii noastre na
țiuni și înscrisă cu litere de aur în
istoria patriei, sucevenii, in deplină
unitate de cuget și simțire cu intre
gul nostru partid și popor, animați de
cele mai alese sentimente de stimă
și prețuire, vă adresează din adincul
inimilor, la aniversarea zilei dum
neavoastră de naștere și îndelungatei
activități revoluționare, cele mai alese și calde felicitări și urări de
viață îndelungată, in deplină sănă
tate și putere de muncă, spre a ne
conduce mereu cu înțelepciune și
cutezanță pe calea înfăptuirii măre
ței opere de edificare a societății
socialiste multilateral dezvoltate și
a comunismului pe pămintul Româ
niei.
Comuniștii, toți cei care mun
cim și trăim pe plaiurile de le
gendară istorie și luminoase împli
niri socialiste ale Sucevei, ne aflăm
cu toate energiile, cu întreaga pu
tere de creație în' impresionantul
efort de traducere in viață a obiec
tivelor strategice stabilite de Con
gresul al XlII-lea și Conferința Na
țională ale partidului, a tezelor si
ideilor de inestimabilă valoare cu
prinse in Expunerea dumneavoastră
la ședința comună a Plenarei C.C.
al P.C.R.. a organismelor democratice
și a organizațiilor de masă și obștești
din luna noiembrie 1988. prin
care se fac din nou cunoscute
vocația
constructivă a poporului
român, voința sa de a-și aduce o
contribuție substanțială la îmbogă
țirea tezaurului de valori materiale
și spirituale ale umanității.

La aniversarea zilei dumneavoas
tră de naștere și a indelungatei ac
tivități revoluționare dăruite fără
preget, cu pilduitor devotament ce
lor mai nobile idealuri de libertate,
independență și progres ale poporu
lui român, sărbătoare scumpă in
tregii noastre națiuni
socialiste.
CONSILIUL DE CONDUCERE AL
MINISTERULUI TRANSPORTURI
LOR SI TELECOMUNICAȚIILOR
vă roagă să primiți cele mai alese*
felicitări și fierbinți urări de multă
sănătate pe care vi le adresează în
numele puternicului detașament al
celor ce muncesc în această impor
tantă ramură a economiei naționale.
Dăm astfel glas sentimentelor de
nețărmurită dragoste, stimă și vie
recunoștință pe care. împreună cu
Întregul popor, comuniștii, toți cei ce
muncesc în transporturi și teleco
municații vi le nutresc din adîncul
inimii lor pentru tot ce ati făcut și
faceți spre binele și fericirea po
porului român, spre Înălțarea pa
triei noastre scumpe ne cele mai
înalte culmi de civilizație și progres,
ca România să ocune un loc demn
în rind'irile națiunilor lumii.
Vă rugăm, mult iubite si stimate
conducător, să primiți, o dată cu an
gajamentul nostru solemn de a nu
precuneți nici un efort pentru în
deplinirea exemplară a sarcini’or ce
ne sint încredințate, pentru înfăp
tuirea neabătută a politicii interne
și externe a partidului si statului,
urările noastre fierbinți, pornite din

adîncul inimii, de ani îndelungați și
luminoși de viață, în deplină sănă
tate, nesecată și pilduitoare putere
de muncă, să ne călăuziți cu ace
eași tinerețe revoluționară spre lu
minoasele piscuri ale socialismului
și comunismului.
La aniversarea zilei dumnea
voastră de naștere și a in
delungatei
activități
revoluționa
re, se arată in telegrama CO
MITETULUI PENTRU PROBLE
MELE CONSILIILOR POPULARE,
vă adresăm din adincul inimilor,
cu deosebită stimă și nemărginită
bucurie, cele mai calde și respec
tuoase felicitări, împreună cu urarea
de sănătate, viață îndelungată, multă
putere de muncă și forță creatoare
în fruntea partidului și statului
nostru, pentru a ne conduce, pe mai
departe, cu aceeași hotărire, clar
viziune și cutezanță revoluționară pe
calea socialismului și comunismului.
Pe baza strălucitei dumneavoas
tră concepții, profund realiste și ști
ințifice, privind întărirea rolului
statului și adincirea democrației
muncitorești-revoluționare,
conlu
crarea permanentă cu masele largi
de oameni ai muncii, consiliile
populare au devenit cele mai largi și
democratice organe de conducere a
activității locale de stat, a vieții și
muncii tuturor locuitorilor orașelor
și satelor, învestite prin lege cu
răspunderi deosebite în dezvoltarea
multilaterală . și modernizarea tutu
ror județelor, zonelor și localităților
patriei noastre.
Sarcinile care ne revin în anul
1989 și realizarea lor integrală și in
condiții de calitate superioară vor
conduce la ridicarea continuă a gra
dului de civilizație, a nivelului de
trai material și spiritual, a calității
vieții tuturor cetățenilor patriei
noastre.
Cu prilejul aniversării zilei dum
neavoastră de naștere și a indelun
gatei și eroicei activități revoluțio
nare, asemeni tuturor fiilor țării,
aducem din adincul inimilor, cu cele
mai alese sentimente de dragoste,
stimă și prețuire, un fierbinte oma
giu, expresie a recunoștinței pentru
exemplara dumneavoastră activita
te
revoluționară
dedicată.
cu
neasemuită dăruire și abnegație,
cauzei libertății și independenței pa
triei, edificării socialismului ‘și co
munismului, ridicării României pe
noi trepte de progres și civilizație,
făuririi unei lumi a păcii, înțelegerii
și colaborării intre popoare, se arată
in telegrama CONSILIULUI DE
CONDUCERE AL MINISTERULUI
APROVIZIONĂRII TEHNICO-M ATEBIALE ȘI CONTROLULUI GOS
PODĂRIRII FONDURILOR FIXE.
Anii glorioși care au trecut de la
Congresul al IX-lea al partidului,
perioadă care . a intrat în conștiința
națională, în semn de înaltă prețuire
și
recunoștință,
drept
Epoca
Nicolae Ceaușescu, confirmă in mod
strălucit că tot ce s-a construit cu
patos revoluționar și durabil in țara
noastră este indisolubil legat de
gindirea vizionară și activitatea
dumneavoastră de excepție, in care
se regăsesc cele mai alese virtuți ale
neamului
românesc
—
iubirea
nestinsă de patrie, vocația construc
ției pașnice, profundul umanism so
cialist,
increderea
neclintită
in
triumful socialismului și comunis
mului.
La această Înălțătoare sărbătoare
exprimăm
angajamentul
nostru
solemn de a ne mobiliza exemplar
pentru infăptuirea intocmai a sarci
nilor care ne revin din documentele
Congresului al XlII-lea și ale Con
ferinței Naționale ale partidului, din
magistrala dumneavoastră Expunere
la
marele
forum
național
al
democrației
muncitorești-revoluțio
nare din noiembrie 1988.
In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN TELEORMAN AL P.C.R.
se spune : Alături de întregul popor,
comuniștii, toți oamenii muncii din
județul Teleorman vă aduc, cu prile
jul aniversării zilei dumneavoastră
de naștere și a îndelungatei activități
revoluționare, un vibrant omagiu,
expresie a celor mai inalte sen
timente de aleasă prețuire, de dra

goste și profundă recunoștință pen
tru abnegația, consecvența și exem
plarul patriotism cu care acționați
spre continua înflorire a României
socialiste.
Oamenii muncii din Teleorman vă
sint profund recunoscători pentru
uriașele țransforrpări economicosociale petrecute pe aceste melea
guri, care se mindresc astăzi cu o
industrie puternică, modernă și o
agricultură intensivă, de mare ran
dament, dinamizate de generoasele
obiective ale noii revoluții științi
fice și tehnice. Locuitorii acestor
înfloritoare meleaguri păstrează vie
în mintea și în inima lor amintirea
emoționantă a întilnirilor cu dum
neavoastră, adevărate momente de
referință în munca și în viața lor.
Convinși că, la ceas de aleasă
sărbătoare, cel mai înalt omagiu pe
care vi-1 putem aduce sint faptele
noastre de muncă și creație, vă
încredințăm, mult iubite tovarășe
secretar general, că ne vom spori
eforturile Pentru a da o nouă și
mindră înfățișare orașelor și satelor
noastre, că vă vom urma cu încre
dere și devotament pe luminosul
drum al edificării socialismului și
comunismului în patria noastră.
împreună cu întreaga națiune, din
adîncul inimilor, cu simțăminte de
înaltă stimă și respect, aleasă pre
țuire si vie recunoștință, se arată în
telegrama CONSILIULUI DE CON
DUCERE AL MINISTERULUI CO
MERȚULUI INTERIOR, vă adre
săm, mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae
Ceaușescu. cele mai căl
duroase felicitări, urări fierbinți de
sănătate si fericire, de ani multi șt
rodnici de viață și înfăptuiri tot
mai mari în prodigioasa activitate
teoretică și practică pe care o desfâșurati. pentru progresul economico-social neîntrerupt al patriei si
continua ridicare, pe această bază,
a bunăstării materiale si spirituale
a poporului, făurirea unei lumi a
păcii și colaborării între state.
Vă rugăm să ne permiteți, mult
stimate
și
iubite
tovarășe
Nicolae Ceaușescu. strălucitul con
ducător al partidului si tării, marele
Erou al păcii, ca. acum, la sărbă
torirea. cu cea mai vie însuflețire
și imensă bucurie, de către întregul
popor, a aniversării zilei dumnea
voastră de naștere și a îndelungatei
activități revoluționare, să vă ex
primăm. din nou. in numele oame
nilor muncii din comerțul socialist,
cu toată căldura inimilor noastre,
urări de multă sănătate și viață
îndelungată,
de
fericire.
îm
preună du mult stimata și! iubita
tovarășă - Elena’ Ceaușescu. cu toți
cei ce vă Sînt dragi și ațjropiați.

La aniversarea zilei dumneavoas
tră de naștere și a aproape șase de
cenii de activitate revoluționară, se
arată în telegrama COMITETULUI
JUDEȚEAN VASLUI AL P.C.R.,
în numele tuturor oamenilor mun
cii din județul Vaslui, aducem, cu
cel mai inalt respect, un fierbinte
omagiu proeminentei dumneavoas
tră personalități de patriot și revo
luționar Înflăcărat, strălucit strateg
și ctitor de țară nouă.
..țntr“P.n K'fd Si o simțire cu toți
fiii țării, dăm o înaltă apreciere me
ritelor excepționale ce vă revin in
elaborarea,
promovarea
și afir
marea politicii externe clarvăză
toare a partidului și statului nostru,
inițiativelor și acțiunilor de largă
rezonantă in viata internațională în
treprinse de dumneavoastră, în ve
derea apărării drepturilor funda
mentale la viață, la pace si liber
tate ale oamenilor de pretutindeni,
înțelegerii și colaborării pașnice din
tre state.
Anul 1989, anul celei de-a 45-a ani
versări a revoluției de eliberare
socială și națională, antifascistă și
antiimperialistă și al celui de-al
XIV-lea Congres al P.C.R., ne oferă
minunatul prilej să reafirmăm ho
tărirea noastră neabătută de a răs
punde prin noi și rfemarcabile fapte
de muncă vibrantelor dumneavoas
tră chemări privind înfăptuirea
obiectivelor stabilite de Congresul
al XlII-lea și Conferința Națională
ale partidului,
pentru înflorirea
multilaterală a României socialiste.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Roman, președintele Republicii Socialiste România, i-au fost
adresate, de asemenea, cu prilejul aniversării zilei de naștere și a in
delungatei sale activități revoluționare, un impresionant număr de scri
sori, mesaje și telegrame de felicitare de către organizații de partid, de
masă și obștești, de colective de oameni ai muncii din industrie, construcții,- transporturi, din unități agricole de stat și cooperatiste, institute de cercetare și proiectare, instituții din domeniile științei, invățămintului, culturii și artei, ale comerțului, ocrotirii sănătății, unități militare,
precum și din partea unor activiști de partid și de stat, membri de
partid cu stagiu dm ilegalitate, reprezentanți ai vieții științifice și cul
turale, cetățeni din toate județele tării.
în cuprinsul lor iși găsește o elocventă expresie omagiul profund
pe care cele mai diferite categorii de oameni ai muncii, intregul nos
tru popor il aduc conducătorului iubit și stimat al partidului și al tării
pentru strălucita sa activitate, pusă cu exemplară dăruire și patos re
voluționar m slujba înfăptuirii celor mai nobile aspirații ale poporului
român. Sint evidențiate in mod pregnant rolul hotăritor al tovarășului
Nicolae Ceaușescu în fundamentarea, elaborarea și transpunerea in prac
tica a mtiegii politici a partidului și statului nostru, a programelor de
dezvoltare multilaterală a patriei, contribuția sa de inestimabilă va
loare — pusă in lumină de monumentala operă teoretică pe care se
cretarul general al partidului a consacrat-o construcției socialismului și
comunismului in România — la îmbogățirea patrimoniului socialismu
lui științific, a teoriei și practicii revoluționare. în același timp, este
relevata inalta apreciere față de inițiativele și demersurile președintelui
Nicolae Ceaușescu m direcția opririi cursei înarmărilor și înfăptuirii
dezarmării, in primul rînd a dezarmării nucleare, realizării unei noi or
dini economice internaționale, edificării unui climat de pace și secu
ritate, de încredere și largă colaborare intre națiuni, care l-au impus
în conștiința omenirii ca un mare erou al păcii, ca un neobosit promotor
ai luptei pentru libertatea, suveranitatea și independența popoarelor,
pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.
Dind glas sentimentelor de aleasă dragoste și prețuire, de profundă
recunoștință față de secretarul general al partidului, președintele Repu
blicii, semnatarii mesajelor și telegramelor venite de pe întreg cuprinsul
patriei adresează tovarășului Nicolae Ceaușescu cele mai calde urări de
viată îndelungată, in deplină sănătate și putere de muncă, pentru a
conduce cu aceeași fermitate și cutezanță revoluționară țara și poporul
spre cele mai înalte culmi ale civilizației socialiste și comuniste.
Scrisorile, mesajele și telegramele dau expresie totodată atașamen
tului deplin al clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, al tuturor
oamenilor muncii din patria noastră la întreaga politică internă și ex
ternă a partidului și statului, subliniind angajamentul lor ferm de a
acționa cu hotărire, in spirit revoluționar, pentru îndeplinirea exemplară
a prevederilor de pian pe anul in curs și pe intregul cincinal, pentru
infăptuirea neabătută a orientărilor și sarcinilor de maximă însemnă
tate cuprinse în magistrala Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu
Ia marele foium al democrației muncitorești, din noiembrie 1988, pen
tru a intîmpina cu noi și importante succese cel de-al XIV-lea Congres
al Partidului Comunist Român și a 45-a aniversare a victoriei revolu
ției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă.
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MOBILIZATOARE CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
Regionala de căi ferate Brașov către toate
căi ferate
Prefund recunoscători pentru gr'deo
sebită și ■ permanentă pe care tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al
partidului, președintele Republicii, o acordă
marelui detașament muncitoresc al cefe
riștilor, într-o deplină unitate de cuget și
simțire cu Întreaga națiune, oamenii mun
cii de la Regionala de căi ferate Brașov
aduc genialului ctitor al României so
cialiste moderne, cu ocazia aniversării
zilei de naștere și a îndelungatei activități
revoluționare, omagiul lor fierbinte și aleasa prețuire pentru excepționala activi
tate teoretică și practică pe care o desfă
șoară in fruntea partidului și statului,
urindu-i ani multi si luminoși împreună cu
mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu.
multă sănătate șl putere de muncă pentru
a ne conduce și în viitor cu aceeași clar
viziune si înțelepciune spre cele mai înalte
culmi ale socialismului și comunismului.
în climatul de înaltă răspundere pa
triotică și angajare revoluționară a între
gului nostru popor, pentru transpunerea in
practică a mărețelor programe de dezvol
tare intensivă a economiei românești, sta
bilite de Congresul al XlII-lea și Confe
rința Națională ale P.C.R., a prețioaselor
orientări și indicații formulate de secre
tarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. în Tezele din aprilie,
oamenii muncii din cadrul Regionalei de
căi ferate Brașov și-au ridicat la cote
superioare întreaga activitate politică și
profesională, îndeplinind și depășind în
mod exemplar sarcinile din planul anului
1988. Au fost satisfăcute integral solicită
rile de transport ale beneficiarilor interni
și externi, volumul global de transport
fiind depășit cu 461 milioane km conven
ționali ; tonele nete km au fost depășite
cu 3,4 la sută ; cheltuielile la 1 000 lei
venituri au fost reduse față de plan cu
7.3 lei ; productivitatea muncii a crescut
cu 1,9 la sută, iar beneficiile cu peste
38 milioane lei, față de nivelurile plani
ficate.
Hotărîți să-și aducă o contribuție mal
mare la înfăptuirea Programului partidu
lui, să traducă neabătut în viață tezele,
orientările și indicațiile formulate de to
varășul Nicolae Ceaușescu în magistrala
Expunere la marele forum al democrației
noastre
muncitorești-revoluționare
din
noiembrie 1988, să-și îndeplinească exem
plar sarcinile de plan în anul 1989 și pe
întregul cincinal, oamenii muncii din ca
drul Regionalei de căi ferate Brașov adre
sează o mobilizatoare chemare la întrecere
socialistă tuturor colectivelor din unitățile
de transport pe cale ferată, asumindu-si
următoarele obiective :
1. Depășirea volumului de transport cu
70 mil. tone km convenționali și satis
facerea integrală și la timp a tuturor
cererilor de transport de mărfuri și călă
tori, in condiții de deplină siguranță și
regularitate a circulației.
2. Depășirea sarcinilor de plan la pro
ducția netă cu 12 milioane lei,
3. Sporirea productivității muncii față de
plan cu cel puțin 2 Ia sută prin apli-

carea măsurilor de perfecționare a pro
ceselor de producție, prin cuprinderea la
cursurile de perfecționare a pregătirii pro
fesionale a imul număr de 18 000 oameni
ai muncii și realizarea policalificării unui
număr de peste 650 muncitori, precum și
prin creșterea gradului de folosire a
timpului de lucru cu 2 la sută față da
anul 1988.
4. Depășirea planului de beneficii cu 15
milioane Iei.
5. Creșterea, peste nivelul planificat, a
gradului de folosire a mijloacelor de trans
port, prin îmbunătățirea rulajului vagonu
lui cu 2,7 la sută și a tonajului brut pe
tren-marfă cu 1.5 la sută față de 1988,
sporirea cu 0,8 la sută a încărcăturii sta
tice a vagonului-marfă și a vitezei co
merciale la trenurile de marfă cu 1 la
sută față de nivelul planificat.
6. Prin introducerea la toate locurile de
muncă a unui regim sever de economii,
vom reduce consumurile normate cu 150
tone la combustibil convențional și cu
2 500 MWh la energie electrică.
7. Reducerea timpului de imobilizare a
locomotivelor în reparații cu 5 la sută și
a vagoanelor cu 15 la sută față de normă.
Prin organizarea unor ample acțiuni la
care va participa întregul personal mun
citor vom depăși planul de recuperare a
materialelor refolosibile cu 7,2 la sută la
fontă, 18 la sută la oțel, 9 Ia sută la
plumb și hîrtie și 4 la sută la uleiuri
uzate, ceea ce pe total regională repre
zintă o valoare de peste 6,5 milioane lei.
8. Aplicind valoroasa inițiativă munci
torească „Contul de economii al grupei
sindicale", vom realiza un volum de eco
nomii de cel puțin 2 000 lei/om al muncii,
ceea ce pe tot'al regională reprezintă
peste 35 milioane lei. Valoarea pieselor
de schimb și a subansamblelor recondi
ționate peste plan se va ridica la 29 mili
oane lei, ceea ce reprezintă peste 80 la
sută din necesarul de piese de schimb și
subansamble.
9. O atenție deosebită vom acorda îmbu
nătățirii condițiilor de muncă și viată ale
personalului muncitor prin construirea a
98 apartamente locuințe de serviciu șl a
două cantine ; 25 de apartamente și can
tina de la remiza de locomotive Ciceu se
vor pune in funcțiune în devans cu 30 zile.
Acționînd cu abnegație și responsabili
tate revoluționară, așa cum ne cere to
varășul Nicolae Ceaușescu. secretarul ge
neral al partidului, președintele Republicii,
colectivul de oameni ai muncii de la Re
gionala de căi ferate Brașov, sub condu
cerea organizației de partid, este hotărit
să obțină în anul 1989 rezultate superioare
în îndeplinirea și depășirea planului și a
angajamentelor asumate în întrecere, aducîndu-și astfel
o contribuție sporită la
progresul continuu al patriei noastre so
cialiste.
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întreprinderea de motoare electrice Pitești către toate
întreprinderile din industria de echipamente
de automatizări, electrotehnică, electronică
si tehnică de calcul

I
ție. peste prevederile planului, a 7 produse
Intr-un singur ți puternic glas cu al
tuturor fiilor patriei, comuniștii, toți oa noi cu caracteristici tehnico-funcționale
superioare,
respectiv : motoare electrice
menii muncii din cadrul întreprinderii de
pentru mașini automate de spălat rufe des
motoare electrice Pitești adresează, din
tinate exportului, electromotoare de cu
adîncul inimilor, secretarului general al
rent continuu pentru echipament auto în
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
construcție modernizată, motoare asincrone
cel mai iubit fiu al națiunii. Erou intre
trifazate in construcție nouă pentru bobieroii neamului, ctitorul de geniu al Româ
narea automată, precum și a 8 tehnologii
niei socialiste moderne, personalitate pro
eminentă a lumii contemporane, cu ocazia noi, printre care : rectificarea simultană a
aniversării zilei de naștere si a îndelun treptelor arborilor pentru motoare elec
trice pe mașini specializate, extinderea
gatei activități revoluționare, cele mai
calde șl respectuoase urări de sănătate, procedeului de execuție arbori fără trepte
la motoarele electrice pentru echipament
viată îndelungată și aceeași nesecată pu
auto, toate aceste acțiuni conducînd la
tere de muncă pentru a ne conduce pe
îmbunătățirea calității produselor, creș
mai departe pe drumul strălucitelor reali
terea volumului producției de export, a
zări obținute în anii epocii ce-i poartă
productivității muncii și a întregii eficinumele, pe drumul socialismului și comu
ențe economice.
nismului.
7. Prin autoutilare vom realiza un număr
însuflețiți de istoricele hotărîri ale Con
de 19 utilaje specifice care vor conduce
gresului al XlII-lea și Conferinței Na
la reducerea importului cu 9 milioane lei,
ționale ale partidului, de indicațiile și
printre care : instalație de vopsire mo
orientările formulate cu clarviziune știin
toare electrice asincrone, mașină automată
țifică. intr-o profundă viziune creatoare
de confecționat bobinaje. instalație de im
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul
pregnare prin imersie, mașină de sertizat
general al partidului, ce vor asigura îna
conectori.
intarea României pe noi culmi de progres
8. Intensificarea activității de creație
și civilizație, iamenii muncii de la în
treprinderea de motoare electrice Pitești tehnico-științifică de masă prin parti
acționează in spirit revoluționar, comunist ciparea tuturor cadrelor tehnice și a unui
număr sporit de muncitori de înaltă cali
pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor
ficare la inițiativa „Fiecare cadru tehde plan.
nico-ingineresc și de specialitate să re
In lumina exigentelor formulate de to
varășul Nicolae Ceaușescu în magistrala zolve anual cel puțin o problemă tehnică
Expunere la ședința comună a Plenarei sau de organizare a producției și a muncii
C.C. al P.C.R., a organismelor democrati în afara sarcinilor de serviciu" în scopul
soluționării operative a tuturor temelor
ce și a organizațiilor de masă și obștești,
prevăzute în programul de perfecționare si
sintem hotăriți să ne îndeplinim exemplar
modernizare a producției. Prin aplicarea a
sarcinile de plan, să obținem rezultate su
perioare în cinstea marilor evenimente 25 invenții și inovații vom obține o eco
care vor avea loc in acest an. Congresul nomie de cel puțin 2 milioane lei.
al XÎV-lea al partidului și a 45-a ani
9. Prin aplicarea fermă a principiilor
versare a victoriei revoluției de elibe autoconducerii muncitorești și autogestiurare socială și națională. antifascistă și nii economico-financiare. a normativelor
stabilite, instaurarea unui climat de or
antiimperialistă. și adresăm o vibrantă
dine și disciplină, de răspundere muncito
chemare la întrecere socialistă pe 1989 că
rească in toate sectoarele de activitate,
tre toate întreprinderile din industria de
echipamente de automatizări, electroteh
vom reduce, peste sarcina planificată, cos
nică, electronică și tehnică de calcul, anga- turile totale la 1 000 lei producție-marfă
cu 2,8 lei, iar cele materiale cu 2 lei.
jindu-ne să realizăm următoarele obiec
tive :
10. Realizarea înainte de termen a tu
1. Obținerea peste plan a unei producțiituror măsurilor aprobate de adunarea
marfă în valoare de cel puțin 10 mili
generală a oamenilor muncii pentru dimi
oane lei.
nuarea consumurilor materiale și energe
2. Depășirea cu 5 la sută a sarcinilor de tice, precum și aplicarea inițiativei „Con
plan la export și onorarea la termen si în
tul de economii al grupei sindicale" la
condițiile de calitate prevăzute a tuturor
toate locurile de muncă vor conduce la
contractelor încheiate cu partenerii ex
reducerea cu cel puțin 10 la sută a pier
terni.
derilor tehnologice, la obținerea unei
3. Creșterea ponderii valorii produselor economii de 50 tone de metal, 40 000 kWh
noi, astfel Incit acestea să reprezinte 86 la
energie electrică și 5 tone combustibil
sută din producția-marfă.
convențional fată de plan. Vom recupera
4. Depășirea planului producției-marfă
și reintroduce in circuitul productiv ma
vlndute și încasate cu 15 milioane lei, în
teriale refolosibile peste plan în valoare
condițiile îmbunătățirii ritmicității livrării
de 1 milion lei și vom depăși planul de
și încasării contravalorii produselor ex
recondiționare piese de schimb și suban
pediate.
samble cu 5 la sută. Toate acestea vor
5. Sporirea productivității muncii cu
conduce la obținerea unei economii de cel
1 750 lei pe fiecare om al muncii, față de
puțin 2 010 lei pe fiecare om al muncii.
nivelul planificat, prin :
11. Prin diversificarea producției, redu
— înfăptuirea la termen a tuturor mă
cerea costurilor de fabricație șl onorarea
surilor cuprinse in programul de perfec
la termen a tuturor contractelor vom de
ționare a organizării și modernizare a pro păși
volumul beneficiilor planificate cu
ceselor de producție ;
2,5 la sută.
— îmbunătățirea indicelui de utilizare a
12. Realizarea unei producții nete supli
fondului de timp maxim disponibil al per
mentare în valoare de 4,5 milioane Iei.
sonalului muncitor cu 1 la sută față de
13. Vom acționa permanent pentru îm
anul 1988, prin întărirea ordinii și disci
plinei în toate sectoarele de activitate :
bunătățirea condițiilor de muncă și viată
— perfecționarea pregătirii profesionale ale personalului muncitor, pentru asigu
rarea unui microclimat corespunzător în
a peste 900 muncitori, precum și a între
toate secțiile de producție pe toată durata
gului personal tehnic, economic și de
administrație, prin cuprinderea la cursuri anului, îmbunătățirea calității meniurilor
la cantina-restaurant din incinta între
și la alte forme de pregătire și organi
zarea de schimburi de experiență, precum
prinderii, asigurînd în acest scop din gosșt prin policalificarea unui număr de 75 podăria-anexă proprie circa 5 tone carne
muncitori ;
de porc și peste 2 tone de legume.
— creșterea indicelui de utilizare al
14. Prin efectuarea unui volum de 40 mii
mașinilor, utilajelor și instalațiilor cu 0,5
ore de muncă patriotică vom contribui la
la sută peste sarcina planificată.
înfrumusețarea întreprinderii, buna gospo
dărire a spațiilor productive și depozitelor.
6. Asimilarea și introducerea în fabrica

la realizarea exemplară a obiectivelor de
investiții.
Organizațiile de partid, sindicat, de ti
neret și consiliul oamenilor muncii vor
desfășura o permanentă și susținută muncă
politico-educativă, contribuind astfel la
formarea unei înalte conștiințe socialiste
a oamenilor muncii, pentru mobilizarea

lor la înfăptuirea exemplară a planului și
angajamentelor asumate în întrecerea
socialistă pe anul 1989.
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Combinatul pentru lianți și azbociment fieni,
județul Dîmbovița, către toate întreprinderile din industria
cimentului si materialelor de construcții
•
în atmosfera de unanimă și vibrantă an
gajare patriotică a poporului nostru, oa
menii muncii de la Combinatul de lianți și
azbociment Fieni adresează cu cele mai
profunde simțăminte de aleasă stimă și
nețărmurită dragoste, iubitului nostru
conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
cu ocazia aniversării zilei de naștere și
a îndelungatei activități
revoluționare,
constituită intr-o mare sărbătoare a între
gului nostru partid și popor, urarea de
multă sănătate și fericire, dorindu-i din
adîncul inimilor să aibă parte de tinerețea
fără bătrînețe a poporului care i-a dat
ființă și a cărui mindrie este, exprimînd
adinca recunoștință și prețuire, deplina sa
tisfacție și profunda mindrie patriotică de
a fi contemporani in cea mai glorioasă
epocă a istoriei patriei străbune.
Acționînd cu dăruire și înaltă răspundere
patriotică pentru înfăptuirea hotărîrilor
Congresului al XlII-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului, colectivul de oameni
ai muncii de la unitatea noastră a înre
gistrat importante realizări in cel de-al
treilea an al cincinalului, livrînd suplimen
tar economiei naționale însemnate canti
tăți de ciment, tuburi din azbociment, var,
plăci din azbociment, piatră de gips, calcar
siderurgic. Planul productivității muncii a
fost depășit cu aproape 6 la sută, cel al
producției nete cu 14,4 la sută, iar la be
neficii s-au obținut peste prevederi 1,4 mi
lioane lei. Totodată, s-au realizat importan
te reduceri ale consumurilor specifice de
combustibil, energie electrică, azbest, cor
puri de măcinare, cărămidă refractară și
ciment pentru produse din azbociment.
Pornind de la aceste rezultate, militînd
cu fermitate pentru înfăptuirea sarcinilor
ce ne revin, in spiritul orientărilor și in
dicațiilor mobilizatoare ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al
partidului, animați de dorința fierbinte de
a îndeplini și depăși în condiții de calitate
și eficiență sporite prevederile planului pe
anul 1989. oamenii muncii de la Combina
tul pentru lianți și azbociment Fieni chea
mă la întrecere socialistă toate unitățile
din industria cimentului și materialelor de
construcții, angajîndu-se să înfăptuiască
următoarele obiective :
1. Realizarea ritmică, lună de lună, a
întregii producții fizice, în conformitate cu
structura de plan, fabricarea și livrarea
peste prevederi a 75 000 tone ciment, 50 km
tuburi din azbociment și 15 000 tone var,
in cadrul resurselor alocate prin plan.
2. Onorarea, la termenele planificate șl
în condițiile de calitate prevăzute, a tutu
ror contractelor, atit la export, cît și a
celor pentru beneficiarii interni.
3. Realizarea unei producții-marfă peste
plan de 20 milioane lei.
4. Depășirea planului la export cu 2 la
șută.
. .
.
5. Prin aplicarea in devans a măsurilor
din programul de perfecționare a organi
zării și modernizare a proceselor de pro
ducție, prin ridicarea nivelului de pregă
tire profesională a întregului personal
muncitor, introducerea în producție a celor
mai noi rezultate ale cercetării științifice
si experienței înaintate, planul productivi
tății muncii va fi depășit cu 7 180 lei pe o
persoană.
6. Prin aplicarea inițiativei muncitorești
„cercurile calității" vom crește răspunde
rea fiecărui om al muncii față de calitatea
muncii prestate, vom asigura respectarea
strictă a tehnologiilor de fabricație pe în-

i
•
treg fluxul tehnologic, obținind în acest
fel numai produse de calitatea I.
7. Aplicind cu fermitate noul mecanism
economico-financiar, principiile autocondu
cerii muncitorești și autofinanțării, vom
reduce costurile totale planificate la 1 000
lei producție-marfă cu 2,5 lei, iar cele ma
teriale cu 2 lei.
8. Reducerea consumurilor normate cu
peste 500 tone la combustibil convențional
și 500 000 kWh la energie electrică.
9. Diminuarea consumurilor materiale
normate cu 300 tone cărămidă refractară,
90 tone corpuri de măcinare, 100 tone az
best și 200 tone ciment pentru produse din
azbociment.
10. Depășirea producției-marfă vîndute șl
încasate cu 4 la sută și realizarea unui vo
lum de beneficii cu 3 la sută mal mare
decît sarcina planificată.
11. Obținerea unei producții nete supli
mentare de 9 milioane lei.
12. Prin realizarea unor reparații de cea
mai bună calitate, inclusiv modernizarea
utilajelor tehnologice de bază, întreținerea
și exploatarea strictă a acestora conform
normelor, vom îmbunătăți indicele de uti
lizare a fondului de timp disponibil și pro
ducție orară cu 1 la sută față de nivelul
planificat.
13. Depășirea planului de recuperare șt
reintroducere in circuitul productiv a ma
terialelor refolosibile cu 200 tone metal, 15
tone hirtie, 50 anvelope reșapabile și 1 mi
lion lei piese recondiționate. în acest fel,
în „Contul de economii al grupei sindicale"
vom înscrie o eficiență de cel puțin 2 010
lei de fiecare om al muncii.
14. Paralel cu o mai bună organizare a
activității productive, o atenție deosebită
vom acorda îmbunătățirii continue a con
dițiilor de muncă și viață ale personalului
muncitor prin amenajarea a încă două gru
puri sociale moderne, a unei microcantine
la care să servească masa 250 oameni ai
muncii, trimiterea la odihnă și tratament a
peste 250 persoane și organizarea unui nu
măr sporit de excursii la care vom antrena
peste 750 oameni ai muncii.
15. Prin ample acțiuni politico-educative,
printr-o stăruitoare muncă de la om la om,
consiliul oamenilor muncii, organizațiile da
sindicat și tineret, sub conducerea organi
zației de partid, vor mobiliza pe toți mun
citorii și specialiștii întreprinderii la în
făptuirea neabătută a istoricelor hotărîri
ale Congresului al XlII-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului, a teze
lor. orientărilor și indicațiilor tovarășului
Nicolae Ceaușescu sintetizate in magistrala
Expunere la ședința comună a Plenarei
C.C. al P.C.R., organismelor democratice
și organizațiilor de masă și obștești din
noiembrie 1988.
Colectivul nostru de muncă, sub condu
cerea organizației de partid, este hotărit să
acționeze intr-un climat de înaltă ordine
și disciplină, de exigență și răspundere
pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor
ce ne revin în acest an șl pe întreg cinci
nalul, întîmpinind cu noi și însemnate rea
lizări cea de-a 45-a aniversare a revoluției
de eliberare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă și Congresul al
XIV-lea al Partidului Comunist Român.
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Mina Baia Sprie, județul Maramureș, către toate unitățile
miniere de extracție și preparare a minereurilor
Noi, minerii din Baia Sprie, ne facem o celui planificat de utilizare a mașinilor șl
datorie de conștiință aducînd cu dragoste și utilajelor ;
— calificarea a 100 de muncitori mineri
respect — în acest ianuarie aniversar — un
călduros și vibrant omagiu tovarășului și artificieri, cuprinderea în cursurile de
perfecționare
profesională a întregului per
Nicolae Ceaușescu, minerul de onoare al ță
rii, înflăcărat patriot și militant comunist, sonal, precum și însușirea celei de-a doua
luptător neînfricat pentru independența pa meserii de către cel puțin 100 de muncitori ;
— creșterea gradului de utilizare a fondu
triei, conducător înțelept și vizionar al parti
dului și al țării, strălucit ctitor al României lui de timp de lucru maxim disponibil cu 1
socialiste moderne, urîndu-i. după datina la sută față de anul 1988.
5. Prin aplicarea fermă a principiilor au
străbună, ani mulți și luminoși, putere
de muncă pentru a ne conduce și în viitor toconducerii muncitorești, a normativelor
cu aceeași vigoare pe drumul construirii economico-financiare in vigoare vom re
societății socialiste multilateral dezvoltate, duce cheltuielile totale planificate la 1 000
spre visul nostru de aur — comunismul. lei producție-marfă cu 10 lei, iar pe cele
Asemenea întregului popor, noi nu vom uita materiale cu 5 lei.
6. Instaurînd un sever regim de econo
niciodată că dezvoltarea fără precedent a
industriei, agriculturii, celorlalte ramuri ale mii la fiecare loc de muncă, aplicind mai
larg
inițiativa „Contul de economii al
economiei, a științei, învățămîntului și cul
turii. că tot ceea ce s-a înfăptuit după Con grupei sindicale" vom reduce consumul
gresul al IX-lea al P.C.R., se leagă direct de lemn de mină cu 1 mc la tona de
și indisolubil de numele și activitatea ilus minereu, consumul normat de energie elec
trului nostru conducător, care, cu Cutezanță trică cu 1 kWh pe tona de minereu extras
și înțelepciune, cu patos revoluționar, ne-a și prelucrat, consumul de reactivi de Ro
netezit calea spre demnitate, progres și tație cu 500 mii lei, cel de explozibili cu
20 de tone, precum și consumul de com
prosperitate.
bustibili cu 300 mii lei. Vom recondiționa
Animați de dorința fierbinte de a da viață piese de schimb șl subansamble în va
Istoricelor hotărîri ale Congresului al loare de 20 milioane Iei peste sarcina
XlII-lea și Conferinței Naționale ale planificată, iar prin acțiunile pe care le
partidului, orientărilor și indicațiilor secre vom organiza pentru colectarea și valori
tarului general al partidului, tovarășul ficarea materialelor recuperabile
vom
Nicolae Ceaușescu, minerii din străvechea reda circuitului economic, peste obliga
așezare Baia Sprie au încheiat anul 1988 cu țiile de plan. 150 tone oțel, 25 tone uleiuri
o producție-marfă suplimentară în valoare și oxizi de cupru și plumb. In acest fel,
de 23 milioane lei. în condițiile în care în „Contul de economii al grupei sindica
productivitatea muncii a fost îndeplinită în le" vom înscrie cel puțin 2 000 de lei de
proporție de 112,2 la sută,
fiecare om al muncii.
însuflețiți de aceste realizări, mobilizați
7. O atenție deosebită vom acorda îmbu
plenar de tezele, orientările și indicațiile nătățirii în continuare a condițiilor de
deosebit de prețioase formulate de tova muncă și viață ale tuturor oamenilor mun
rășul Nicolae Ceaușescu în magistrala sa cii din întreprinderea noastră. Aplicind
Expunere la ședința comună a Plenarei C.C. metodele avansate de protecție și securita
al P.C.R., organismelor democratice și or te minieră, vom îmbunătăți aerajul și vom
ganizațiilor de masă și obștești din noiem ușura efortul fizic al muncitorilor, vom
brie anul trecut, minerii și preparatorii din urmări permanent îmbunătățirea mesei
Baia Spria adresează tuturor oamenilor calde gratuite ce se acordă minerilor la
muncii din unitățile care extrag minereuri intrarea în schimb, vom dezvolta în con
neferoase o chemare fierbinte, revolu tinuare gospodăria-anexă. Cel puțin 30
ționară la întrecere socialistă, angajindu-se la sută din totalul personalului muncitor
să realizeze :
va fi trimis in stațiuni balneoclimaterice
1. Depășirea cu cel puțin 6 la sută a sar și de odihnă.
8. Vom acorda o atenție deosebită inten
cinilor de plan la metale în concentrata.
muncii politico-ideologice și cul
2. Depășirea nivelului planificat cu 8 la sificării
tural-educative
pentru ridicarea continuă a
sută la producția-marfă industrială și cu 10 conștiinței întregului
muncitor,
la sută ia producția-marfă vîndută și în a răspunderii personalepersonal
și colective a tu
casată și producția netă.
turor oamenilor muncii și instaurarea unul
3. Pentru asigurarea capacităților necesa spirit de ordine și disciplină în producție.
re producției curente și de perspectivă vom
pilduitorul exemplu de muncă
realiza un volum de deschideri și pregătiri și Urmînd
activitate revoluționară al secretaru
cu 15 la sută mai mare decît cel planificat. lui
general al partidului, tovarășul
4. Productivitatea muncii calculată pe Nicolae Ceaușescu. minerii și preparatorii
baza producției-marfă va crește cu cel puțin din Baia Sprie sînt ferm hotărîți să in5 la sută, peste prevederile de plan, prin : timpine cu realizări deosebite cel de-al
— generalizarea metodelor de exploatare XIV-lea Congres al partidului și a 45-a
de mare randament, astfel îneît peste 90 la aniversare a actului istoric de la 23 Au
sută din producția de minereu din abataj gust 1944. aducindu-și astfel o contribuție
să fie realizată pe seama acestor metode ; mai activă la dezvoltarea bazei proprii de
— extinderea gradului de mecanizare cu materii prime a țării.
5 la sută față de anul 1988 la operațiunile
CONSILIUL OAMENILOR MUNCII
care necesită un volum mare de muncă în
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abataje, precum și la transportul minereu
lui și sterilului ;
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— sporirea cu cel puțin 1 la sută a indi
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Institutul de cercetare științifică și inginerie tehnologică
pentru mașini-unelte București către toate institutele
de cercetare științifică și inginerie tehnologică
Cu deplina satisfacție și mîndrie patrio
tică de a trăi și munci în Epoca celor mai
mari infăptuiri, unice in istoria patriei,
legate de numele și geniul creator al
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul
general al partidului, cu profundă recu
noștință pentru sprijinul acordat promo
vării celor mai noi soluții de introducere
a progresului tehnic, oamenii muncii din
Institutul de cercetare științifică și ingi
nerie tehnologică pentru mașini-unelte
București adresează marelui nostru con
ducător, cu prilejul aniversării zilei sale
de naștere și a îndelungatei activități re
voluționare, un fierbinte omagiu și cele
mai bune urări de sănătate și fericire, de
noi și strălucite succese pentru propășirea
țării și fericirea poporului român, pentru
triumful păcii în lume. Mobilizînd forțele
și capacitatea de care dispunem, vom mi
lita cu toată hotărîrea pentru implicarea
sporită a cercetării științifice la realizarea
mărețelor programe, inițiate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al
partidului, privind modernizarea și perfec
ționarea producției in ramura noastră de
activitate la cele mai înalte cote ale efi
cienței.
în atmosfera de puternică angajare re
voluționară a întregii noastre națiuni, izvorîtă din tezele, orientările și indicațiile
formulate în magistrala Expunere a se
cretarului general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, la ședința comună a
Plenarei C.C. al Partidului'' Comunist Ro
mân, a organismelor democratice, organi
zațiilor de masă și obștești din noiembrie
1938 — măreț program de muncă și luptă
revoluționară pentru dezvoltarea economico-socială a țării și creșterea, pe aceas
tă bază, a nivelului de civilizație materia
lă și spirituală a întregului popor — oa
menii muncii din Institutul de cercetare
științifică și inginerie tehnologică pentru
mașini-unelte—TITAN București cheamă
la întrecere socialistă pe anul 1989 toate
colectivele de cercetare științifică și ingi
nerie tehnologică pentru desfășurarea în
tregii activități la nivelul celor mai înalte
exigențe, pentru afirmarea cercetării știin
țifice ca o puternică forță de producție.
Beneficiind de sprijinul și îndrumarea
permanentă, de înaltă competență a tova
rășei academician doctor inginer Elena
Ceaușescu, sintem hotărîți ca în acest an,
marcat de întîmpinarea mărețelor eveni
mente, cel de-al XIV-lea Congres al parti
dului și a 45-a aniversare a victoriei re
voluției de eliberare socială și națională,
antifascistă și antiimperialistă, să îndepli
nim exemplar sarcinile care ne revin, angajîndu-ne să înfăptuim următoarele obiective :
1. Realizarea, în plus, față de prevede
rile planului, a 10 lucrări de cercetare-dezvoltare pentru produse de complexitate
tehnică ridicată.
2. Finalizarea a 10 documentații de exe
cuție pentru produse și tehnologii noi. cu
parametrii tehnico-economici la nivelul
celor mai bune performanțe cunoscute pe
plan mondial.
3. Elaborarea, peste plan, a documenta
țiilor de execuție pentru 4 tipuri de sis
teme flexibile de prelucrare prin așchiere, nominalizate în programele] de organi
zare și modernizare a proceselor’ de pro
ducție ale Întreprinderilor «instructoare
de mașini.

4. Omologarea, în devans, cu minimum
30 zile..a 2 module și sisteme flexibile de
prelucrare prin așchiere și implementarea
a 7 sisteme flexibile in intreprinderile
constructoare de mașini, în vederea ridi
cării nivelului calitativ al producției.
5. Realizarea, înainte de termenele pla
nificate cu minimum 20 zile, a documen
tațiilor de execuție ale produselor pentru
export.
6. Depășirea planului propriu la pro
ducția-marfă industrială cu cel puțin 5 la
sută, prin perfecționarea organizării flu
xului de fabricație și întărirea disciplinei
tehnologice.
7. Extinderea activității de tipizare și
optimizare a soluțiilor constructive, în ve
derea reducerii cu cel puțin 10 la sută a
consumului de manoperă.
8. Reducerea duratei de elaborare a
lucrărilor de cercetare științifică și ingi
nerie tehnologică cu minimum 4 la sută,
în vederea introducerii mai rapide a re
zultatelor în producție.
9. Aplicind
cu fermitate principiile
noului mecanism economico-financiar, in
staurînd. la fiecare loc de muncă, un re
gim sever de economii, vom obține redu
cerea cheltuielilor totale planificate cu 5
la sută și depășirea beneficiului prevăzut
cu 7 la sută.
10. Intensificarea, prin măsuri politicoorganizatorice, a activității de creație tehnico-științifică de masă în cadrul Festi
valului național „Cîntarea României". în
scopul realizării a cel puțin o invenție sau
inovație la 10 cadre tehnice.
11. Reducerea duratei transferului teh
nologic în producție a rezultatelor activi
tății de cercetare științifică și inginerie
tehnologică, prin acordarea suplimentară a
20 000 ore de asistență tehnică de specia
litate.
Exprimînd profundul atașament și totala
adeziune față de politica partidului și sta
tului nostru, oamenii muncii din cadrul In
stitutului de cercetare științifică și ingine
rie tehnologică pentru mașini-unelte iși
vor concentra și în acest an întreaga acti
vitate asupra obiectivelor majore ale eco
nomiei naționale, stabilite prin programele
prioritare, acționînd pentru ridicarea nive
lului tehnic și calitativ al produselor șî
tehnologiilor, creșterea productivității mun
cii. realizarea programelor de organizare ș!
modernizare a proceselor tehnologice de
producție in întreprinderi, asimilarea de
noi produse cu performanțe tehnico-economice ridicate atît pentru intern, cît și pen
tru export.
Sub îndrumarea și conducerea comitetu
lui de partid, consiliul științific, împreună
cu organizațiile de sindicat, U.T.C. și
O.D.U.S. din institut vor acționa în spirit
revoluționar, cu înaltă responsabilitate, cu
pasiune și competență, pentru implicarea
plenară a cercetării științifice și ingineriei
tehnologice în afirmarea progresului economico-social al patriei, pentru participa
rea tot mai activă a României socialiste la
diviziunea internațională a muncii, in com
petiția pașnică între națiuni.
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întreprinderea „Libertatea" Sibiu către toate
intreprinderile din industria textilă
Ctitoriile Epocii de aur a istoriei țării
noastre, mărețele realizări pe planul afir
mării politice, sociale, culturale și spiritua
le a poporului român sînt indisolubil le
gate de prodigioasa activitate plină de
eroism și patos revoluționar a celui mai
iubit fiu al națiunii, genialul strateg al de
venirii noastre socialiste și comuniste,
marele Erou al păcii, secretarul general
al partidului, președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu.
Cu profunde sentimente de recunoștință
pentru tot ceea ce a făcut și face spre
binele și prosperitatea întregului popor,
într-un glas cu țara, oamenii muncii, în
frunte cu comuniștii, de la întreprinderea
„Libertatea" Sibiu adresează, în acest
ianuarie aniversar, iubitului nostru condu
cător un vibrant omagiu, împreună cu cele
mai calde gînduri de sănătate, fericire și
deplină putere de muncă, alături de mult
stimata tovarășă Elena Ceaușescu. spre a
conduce pe mai departe destinele patriei
pe drumul luminos al socialismului și co
munismului.
Angajați plenar în înfăptuirea istorice
lor hotărîri ale Congresului al XlII-lea șl
Conferinței Naționale ale P.C.R., a pre
țioaselor orientări și indicații ale secreta
rului general al partidului, oamenii mun
cii de la întreprinderea „Libertatea" Sibiu,
în frunte cu comuniștii, au încheiat cel
de-al treilea an al cincinalului cu bune
rezultate in îndeplinirea indicatorilor de
plan și a angajamentelor asumate în în
trecerea socialistă. Planul la producțiamarfă a fost depășit cu 10 milioane Iei,
la producția-marfă vîndută și încasată cu
13 milioane lei, iar la beneficii cu pesta
5 milioane lei. Productivitatea muncii a în
registrat un spor de 1 677 lei pe fiecare
om al muncii, peste sarcina planificată,
iar exportul a fost depășit cu 17 la sută,
în condițiile în care peste 80 la sută din
totalul producției întreprinderii a fost des
tinată beneficiarilor externi.
Pornind de la aceste realizări, puternic
mobilizat de luminoasele perspective ce se
deschid dezvoltării economico-sociale a pa
triei, perspective conturate cu rigoare știin
țifică în magistrala Expunere a tovarășului
Nicolae Ceaușescu la marele forum de
mocratic din noiembrie 1988, colectivul în
treprinderii „Libertatea" din Sibiu adre
sează o muncitorească chemare la între
cere socialistă tuturor colectivelor din in
dustria textilă, angajîndu-se să realizeze
în acest an hotărîtor al cincinalului urmă
toarele obiective :
1. Obținerea, peste plan, a unei produc
ții fizice de 40 000 mp țesături tip lină și
a 15 tone fire tip lină pieptănată, prin
aplicarea în devans a 10 măsuri din pro
gramul de perfecționare a organizării și
modernizare a producției, printr-o mai ra
țională folosire a bazei tehnico-materiale
și potențialului creativ al muncitorilor și
specialiștilor noștri.
2. Depășirea prevederilor de plan cu cite
10 milioane lei la producția-marfă și pro
ducția-marfă vindută și încasată și cu
4 milioane lei la producția netă.
3. Prin diversificarea producției, crește
rea competitivității, sporirea cu 2 la sută
a gradului de valorificare a materiilor pri
me, materialelor, combustibilului și ener
giei electrice vom depăși planul la export
cu 5 la sută.
4. Creșterea cu 2 la sută, peste prevede
rile planului, a ponderii valorii produselor
de calitate superioară, prin aplicarea a
trei tehnologii moderne care conferă pro
prietăți superioare produselor, prin res
pectarea strictă a proceselor de fabricație,
precum și prin aplicarea la toate locurile
de muncă a inițiativei muncitorești „cercu
rile calității".

5. Realizarea peste prevederi a 50 de
produse noi și modernizate, în desene și
poziții coloristice originale.
6. Sporirea productivității muncii cu 4 000
lei pe fiecare om al muncii, peste sarcina
planificată, prin :
— creșterea indicilor de folosire a utila
jelor și instalațiilor eu 3 la sută ;
— îmbunătățirea cu 1 la sută a indice
lui de folosire a fondului de timp maxim
disponibil al personalului muncitor, față
de anul trecut ;
— ridicarea gradului de pregătire profe
sională prin cuprinderea în cursurile de
perfecționare a unui număr de 1 500 oa
meni ai muncii și însușirea celei de-a doua
meserii de către 100 de muncitori.
7. Respectarea strictă a proceselor teh
nologice și instaurarea unui sever și per
manent spirit gospodăresc la fiecare loc
de muncă, ceea ce va conduce la redu
cerea cheltuielilor totale și materiale pla
nificate la 1 000 lei producție-marfă cu 5
și respectiv 4 lei. Drept urmare, consu
murile specifice normate vor fi reduse cu
2 tone pale lină pentru fire, 3 tone fire
pentru țesături, 40 MWh energie electrică
și 10 tone combustibil convențional.
8. Aplicarea întocmai, in activitatea în
treprinderii, a prevederilor mecanismului
economic, asigurînd, astfel, realizarea unui
beneficiu suplimentar de 5 milioane lei.
9. Prin aplicarea generalizată a inițiati
vei „Contul de economii al grupei sindi
cale" vom obține o economie de cel
puțin 2 000 lei pe fiecare om al muncii. In
acest scop, vom recupera și reintroduce în
circuitul productiv 22 tone resurse refolo
sibile. vom recondiționa în atelierele pro
prii piese și subansamble in valoare de
140 000 lei, peste sarcina planificată.
10. Intensificînd activitatea comisiei in
ginerilor și tehnicienilor, aplicind mai
larg inițiativa „Fiecare cadru tehnic și de
specialitate să rezolve anual, în afara
sarcinilor de serviciu, o problemă tehnică
sau de organizare a producției", vom apli
ca noi invenții și inovații cu o eficiență
economică de peste 500 mii lei.
11. In vederea îmbunătățirii condițiilor
de muncă și viață ale personalului munci
tor. vom asigura un microclimat corespun
zător in toate atelierele, vom asigura o
mai bună întreținere și funcționare a că
minului de nefamiliști, a creșei și grădi
niței.
12. In scopul mobilizării tuturor oame
nilor muncii din întreprindere la reali
zarea prevederilor de plan și a angaja
mentelor asumate în întrecerea socialistă
vom organiza, ample acțiuni politico-edu
cative, concursuri profesionale pe meserii,
la care vor fi antrenați toți oamenii din
întreprindere, simpozioane, dezbateri, mese
rotunde avind ca temă introducerea teh
nologiilor
noi și modernizate, ridicarea
nivelului tehnic și calitativ al produselor,
întărirea ordinii și disciplinei la fiecare
loc de muncă, aplicarea măsurilor din pro
gramul de perfecționare a organizării și
modernizare a proceselor de producție.
Conștienți că printr-o muncă mai sus
ținută, prin creșterea calității și eficienței
întregii activități va spori contribuția
noastră la progresul economico-social al
patriei, vom face totul pentru a întîmpina
cu rezultate superioare aniversarea victo
riei revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialistă de
la 23 August 1944 și Congresul al XIV-lea
al Partidului Comunist Român.
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Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere, am plăcerea să vă
adresez cele mai sincere felicitări și cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală.

Secretar general al Partidului Comunist Român

Președintele Republicii Socialiste România

îmi este deosebit de plăcut să vă adresez un călduros salut
cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere.
Sub conducerea dumneavoastră. Republica Socialistă România
a realizat remarcabile transformări revoluționare în folosul po
norului român și are, pe plan internațional, o contribuție impor
tantă Ia lupta pentru afirmarea pdliticii de pace și coexistență
pașnică, pentru o nouă ordine economică mondială și pentru
progres social.
Folosesc acest prilej pentru a vă transmite urări de sănătate
și viață îndelungată.
Cu salutări frățești,

Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere Îmi oferă plăcutul
prilej de a vă adresa cele mai sincere urări de sănătate, viață
îndelungată, fericire și noi succese în activitatea pe care o desfășurati în fruntea poporului român prieten.
Exprim convingerea că, prin aportul dumneavoastră permanent,
relațiile de cooperare șl solidaritate dintre Republica Arabă Egipt
și Republica Socialistă România vor cunoaște o dezvoltare con
tinuă, spre binele celor două țări șl popoare, al dezvoltării și
înfloririi lor. pentru cauza păcii in lume.

In numele poporului mozambican, al Partidului FRELIMO, al
Guvernului Republicii Populare Mozambic și în numele meu per
sonal, vă adresez, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, felicitările
mele cele mai călduroase și frățești cu prilejul aniversării zilei
dumneavoastră de naștere.
Celebrînd această aniversare, evocăm viața dumneavoastră de
militant consecvent, al cărui devotament pentru cauza păcii mon
diale, prosperității și socialismului merită admirația și stima po
porului mozambican, a partidului FRELIMO, a Guvernului Repu
blicii Populare Mozambic și a tuturor popoarelor iubitoare de pace
și socialism.
Calitățile dumneavoastră de conducător neobosit al poporului
român, de apărător intransigent al intereselor sale au făcut din
dumneavoastră fiul iubit, conducătorul respectat al poporului român.
în această dată fericită a aniversării dumneavoastră vă exprim,
iubite tovarășe Ceaușescu, urări sincere de multă sănătate și via
ță lungă.
Folosesc această ocazie pentru a reafirma sincera noastră voin
ță de a aprofunda relațiile de prietenie frățească, de solidaritate
militantă și de cooperare, care unesc popoarele, partidele și statele
noastre.
Cu multă considerație,

JOAQUIM ALBERTO CHISSANO

Colonel MOAMMER AL-KADHAFI
Conducătorul Marii Revoluții
de la 1 Septembrie

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, dorim să
vă adresăm, In numele Partidului Socialist din Cipru -- EDEK
și al nostru personal, urări de viață îndelungată și de succese in
toate sferele de activitate, pentru continua dumneavoastră contri
buție prețioasă la pacea mondială și la progresul poporului
dumneavoastră.
Avem convingerea că relațiile de prietenie care unesc po
poarele și partidele noastre constituie o bază solidă pentru pro
movarea pe mai departe a legăturilor noastre frățești. Vă urăm,
din nou. mult succes.

Dr. VASSOS LYSSARIDES

Președintele partidului FRELIMO,
Președintele Republicii Populare Mozambic

Președinte

TAKIS HADJIDEMETRIOU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătoririi zilei dumneavoastră de naștere, doresc
să vă adresez cele mai calde felicitări și cele mai bune urări.
Vă exprim din inimă sănătate deplină, viață îndelungată și fe
ricită pentru a conduce în continuare destinele țării dumnea
voastră.
Cu sentimente de deosebită considerație și stimă.

Dr. SAMUEL K. DOE
Președintele Republicii Liberia

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

îmi face o deosebită plăcere să vă adresez din toată inima fe
licitări cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere.
Vă rog să primiți urările mele de multă sănătate șl putere de
muncă în conducerea României pe calea prosperității și fericirii.

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Din Însărcinarea Comisiei Politice a Partidului Socialist Revo
luționar din Peru, îmi revine plăcerea de a vă exprima cele mai
calde felicitări cu prilejul aniversării dumneavoastră, la 26 ia
nuarie. Sîntem siguri că atașamentul cald de care vă bucurați este
binemeritat pentru anii îndelungați și fructuoși de luptă închinați
poporului, pentru suveranitatea patriei dumneavoastră și pentru
construirea socialismului în această țară prietenă.
Vă dorim ani mulți de viață, tovarășe Nicolae Ceausescu. Fie
ca dragostea poporului dumneavoastră, vocația sa nestrămutată
pentru socialism să vă însoțească în sarcina dificilă, dar patriotică,
de conducere a acestui eroic popor spre atingerea mărețelor obiec
tive revoluționare ale socialismului, în lupta pentru pace în în
treaga lume.
Primiți, printr-o îmbrățișare afectuoasă, prietenia și stima mea
deosebită.

LEONIDAS RODRIGUES FIGUEROA
Președintele Partidului Socialist
Revoluționar din Peru

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Congresul Național African prezintă salutul său și are onoarea
să vț felicite cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere.
V.*" rugăm să acceptați salutările noastre frățești și cele mai bune
urări de sănătate și de noi succese în muncă.
Noi, Congresul Național African, sințem încredințați că partidul,
guvernul și poporul român, sub conducerea dumneavoastră
înțeleaptă, vor continua să obțină progrese și mai însemnate spre
binele oamenilor muncii din România • Și din întreaga lume. In
spiritul adevăratei noastre tradiții de solidaritate, vă adresăm
aceste salutări călduroase cu speranța reală că solidaritatea noastră
in lupta pentru o nouă ordine mondială eliberată de maladia
apartheidului rasist și de toate formele de exploatare și obstacole
pentru pace, securitate și prosperitate va continua să se întărească
Si să se dezvolte.
Vă rugăm să acceptați sentimentele noastre de cea mai
Înaltă stimă.

Președintele Adunării Ponorului
a Republicii Arabe Egipt

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicit Socialiste România
îmi permit să vă adresez în mod cordial cele, mai bune urări
de fericire personală cu ocazia sărbătoririi zilei dumneavoastră de
naștere.
Folosesc ocazia pentru a vă reitera, dumneavoastră și poporului
României, cele mai bune urări de prosperitate.
Primiți expresia considerației și stimei mele cele mal înalte.

CONGRESUL NAȚIONAL AFRICAN (A.N.C.)

Cu prilejui aniversării zilei dumneavoastră de naștere, Comi
tetul Central al Partidului Progresist al Oamenilor Mur.cli din
Cipru — A.K.E.L. vă adresează calde felicitări și cele mai bune
urări de viată îndelungată, sănătate și fericire.

DIMITRIS CHRISTOFIAS
Secretar general
al Comitetului Central al A.K.E.L.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
In numele Comitetului Central al Partidului Socialist Costarican
Si al tuturor militantilor săi, doresc să vă exprim sentimentele
noastre frățești, cu ocazia aniversării zilei
dumneavoastră de
naștere.
Sîntem siguri că acest încă un an al vieții dumneavoastră a
fost dedicat în întregime conducerii partidului și poporului dum
neavoastră, angajate în măreața operă de construcție a socialis
mului dezvoltat și luptei pentru o nouă ordine economică interna
țională. pace, respectul independenței naționale și colaborare îr.tre
popoare.
Vă dorim multă sănătate și viață lungă, pentru realizarea noilor
sarcini și obiective care stau în fața patriei dumneavoastră și a
lumii.
Cu cele mai alese sentimente,

Secretar general
al Partidului Socialist Costarican

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Permlteți-mi să vă transmit felicitări și calde urări cu ocazia
aniversării, la 20 ianuarie, a zilei dumneavoastră de naștere.
Atit eu, cit și colegii mei din Parlament care am avut onoarea
de a fi primiți de dumneavoastră în timpul vizitei pe care am
efectuat-o în România ne aducem adesea aminte cu mare plăcere
de politețea și ospitalitatea cu. care am fost întîmpinați cu aceste
ocazii. Ne reamintim, de asemenea, de interesul deosebit arătat de
dumneavoastră față de toate aspectele care conduc la întărirea re
lațiilor intre țările noastre.
Fie ca anul care începe să vă aducă numai fericire, sănătate
și succese din ce in ce mai mari în eforturile depuse de dumnea
voastră pentru binele României.
AI dumneavoastră sincer,

Lord WHADDON
Camera Lorzilor

JOSE LUIS VALENCIANO CHAVES
Președintele Adunării Legislative
a Republicii Costa Rica

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul zilei dumneavoastră de naștere, vâ rog să primiți
cele mai calde felicitări, împreună cu urările mele cele mai bune
de ani mulți fericiți.

GLAFKOS CLERIDES

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere, vă rog să primiți
urările noastre cele mai bune de sănătate și fericire.

Președintele Partidului
Adunarea Democratică
din Cipru

Egipt

Președintele Republicii Socialiste România

ALVARO MONTERO MEJIA

Dr. RIFAAT EL MAHGOUB

Prim-ministru
Republicii Arabe

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia fericită a aniversării zilei dumneavoastră de naștere,
am onoarea să vă transmit cele mai sincere felicitări și cele mai
bune urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate pen
tru poporul român prieten, sub înțeleanta dumneavoastră conducere.
Vă rog să acceptați asigurarea distinsei mele considerații.

al

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

CHAIM HERZOG
Președintele Israelului

Secretar general
al Partidului Comunist din Argentina

Secretar general
a! Partidului Socialist din Cipru — EDEK

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Dr. ATEF SEDKI

ATHOS FAVA

Președintele Republicii Socialiste România
La friulți ani și cele mai bune urări de ani fructuoși șl de pace
In serviciul României și al comunității internaționale.
Calde salutări dumneavoastră șl doamnei Ceaușescu.

NIKOS ROLANDIS

Rabinul ARTHUR SCHNEIER

Președintele Partidului Liberal
din Cipru

Președintele Fundației
„Apelul pentru conștiință" din S.V.A.

îmi face o deosebită plăcere să vă adresez cele mai călduroase
felicitări și cele mai bune urări cu prilejul aniversării zilei dumnea
voastră de. naștere.
în condițiile evoluției foarte rapide a vieții politice mondiale,
orientările dumneavoastră înțelepte ca om de stat devin tot mai
importante pentru asigurarea continuă a progresului.
Schimburile tradiționale de vizite la nivel înalt între țările noas
tre în domeniile comerțului, științei și culturii au contribuit la
dezvoltarea relațiilor româno-britanice.
îmi amintesc cu plăcere de vizitele pe care le-am efectuat în
Romania in anul 1985, în fruntea Grupului Rindalbourne, format
atit din membri ai Camerei Comunelor și Camerei Lorzilor, cit și
din oameni de afaceri. înțeleg că firma Rindalbourne intenționea
ză să organizeze o altă asemenea vizită în anul 1989, in scopul
accelerării creșterii schimburilor comerciale între companiile bri
tanice și ministerele comerțului exterior și industriei ușoare și
aștept cu nerăbdare să pot reînnoi prietenia noastră cu această
ocazie.
Cele mai calde felicitări cu ocazia aniversării zilei dumneavoas
tră de naștere.
Al dumneavoastră sincer.

Lord WILSON OF RIEVAULX
Fost prim-ministru al Marii Britanii
Cu prilejul aniversării zilei
de naștere și a îndelungatei
activități revoluționare, tova
rășului
Nicolae
Ceaușescu.
secretar general al Partidului
Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România,
i-au mai fost adresate mesaje,
și telegrame de către Mohamed
LotfI Farhat, secretar al Comi
tetului popular general pentru
planificare al Marii Jamahirii
Arabe Libiene Populare Socia
liste. Paes de Andrade, deputat
In Camera deputatilor din Re
publica Federativă a Braziliei,
Simon Alberto Lazara — depu
tat si Antonio Oscar Napoli —
senator, membri ai Congresului
Republicii Argentina. A.S. Dajani, fost director al Centrului
de Informare al O.N.U. la
București, Stephen M. Yekeson,
președintele Universității Libe
riei. William Perry, președinte
le Organizației sindicatului do
cherilor din New York, Carmel
Bentz, secretarul Organizației
sindicale din orașul Beer-Sheva
din Israel. în telegrame se ex
primă călduroase felicitări șl
cele mai bune urări de sănăta
te și fericire, noi și tot mat
mari succese în activitatea con
sacrată dezvoltării multilatera
le a tării și bunăstării poporu
lui român, inițiativelor și ac
țiunilor sale pe plan mondial
pentru realizarea dezarmării,
pentru înfăptuirea aspirațiilor
de libertate, progres și prospe
ritate ale tuturor națiunilor,
pentru edificarea unei lumi

mai bune si mai drepte pe pla
neta noastră, o lume a păcii,
înțelegerii și colaborării inter
naționale.
Calde felicitări. împreună
cu urări de noi împliniri în
activitatea
neobosită
desfă
șurată de președintele
Nicolae Ceaușescu spre binele
și fericirea poporului român. în
eforturile sale hotărîte și per
severente depuse pe plan in
ternational
pentru triumful
cauzei păcii și cooperării în
lume, au fost adresate de con
ducerile unor asociații de prie
tenie. de promovare a relații
lor culturale cu România din
Argentina. Brazilia, Egipt. Gre
cia. Israel. Marea Britanie.
Peru, de conducători de firme
și mari companii industriale șl
comerciale din numeroase țări,
ale lumii.
Au adresat, de asemenea, te
legrame de felicitare ambasa
dorii la București ai Republica
Socialiste Cehoslovace, Repu
blicii Populare Democrate Co
reene. Republicii Ecuador. Re
publicii Democrate Germane.
Marii Jamahirii Arabe Libiene
Populare Socialiste, Republicii
Tunisiene, precum șl însărcina
tul cu afaceri ad-interim al
Republicii Populare Bangladesh
și coordonatorul rezident al ac
tivităților operaționale de dez
voltare din sistemul O.N.U. în
România, director al Centrului
de Informare al O.N.U. la
București.
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duiri descifrează în condițiile noas
tre acest sens. De aici și replica
hotărî tă a secretarului general al
partidului împotriva oricăror incercâri de a ignora sau de a denatura
acest sens, de a considera că mo
dernizarea societății, progresul aces
teia se pot realiza prin reîntoar
cerea la forme și metode perimate,
la structuri a căror condamnare is
torică nu poate fi ignorată de cel care
abordează lucid, științific căile evoluției omenirii. De aceea, cuprinzătoarea frescă a istoriei po
porului român inclusă în Expunerea
din noiembrie 1988 reprezintă, tot
odată, o solidă argumentare științi
fică a sensului progresist' al istoriei
care, în ciuda tuturor vicisitudinilor,
opozițiilor, obstacolelor, deschide
perspectiva unei societăți a echită
ții. a libertății sociale și materiale,
a realizării depline a virtuților crea
toare ale omului.
Dezvoltarea
sensurilor
Istoriei
contemporane conduce la o altă
Ipostaza a dialecticii, profund sem
nificativă pentru opera secretarului
general al partidului, tovarășul
Nicorae Ceaușescu : înțelegerea rea
lității intr-o modalitate revoluțio
nara, in spirit revoluționar.
Dialectica este organic legată de
jeea de revoluție. A gîndi dialectic
înseamnă a gindi în mod revoluțio
nar. Înseamnă, în ultimă instanță, a
înțelege mecanismele dominației,
exploatării, agresiunii de orice fel,
contradicțiile care decurg de aici,
necesitatea și căile înlăturării, de
pășirii acestora.
O componentă esențială a dialec
ticii in această ipostază rezidă in
zilele noastre in dezvăluirea con
tradicțiilor capitalismului, a stadiu
lui înaintat de evoluție a acestor
contradicții, a noilor forme și ma
nifestări ale acestora, ceea ce duce
la concluzia caracterului perimat' in
perspectivă Istorică a acestui sistem
social, cu tot rolul pe care l-a jucat
în istoria omenirii, cu toate posibi
litățile adesea considerabile de care
mai dispune, cu toate veșmintele
strălucitoare pe care le mai imbracă.
Această concluzie a fost strălucit
formulată
de către
tovarășul
Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C.
șl P.C.R. și a forurilor democratice,
la care a arătat că „societatea capi
talistă. care a avut fără îndoială un
rol important in dezvoltarea civili
zației, nu mai poate soluționa pro
blemele complexe ale lumii de as
tăzi — problemele politice, sociale
—. nu mai poate da o perspectivă
clară oamenilor muncii, popoarelor,

că „istoricește, socialismul are me
nirea de a asigura realizarea unei
noi societăți, care să rezolve proble
mele complexe economico-sociale
intr-un mod nou...“. De aici decurge
necesitatea stringentă de a privi
problemele perfecționării orinduirii
socialiste prin prisma opoziției din
tre socialism și capitalism. Rezol
varea în spirit revoluționar a pro
blemelor complexe ale noii orinduiri, în forme extrem de diverse,
corespunzătoare situației din fiecare
țară, nu poate de aceea să calchieze
mijloacele proprii sistemului capita
list'. să deschidă intr-un fel sau al
tul calea spre forme capitaliste. O
asemenea exigență este intrinsecă
dialecticii istoriei, revoluției, pro
gresului social.

lui și chiar a comunismului. Această
idee are o mare însemnătate teore
tică, oferind noi deschideri pentru o
înțelegere mai subtilă, mai nuanțată,
adecvată realităților contemporane,
a raporturilor dintre continuu și dis
continuu, cantitativ și calitativ, in
tensiv și extensiv ; ea s-a dovedit
de o excepțională
însemnătate
politică, practică, fundamentînd ne
cesitatea realizării progresului, pe
cale consecvent revoluționară, pe
calea adîncirii principiilor funda
mentale ale socialismului.
Edificarea socialismului pe cale
revoluționară pune in evidență o
altă ipostază a dialecticii : ca stra
tegie. Intr-o asemenea ipostază,
care exprimă unitatea organică din
tre obiectiv și subiectiv, dintre scop

0 CONCEPȚIE NOVATOARE
Dialectica
revoluției
implică,
In concepția tovarășului
Nicolae Ceaușescu, și necesitatea
dezvoltării altor aspecte ale ideii de
revoluție. Multă vreme această idee
a fost modelată in esență după ex
periența a două revoluții din istoria
omenirii : revoluția burghezo-demoeratică din Franța și revoluția dia
octombrie din Rusia. Pornind de aici
și în virtutea unor împrejurări de
ordin ideologic — respectiv larga
răspindire a unui evolutionism uniformist. plat, care conduce uneori
chiar la negarea necesității revolu
țiilor în istorie — Marx, Lenin au
acceptat aspectul de discontinuitate,
de ruptură în caracterizarea proce
selor revoluționare. De aici a decurs
o caracterizare parțială a revolu
țiilor ca zvîcniri bruște care întrerup
doar în intervale de scurtă durată
mișcarea istorică, după care aceasta
continuă să se desfășoare relativ
lin, in noua albie creată. O aseme
nea caracterizare curentă In gindirea
socială în prima jumătate a secolu
lui s-a dovedit însă insuficientă
chiar pentru exemplele menționate
mai sus. Ea necesită însă o conside
rabilă aprofundare, o dezvoltare în
deosebi în lumina proceselor revo
luționare de după cel de-al doilea
război mondial. O contribuție de
mare anvergură a adus în această
privință tovarășul Nicolae Ceaușescu
îndeosebi prin ideea continuității
procesului revoluționar în întreaga
perioadă de edificare a socialismu

și mijloc, dintre gîndire și acțiune,
dialectica iși găsește, de asemenea,
o semnificativă ilustrare în opera
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Unul
din aspectele centrale ale dialecticii
în acest sens este unitatea genera
lului șl particularului. Această idee
dialectică avind numeroase valențe
teoretice șl practice a constituit o
dominantă a gindlrii partidului
nostru în perioada deschisă de
Congresul al IX-lea. în acest sens,
a fost supusă criticii teoria „modelulut unic“ în construcția socialistă,
teorie profund nedialectică ce pri
vilegia o formă particulară, transformînd-o în general, in universal,
ignorînd sau subaprecilnd multitudi
nea de alte forme particulare, spe
cifice — expresie a capacității ori
ginale de creație istorică a fiecărui
popor. Chiar cînd teoria „modelului
unic", dezmințită de viață, a fost
îmbrăcată în forme mai puțin bru
tale (de exemplu, admiterea parti
cularului, dar ca un simplu apen
dice neesențial al generalului), ea
și-a păstrat caracterul ei nociv. De
aceea, critica formulată de partidul
nostru s-a dovedit de o deosebită
însemnătate, ea reabilitind dialecti
ca vie, revoluționară, dialectică ce
se confundă cu însuși adevărul vie
ții și nu se transformă intr-o for
mulă inertă, justificativă. Poziția
principială a partidului nostru iși
conservă actualitatea chiar în con
dițiile cînd „modelul" proclamat
prototip universal este supus unei

critici adesea virulente, avind în ve
dere tendința care apare uneori de
a dogmatiza, a absolutiza această
critică și a confunda unele gre
șeli cu însăși esența socialis
mului. Cum subliniază tovarășul
Nicolae Ceaușescu : „nu socialis
mul este cel care a dus la unele
stări de lucruri negative într-o țară
sau alta, ci încălcarea principiilor
științifice ale socialismului, nesoco
tirea cerințelor legilor obiective și,
in primul rind, a necesității dezvol
tării continue a forțelor de produc
ție — factorul revoluționar hotănîtor
pentru construcția socialismului, ca
de altfel pentru dezvoltarea orică
rei orinduiri sociale".
Subliniind însemnătatea particula
rităților dezvoltării fiecărui popor,
fiecărei țări pe calea socialistă,
partidul nostru afirmă, în spirit dia
lectic, existența unor legități șl
principii generale. Asemenea legi
tăți și principii generale, care se
manifestă in forme diferite, exprimă
însăși esența socialismului ca orinduire lipsită de exploatare, a cărei
dezvoltare și perfecționare avînd
drept temelie proprietatea socia
listă. de stat și cooperatistă, trebuie
să asigure realizarea pe un plan
mereu mai înalt a dreptății și echi
tății, a libertății sociale și naționale,
să închidă orice canale prin care ar
putea reapare diverse forme de asu
prire și împilare. în acest sens,
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. arăta :
„Considerăm că dezvoltarea si per
fecționarea formelor de organi
zare și planificare constituie o
necesitate obiectivă, dar în ce ne
privește, am avut in vedere ca toate
acestea să nu afecteze în nici un fel
principiile de bază ale socialismului,
ci. dimpotrivă, să consolideze prin
cipiile socialiste, să le dezvolte în
noile condiții politice și economice".
Aceste ipostaze ale dialecticii nu
epuizează, desigur, terenul vast de
aplicare șl dezvoltare a dialecticii în
ODera tovarășului Nicolae Ceaușescu.
O asemenea dialectică vie, concretă,
care exprimă ritmurile rapide, pro
blemele noi ale epocii noastre, ten
siunea la care au Ioc evenimentele
și cerințele de formare a oamenilor,
ca să răspundă corespunzător la so
licitările acestora, constituie un as
pect esențial al noii gindiri revolu
ționare. Asimilarea acestei dialectici
in substanța și în spiritul ei, apli
carea ei la înțelegerea mai profundă
a realităților contemporane, a dina
micii lor, cultivarea calităților uma
ne inerente unei asemenea metode
de gîndire și acțiune constituie una
din sarcinile fundamentale ale co
muniștilor.

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit o
telegramă de mulțumire din partea
lui Yitzhak Shamir pentru felicită
rile pe care i le-a adresat cu pri
lejul desemnării în funcția de primministru al Israelului. în telegramă
se exprimă speranța că relațiile
existente între România și Israel se
vor dezvolta în continuare. în In
teresul reciproc al națiunilor noas
tre..

Cronica zilei
In Capitală, Ia Institutul de arhitec
tură „Ion Mincu", s-a deschis, luni,
expoziția de fotografii din Turcia
„Arhitectura lui Sinan Ibn Abdulmennan (1490—1588)“.
Au luat parte reprezentanți al
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste. Ministerului Afacerilor Ex
terne, Uniunii arhitecților, oameni de
artă și cultură, un numeros public.
Au participat Siileyman Okyar
Glinden, ambasadorul Turciei la
București, șefi de misiuni diplomatice
acreditați in țara noastră.

IAȘI : Valorificarea
resurselor neconvenționale
de energie
In județul Iași se acordă o aten
ție deosebită valorificării resurse
lor neconvenționale de energie.
Producerea și folosirea blogazului
se constituie intr-o acțiune prin
cipală a consiliilor populare oră
șenești Iași, Pașcani, Hirlău și Tîrgu Frumos, precum și din viitoa
rele centre agroindustriale Podu
Iloaiei, Belcești, Răducăneni și
Țibăneștl. prin construirea de
noi instalații in stațiile de epu
rare a apelor uzate. Sint antrenate
să-și construiască astfel de insta
lații asociațiile economice intercooperatiste și cooperative agrico
le. Agentul termic realizat in aces
te instalații este utilizat la consu
mul tehnologic propriu, ca și la
asigurarea apei calde menajere din
locuințe. In plus, la Iași, biogazul
se folosește și la producerea mix
turilor asfaltlce, Iar la Pașcani
pentru încălzirea unor sere. (Manole Corcaci).

A început

„LUNA CĂRȚII LA SATE"

Tradiționala
ma
nifestare „Luna cărții
la sate", ajunsă la cea
de-a 29-a ediție, se
desfășoară în acest an
sub genericul „Cartea
in sprijinul formării
conștiinței socialiste,
al perfecționării pre
gătirii profesionale a
oamenilor muncii de
la sate, al înfăptuirii
noii revoluții agrare",
în consiliile unice agroindustriale de stat
și cooperatiste. în co
operativele
agricole
de producție. întreprmderi agricole de
stat. în alte unități economice, centre de
cultură
și
creație
„Cîntarea României",
în școli și biblioteci
vor avea lo? ample și
bogate
acțiuni
de
popularizare și difu
zare a cărții — sim
pozioane, mese ro

tunde, dezbateri, lan
sări de carte. întîlniri
ale citițorilor cu scrii
tori și editori, oameni
de știință, cultură și
artă.
în cadrul acestor
manifestări, un loc
deosebit îl vor ocu
pa prezentarea și di
fuzarea operelor de
excepțională valoare
teoretică și practică
ale secretarului gene
ral
al
partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, ce
cuprind lucrări din
gindirea sa economi
că, social-politică, fi
lozofică. volume con
sacrate științelor, cul
turii și artei, proble
melor majore ce con
fruntă omenirea.
La actuala ediție a
„Lunii cărții la sate"
sint prezentate reali
zările editurilor din

tv
19,00 Telejurnal
19.20 Să trăim și să muncim in spiritul
normelor eticii și echității socia
liste
19,40 Industria — programe prioritare
20,00 Teatru TV (color). „Regăsire", de
Corina Firuță. Premieră TV. Cu :
Dan Condurache, Carmen Gatin,

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 31 ianuarie, ora 20 — 3 fe
bruarie, ora 20. Tn țară : Vremea va fi
caldă pentru această perioadă, mai ales
în a doua parte a intervalului. Cerul va
ti temporar noros în regiunile nordice
șl estice și parțial noros în restul teri
toriului. Se vor semnala precipitații
slabe sub formă de burniță, ploaie și
ninsoare pe alocuri în nordul și estul
țării și Izolate în celelalte regiuni. Vintul va sufla slab pină la moderat, cu

țara noastră, urmărindu-se popularizarea
și răspinditea largă a
cărții
social-politice,
științifice, tehnice, agrozootehnice.
bele
tristice și de artă,
prezentarea unor se
rii și colecții de lar
gă audiență, relevlndu-se rolul pe care il
ocupă cartea în edu
cația revoluționar-patriotică, etică și este
tică
a
oamenilor
muncii de la sate, la
pregătirea profesiona
lă a acestora.
Deschiderea la nivel
republican a „Lunii
cărții la sate" a avut
loc duminică. 29 Ia
nuarie, în comunele
Scornicești,
județul
Olt, Lespezi, județul
Iași, și Mociu. județul
Cluj.
(Agerpres)

Mlrela Gorea. Vlstrian Roman, Ion
Marinescu. Sorin Postelnicii, stelian Preda. Natașa Raab-Guțu, Da
niel Tomescu. Sorin Medeleni, So
rin Gheorghiu, Nicolae Călugărița,
valentin Teodosiu, Mariana Stancu. Anca Pandrea. ștefan Hagimă.
Florin Săvoi, Cristian Molfeta și
copilul Alexandru Stancu. Regla
artistică : Nae Cosmescu
21,30 Idei in acțiune (color) • Rezulta
tele — criteriu de apreciere a acti
vității polltico-ldeologice
îl,S0 Telejurnal
22.00 închiderea programului

unele intensificări tn nord-estul țării
din sector nord-vestlc. Temperatura
aerului va marca o scădere ușoară la
începutul intervalului In nordul țării.
Minimele vor fi cuprinse între minus 7
și plus 3 grade, izolat mai coborîte în
depresiuni, iar maximele între minus
2 și plus 8 grade, mai ridicate Ia sfirșitul intervalului in sud. Pe alocuri, in
vestul și centrul țării se va produce
ceață, tn București : Vremea va fi caldă
pentru această perioadă a anului. Cerul
va fi parțial noros. Condiții de precipi
tații slabe tn prima parte a intervalu
lui. Vintul va sufla slab pînă la mode
rat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse întrp minus 4 șl zero grade, cele
maxime între 3 șl 7 grade.

Manifestări omagiale peste hotare prilejuite
de aniversarea zilei de naștere și îndelungatei
activități revoluționare ale conducătorului
României

PUNiND iN LUMINĂ ÎNALTUL PRESTIGIU INTERNAȚIONAL AL PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI,

INTERESUL Șl AUDIENȚA AMPLĂ DE CARE SE BUCURĂ GlNDIREA Șl ACTIVITATEA

SA REVOLUȚIONARĂ

în numeroase țări ale lumii au avut loc noi manifestări omagiale
prilejuite de aniversarea zilei de naștere a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii
Socialiste România și sărbătorirea îndelungatei sale activități revolu
ționare.

în R. P. D. Coreeana a aparut volumul

„Nicolae Ceausescu: Revoluția socialistă - proces
continuu de înaintare spre stadiile superioare
ale civilizației materiale si spirituale comuniste"
PHENIAN 30 (Agerpres). — la Phenian a apărut, în limba co
reeană, lucrarea „NICOLAE CEAUȘESCU : REVOLUȚIA SOCIALISTĂ PROCES CONTINUU DE ÎNAINTARE SPRE STADIILE SUPERIOARE ALE
CIVILIZAȚIEI MATERIALE Șl SPIRITUALE COMUNISTE", tipărită in
editura Partidului Muncii din Coreea.
Important eveniment politic, noul volum se constituie intr-un oma
giu adus in Republica Populară Democrată Coreeană personalității
tovarășului Nicolae Ceaușescu, operei sale teoretice și activității
practice puse in slujba celor mai înalte idealuri ale poporului ro
mân, ale tuturor popoarelor, a făuririi unei lumi a păcii, progresului,
înțelegerii intre națiuni.
Editată in alese condiții grafice, lucrarea — care se deschide cu
portretul in culori al tovarășului Nicolae Ceaușescu — prezintă extrase
din rapoarte, expuneri, cuvîntări, interviuri ale conducătorului parti
dului și statului nostru.

Noul volum a fost lansat In ca
drul unei festivități organizate la
Palatul Culturii Poporului din ca
pitala R.P.D. Coreene.
Au participat Iăng Hiăng Muk,
membru al Biroului Politic al C.C.
al Partidului Muncii din Coreea,
premierul Consiliului Administra
tiv, Hong Săng Nam, membru al
Biroului Politic al C.C. al P.M.C.,
vicepremier al Consiliului Admi
nistrativ, președinte al Consiliului
de Stat al Planificării, președinte
le părții coreene în Comisia interguvernamentală coreeano-română
de colaborare, economică și tehnico-știlnțifică. miniștri, adjunct! de
șefi de secție de la C.C. al P.M.C.,
alți reprezentanți ai forurilor co
reene de partid șl de stat.
Luind cuvintul, premierul Con
siliului Administrativ a exprimat.
In numele conducerii de partid șl
de stat a R.P.D. Coreene, senti
mente de înaltă stimă și apreclere față de tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
adresindu-i
călduroase felicitări și cordiale
urări cu prilejul aniversării zilei
de naștere și îndelungatei activi
tăți revoluționare. Au fost eviden
țiate activitatea prodigioasă desfășu
rată de tovarășul Nicolae Ceaușescu
tn fruntea partidului și statului,
exemplara sa activitate de condu
cător revoluționar.
Vorbitorul a reliefat personalita
tea tovarășului Nicolae Ceaușescu
pe plan internațional, ca militant
de seamă al mișcării comuniste si
muncitorești, ca înflăcărat luptător
pentru pace, pentru soluționarea
constructivă
a
marilor
pro
bleme ale umanității. Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu
acționează
neobosit pentru salvgardarea secu
rității in Europa și în lume. îm
potriva imperialismului si războ
iului pentru transformarea Balca
nilor în zonă a păcii și bunei ve
cinătăți, lipsită de arme nucleare
și chimice, de baze militare străi
ne — a subliniat vorbitorul.
Premierul R.P.D. Coreene a re
levat că, prin marile sale merite
în fața partidului, a țării și po
porului, prin slujirea cu abne
gație a aspirațiilor fundamen
tale ale națiunii, președintele
Nicolae Ceaușescu este urmat cu
deplină Încredere de partid, de
Întregul popor român.
Secretarul general al C.C. al
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Populare De
mocrate Coreene, ^Kim Ir Sen, în
treaga conducere'de partid și de
stat — a relevat premierul Consi
liului Administrativ — acordă cea
mai înaltă prețuire principiilor
relațiilor promovate neabătut de
tovarășul Nicolae Ceaușescu, acti
vității sale pe plan internațional,
rolului determinant în dezvoltarea
constantă a prieteniei și colabo
rării romăno-coreene. EI a dat
expresie, în numele conducerii
coreene de partid și de stat,
profundei gratitudini față de spri
jinul prețios acordat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, de poporul ro
mân luptei poporului coreean pen
tru reunifiCarea patriei.
Participanții la festivitate au
scos în relief Înalta valoare teoretică șl practică a tede tovarășul
zelor formulate
Nicolae Ceaușescu cu privire la
continuitatea procesului revoluțio
nar de edificare a orînduirii socia
liste în România, a conceptului
original al construirii societății so
cialiste multilateral dezvoltate, a
dialecticii procesului revoluționar al
înaintării treptate spre comunism.
A fost evidențiat rolul deosebit
al noului
volum
din opera

tovarășului Nicolae Ceaușescu în
adîncirea cunoașterii reciproce, în
întărirea și diversificarea relațiilor
de prietenie și colaborare dintre
Republica Socialistă România și
Republica
Populară
Democrată
Coreeană.
★
Volumul cuprinde patru mari
capitole, in care sint prezentate
tezele și ideile de o inestimabilă
valoare teoretică și practică ale
tovarășului Nicolae Ceaușescu pri
vind revoluția socialistă în . țara
noastră. întemeiate pe concepția
materialismului dialectic și istoric,
pe cuprinzătoare și aprofundate
analize asupra societății românești.
Este evidențiat faptul că procesul
revoluționar din țara noastră —
inaugurat cu aproape patru decenii
și jumătate în urmă și intrat în
ultimii 24 de ani într-o adevărată
efervescentă — prezintă, prin for
mele pe care le-a îmbrăcat, prin
etapele pe care le-a parcurs, prin
metodele utilizate, prin elasticita
tea soluțiilor propuse, o originalita
te de necontestat. Pornindu-se de
la faptul că definirea realistă a
sarcinilor revoluționare Țină, în
totdeauna și pretutindeni, de gradul
de cunoaștere și interpretate a le
gilor obiective, de studierea apro
fundată a situației concrete, a ra
portului de forțe dintre clase, a
proceselor sociale în evoluție, de
impactul cu stările de spirit și
conștiința politică ale maselor, este
subliniată teza fundamentală a
secretarului general al: partidu
lui care consfințește dreptul fie
cărui partid de a-și stabili stra
tegia și tactica în mod absolut in
dependent, fără nici un amestec
din afară, în conformitate cu con
dițiile concrete, cu particularitățile
specifice în care iși desfășoară ac
tivitatea. Extrasele selectate pun
în lumină faptul că instituirea unui
echilibru firesc, dinamic. în ra
porturile dintre teorie și practică,
dintre adevărurile generale ale so
cialismului științific și realitățile
concrete din fiecare tară a con
stituit premisa afirmării — cu o
inegalabilă forță constructivă — a
unei concepții originale și armo
nioase despre factorii de progres ai
societății românești.
In primul capitol, intitulat „Con
tinuitatea procesului revoluționar
de ‘ edificare a noiî societăți în
România", este prezentată pe larg
perioada istorică inaugurată de re
voluția de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialistă, care a deschis calea înfăptuirii
revoluției democratice, a revoluției
socialiste și trecerii la construcția
socialismului, asigurind, totodată,
condițiile marilor transformări re
voluționare. Se relevă că în anii
care au trecut de la eliberare țara
noastră a parcurs în dezvoltarea
sa mai multe etape istorioe. In pe
rioada încheiată în anul 1965 s-au
realizat victoria socialismului în
toate sectoarele, generalizarea re
lațiilor de producție noi în întrea
ga economie. In etapa deschisă de
Congresul al IX-lea al P.C.R. și
pînă în 1980 s-au asigurat crearea
unei puternice industrii socialiste,
pe baza celor mai noi cuceriri ale
științei și tehnicii, dezvoltarea ce
lorlalte ramuri, consolidarea secto
rului socialist din agricultură și
creșterea producției agricole. <Textele selectate evidențiază că Parti
dul Comunist Român — sub condu
cerea secretarului său general —
a pus un accent deosebit pe dez
voltarea ramurilor industriale mo
derne. pe reorganizarea învățămîntului și activității de cerceta
re științifică, acționînd pentru in
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W - pe scurt
LA PARIS s-au încheiat lucrări
le Conferinței naționale a partidu
lui socialist, de guvernămînt, din
Franța. Delegații au examinat as
pecte legate de pregătirea partidu
lui pentru alegerile municipale din
martie anul curent și s-au pronun
țat în favoarea întocmirii unor lis
te comune de candidați cu comu
niștii, in baza acordului încheiat
între P.C.F. și P.S.F.
ÎN
DECLARAȚIA
COMUNA
vietnamezo-lndiană dată publicită
ții la încheierea vizitei oficiale de
prietenie efectuate în India de

secretarul general al C.C. al P.C.
din Vietnam, Nguyen Van Linh,
părțile se pronunță pentru acțiuni
comune in direcția întăririi păcii
și stabilității in Asia și în întrea
ga lume.

ÎN BERLINUL OCCIDENTAL
au avut loc alegeri pentru Came
ra Deputaților și Adunările dife
ritelor diviziuni administrative ale
acestui oraș. Potrivit rezultatelor
provizorii, cele 138 de mandate ale
Camerei Deputaților au fost repar
tizate astfel : Uniunea Creștin-Democrată — 55 locuri. Partidul So-

troducerea
în
întreaga economie
a celor mai înain
tate cuceriri ale
științei și tehnicii.
Este reliefată in
tensa
activitate
desfășurată pentru
perfecționarea, pe
baze științifice, ă
organizării și con
ducerii vieții economico-sociale,
a
întregii
societăți,
pentru dezvoltarea
relațiilor noi de
producție, lărgirea
continuă a demo
crației socialiste, aplicarea in viață a
principiilor
eticii
și echității, pentru
educarea si for
marea omului nou.
Se subliniază că
realizarea cu succes
a obiectivelor stabi
lite de Congresul al
IX-Iea al P.C.R. a
■
creat temelia pen
tru trecerea la o
5
nouă etapă de dez
voltare a tării —
etapa
construirii
sdcietății socialiste
multilateral
dez
voltate și creării
condițiilor de tre
cere treptată spre
comunism.
„Ridicarea societății socialiste pe
o treaptă superioară de civilizație
materială și spirituală — proces
revoluționar complex" este titlul
celui de-al doilea capitol al lucră
rii. care conține orientările tovară
șului Nicolae Ceaușescu cu privire
lâ formarea si dezvoltarea unei
economii complexe, dinamice, efi
ciente, subliniindu-se importantă
deosebită acordată asigurării pro
porțiilor economice optime, de care
depinde dezvoltarea armonioasă,
echilibrată a întregii economii na
ționale. Se fac ample referiri la
preocuparea partidului nostru pen
tru asigurarea unei dezvoltări jus
te. proporționale, a diferitelor
ramuri ale economiei, la sarcina
centrală privind realizarea unei noi
calități în toate domeniile de acti
vitate. De asemenea, se arată că în
perioada următoare se va accentua
dezvoltarea intensivă a industriei și
agriculturii, a celorlalte ramuri ale
economiei naționale, o atenție deo
sebită acordîndu-se modernizării
structurii producției industriale,
creșterii cu prioritate a ramurilor
de înaltă tehnicitate. înfăptuirii
noji revoluții tehnico-științifice.
Sînt relevate măsurile de perfec
ționare a conducerii și planificării,
care pornesc de la principiul îmbi
nării conducerii unitare, pe baza
planului național unic, cu autono
mia economico-financiară a unități
lor administrative și de producție,
cu principiul autoconducerii munci
torești. cu autogestiunea întreprin
derilor. Ample referiri sînt făcute
la cadrul democratic de largă parti
cipare a întregului popor la
făurirea conștientă a propriului
vijtor, la preocupările partidului
și statului pentru perfecționarea
continuă a organizării și condu
cerii societății,
pentru adîncirea
democrației socialiste, evidențiindu-se teza că tot ceea ce se reali
zează în România se realizează cu
poporul și pentru popor.
Din citatele selectate reiese că
intrarea într-o etapă superioară a
construcției socialiste impune, în
viziunea secretarului general al
partidului nostru, formarea omului
nou, constructor conștient al orîn
duirii socialiste, aceasta constituind
cea mai importantă și cea mai
complexă sarcină, cea mai nobilă
răspundere, îndatorirea revoluțio
nară de onoare a Partidului Co
munist Român.
Capitolul al treilea, intitulat
„Societatea socialistă multilateral
dezvoltată — etapă necesară a con
strucției socialiste în România, a
adincirii procesului revoluționar în
toate domeniile vieții sociale",
cuprinde orientările noii etape de
dezvoltare, relevîndu-se că esența
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cial-Democrat — 55 locuri. Lista
Alternativă — 17 locuri și „Repu
blicanii" (formație de extremă
dreapta) — 11 locuri. Partidul Liber-Democrat nu a obținut nici un
mandat. coaliția U.C.D.—P.L.D.
pierzind astfel majoritatea. Ime
diat după comunicarea rezultate
lor, mii de antifasciști au de
monstrat în fața primăriei din Ber
linul occidental împotriva intrării
neonaziștilor în Camera locală a
Deputaților,
STAȚIA AUTOMATA INTER
PLANETARA „PHOBOS" a fost
supusă duminică unei manevre în
urma căreia s-a plasat pe o orbită
apropiată de cea a satelitului cu
același nume al planetei Marte. In
cele 200, de zile care au trecut de
la lansare, stația a parcurs peste
470 milioane km, îndreptindu-se
spre
„planeta
roșie".
Stația
„Phobos" a fost lansată la 12 iulie

18 8 9

acesteia constă in construirea unei
economii avansate, înzestrate cu o
industrie modernă și o agricultură
intensivă de înalt randament, des
fășurarea pe un front larg a acti
vității științifice, a instrucției pu
blice și a eforturilor pentru ridi
carea nivelului cultural al maselor,
creșterea continuă a bunăstării ma
teriale și spirituale a oamenilor
muncii. înfăptuirea repartiției bu
nurilor produse de societate în
spiritul dreptății și echității socia
liste, perfecționarea relațiilor de
producție, a organizării societății,
realizarea
cadrului
organizator
care să permită dezvoltarea demo
crației socialiste. Este relevat obiectivul fundamental al realizării,
în linii generale, în România, in
anul 1990. a societății socialiste
multilateral dezvoltate.
Ultimul capitol al volumului este
intitulat
„Dialectica
procesului
revoluționar în perspectiva înaintă
rii
treptate
spre
comunism".
Trecerea de la societatea socialistă
multilateral dezvoltată spre comu
nism — evidențiază textele selecta
te în volum — se va realiza în ca
drul unui proces dialectic unitar,
prin acțiunea conștientă a maselor
populare, pentru înlăturarea vechiu
lui, a ceea ce nu mal corespunde
noilor forțe de producție, prin apli
carea cuceririlor științei și tehnicii
înaintate, prin perfecționarea noilor
relații sociale, prin transformarea
revoluționară a societății. Este
pusă în valoare teza tovarășului
Nicolae Ceaușescu potrivit căreia
rolul partidului comunist, ca forță
politică conducătoare, este de a con
duce în mod conștient acest proces
complex, de a acționa în strînsă
concordanță cu legitățile obiective
ale dezvoltării sociale, pentru a pro
mova spiritul revoluționar, noul.
In context se reliefează că înain
tarea spre comunism presupune o
profundă revoluție în ridicarea ni
velului profesional, științific, teh
nic, în dezvoltarea conștiinței revo
luționare a întregului popor, deoa
rece poporul însuși va asigura
triumful comunismului în România,
bunăstarea, independența și suvera
nitatea patriei.
Apariția
volumului
„NICOLAE CEAUȘESCU : REVO
LUȚIA SOCIALISTA — PROCES
CONTINUU
DE
ÎNAINTARE
SPRE STADIILE SUPERIOARE
ALE CIVILIZAȚIEI MATERIALE
ȘI SPIRITUALE COMUNISTE"
reprezintă o elocventă mărturie, a
profundului interes al poporului
coreean față de gîndirea secreta
rului general al Partidului Comu
nist Român, față de contribuția sa
la îmbogățirea teoriei revoluțio-

HAVANA. — Sub auspiciile Direc
ției naționale a Comitetelor de
Apărare a Revoluției, la Havana
a fost deschisă o expoziție de
carte, in cadrul căreia locul central il
ocupă lucrări din gîndirea social-politică a tovarășului Nicolae Ceaușescu.
In alocuțiunea inaugurală, Maria
Luisa Suarez Campo, membru su
pleant al C.C. al P.C. din Cuba,
secretar cu probleme ideologice al
Direcției naționale a Comitete
lor de Apărare a Revoluției, a ară
tat că, sub conducerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, s-a edificat o nouă
Românie, au fost elaborate programe
realiste de dezvoltare economică și
socială a țării, fapt ce a asigurat
ritmuri înalte de creștere economică,
crearea unei puternice și moderne
baze tehnico-materiale.
Au participat Armando Acosta Cor
dero, membru al C.C. al P.C. din
Cuba, al Consiliului de Stat al Repu
blicii Cuba, coordonator național al
Comitetelor de Apărare a Revoluției,
reprezentanți ai Departamentului ge
neral de relații externe al C.C. al
P.C. din Cuba, ai Direcției naționale
a Comitetelor de Apărare a Revolu
ției.

TIRANA. —Activitatea revoluționa
ră a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
desfășurată impotriva fascismului și
războiului, pentru victoria revoluției
de eliberare
socială și națională,
antifascistă și antiimperialistă, a fost
prezentată in cadrul unei conferințe
de presă organizate la Tirana. De
asemenea, a fost evidențiată contri
buția hotărîtoare a
tovarășului
Nicolae Ceaușescu la elaborarea și
traducerea tn viață a Programului
P.C.R. de construire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și
înaintare a României spre comunism,
a politicii externe principiale, con
structive a partidului și statului
nostru.
Au fost subliniate în context
relațiile de prietenie dintre Româ
nia și Albania, perspectivele colabo
rării dintre cele două țări în diverse
domenii.
O expoziție de carte soCial-politică
a
prezentat . la
loc
de
frunte
opere
ale
tovarășului
Nicolae Ceaușescu. Au fost expuse,
totodată,
lucrări
ale
tovarășei
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu.
La manifestări au participat repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor
Externe al. R.P.S. Albania, ai presei
centrale albaneze.
LUSAKA. — Personalitatea tovară
șului. Nicolae Ceaușescu, rolul său
hotărîtor in fundamentarea teoretică
și transpunerea în viață a politicii
interne și externe a partidului și
statului nostru, realizările obținute
de poporul român în toate dome
niile de activitate, afirmarea puter
nică a țării noastre pe plan inter
național, contribuția președintelui
României socialiste la instaurarea
unor relații noi, de colaborare și
pace, în întreaga lume au fost pe
larg evidențiate in cadrul unei con
ferințe de presă desfășurate in capi
tala zambiană, Lusakh.
A fost organizată, cu acest prilej,
o expoziție de carte, la loc de frun
te fiind prezentate lucrări din opera
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Au
fost, de asemenea, expuse lucrări
științifice ale tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceaușescu,
precum și cărți și albume infățișind

momente
român.

din

istoria

poporului

ALGER. — La Alger, in cadrul
unei intilniri cu reprezentanți ai
presei, au fost reliefate personalita
tea politică și activitatea revoluționară
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu,
inițiativele conducătorului partidului
și statului nostru pentru rezolvarea
problemelor majore cu care este con
fruntată lumea contemporană. Au
fost înfățișate, de asemenea, dez
voltarea societății românești, îndeo
sebi după Congresul al IX-lea al
P.C.R., succesele remarcabile obți
nute de poporul nostru in toate do
meniile.
ROMA. — La sediul Bibliotecii
române din Roma a fost inau
gurată o expoziție de carte cuprinzind lucrări ale președintelui
Nicolae Ceaușescu apărute in limbile
română și italiană, in limbi de
circulație
internațională,
volume
consacrate vieții, operei și activității
președintelui României.
De asemenea, a fost deschisă o ex
poziție documentară de fotografii in
care sint ilustrate momente ale vieții
și activității revoluționare ale to
varășului Nicolae Ceaușescu, ca și
realizările obținute de poporul român
în anii edificării socialismului, în
special în perioada care a urmat
Congresului al IX-lea al partidului.

MAPUTO. — Asociația mozambicană de prietenie și solidaritate cu
popoarele (A.M.A.S.P.) a găzduit o
expoziție de panouri fotografice infă
țișind aspecte din activitatea politică,
economică, și socială a țării noastre
legate nemijlocit de numele tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu.
Au fost prezentate opere din gîn
direa social-politică a conducătorului
partidului și statului nostru. Totoda
tă, au fost expuse lucrări ale to
varășei academician doctor inginer
Elena Ceaușescu.
Au avut loc o conferință de presă,
precum și o gală de filme româ
nești infățișind realizările obținute
de poporul român in construcția
socialistă.
Au luat parte reprezentanți ai C.C.
al Partidului FRELIMO și guvernu
lui, . ai corpului diplomatic acreditat
la Maputo, ai organizațiilor de masă
și obștești, oameni ai muncii,
ziariști.
PARIS. — La Ambasada română din
capitala Franței a avut loc deschi
derea unei expoziții de carte soeiah
politică în cadrul căreia la loc de
cinste se aflau lucrări din gîn
direa social-politică a tovarășului
Nicolae Ceaușescu. De asemenea, a
fost prezentată o expoziție docu
mentară de fotografii.
Au luat parte Franțois Massot,
președintele Grupului de prietenie
Franța—România din cadrul Adună
rii Naționale, alți reprezentanți ai
parlamentului, ai Ministerului Afa
cerilor Externe și ai UNESCO,
membri ai corpului diplomatic acre
ditați la Paris, oameni de afaceri și
de știință din capitala Franței,
ziariști.
RABAT. — In orașul marocan Ca
sablanca a avut loc o manifestare in
cadrul căreia a fost prezentată acti
vitatea neobosită a tovarășului
Nicolae Ceaușescu consacrată înain
tării ferme a României pe calea
edificării noii orinduiri, reliefindu-se

R, P. POLONĂ: Măsuri de reduceri a efectivelor,

armamentelor

și

VARȘOVIA 30 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat ziarului „Trybuna Ludu", Florian Siwicki, membru
al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P.,
ministrul apărării al R.P. Polone, a
arătșt că, în ultimii doi ani, în Po
lonia au fost luate măsuri care s-au

Pentru

înlăturarea

OTTAWA 30 (Agerpres). — La
Toronto a avut loc o mare de
monstrație a militanților pentru
pace, care protestează împotriva
continuării experiențelor cu rache
te de croazieră americane pe teri
toriul Canadei. Participanții la adunarea care a avut loc apoi în fața
clădirii Adunării Constituante a
provinciei canadiene Ontario au ce
rut anularea de către guvernul ță-

cheltuielilor

militare

soldat cu reducerea efectivelor trupe
lor cu circa 15 000 de militari și retra
gerea din dotarea armatei a nume
roase avioane, tancuri, piese de ar
tilerie și altele. în ce privește cheltu
ielile militare, a adăugat el, anul 1989
va permite reducerea acestora cu 4 la
sută.

primejdiei

nucleare!

rii a acordului existent cu S.U.A.
în privința experimentării rache
telor.
BONN 30 (Agerpres). — Alfred
Dregger,
președintele
fracțiunii
U.C.D.—U.C.S. în Bundestagul R.F.G.,
s-a pronunțat pentru lichidarea to
tală a artileriei nucleare — infor
mează agențiile D.P.A. și A.N.S.A.

„A început procedura de retragere
a bazelor S.U.A. din Grecia44
Declarația premierului elen

1988 de la costnodromul Baikonur
și in peste o jumătate de an de
zbor aparatura de la bordul său a
transmis date științifice importante
asupra Soarelui, a spațiului inter
planetar etc.
DEMONSTRAȚII. în mai multe
orașe din R.F.G. au avut loc de
monstrații de protest impotriva
șomajului în creștere în rindul
feroviarilor vest-germani. In ulti
mii cinci ani în acest sector au
fost desființate 60 000 de locuri de
muncă.
UN AVION MILITAR de tipul
„Hercules C-130", aparținînd forțe
lor aeriene canadiene, s-a prăbușit
in timpul unor exerciții comune
desfășurate în Peninsula Alaska de
unități ale armatei S.U.A. și ale
Canadei. In accident și-au pierdut
viața șapte parașutiști aflati la bor
dul aparatului.

ATENA 30 (Agerpres). — Luînd cuvîntul la Pireu, în cadrul pregătirilor
pentru viitorul congres al P.A.S.O.K.
(partidul Mișcarea Socialistă Panelenă), premierul elen, Andreas Papandreu, liderul P.A.S.O.K., a subli
niat că Grecia promovează o politică
de independență națională și că a

început procedura de retragere a ba
zelor S.U.A. de pe teritoriul elen.
Referitor Ia relațiile cu Turcia,
A. Papandreu a relevat complexita
tea acestor raporturi și a subliniat
că direcția principală a politicii ex
terne a Greciei este înțelegerea între
popoare.

PHENIAN

BRAZZAVILLE. — O masă ro
tundă in cadrul căreia a fost
prezentată concepția președintelui
Nicolae Ceaușescu privind lupta po
porului român pentru unitate național-statală, pentru independență și
suveranitate a avut loc la Brazzaville.
Expoziția de carte organizată cu
acest prilej a cuprins la loc de frunte
volume din opera tovarășului
Nicolae Ceaușescu. Au fost prezen
tate, totodată, lucrări ale tovarășei
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu.
Au luat parte reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe și
Cooperării, Asociației congoleze de
prietenie intre popoare, alți repre
zentanți ai unor instituții centrale din
capitala R.P. Congo.
CIUDAD DE MEXICO. — în capi
tala mexicană a fost vernisată o ex
poziție de carte cuprinzind la loc de
frunte opere din gîndirea tovarășului
Nicolae Ceaușescu. Au fost expuse,
de asemenea, lucrări ale tovarășei
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu.
A fost inaugurată expoziția de foto
grafii „România ’88“.
Au participat reprezentanți ai
•
nisterului Relațiilor Externe al Ji.__ icului, ai vieții culturale și științifice
mexicane, membri ai corpului diplo
matic, al Asociației de prietenie
Mexic—România, oameni de afaceri,
reprezentanți ai presei.

ISLAMABAD. >— La Liaquat Me
morial Hali din orașul pakistanez Ra
walpindi au fost inaugurate o expo
ziție de carte, in care la loc de fA^te
se aflau opere din gîndirea social-^olitică a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
precum și expoziția documentară de
fotografii „Imagini ale României
contemporane".
WASHINGTON. — La Biblioteca
română din New York a fost orga
nizată o expoziție de carte cuprinzind
la loc de frunte lucrări din gîndirea
social-politică și filozofică a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. A fost ver
nisată, totodată, o expoziție docu
mentară de fotografii, ilustrind reali
zările obținute de poporul român sub
conducerea partidului, îndeosebi in
ultimele două decenii, rolul determi
nant al tovarășului Nicolae Ceaușescu
in progresul continuu al Ron
ei
socialiste.
POSTURI DE RADIO ȘI TELE
VIZIUNE din diferite țări au con
sacrat ample
spații aniversării
zilei de naștere a tovarășului
Nicolae Ceaușescu și îndelungatei
sale activități revoluționare.
(Agerpres)

Plenara C.C.
al U.C.I.
BELGRAD 30 (Agerpres). — La
Belgrad au început lucrările plenarei
C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, consacrată analizării situa
ției politice din țară. Stipe Suvar,
președintele Prezidiului C.C. al U.C.I.,
a prezentat un raport introductiv,
informează agenția Taniug.

In favoarea normalizării
situației
din America Centrală
MANAGUA 30 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat revistei ame
ricane „Time", președintele Republi
cii Nicaragua, Daniel Ortega, s-a
referit la perspectivele relațiilor din
tre tara sa și S.U.A., menționînd că
partea nicaraguană se pronunță pen
tru punerea bazelor unor raporturi
normale cu noua Administrație de
la Washington, relatează agenția
T.A.S.S, El a arătat că Nicaragua a
redus cu aproximativ 10 000 de oa
meni efectivele sale militare șl este
dispusă să examineze posibilitatea
unor noi reduceri. Pentru continua .
rea acestei acțiuni este însă nea. •
sar ca S.U.A. să-și retragă milita
rii din Honduras și Salvador, a
spus el.

R. F. G.
Recrudescență a ostilității

Scrisori adresate liderilor politici din Coreea de Sud
pentru organizarea intilnirii consultative Nord-Sud
PHENIAN 30 (Agerpres). — Din
partea lui Hă Dam, președintele Co
mitetului pregătitor al intilnirii
consultative politice Nord-Sud, la
Panmunjon au fost transmise scri
sori adresate liderilor partidului
Justiției Democratice, de guvernă
mînt. formațiunilor politice de opo
ziție, precum și unor lideri poli
tici din Coreea de Sud. Scrisorile —
transmite agenția A.C.T.C. — con

succesele obținute de poporul român
in dezvoltarea industriei, agriculturii
și celorlalte ramuri ale economiei
naționale. Evidențiind cursul ascen
dent al colaborării economice și
schimburilor comerciale românomarocane, vorbitorii au relevat aten
ția acordată de președințele Româ
niei dezvoltării multilaterale a rela
țiilor româno-marocane, in interesul
ambelor țări.
Au participat Abdelhamid Mikou,
secretar general al Asociației ma
rocane a industriilor textile, Moha
med Lahlou, vicepreședinte al Confe
derației generale economice maroca
ne, membri ai cohducerii Asociației
exportatorilor marocani și ai altor
organisme specializate din comerț și
industrie, conducători ai unor firme
partenere ale întreprinderilor româ
ne de comerț exterior, alți oameni de
afaceri.

țin propunerea prezentată de pre
ședintele Kim Ir Sen privind con
vocarea unei intilniri consultative
politice cu participarea personalită
ților din Nord și Sud. în ele se re
levă faptul că sînt întrunite condi
țiile pentru convocarea acestei intil
niri și că liderii sud-coreeni sint
invitați1 la Phenian pentru discuții.
Scrisorile au fost. înmînate părții
sud-coreene. Ia Panmunjon.

față de muncitorii imigranți
BONN 30 (Agerpres). — Liselotte
Funcke, responsabilă în cadrul guver
nului vest-german cu problemele
muncitorilor imigranți, a recunoscut
— într-o conferință de presă — că în
R.F. Germania se înregistrează în
ultima vreme o recrudescență a vio
lenței și a urii împotriva străinilor,
informează agenția Taniug. Pe de
altă parte, ea a reamintit că în ulti
mele trei decenii muncitorii prove
nind din țările mediteraneene au fost
folosiți aproape exclusiv în meserii și
locuri de muncă dificile și slab remu
nerate.
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