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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

PLENARA COMITETULUI CENTRAI 
AL PARTIDULUI CDMUNIST ROMAN

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, a 
avut loc, sîmbătă 18 noiembrie, Ple
nara Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român.

Au participat membrii și membrii 
supleanți ai C.C. al P.C.R. și ai Co
misiei Centrale de Revizie.

Plenara a aprobat, în unanimitate, 
orientările și prevederile cuprinse în 
„Raportul cu privire la stadiul actual 
al dezvoltării societății socialiste ro
mânești, la activitatea Comitetului 
Central între Congresele al Xlll-lea 
și al XlV-lea, la realizarea Programu- 
lui-Directivă de dezvoltare economi- 
co-socială în cincinalul al IX-lea și 
in perspectivă pină în anii 2000— 
2010, în vederea îndeplinirii neabă
tute a Programului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre co
munism". S-a hotărît ca raportul să 
fie prezentat Congresului al XlV-lea 
al Partidului Comunist Român.

Plenara a dat o înaltă apreciere 
contribuției determinante a tovară
șului Nicolae Ceaușescu la elabo
rarea documentelor programatice 
ale Congresului al XlV-lea al P.C.R. 
— documente de excepțională însem

nătate pentru destinele națiunii, pen
tru prezentul și viitorul ei — rolului 
esențial al secretarului general al 
partidului în fundamentarea și înfăp
tuirea politicii interne și externe a 
partidului și statului, în stabilirea 
obiectivelor și orientărilor dezvoltării 
socialiste a României, pe baza unei 
profunde cunoașteri a realităților, a 
aplicării consecvente a principiilor 
socialismului științific la condițiile 
concrete din țara noastră, în vederea 
ridicării permanente a nivelului de 
trai și a gradului de civilizație al în
tregului popor, a transpunerii neabă
tute în viață a Programului partidu
lui de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de înaintare 
a patriei spre comunism.

în cadrul lucrărilor plenarei a fost 
prezentată o informare în legătură 
cu pregătirile pentru Congresul al 
XlV-lea al partidului. S-a apreciat că 
adunările generale și conferințele de 
dare de seamă și alegeri ale organi
zațiilor de partid — comunale, orășe
nești, municipale și județene — au 
prilejuit o largă dezbatere a proiec
telor de documente pentru Con
gresul al XlV-lea și au exprimat cu 
putere unitatea de voință și acțiune a

întregului partid în jurul secreta
rului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, hotărîrea neclin
tită a poporului nostru de a face 
totul pentru a asigura progresul mul
tilateral al patriei, înfăptuirea nea
bătută a obiectivelor ce vor fi stabi
lite de marele forum al comuniștilor 
români.

în încheiere, avînd în vedere că 
aceasta este ultima ședință plenară 
a actualului Comitet Central, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a dat o înaltă 
apreciere activității Comitetului Cen
tral — ca organ colectiv —, organelor 
și organizațiilor de partid, care s-au 
achitat în condiții bune de sarcinile 
încredințate de Congresul al Xlll-lea, 
asigurind înfăptuirea neabătută a 
programelor de dezvoltare a patriei 
noastre, a întregii politici interne și 
externe a partidului și statului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat mulțumiri tuturor membrilor 
Comitetului Central pentru activita
tea depusă atît în cadrul Comitetu
lui Central al partidului, cit și de fie
care în domeniul său de activitate și 
le-a urat succese în activitatea yi- 
itoare, în îndeplinirea sarcinilor ce le 
vor fi încredințate de partid.

INTERVIUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

acordat ziarului „Nodon Sinmun“ din R. P. 0. Coreeană
După cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge

neral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a primit, la 15 noiembrie a.c., pe So Dong Bon, redactor-șef. 
adjunct al ziarului „Nodon Sinmun", organul de presă al Comitetu
lui Central al Partidului Muncii din Coreea, căruia i-a acordat urmă
torul interviu :

ÎNTREBARE : Stimate tova
rășe secretar general, in tara 
dumneavoastră va avea loc, nu 
peste mult timp, cel de-al 
XlV-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, care repre
zintă un eveniment important 
in viața poporului român. Vă 
rugăm să ne vorbiți despre 
succesele importante realizate 
de poporul român in edificarea 
socialistă a țării, sub conduce
rea energică a Partidului Comu
nist Român și a dumneavoastră 
personal.

RĂSPUNS : Lucrările Congresului 
al XlV-lea al Partidului Comunist 
Român, care vor începe la 20 no
iembrie, vor face bilanțul realizări
lor poporului român in cei 45 de 
ani care au trecut de la victoria re
voluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia- 
listă, care a deschis calea adevăra
tei independențe și trecerii la dez
voltarea pe baze socialiste a patriei 
noastre.

în această perioadă istorică scurtă, 
poporul român a străbătut mai mul
te etape istorice — de la orînduirea 
burghezo-moșierească, în care se 
manifestau îpcă puternice forme 
sociale, economice și politice feu
dale, Ia etapa făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate. Din- 
tr-o țară agrar-lndustrială slab 
dezvoltată, România s-a transformat 
intr-un stat industrial-agrar, cu o 
industrie modernă, organizată pe 
baza celor mai noi cuceriri ale ști
inței și tehnicii, cu o agricultură 
socialistă înfloritoare. în această pe
rioadă, industria românească a cres
cut de 145 de ori, din care de 128 
de ori după Congresul al IX-lea al 
partidului, din 1965. Producția a- 
gricolă a crescut de peste 10 ori, din 
care de 6 ori după Congresul al 
IX-lea al. partidului, iar venitul na
țional a cunoscut o creștere de pes

te 40 de ori, din care de 33 de ori 
după 1965.

Subliniez importanța Congresului 
al IX-lea al partidului pentru că 
el a pus capăt multor stări de lu
cruri negative, inclusiv concepției 
„modelului unic", de copiere meca
nică, necritică a altora, atitudinilor 
de ploconire față de tot ceea ce era 
străin și a redat partidului și po
porului încrederea în forțele sale, 
demnitatea și a asigurat dezvolta
rea României pe calea socialismului, 
corespunzător realităților din patria 
noastră.

Am pornit de la faptul că socialis
mul trebuie să fie realizat cu po
porul și pentru popor, că el se în
făptuiește pe baza principiilor socia
lismului științific, a concepției re
voluționare, materialist-dialectice și 
istorice, în mod diferit de la o țară 
la alta, de la o epocă la âlta și că 
nu se poate realiza decît în concor
danță deplină cu realitățile din fie
care țară.

Am acordat o mare atenție perfec
ționării conducerii, planificării și or
ganizării întregii activități economi- 
co-sociale. Am trecut ferm la orga
nizarea întregii activități pe princi
piile autoconducerii, autogestiunii, 
autofinanțării.

în același timp, am perfecționat 
formele democratice de activitate în 
partid, in organismele statului, in
clusiv în Marea Adunare Națională 
și consiliile populare. însă, în ace
lași timp, am trecut la realizarea 
unor noi forme democratice de con
ducere a tuturor sectoarelor de acti
vitate. Am pornit de la faptul că 
adunările generale ale oamenilor 
muncii, în calitate de proprietari, 
producători și beneficiari, trebuie să 
hotărască asupra întregii activități 
din fiecare unitate. Am trecut, de 
altfel, în administrarea fiecărui co
lectiv de oameni ai muncii a fon
durilor fixe, a unei părți din avuția 
întregului popor, considerind că fie

care colectiv de oameni ai mun
cii trebuie să răspundă direct 
și să știe că poartă răspunderea pen
tru buna administrare și dezvoltare a 
părții încredințate lor din avuția na
țională, ca o parte a avuției între
gului popor.

Am instituit consilii ale oamenilor 
muncii, de conducere în toate unită
țile economico-sociale. în întreprin
derile industriale, muncitorii repre
zintă cel puțin 30 la sută din membrii 
acestora.

Am creat organisme locale și pe 
plan național ale democrației mun- 
citorești-revoluționare — consilii 
naționale — și, la 5 ani, congrese pe 
ramuri de activitate, cum sînt, de 
exemplu. Congresul oamenilor mun
cii din industrie, Congresul agri
culturii, Congresul științei și învăță- 
mintului, Congresul educației și cul
turii, la care participă reprezentanții 
oamenilor muncii din toate unitățile 
din sectoarele respective. La Con
gresul oamenilor muncii din industrie 
și la Congresul agriculturii, spre 
exemplu, participă cite 11 000 de oa
meni ai muncii.

Am realizat o formă nouă, demo
cratică de participare a poporului la 
conducerea directă a tuturor laturi
lor activității de construcție socia
listă, a întregii politici interne și ex
terne.

Am avut permanent în vedere să 
întărim proprietatea obștească — a 
întregului popor și proprietatea co
operatistă, ca bază a făuririi cu suc
ces a societății socialiste.

în același timp, am acordat o a- 
, tenție deosebită dezvoltării științei, 

învățămîntului, activității de educa
ție și ridicare a conștiinței revolu
ționare, pornind de la faptul că so
cialismul nu se poate realiza decit pe 
baza celor mai noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii, cu oameni ai muncii 
care să dispună de un înalt nivel de 
cunoștințe profesionale, tehnice, cul
turale și politice.

Preocupîndu-ne de dezvoltarea pu
ternică a forțelor de producție, a 
industriei, agriculturii și a celorlalte 
domenii de activitate, am acordat o 
mare atenție repartizării pe întreg

(Continuare în pag. a Vl-a)

Niciodată, în Istoria multimile
nară a patriei, geniul creator al 
maselor muncitoare nu s-a afirmat 
atît de strălucit ca în anii 
socialismului, și îndeosebi in 
anii de glorie ai „EPOCII 
NICOLAE CEAUȘESCU".

Niciodată preocuparea pentru 
bunăstarea și fericirea poporului 
nu a cunoscut o materializare mai 
plină de conținut ca in anii socia
lismului, și mai cu seamă ai glo
rioasei perioade inaugurate in anul 
1965, care va rămine în istorie cu 
numele ctitorului său.

Anii de glorie ai socialismului, 
anii de împliniri fără precedent ai 
perioadei de după Congresul al IX- 
lea, cind la conducerea destine
lor țării a fost ales tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au deschis in 
fața comuniștilor, a întregului po
por perspectiva unei munci susți
nute, capabilă să descătușeze și să 
pună în valoare capacitatea crea
toare a fiecărui om al muncii, ca
pabilă să înalțe edificii care vor 
dăinui peste vremuri, vorbind ge
nerațiilor viitoare, întregii lumi 
despre cutezanța și eroismul na
țiunii noastre, strălucit condusă de 
partidul comunist.

Mărețe împliniri

în anii socialismului,

în glorioasa „Epoca

Nicolae Ceaușescu '
Perioada care a trecut de la 

Congresul al Xlll-lea al partidu
lui și pină la Congresul al XIV- 
lea, înalt forum ale cărui lu
crări vor începe mîine, consti
tuie o nouă și remarcabilă do
vadă a justeței politicii Partidului 
Comunist Român consacrată dez
voltării multilaterale a patriei noas
tre socialiste, a angajării revoluțio
nare, patriotice a muncitorilor, ță
ranilor, intelectualilor, a întregului 
popor pentru înfăptuirea exemplară 
a programelor destinate progresu
lui și prosperității patriei, a sarcini
lor mobilizatoare trasate de mare
le ctitor al României moderne, to
varășul Nicolae Ceaușescu. S-a 
construit mult, în întreaga țară, în 
fiecare județ, practic în fiecare din 
localitățile patriei în perioada care 
a trecut de la precedentul Con
gres. S-a construit mult și cu fo

los, s-a construit frumos . și du
rabil, pentru țară, pentru înflo
rirea ei continuă, pentru bună
starea poporului.

Toate aceste mărețe împliniri din 
glorioasa „Epocă Nicolae Ceaușescu11, 
toate marile prefaceri materiale și 
spirituale fără precedent care au 
avut loc pe pămintul României so
cialiste în acești ani sînt temelia 
de granit a încrederii nestrămu
tate a poporului nostru în partid, 
în frunte cu secretarul său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Sînt certitudini trainice pe care se 
înalță viitorul patriei și din care 
izvorăște hotărîrea de neclintit a 
întregului partid, a întregului po
por ca, la marele forum al 
comuniștilor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales în 
funcția supremă de secretar gene
ral al partidului.

IN PAGINILE 2 și 3 prezentăm cîteva din mărețele 
ctitorii ale glorioasei „EPOCI NICOLAE CEAUȘESCU", 
ctitorii mîndre, înălțate pentru țară, pentru ridicarea 
României pe o treaptă superioară a civilizației so
cialiste.
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MARELUI FORUM COMUNIST - FAPTELE DE MUNCĂ Șl CREAȚIE ALE TĂRII
Raport muncitoresc în cinstea

Congresului
Proprietatea socialistă, la temelia 
marilor progrese ale agriculturii

încredere nestrămutată în forțele
creatoare ale națiunii

Artă inspirată din viața oamenilor 
-pentru oameni

Gindurile noastre, ale mine
rilor Văii Jiului, alături de gin
durile întregului popor, se în
dreaptă acum spre capitala pa
triei, unde vor începe lucrările 
marelui forum al comuniști
lor români, tn aceeași uni
tate de gind și simțire cu 
toți fiii țării, și noi, minerii 
Văii Jiului, susținem din adin- 
cul inimilor realegerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, la Con
gresul al XlV-lea, in înalta 
funcție de secretar general al 
partidului. Avindu-l la cirma 
partidului și a țării pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, avem certi
tudinea înaintării pe drumul 
luminos, bogat in înfăptuiri, al 
edificării unei societăți a drep
tății și egalității intre oameni, 
al afirmării mindre și demne in 
lume a României socialiste. În
soțim această fermă hotărire a 
noastră, așa cum o facem de 
fiecare dată in ' momentele 
solemne din viața partidului și 
a țării, cu faptele noastre de 
muncă. Astfel, in perioada care 
a trecut din acest an, minerii 
din Valea Jiului au extras cu 
200 000 tone cărbune cocsifica- 
bil și energetic mai mult decit 
anul trecut, iar brigada pe care 
o conduc a depășit planul cu 
10 000 tone de cărbune.

Sint fapte care exprimă ho- 
tărirea noastră de a munci 
neabătut pentru progresul scum
pei noastre patrii, de a înfăp
tui socialismul în condițiile con

crete de care dispunem. Sint 
fapte ce se constituie in expre
sia vibrantei recunoștințe față 
de partid, față de iubitul nos
tru secretar general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru con
dițiile de muncă și viață crea
te. Se discută azi in lume des
pre „forme ideale de democra
ție", ignorindu-se insă democra
ția socialistă. Se încearcă de
părtarea de principiile socialis
mului, se recurge la subesti
marea, pină la ignorare, a ro
lului clasei muncitoare. Se re
curge la practici lichidatoriste 
in viața de partid. Tuturor ace
lora care mai au îndoieli in le
gătură cu ce înseamnă socialis
mul pentru un popor, ce în
seamnă să muncești liber și 
demn intr-o țară liberă și dem
nă, le putem spune să vină azi 
și să vadă chipul nou al țării. 
Realizările de azi din Valea Jiu
lui sint unul din argumentele pe 
care țara întreagă le aduce cu 
privire la dezvoltarea puternică, 
armonioasă a tuturor zonelor ei, 
a tuturor județelor și localită
ților.

Datorită însemnatelor fonduri 
alocate, minele din Valea Jiu
lui dispun in prezent de o bo
gată zestre tehnică, de comple
xe de susținere și tăiere me
canizată a cărbunelui, de com
bine de abataj și de înaintare,

(Continuare in pag. a V-a)

Cu deplină încredere și înaltă 
mîndrie patriotică aștept des
chiderea lucrărilor marelui fo
rum al comuniștilor, care va 
dezbate și adopta documente de 
mare importanță pentru dezvol
tarea viitoare a patriei noastre 
socialiste, pentru înaintarea ne
abătută a României pe drumul 
progresului și bunăstării. Pentru 
noi toți cei ce ne desfășurăm 
activitatea in agricultură con
stituie un motiv de mare satis
facție faptul că in proiectul 
Programului-Directivă și Tezele 
pentru Congresul al XlV-lea se 
prevede dezvoltarea și mai pu
ternică a acestei ramuri de bază 
a economiei naționale. Pentru 
că, așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in cuvinta- 
rea rostită cu prilejul sărbăto
ririi „Zilei recoltei", practicarea 
unei agriculturi intensive de 
mare randament și eficiență re
prezintă garanția progresului 
neîntrerupt al agriculturii noas
tre prefigurat cu atîta străluci
re în documentele programatice 
ale Congresului al XlV-lea.

De altfel, urmind îndemnurile 
și chemările secretarului gene
ral al partidului, de a munci 
mai bine, de a pune deplin in 
valoare posibilitățile de care 
dispunem, cooperatorii, mecani
zatorii și specialiștii din unita
tea noastră au obținut, de la un 
an la altul, producții tot mai 
mari la griu și orz, la porumb 
și floarea-soarelui, precum și Ia 
celelalte culturi. De aceea, coo

perativa a fost distinsă cu înal
tele titluri de „Erou al Noii Re
voluții Agrare" și „Erou al Mun
cii Socialiste", cu alte ordine și 
medalii. Nu ar fi fost posibil să 
avem astfel de rezultate fără 
sprijinul permanent primit din 
partea statului, în dotarea cu 
mașini și utilaje moderne, în 
realizarea unor ample lucrări de 
îmbunătățiri funciare, in asi
gurarea unor soiuri și hi
brizi cu înaltă valoare bio
logică. Recoltele mari obținute 
in acest an în cooperativa noas
tră și in județul Teleorman, ca 
de altfel in agricultura întregii 
țări, demonstrează cu puterea 
de netăgăduit a faptelor supe
rioritatea proprietății socialiste, 
drumul consolidării ei dovedin- 
du-se a fi singurul capabil să 
creeze condițiile valorificării 
depline a puternicei baze teh- 
nico-materiale, a potențialului 
de muncă și creație al lucrăto
rilor din agricultură.

lată de ce, noi, cei ce muncim 
in cadrul C.A.P. Moșteni-Furcu- 
lești, județul Teleorman, ne ex
primăm sentimentele de aleasă 
prețuire și inaltă recunoștință 
față de marele conducător al 
partidului și statului nostru, 
strălucit Erou intre eroii nea
mului, care, de aproape șase de
cenii, își consacră întreaga ac
tivitate revoluționară binelui și 
fericirii poporului român, trium
fului noii revoluții agrare, in-

(Continuare în pag. a V-a)

Sîntern martori și participant! 
la un eveniment de importanță 
istorică in viața partidului, a 
țării noastre — Congresul al 
XlV-lea, al P.C.R. întregul popor 
trăiește in climatul de pu
ternică efervescență al ma
relui forum al comuniștilor. 
Dintotdeauna, oamenii aces
tui pămint au știut să uneas
că armonios cuvintul cu fapta, 
adică Să așeze legile vieții pe a- 
devăratul lor temei, pentru a da 
un sens adine și firesc fiecărei 
noțiuni. Dar niciodată ca in ulti
mii 24 de ani, de cind in fruntea 
partidului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, n-a existat 
un acord mai deplin intre 
cuvint și faptă, intre angajament 
și materializarea lui imediată, 
pilduitoare. A trebuit ca la cirma 
destinelor țării noastre să vină 
partidul comuniștilor pentru ca 
energiile poporului, o dată elibe
rate, să fie îndreptate spre făga
șul lor firesc, iar in ultimul sfert 
de veac izbinzile sale creatoare, 
in multe domenii, să capete re
cunoaștere și admirație interna
țională prin prestigiul marelui 
conducător care este tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Am studiat, asemenea tuturor 
oamenilor muncii, documentele 
programatice ale Congresului al 
XlV-lea. Din ideile și cifrele 
prezentate am putut desluși vii
torul grandios al țării noas
tre in anii ce vin. Un 
viitor care constituie deja o 
certitudine, fiindcă însemnele

lui le aflăm in rezultatele obți
nute pină in prezent, in munca 
plină de dăruire ce se desfășoa
ră in toate domeniile de activita
te și care ne implică pe noi toți, 
cu întreaga noastră energie. Re
voluția tehnico-științifică, ale 
cărei cuceriri vor fi aplicate larg 
in cincinalul viitor in toate sec
toarele de activitate, va fi, și de 
data aceasta, principalul nostru 
aliat. Este una din opțiunile 
partidului nostru,. ale secretaru
lui său general, incepind de la 
Congresul al IX-lea încoa
ce, răstimp in care a fost elabo
rată o politică de inalt dinamism 
al științei, întemeiată pe noi prin
cipii de orientare și criterii de 
apreciere a eficienței. La temelia 
acestei opțiuni s-a aflat și se 
află încrederea nestrămutată a 
partidului nostru în puterile cer
cetării științifice și tehnologice 
naționale, in capacitatea ei de a 
se constitui, prîntr-o integrare 
organică cu invățămintul și prac
tica productivă, intr-o puternică 
forță de producție, intr-o sursă 
importantă de creștere a avuției 
naționale, de progres și civili
zație.

Justețea acestei orientări își 
găsește o strălucită confirma
re in rezultatele obținute de cer
cetarea noastră științifică și teh
nologică. in a cărei îndrumare 
și conducere un rol esențial re
vine tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu.

(Continuare in pag. a V-a)

In atmosfera de muncă și 
creație ce animă întreaga noas
tră viață economică și spiritua
lă avem satisfacția să consta
tăm că artiștii plastici, ca indi
vidualități creatoare și, deopo
trivă, ca obște au răspuns, cu 
matură responsabilitate comu
nistă — așa cum ne-o cere cu 
adincă clarviziune și depli
nă înțelegere a problemelor 
artei Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — misiunii cu 
care au fost investiți, dind viață 
unei arte militante, patriotice, 
revoluționare, profund atașată 
idealurilor socialismului și tra
dițiilor românești progresiste — 
o artă menită să contribuie la 
formarea urni om nou, cu o 
înaltă conștiință civică, să cul
tive ml.idria și prețuirea față de 
izbinzile prezentului socialist, 
precum și un puternic sentiment 
al implicării față de destinul na
țiunii noastre și continua ei pro
pășire i i viitor. Convingerile ar
tiștilor stau in faptele lor și 
faptele lor sînt operele pe care 
le realizează. Putem evoca aici 
calitatea unor creații reprezen
tative cuprinse in expozițiile co
lective, de grup și personale, in- 
țelegind prin calitate nu numai 
virtuozități de meșteșug, ci și, 
mai ales, deschideri către ade
vărul lucrurilor, in viziuni lumi
noase și tonice, de nobilă esen
ță umanistă. Aș aduce, de ase
menea, in discuție contribuția 
de seamă a creatorilor plastici 
la articularea marilor expoziții

tematice și omagiale, implicarea 
lor in viața spirituală a țării prin 
manifestări organizate in nu
meroase localități, la locuri de 
muncă ori importante edificih 
sociale și de invățămint, prin 
participarea lor entuziastă, de o 
apreciabilă ținută și substanță 
la Festivalul național „Cintarea 
României". Este tot mai preg
nantă împlinirea vocației artisti
ce in cadrul cetății, condiționată 
de marile ei semnificații sociale 
și spirituale, fapt care certifică 
in chipul cel mai direct cu pu
tință impămintenirea unei arte 
făurite cu poporul și pentru po
por, așa cum ne-au cerut-o, in a- 
titea rinduri, cu ‘îndreptățire par
tidul și ilustrul nostru conducă
tor, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Astfel, aportul artistic al plasti- 
cienilor noștri se arată conside
rabil in înfrumusețarea orașelor, 
in ridicarea unor monumente 
dedicate unui glorios trecut și 
glorios prezent, lucrări de artă 
cu valoare de simbol, inscriin- 
du-se in planurile vaste de ame
najări urbanistice izvorite din 
programele partidului, stimula
toare ale unei arte angajate, cu 
ardent mesaj patriotic și revolu
ționar, slujind idealurile societă
ții noastre. Să amintim monu
mentele ridicate pe Magistrala 
Albastră, in centre muncitorești, 
cele in curs de realizare pentru 
Capitală. Desigur, formele anga
jării artistice sint dintre cele mai

(Continuare in pag. a IV-a) i
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OPȚIUNE FUNDAMENTALA PUTERNICĂ FORȚA DE PRODUCȚIE

MĂREȚE ÎMPLINIRI IN ANII I
Cel de-al IX-lea Congres al partidului a deschis o nouă epocă revoluționară în activitatea partidului, 

acești ani, putem afirmaîn construcția socialistă în România. Privind retrospectiv la întreaga activitate din
cu îndreptățită mîndrie că a fost o epocă de mari transformări și remarcabile realizări în toate domeniile, care au 
confirmat pe deplin justețea concepției partidului nostru privind aplicarea legilor generale, a principiilor socialiste 
la realitățile și condițiile din România

• •

NI CO LAE CEAUȘESCU

PLATFORMELE DE FORAJ
MARIN - EXPRESIE

A CAPACITĂȚII INDUSTRIEI
ROMANEȘTI

al partidului, tovarășul 
la cunoștința întregii na- 
a Congresului al XII-Iea 
aflați pe prima platformă

de la Congresul al IX-lea și care a intrat 
în istoria edificării noii societăți socialiste 

noastră sub denumirea scumpă de „Epoca 
Ceaușescu". Intr-adevăr, știința și tehnica

La sfirșitul anului trecut avuția 
națională acumulată de țara noas
tră ajunsese la 5 100 miliarde lei, 
iar fondurile fixe la peste 3 370 
miliarde lei, ceea ce înseamnă de 
peste șapte ori mai mult decît în 
1965. Mai bine de 90 la sută din 
aceste fonduri fixe, aflate în pre
zent în funcțiune, au fost reali
zate după anul 1965, pe baza unei 
judicioase politici de acumulare și 
a repartizării armonioase a forțe
lor de producție în toate zonele 
țării — opțiune realistă și fermă 
a partidului nostru. Alocînd o 
parte importantă din venitul na
țional — de peste 30 la sută — 
pentru dezvoltare, în întreaga pe
rioadă de după Congresul al IX- 
lea s-a asigurat creșterea puter
nică a mijloacelor de producție, a 
avuției naționale, realizarea mari
lor obiective industriale, agrare, 
sociale, culturale, ceea ce a permis 
ridicarea României pe înalte culmi 
de progres și civilizație socialistă.

Ce s-ar fi întîmplat dacă Româ
nia nu ar fi urmat această cale a 
dezvoltării puternice a forțelor de 
producție ? Așa cum sublinia se
cretarul general al 
România ar fi rămas 
urma altor țări și ar fi 
damnată la înapoiere 
lungă perioadă de timp.

partidului, 
mult în 

fost con- 
pentru o 

Datorită

însă concepției revoluționare des
pre dezvoltarea forțelor de pro
ducție, despre acumulare, poporul 
nostru a ajuns astăzi la înalte ni
veluri de dezvoltare socială, de 
progres, bunăstare și civilizație. 
Rod al acestei politici — singura 
cale pentru ridicarea nivelului de 
trai material și spiritual al po
porului — s-a făurit o puternică 
industrie, s-au ridicat impunătoare 
citadele industriale în toate jude
țele țării, au fost remodelate ora
șele patriei, care se prezintă as
tăzi întinerite, cu mari ansambluri 
de locuințe, cu o aleasă arhitec
tură. Prin dezvoltarea și moder
nizarea puternică a industriei, a 
celorlalte ramuri a fost posibil să 
construim cu forțe proprii mari 
obiective, la care poporul nostru 

. visă de secole, dar pentru care nu 
a avut pînă în anii socialismului 
baza tehnico-materială necesară. 
Geografia patriei a fost schimbată 
structural. Au fost asigurate mi
lioane de noi locuri de muncă, 
condiții tot mai bune de lucru 
pentru toți cetățenii patriei, retri
buții majorate consecvent și alte 
cheltuieli sociale care reprezintă o 
pondere importantă în ridicarea 
nivelului de viață al poporului, 
obiectiv central al politicii parti
dului nostru.

Pornind do la faptul că socialis
mul și comunismul nu pot fi edi
ficate decît pe baza celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii, 
partidul nostru, secretarul său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
au pus, încă de la Congresul al 
IX-lea al partidului, un accent 
deosebit pe dezvoltarea cercetării 
științifice naționale și realizarea 
unui învățămînt modern, strîns le
gat de viață, de cerințele de pro
gres ale societății, capabil să asi
gure formarea unor cadre cu o 
temeinică pregătire generală și de 
specialitate pentru toate sectoarele 
vieții economico-sociale.

Sub conducerea și îndrumarea 
permanentă a tovarășei Elena 
Ceaușescu, președintele Consiliului 
Național al Științei și Invățămîn- 
tului, savant de renume mondial, 
militant de seamă al partidului și 
ai statului, activitatea științifică, 
cercetarea românească au demon
strat, prin realizările remarcabile 
înregistrate, că îndreptățesc deplin 
înalta încredere și sprijinul ce le 
sînt acordate, contribuind la pro
gresul neîntrerupt al patriei, la în
florirea neîntreruptă a economiei 
naționale, la triumful socialismului 
și comunismului pe pămîntul țării 
noastre. Astfel, în perioada care 
a trecut 
XIII-lea, 
generale

de 
în 
a

la Congresul al 
cadrul dezvoltării 

patriei, cercetarea

științifică românească a continuat 
să-și aducă o contribuție decisivă 
la înfăptuirea principalelor obiec
tive asumate do poporul nostru in 
ce privește realizarea planurilor 
anuale,-perfecționarea organizării și 
modernizarea tuturor ramurilor e- 
conomiei naționale, creșterea nive
lului tehnic și calitativ al întregii 
producții. Știința și-a asumat un 
rol deosebit în ce privește lărgi
rea bazei proprii de materii prime 
și materiale, asigurarea tehnolo
giei necesare recuperării și valori
ficării materialelor refolosibile, 
elaborarea și aplicarea de noi teh
nologii pentru reducerea consumu
rilor de energie și de materii pri
me, precum și punerea în valoare 
a unor noi surse și rezerve insu
ficient folosite.

în cadrul programelor de mo
dernizare, cercetarea științifică și-a 
adus o contribuție sporită la repro- 
iectarea produselor, pe criteriul asi
gurării unei înalte productivități, a 
unor consumuri reduse și a unei 
calități superioare. Gradul de în
noire a producției în ramurile pre
lucrătoare depășește, astfel, în 
acest an 67 la sută. Totodată, ca 
urmare a aplicării măsurilor din 
programul de modernizare, pe 9 
luni ale acestui an s-a obținut un 
ritm de creștere de 6,6 la sută la 
producția-marfă industrială, în 
principal, pe, seama sporirii pro
ductivității muncii.

GRANIT
ALE PROPRIETĂȚII SOCIALISTE

Pe harta economică a patriei au 
fost ridicate, în anii care au trecut 
de la Congresul al IX-lea al par
tidului, 180 de platforme industria
le, adevărate cetăți moderne, stră
lucitoare opere ale devenirii con
temporane a țării. Călărași, Bo
toșani, Giurgiu, Vaslui, Tulcea, 
Slatina, Zalău, Bistrița, Rîmnicu- 
Vîlcea, Focșani, Sfintu Gheorghe, 
Miercurea Ciuc — iată numai cîte- 
va dintre așezările modeste de o- 
dinioară, astăzi importante centre 
economice ale țării, citadele indus
triale de primă mărime, aflate în 
plină dezvoltare și deplin racorda
te la pulsul unei activități dinami
ce și eficiente. Concept aparținînd 
gîndirii revoluționare, clarvăzătoa
re a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
platforma industrială ilustrează 
saltul uriaș de organizare și teh
nicitate înregistrat de economia 
românească, concentrînd în struc
tura lor cea mai mare parte a 
fondurilor fixe productive, care în
sumează în prezent peste 2 700 mi
liarde lei.

Ca urmare a construirii platfor
melor industriale și structurării 
în acest mod a activității economi
ce, industria românească produce 
la sfirșitul acestui cincinal de cir
ca 145 de ori mal mult decît în 
1945. Din aceasta, o creștere de 128 
de ori s-a realizat după anul 1965. 
Venitul național a crescut, de 
asemenea, in anii socialismu
lui de peste 40 de ori, din 
care de 33 de ori In anii de 
dună Congresul al IX-lea al parti
dului. Apariția platformelor in-

dustriale a determinat, de aseme
nea, profunde transformări sociale 
în viața localităților și județelor 
țării, oferind largi posibilități pen
tru crearea de noi locuri de mun
că, apariția de noi profesii și deci 
un solid statut social pentru milioa
ne de oameni, o armonioasă dezvol
tare urbanistică, toate acestea la un 
loc însemnînd suportul unui univers 
de civilizație nouă, superioară.

In perioada care a trecut de la 
Congresul al XIII-lea au fost ridi
cate noi capacități de producție pe 
platforma siderurgică de la Tîr- 
goviște, Călărași și Galați, pe 
platforma industrială a municipiu
lui Timișoara, unde a început să 
producă o întreprindere de meca
nică fină și optică, pe platforme
le municipiului Slatina, unde s-au 
construit o întreprindere de țevi 
și una de rulmenți, la Suceava, 
unde, de asemenea, a început să 
Froducă o nouă uzină de rulmenți, 

n orașul Slatina a intrat în func
țiune o nouă uzină de preparare a 
minereurilor, noi capacități im
portante fiind puse in funcțiune în 
cadrul platformei petrochimice 
Midia, la Combinatul de Îngrășă
minte Chimice Slobozia, la Com
binatul Siderurgic „Victoria" Că- 
Ian, pe platforma întreprinderii 
de Autoturisme Pitești și în multe 
alte centre economice. Temelii de 
granit ale proprietății noastre so
cialiste, platformele industriale, 
armonios răspîndite pe întreg te
ritoriul patriei, se află într-un 
proces continuu de dezvoltare și 
modernizare.

AVÎNT IMPETUOS
AL RAMURILOR DE VlRF

Exact cu zece ani în urmă, în ziua de 19 noiembrie 
1979, secretarul general 
Nicolae Ceaușescu, aducea 
țiuni, de la înalta tribună 
al partidului, că petroliștii
românească de foraj marin, din Marea Neagră, au 
reușit să găsească surse de petrol. Mai tirziu, in mai 
1986, petroliștii, toți cei care-și desfășoară activitatea 
în întreprinderea de foraj și exploatare a sondelor 
marine „PETROMAR" raportau intr-o telegramă adre
sată secretarului general al partidului un alt succes 
deosebit : extragerea primelor cantități de țiței și gaze 
naturale din subsolul marin al platoului continental 
românesc al Mării Negre.

Acest succes de înalt prestigiu al științei și tehnicii 
românești — se arăta, între altele, în telegramă — se 
ir» crie in șirul marilor victorii și transformări revo
luționare dobîndite de poporul român în perioada ce 
a trecut 
definitiv 
in țara 
Nicolae
românească au demonstrat, iată, și în acest domeniu, 
că sînt capabile de înalte performanțe. De pe plat
forma „Gloria", adevărată uzină plutitoare care poartă 
pe umerii săi mii de tone de oțel și care este capabilă 
să reziste la furtuni de grad maxim, s-au extras încă 
de acum doi ani primele cantități de țiței. România 
inscriindu-se printre puținele țări ale lumii care au 
avut cutezanța și capacitatea tehnică de a exploata cu 
mijloace proprii petrolul marin.

Astăzi, in Marea Neagră își desfășoară activitatea 
mai multe platforme de foraj marin. „Gloriei", prima 
platformă ridicată peste valurile Mării Negre, i-au 
urmat „Orizont", apoi „Atlas", „Fortuna“n,Prometeu“, 
„Jupiter", „Saturn". O adevărată constelație, fiecare 
dintre aceste nume semnificînd o victorie, o victorie 
a industriei românești, capabilă să se afirme cu putere 
in toate domeniile de activitate.

UN VAST PROGRAM DE TRANSFORMARE A NATURII
Sînt încă vii în memorie cuvin

tele rostite de secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul săr
bătoririi zilei recoltei : „Putem 
spune că avem o agricultură mo
dernă, înaintată, corespunzător noi
lor cerințe ale științei în toate do
meniile ! Aceasta a dus la realiza
rea unei producții de cereale de 
peste 60 milioane tone — grîu, orz, 
porumb și celelalte — ceea ce re
prezintă, practic, aproape trei tone 
cereale 
seamnă 
agrare, 
tură !“

Categoric, aceste succese remar
cabile obținute de oamenii muncii 
din agricultură, realizarea în 1989 a 
unei producții de cereale de peste 
60 de milioane tone, reprezin
tă o Încununare a hărniciei 
milioanelor de lucrători

pe locuitor. Aceasta în- 
marea victorie a revoluției 
a socialismului in agricul-

goarelor, o expresie a superio
rității proprietății socialiste care 
asigură valorificarea superioară a 
potențialului productiv al pămin- 
tului prin înfăptuirea la un nivel 
calitativ superior a tuturor lucră
rilor și sarcinilor de mare răspun
dere ce revin oamenilor muncii de 
la sate. Numai așa, prin întărirea 
proprietății socialiste, prin moder
nizarea întregii activități desfășu
rate pe ogoare a fost posibil să se 
obțină recoltele amintite, numai 
așa a fost posibil să investim, pen
tru a obține aceste recolte, sute de 
miliarde de lei, asigurîndu-se pe 
această cale sporirea forței produc
tive a agriculturii. Rod al acestei 
politici, care vizează înalta perfor
manță, transformarea muncii din 
agricultură într-o variantă a mun
cii industriale, din inițiativa secre
tarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, se află in

plină înfăptuire un important pro
gram de transformare a naturii, 
ale cărui obiective vizează extin
derea pînă in anul 1990 a irigațiilor 
pe 5,5—6 milioane hectare și a 
combaterii eroziunii solului pe 
5,3 milioane hectare. Socotit pe 
bună dreptate drept unul dintre 
cele mai mari obiective de inves
tiții realizate pînă acum în Româ
nia, acest grandios program de 
transformare a naturii devine, iată, 
cu fiecare nou anotimp, cu fiecare 
toamnă, o realitate vie prin pro- 
ducțiile-record 
ducții la care, 
două decenii, 
nu îndrăznea
depășirea cărora se întrec astăzi 
într-o competiție a hărniciei și 
priceperii milioane de lucrători ai 
ogoarelor, sute și sute de unități 
care aspiră la titlul de „Erou al 
Noii Revoluții Agrare".

înregistrate, pro- 
în urmă cu unu- 

nimeni nici măcar 
să viseze și pentru

oamenii muncii din 
economie au reușit să 

produse ale căror per- 
sînt la nivelul celor mal

urmă cu 15—20 de 
importa o serie de 

instalații com-

i

Punînd în centrul activității de 
construcție a socialismului dezvol
tarea multilaterală a industriei, 
în ultimii ani a fost puternic ac
centuat procesul de modernizare 
a acesteia pe baza celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii. 
Multe întreprinderi au fost înzes
trate cu utilaje și mașini de înaltă 
performanță. Pe de altă parte, au 
fost construite noi capacități, mai 
cu seamă în domeniul ramurilor 
purtătoare de înalt progres tehnic, 
urmărindu-se integrarea rapidă, 
dinamică a noilor obiective in cir
cuitul economiei naționale. Avînd 
permanent călăuză îndemnul viu 
al secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de a acționa pentru o calitate me
reu mai bunăj pentru ridicarea 
continuă a nivelului produselor 
românești la nivelul cel mai bun, 
comparabil cu cel existent pe plan 
mondial, 
întreaga 
realizeze 
formanțe 
bune mărfuri similare, realizate în 
țările cu bogată tradiție indus
trială, sau chiar superioare aces-

tora. Dacă în 
ani România 
mașini și utilaje, 
plexe, astăzi industria noastră fa
brică și exportă, la un nivel teh
nic mondial, pe multe din meri
dianele lumii asemenea mașini șl 
utilaje.

Practic, in întregul proces de 
dezvoltare a economiei românești, 
permanent, în toți cei aproape 25 
ani care au trecut de la Congresul 
al IX-lea al partidului, s-a asi
gurat o pondere prioritară a ra
murilor de virf, purtătoare de pro
gres tehnic. Electronica și electro
tehnica, chimia și petrochimia, 
mecanica fină, construcțiile de 
mașini sînt domenii în care își 
desfășoară activitatea în prezent 
un puternic detașament de mun
citori și specialiști, bine pregătiți 
profesional, cu un larg orizont de 
cunoaștere. Așa se explică faptul 
că prin crearea de noi ramuri 
moderne în anii socialismului, 
industria chimică șl-a sporit pro
ducția de peste 1 300 ori, con
strucțiile de mașini de peste 
500 ori.
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Dintr-o țară slab dezvoltată, agrar-industrialâ, România a devenit în anii construcției socialiste, și îndeosebi 
după Congresul al IX lea al partidului, un stat puternic industrial-agrar, cu o industrie modernă, dezvoltată pe baza 
celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, cu o agricultură socialistă în plin progres.

NICOLAE CEAUȘESCUA

CAPITALA ROMÂN - MODERNĂ, FRUMOASĂ, MAI ÎNFLORITOARE CA ORICÎNDII
Cit sînt de vibrante și de mobilizatoare cu

vintele rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Conferința organizației municipale de partid 
București : „Trebuie să facem astfel incit nu 
numai să construim, dar să și asigurăm ceea ce 
este necesar pentru ca Bucureștiul, Capitala 
României socialiste, să poată să se prezinte 
domn in concurență cu orice capitală a lumii, 
atit din punctul de vedere al prezentării generale, 
dar și al condițiilor de muncă, de viață, pentru 
toți locuitorii săi !“ Este aceasta o chemare în
flăcărată Ia muncă angajată, plină de dăruire și 
pricepere, pentru ca Bucureștiul-, Capitala Româ
niei socialiste, să se modernizeze necontenit, 
pentru a se înscrie printre capitalele lumii cele 
mai frumoase.

S-a construit In ultimii cinci ani, in Bucu
rești, intr-un ritm fără precedent. S-a construit 
mult, cu folos și, mai ales, s-a construit fru
mos și durabil, pentru viitor. Astfel, în această 
perioadă s-au desfășurat și s-au încheiat lucră

rile de amenajare complexă a rîului Dîmbovița. 
Au început lucrările noului Centru politico-ad- 
ministrativ al țării, au fost puse în funcțiune 
liniile de metrou „Piața Unirii — I.M.G.B.", 
„Piața Unirii — Platforma Pipera", precum și 
magistrala a IlI-a, cuprinsă intre stațiile Gara 
de Nord și Dristor II, inaugurată chiar în acest 
an, in cinstea celei de-a 45-a aniversări’ a eli
berării patriei, prin aceasta, lungimea totală a 
rețelei de metrou a Capitalei ajungind la 60 de 
kilometri de cale dublă, cu 33 de stații, obiectiv 
stabilit de Congresul al XIII-lea al partidului 
pentru anul 1990 și îndeplinit deci cu un an 
mai devreme. Au fost, de asemenea, construite 
zeci de mii de noi apartamente, numărul locuin
țelor realizate în București, după anul 1965, ur- 
mind să ajungă în 1990 la 600 mii apartamente, 
ceea ce înseamnă că, după 25 de ani de intens 
efort constructiv, aproape 90 la sută din popu
lația Capitalei locuiește în case noi. Pe de altă 
parte, au fost construite și modernizate o serie 

de sectoare de producție ale principalelor între
prinderi.

Iată o cifră care este concludentă pentru ceea 
ce înseamnă astăzi potențialul productiv al Ca
pitalei : La sfîrșitul acestui an, în București, 
care deține circa 13 la sută din industria româ
nească, se va realiza o producție de peste 200 
miliarde lei, față de numai 29 miliarde în 1965. 
Aceste date pun cu putere în evidență marile 
realizări,- transformările fără precedent petrecu
te în dezvoltarea unei industrii moderne în Ca
pitală.

De aici, din Capitală, în următoarele zile vor 
fi lansate, cu vibrant patriotism, programele de 
dezvoltare multilaterală, în perspectivă, ale 
României socialiste, așa cum vor fi adoptate de 
marele forum al comuniștilor. Se vor deschide 
astfel noi și luminoase perspective înfloririi pe 
mai' departe a Bucureștiului, a scumpei noastre 
patrii, România socialistă.

CONSTRUCȚII MONUMENTALE 
CARE VOR DĂINUI PESTE VEACURI

Caracteristic epocii de puternic 
avint constructiv, inaugurată de 
Congresul al IX-lea al partidului 
și rămasă în conștiința noastră a 
tuturor cu numele ctitorului său 
— „Epoca Nicolae Ceaușescu" — 
este realizarea unor monumentale 
edificii, a unor grandioase opere, 
ce conferă întregii țări o străluci
toare înfățișare și care vor purta 
peste secole simbolul forței și ca
pacității creatoare ale poporului 
român, al voinței sale de păstrare 
a ființei naționale, de înaintare 
neabătută pe cele mai înalte culmi 
de progres și civilizație. Sînt ne- 
numărate asemenea mindre și du
rabile ctitorii, începînd cu Transfă- 
gărășanul și Canalul Dunăre-Marea

Neagră, cel mai mare obiectiv de 
investiții realizat pînă in prezent 
de poporul român, continuînd cu 
noul chip al orașelor țarii, al Ca
pitalei, cu monumentalele edificii 
a căror piatră de temelie a fost 
pusă recent în Capitală și în țară.

Dobindind dimensiunile unor 
evenimente cu profunde semnifi
cații, și în perioada care a trecut 
de la Congresul al XIII-lea salba 
grandioaselor opere monumentale 
făurite de poporul român a fost 
continuu îmbogățită : a fost inau
gurat noul canal de navigație Poar
ta Albă—Midia Năvodari, s-a rea
lizat un important volum de lucrări 
pe Canalul București—Dunăre și a 
fost racordat la circuitul economic

portul Basarabi, cel de-al treilea 
de pe Canalul Dunăre—Marea Nea
gră, au fost date in folosință noul 
Palat al Pionierilor, Magazinul pen
tru tineret și copii din București, 
mai multe mari complexe comer
ciale agroindustriale și comolexe 
de sănătate, policlinici multifunc
ționale ; au fost deschise lucrările 
de construcție la „Casa Republi
cii" și Bulevardul „Victoria Socia
lismului", a Operei Române în ca
drul Centrului Național de Crea
ție și Cultură Socialistă „Cintarea 
României", importante alte edificii 
ce se adaugă marilor ctitorii ale 
acestei epoci de puternică înflorire 
economico-socială și culturală a 
patriei noastre socialiste.

DEZVOLTAREA ENERGETICII 
- CONDIȚIE H0TÂR1T0ARE 

PENTRU PROGRESUL 
ECONOMIC

Pe primul plan al activității desfășurate de 
poporul român în perioada care a trecut de la 
Congresul al XIII-lea și pînă în prezent a fost 
pusă, așa cum s-a hotărît în cadrul lucrărilor 
marelui forum comunist, ce și-a desfășurat lucră
rile în noiembrie 1984, dezvoltarea bazei energetice 
și de materii prime a țării, condiție hotăritoare 
pentru progresul întregii economii naționale. Con- 
tinuîndu-se procesul de amenajare hidroelectrică 
a principalelor bazine hidrografice, s-a trecut la 
construcția unor noi hidrocentrale pe Oltul su
perior, pe Jiu, pe Dîmbovița, finalizindu-se și 
racordîndu-se la sistemul energetic național sute 
de microhidrocentrale. La Porțile de Fier II au 
fost puse în funcțiune, în 1985 și 1986, alte 
patru turboagregate, puterea instalată a aces
tei importante uzine atingînd capacitatea finală de 
216 MW. Concomitent cu aceste preocupări care 
vizează mai buna folosire a resurselor naturale 
interne a fost acordată o atenție deosebită moder
nizării centralelor pe cărbune, construirii unor noi 
asemenea capacități care să asigure și termofica- 
rea, aburul tehnologic pentru platformele indus
triale in orașele in apropierea cărora au fost ridi
cate. La Drobeta-Turnu Severin, Giurgiu, Oradea, 
București, Iași, Pitești, Govora au fost ridicate, sau 
se află in construcție centrale electrice și de 
termoficare care funcționează sau vor funcționa 
folosind drept combustibil cărbunele.

Amplu prin dimensiune, complex prin cuteză
toarele sale prevederi, programul de investiții 
energetice în actualul cincinal, puternicele hidro
centrale și termocentrale construite și puse în 
funcțiune în cadrul acestui program oferă un 
bilanț semnificativ pentru cuprinzătparea strategie 
a dezvoltării vertiginoase pe care a cunoscut-o in 
ultimul sfert de veac și o cunoaște în continuare 
întreaga economie românească.

GRANDIOASE MAGISTRALE - MĂRTURII 
ALE VOCAȚIEI CONSTRUCTIVE A POPORULUI

A fost mai tntîi Transfăgărășanul, cei 
mai înalt drum al Carpaților. A urmat 
autostrada București—Pitești, dublarea și 
electrificarea unor magistrale feroviare. 
Pe apă s-a tăiat drum nou Dunării, de 
la Cernavodă, prin însetata Dobroge spre 
Marea cea mare. Tot un drum nou, 
deschis larg către viitor, către progres și 
înaltă performanță poate fi socotit și 
frimul avion de pasageri ROMBAC. 
nțelegînd exact cită nevoie este să avem 

deschise, pe uscat, pe apă, și in aer 
cuprinzătoare asemenea magistrale, și în 
perioada dintre Congresul al XIII-lea și 
Congresul al XIV-lea al partidului au 
fost construite și deschise circulației 
nenumărate asemenea trasee pe care le

străbatem cutezători, apropiindu-ne astfel 
mai mult viitorul. în 1986 au fost astfel 
date în exploatare noile linii de cale 
ferată Pașcani—Tirgu Neamț, Dornești— 
Șiret, Satu Mare—Negrești Oaș, Băbeni— 
Berbești Alunu. Un an mai tirziu, pentru 
prima dată un tren pleca din Deva, 
ajungea în Țara Moților la Brad, împli
nind astfel o mai veche năzuință a locui
torilor acestor meleaguri ; și tot în 1987 
a fost inaugurat ansamblul feroviar și 
rutier, de poduri dunărene, cuprinzind 
podul de la Cernavodă, cel mai mare de 
acest fel din Europa, înălțat peste 
Dunăre ; podul de la Fetești, înălțat peste 
brațul Borcea, autostrada și tronsonul de 
cale ferată Fetești—Cernavodă. Acest

ansamblu feroviar și rutier ridicat peste 
Dunăre in locul unde începe drumul ma
gistralei albastre se înscrie ca o nouă și 
grăitoare dovadă a capacității de creație 
a tehnicienilor și inginerilor români, a 
întregii noastre clase muncitoare. Folo- 
sindu-se in premieră, la realizarea lui, 
tehnologii de execuție și montaj de o 
deosebită complexitate, ansamblul de 
poduri dunărene reprezintă o operă con
structivă prestigioasă, unică, de mare 
importanță economică, răminînd prin 
timp drept un simbol trainic al vocației 
constructive a poporului nostru ca multe 
alte nenumărate ctitorii ale „Epocii 
Nicolae Ceaușescu", epoca marilor con
strucții.

PERSPECTIVE LUMINOASE,
PUTERNIC MOBILIZATOARE

Țara întreagă, eroica clasă mun
citoare din România, întregul po
por întimpină Congresul al 
XIV-lea al partidului, adăugind 
mărețelor ctitorii ale „Epocii 
Nicolae Ceaușescu" prin realizările 
deosebite înregistrate în acest an, 
o puternică strălucire. Țara întrea
gă își gîndește în același timp 
viitorul, in așa fel incit România, 
după cum se prevede in proiectul 
Programului-Directivă și în Tezele 
Congresului al XIV-lea să se în
scrie in deceniul următor in rindul 
țărilor dezvoltate din punct 
de vedere economic, pe planul re
lațiilor de producție și al soluțio
nării problemelor sociale. România 
situindu-se deja înaintea țărilor 
capitaliste dezvoltate. Temelia 
trainică a viitorului luminos al 
patriei o constituie și in perioa

da următoare munca avintată a 
întregului popor, hărnicia și cute
zanța revoluționară, puternicul 
spirit creator al colectivelor de 
oameni ai muncii.

Așa cum prevăd documentele ce 
vor fi prezentate spre dezbatere și 
adoptare apropiatului mare fo
rum al comuniștilor, obiectivul fun
damental il constituie dezvoltarea 
intensivă a' economiei naționale, 
aplicarea programelor de organizare 
și modernizare a producției pe baza 
celor mai noi cuceriri ale științei 
și tehnicii, realizarea unei noi ca
lități a muncii în toate domeniile 
de activitate, asigurindu-se trecerea 
la cea de-a doua fază, superioară, 
a construirii societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria 
noastră, a înfăptuirii Programului 
partidului.

® In anul 1995, în fiecare județ se va realiza un volum de 
activitate economică pe locuitor de cel puțin 100 mii lei.

® In activitatea de investiții-construcții se va realiza un j 
volum de lucrări în valoare de 1 600—1 700 miliarde lei, din 
care o pondere importantă va reveni realizării programelor de 
modernizare a utilajelor ți instalațiilor.

© Un obiectiv prioritar îi constituie, de asemenea, creț- I 
terea susținută a productivității muncii, care va asigura circa î 
90 la sută din venitul național pentru întregul cincinal.

© Se vd asigura înfăptuirea în continuare a obiectivelor ■ 
noii revoluții agrare prin crearea condițiilor necesare obținerii j 
unor producții superioare atit în sectorul vegetal, cît ți în cel 
zootehnic.

• In cincinalul următor se va dezvolta construcția de lo
cuințe, prin realizarea a 700 mii noi apartamente și creșterea 
suprafeței locuibile.

• In 1995, retribuția medie reală va spori cu 5-8 la sută, 
comparativ cu anul 1990, iar veniturile țărănimii cooperatiste 
cu 5-8 la sută.
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CULTURA Șl ARTA ROMÂNEASCĂ,
OPERĂ A POPORULUI, PENTRU POPOR

Inepuizabilul
izvor

întemeiat pe principiile e- 
ticii și echității, ale făuririi 
unei noi orînduiri și unei so
cietăți de tip nou, împreună 
cu poporul și pentru popor, 
socialismul asigură, pentru 
prirpa dată în istoria noas
tră, cadrul practic necesar și 
stimulator pentru cea mai 
largă și deplină socializare 
a valorilor culturale, acestea 
devenind, cu adevărat, bu
nuri ale tuturor, răspîndind 
lumina și căldura mesajului 
lor asupra masei largi a ce
lor ce muncesc — adevărații 
făuritori, de-a lungul istoriei, 
ai civilizației și culturii ro
mânești. In același timp cu 
permanenta acțiune de largă 
răspîndire a valorilor artei și 
culturii naționale și univer
sale, cu edificarea unei im
presionante rețele - la scara 
întregii țări - pentru difu
zarea culturii și artei s-a a- 
sigurat accesul la carte și la 
spectacolul de teatru, la fru
musețile muzicii și picturii, la 
tezaurele muzeelor și pina
cotecilor. Partidul nostru co
munist — pornind de la re
considerarea, în lumina ade
vărului istoric, a tradițiilor 
noastre, a rolului esențial, 
inestimabil al celor mulți, al 
poporului însuși în procesul 
multilateral al făuririi pro
priei sale istorii, a culturii 
și artei, a limbii și literaturii 
naționale — a creat cadrul 
de manifestare practică, po
trivit căruia oamenii muncii 
sint chemați să participe ne
mijlocit la dezvoltarea crea
ției culturale, științifice, ar
tistice prin cultivarea aptitu
dinilor, a talentelor, a ge
niului creator inepuizabil de 
care a dat și dă dovadă po
porul nostru. In acest fel se 
afirmă, în practică, în viata 
noastră culturală și spiritua
lă un adevăr fundamental 
al politicii culturale a parti
dului și statului : roiul de
terminant în crearea culturii 
noi, revoluționare îl au ma
sele populare, geniul nesecat 
și mereu inovator al poporu
lui. în aceasta rezidă, de 
altfel, forța de nebiruit a so
cialismului făurit pe pămîn- 
tul străbun după victoria re
voluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă 
și antiimperialistă : descă
tușarea energiilor creatoare 
ale maselor, unirea lor, sub 
conducerea partidului co
munist, într-ur. unic șuvoi 
pentru edificarea celei mai 
umane și mai drepte orîn
duiri din istoria umanității. 
A Construi socialismul îm
preună cu poporul și pentru

popor — teză de cea mai 
mare însemnătate teoretică 
și practică subliniată în atî- 
tea rînduri de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU - 
constituie esența procesului 
istoric, revoluționar petrecut 
în România înaintînd sub 
soarele socialismului. In a- 
cești ani eroici, de încordată 
și amplă activitate creatoa
re, s-au înălțat, de către 
popor, pentru popor, uzine 
și institute, hidrocentrale și 
mari artere peste crestele 
înzăpezite, canale de navi
gație și căi de transport 
subterane, platforme indus
triale puternice în fiecare 
zonă a țării și, totodată, ci
nematografe și săli de tea
tru, case de cultură și bi
blioteci, lăcașuri impresio
nante destinate instrucției, 
educației tuturor oamenilor, 
mijloace de edificare spiri
tuală și morală, da lărgire 
necontenită a universului de 
cunoștințe cultural-științifice 
fără de care nu se poate 
vorbi de formarea unui om 
nou, a noii conștiințe socia
liste, revoluționare la nivelul 
cerut de complexitatea sta
diului la care a ajuns patria 
noastră pe drumul făuririi 
societății .socialiste multilate
ral dezvoltate.

lată de ce, sistemul acțiu
nii cultural-educative este 
astfel conceput în țara noas
tră - mai ales după isto
ricul Congres al IX-lea al 
P.C.R. — încît să asigure un 
cîmp larg, practic nelimitat, 
de manifestare creativității 
de masă, extinderii și apro
fundării democrației socia
liste și în sfera culturii și 
artei. Cadrul larg în care 
fiecare om a! muncii poate 
și trebuie să-și regăsească 
și să-și împlinească intere
sele și aspirațiile culturale, 
forța talentului și dispo
ziția creatoare în orice 
domeniu sau ramură de 
activitate este constituit, 
la inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de Fes
tivalul național ..Cîntarea 
României'', festival al muncii 
și creației, ce demonstrează 
elocvent ca în socialism e- 
nergiile creatoare ale po
porului se pot pe deplin 
manifesta și plenar valorifi
ca, îmbogățind tezaurul va
lorilor moștenite de la 
înaintași cu noi și noi 
creații și confirmînd ast
fel încrederea nestrămu
tată în geniul creator al 
poporului.

înaltă concepție patriotică, revoluționară, cu privire la formarea 
tezaurului de valori ale civilizației socialiste 

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
DESPRE FESTIVALUL NAȚIONAL „CÎNTAREA ROMÂNIEI*

Poporul este creatorul și purtătorul faclei artei, întregii civi
lizații în patria noastră. De aceea, in participarea activă a 
maselor populare, a poporului însuși la creația artistică stă 
chezășia dezvoltării tot mai puternice a culturii noastre, a îm
bogățirii continue a patrimoniului național, a ridicării nivelului 
de măiestrie al națiunii noastre socialiste. Poporului ii datorăm 
și în domeniul artei tot ceea ce am realizat mai de preț de-a 
lungul timpului, tot ceea ce păstrăm de veacuri I Poporul va 
asigura continuarea și dezvoltarea artei noastre 1

Imbinînd organic, într-o concepție armonioasă, activitatea in 
producție și activitatea cultural-educativă și artistică, Festivalul 
„Cîntarea României" s-a afirmat tot mai mult ca amplă ma
nifestare a muncii și creației socialiste, cadru larg de manifes
tare a talentelor creatoare ale poporului, de participare intensă 
a oamenilor muncii la viața spirituală nouă a țării. Este o nouă 
confirmare a faptului că tot «e s-a făurit mai de preț pe aceste 
meleaguri - atît îh domeniul material, cit și în cel al vieții 
spirituale, al culturii și artei - este rezultatul luptei, muncii, gîn- 
dirii și simțirii poporului, al strădaniilor sale pentru progres 
și o viață mai bună. Acestor creații anii socialismului le-au 
redat întreaga strălucire, ridicindu-le pe un plan superior și 
imbogățindu-le necontenit cu noi și noi valori.

O adevărată „Cîntare a României" nu poate fi concepută 
și înțeleasă fără tumultul abatajelor din mine, al furnalelor, 
laminoareior, utilajelor grele, fără freamătul muncii din indus
tria electronică, din industria ușoară sau alimentară. De ase
menea, nu poate fi concepută o adevărată „Cîntare a Româ
niei" fără zumzetul tractoarelor și al mașinilor agricole, fără 
munca entuziastă a muncitorilor și țăranilor.

Festivalul „Cîntarea României" trebuie să fie o cîntare a 
muncii libere, descătușată de exploatare și asuprire, o cîntare 
a omului stăpîn pe destinele sale, care iși făurește în mod 
liber propriul viitor, ridicînd continuu patria pe noi culmi de 
progres și civilizație I Participarea la acest festiva! național 
„Cîntarea României" este nemijlocit legată de rezultatele pe 
care fiecare colectiv le va obține în activitatea sa consacrată 
dezvoltării patriei, îndeplinirii planului.

în cadrul festivalului s-au demonstrat încă o dată, în mod 
strălucit, geniul creator ai poporului nostru, sensibilitatea sa 
artistică deosebită, precum și capacitatea de a îmbina în mod 
armonios tradiția artei milenare pe care o moștenește cu acti
vitatea de creație inspirată din măreața ctitorie revoluționară 
pe care o realizează în prezent în mod liber, sub conducerea 
partidului, din realitățile luminoase ale patriei noastre socialiste.

Festivalul a reliefat roadele impresionante ale activității ge
nerale desfășurate de partidul și statul nostru pentru formarea 
conștiinței socialiste a maselor, pentru educarea lor în spiritul 
idealurilor socialismului, al concepției revoluționare despre lume 
și viață - materialismul dialectic și istoric pentru formarea 
omului nou, constructor conștient al orînduirii socialiste și co
muniste.

Festivalul național „Cîntarea României" constituie o puternică 
manifestare a geniului creator al poporului nostru, a hotăririi 
sale de a îmbina munca de construcție a socialismului cu știința 
și cultura, de a crea o societate superioară, în care omul să se 
bucure din plin de toate cuceririle științei și culturii.

Se poate spune că în cadrul Festivalului național „Cîntarea 
României" oamenii muncii sînt și făuritorii noii creații, și pârtiei- 
panții, și beneficiarii acestei activități, care demonstrează cu 
putere forța și energia creatoare, talentul inestimabil al minu
natului nostru popor. Avem datoria să ridicam la un nivel tot 
mai înalt această activitate, să facem astfel încît să asigurăm 
desfășurarea în condiții cit mai bune a Festivalului național 
„Cîntarea României", transformîndu-l într-o puternică forță crea
toare a întregii noastre națiuni socialiste, a poporului - adevă
ratul făuritor al culturii, a tot ce se realizează in patria noastră.

Pentru educația oamenilor, 
pentru formarea conștiinței lor Cadru optim de dezvoltare a spiritului creator

® in prezent, în țara noastrâ un număr de 145 
de teatre și instituții muzicale oferă largi posibili
tăți de instruire și educare, de cunoaștere a mari
lor valori ale teatrului și muzicii naționale și uni
versale.

în 1989, cele 71 de teatre dramatice și de pă
puși au prezentat 24 525 spectacole urmărite de 
8,6 MILIOANE de spectatori.

® 5 403 unități cinematografice prezintă anual 
1 723 de mii de spectacole, văzute de 195,5 MI
LIOANE spectatori.

© Anual, circa 13,1 MILIOANE de oameni pă
șesc în sălile celor 465 de muzee din patria

noastră, venind în contact cu valori inestimabile 
ale istoriei românești, opere artistice de seamă 
din tezaurul național și universal.

• O vastă rețea de biblioteci, 21 388, avînd 
un fond de carte de 189,3 milioane volume, este 
anual utilizată de 9,3 MILIOANE cititori.

• Peste 550 de centre de creație și cultură 
„Cîntarea României" oferă manifestări educative 
unui număr de 35 MILIOANE participanți anual.

® în cele circa 7 800 de centre de activitate 
cultural-artistică și de creație tehnică „Cîntarea 
României" au intrat, în 1989, 46 MILIOANE de 
participanți.

Artă inspirată din viața oamenilor - pentru oameni
(Urinare din pag. I)

diverse, și intre ele ar trebui re
marcate, pentru deosebita lor e- 
ficiență estetică și economică, 
designul, proiectarea artistică in 
domenii industriale importante, 
care fac produsul românesc, prin 
investiție de inteligentă și talent, 
competitiv oriunde in lume. Toa
te aceste împliniri au la bază o 
bună cunoaștere a realității so
ciale de către creator, realizată 
printr-un consecvent program de 
documentări in (ară și in Capi
tală, pe mari platforme indus
triale și șantiere, in unități de 
cercetare și invățămint. in zone 
dintre cele mai semnificative de 
amenajări urbanistice. Cunoaș
terea. pe viu, cum se spune, nu 
poate fi înlocuită prin nimic. 
De aceea. Uniunea Artiștilor 
Plastici iși propune să adinceas- 
că experiența atit de fertilă a 
documentărilor, cuprinzînd in 
viitor un număr și mai mare de

artiști, o extensie a obiectivelor, 
ca și practicarea unor forme cu 
mult mai profunde de informa
re și cunoaștere a realizărilor 
constructorilor socialismului, a 
uriașului efort de muncă pe care 
îl face-poporul sub conducerea 
partidului, in frunte cu secretarul 
său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, spre a ridica 
națiunea română pe noi trepte 
de civilizație și progres.

Firește, este plăcut să vor
bești de succese. Să nu uităm 
insă că mai avem atitea de zi
dit, ci nu o dată, in unele do
menii, am fi putut face mal 
mult. Arta, ca și alte fenome
ne sociale și spirituale, se află 
intr-o continuă șt rapidă evo
luție. De antologii și de ceea 
ce vor cuprinde ele se vor ocu
pa, neîndoios, alții, in trecerea 
timpului. Noi avem misiunea de 
a face, de a face mai mult și 
mai bine, de a apăra și îmbo
găți neîntrerupt patrimoniul ar

tistic al țării, cum se arată in 
documentele pentru Congresul 
al XIV-lea- al Partidului Comu
nist Român, in lumina cărora 
treouie să ne angajăm temei
nic întreaga activitate și să ne 
fixăm țelurile muncii noastre in 
etapele de timp care vor urma. 
Se cer, pe plan ideologic, cul
tural și artistic, o intensificare 
a muncii educative și, in acest 
context, o sporire a responsa
bilității sociale a tuturor creato
rilor, ale căror opere să se in
spire cu precădere din viața 
poporului, să cinstească realiză
rile societății noastre socialis
te. A crea in acest spirit con
stituie pentru noi o supremă 
îndatorire, pe care ne angajăm 
să o traducem, exemplar, in 
fapte.

In deplin consens cu exigen
țele ce se desprind din docu
mentele pentru marele forum al 
comuniștilor, la care ne expri
măm întreaga noastră ade

ziune, va trebui, avind drept 
călăuză gindirea și acțiunea 
revoluționară ale tovarășului 
Nicolae' Ceaușescu, îndrumările 
și indicațiile de inaltă com
petență ale tovarășei Elena 
Ceaușescu, să acordăm o însem
nătate deosebită valorilor re
prezentative ale culturii și ar
tei naționale, purtătoare ale 
idealurilor de progres și liber
tate ale poporului român, ale 
unei prestigioase moșteniri in 
consonanță cu înnăscutul nostru 
respect pentru tradiție, ce naș
te, totodată, și o tradiție a res
pectului față de împlinirile is
torice. Continuitatea se vădește 
astăzi o constantă a sufletului 
românesc și dimensiune politică 
aptă să asigure înfăptuirea pro
iectelor monumentale, de o an
vergură cu adevărat copleși
toare.

Ion IR1MESCU
Președintele
Uniunii Artiștilor Plastici

• La prima ediție a Festivalului național „Cîntarea României" (1973- 
1977) se înregistrau 2,1 MILIOANE participanți

® Bilanțul celei de-a 7-a ediții consemnează participarea a 5,1 MILI
OANE de muncitori, țărani, intelectuali, femei și bărbați, tineri și vîrst- 
nici.
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Manifestări politico-educative

IN TELEGRAME ADRESATE

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Cabinetul județean Iași pentru 
activitatea ideologică și politică a 
organizat dezbaterea cu tema „Dez
voltarea creatoare a teoriei revolu
ționare a clasei muncitoare în ope
ra secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu". Sub 
genericul „Epoca Nicolae Ceaușescu 
— timp al marilor înfăptuiri revolu
ționare", la întreprinderea „Tehno- 
ton" din Iași a avut loc un simpo
zion în cadrul căruia au fost în
fățișate aspecte din noua geogra
fie economică a patriei, prefaceri
le fără precedent din viața țării și 
a oamenilor, pe calea deschisă de 
cel de-al IX-lea Congres al parti
dului. Constructorii de mașini și 
oțelarii de pe platforma indus
trială a Combinatului de Uti
laj Greu din Iași au audiat expu
nerea „Cinstind un om, cinstim o 
țară și un popor", acțiune urmată 
de vernisajul expoziției de carte 
„Omagiu", iar elevii de la liceul 
„Al. I. Cuza" au prezentat un reci
tal de muzică și poezie patriotică 
sub genericul „25 de trepte limpezi 
de lumină".

poezie „Sub gloriosul arc de timp 
al «Epocii Nicolae Ceaușescu»".

Ample manifestări politico-edu
cative și cultural-artistice au avut 
loc și în județul Sibiu. Astfel, la 
Centrul de creație și cultură socia
listă „Cîntarea României" al sin
dicatelor, la Biblioteca județeană 
„Astra" și Centrul de librării s-a 
deschis Salonul județean al cărții 
social-politice, în cadrul căruia mai 
multe standuri poartă genericul 
„Opera teoretică a secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, model de gin- 
dire științifică, 
slujba marilor 
porului român, 
Galeriile de artă ale Complexului 
muzeal din Sibiu găzduiesc expo
ziția de artă plastică „Creația ar
tistică, revoluționară românească 
— în slujba marilor idealuri ale 
epocii contemporane".

revoluționară, în 
idealuri ale po
ale umanității".

în suita manifestărilor politico- 
educative desfășurate în județul 
Suceava s-a înscris și simpozionul 
intitulat „Congresul al XlV-lea al 
partidului — Congresul marilor vic
torii socialiste", organizat de co
mitetul județean de partid. In acest 
cadru au fost evidențiate impor
tanța Expunerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Plenara lăr
gită a C.C. al P.C.R. ca strălucit 
program de muncă revoluționară 
pentru întregul partid și popor, 
trecind în revistă coordonatele fun
damentale ale edificării socialis
mului în patria noastră, conform 
principiului „Cu. poporul și pentru 
popor", contribuția partidului și 
statului nostru la soluționarea în 
interesul popoarelor a problemelor 
complexe ale lumii contemporane,- 
la întărirea colaborării și înțe
legerii internaționale, la edificarea 
unui climat de pace și securitate 
pe planeta noastră.

Doresc să vă adresez sincerele mele mulțumiri pentru amabilul dum
neavoastră mesaj de felicitare cu ocazia alegerii mele în funcția de pre
ședinte al Republicii Turcia.

Folosesc și eu acest prilej pentru a exprima convingerea că relațiile 
prietenești dintre Turcia și România vor continua să se întărească și să 
se extindă în toate domeniile.

Vă rog să acceptați urările mele cele mai bune de sănătate și fericire 
personală, precum și de prosperitate și continuă bunăstare pentru poporul 
României.

TURGUT OZAL
Președinte al Republicii Turcia

Maiestății Sale Sultan QABOOS BIN SAID
Sultanul Omanului

MASCAT
Aniversarea Zilei naționale a sultanatului Oman îmi oferă plăcutul prilej 

de a vă adresa dumneavoastră și poporului omanez sincere felicitări și cela 
mai bune urări de sănătate și bunăstare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

«
In telegrame adresate tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, colectivele 
muncitorești din întreaga țară 
raportează obținerea de rezultate 
deosebite în realizarea înainte de 
termen a sarcinilor din planul pe 
acest an și din actualul cincinal.

în telegrama Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România se raportează că 
sindicatele și-au îndeplinit anga
jamentul anual de a realiza, prin 
generalizarea inițiativelor munci
torești, economii de materii pri
me, materiale, energie și com
bustibil în valoare de 2 000 lei 
pe fiecare om ai muncii, obți- 
nîndu-se pe 10 luni din acest an 
economii evaluate la peste 13 mi
liarde lei. Totodată, cercurile cali
tății, organizate de sindicate în 
întreprinderi, au soluționat peste 
600 000 propuneri de îmbunătățire 
a calității produselor, iar in cadrul 
acțiunii de creație tehnico-științi- 
fică de masă au fost rezolvate 
aproape 130 000 teme cu o eficien
ță economică de peste 12 miliar
de Iei.

Consiliul Național ai Apelor ra
portează că, în cinstea Congresului 
al XlV-lea al partidului, cu spri
jinul organelor și organizațiilor 
județene de partid, au fost puse 
în funcțiune și a început progra
mul de umplere a acumulărilor 
Măneciu din județul Prahova, 
Siriu din județul Buzău, Rîușor 
din județul Argeș, Zetea din județul 
Harghita, Văcărești din municipiul 
București, prima capacitate a cana
lului magistral Sîret-Bărăgan, dirj 
care în anul 1990 se vor iriga pri
mele 25 000 ha, realizîndu-se tot
odată și lucrări de îndiguiri și re
gularizări pe cursuri de apă.

In telegrama Comitetului Jude
țean Timiș al P.C.R. se arată că 
oamenii muncii din industria ju
dețului au îndeplinit în ziua de 18 
noiembrie prevederile de plan la 
producția-marfă industrială pe 4 
ani din actualul cincinal, succes 
ce va permite obținerea, pînă la 
sfirșitul acestui an, a unei produc
ții suplimentare de aproape 5 miT 
liarde lei. Au fost realizate, tot
odată, integral contractele la ex
port și au fost livrate peste preve-i 
deri, la solicitarea unor parteneri1 
de peste hotare, produse in valoare 
de 280 milioane lei.

Comitetul Județean Prahova al 
P.C.R. raportează îndeplinirea de 
către 52 
județului 
marfă la 
întregul an 1989.
45 de întreprinderi au realizat in
tegral prevederile la același indi
cator pe 4 ani din actualul cinci
nal, creîndu-se posibilitatea obți
nerii unei producții suplimentare, 
pină la finele anului, în valoare de 
3,2 miliarde lei.

în telegrama Comitetului Jude
țean Arad al P.C.R. se arată că 
un număr de 26 de unități eco
nomice au realizat integral planul 
pe 4 ani la producția-marfă indus
trială, angajîndu-se ca, în perioada 
care a mai rămas din acest an, să 
dea economiei naționale o pro
ducție suplimentară de peste o 
jumătate miliard lei.

Comitetul Județean Bacău al 
P.C.R. raportează că oamenii 
muncii din 32 unități economice 
ale județului au îndeplinit pre
vederile planului la producția- 
marfă pe trei ani și 11 luni din 
actualul cincinal, urmînd să obțină 
suplimentar o producție în valoare 
de peste 3,4 miliarde lei. Totodată, 
un număr de 21 unități economice 
au realizat planul la export pe 
aceeași perioadă, livrînd suplimen
tar beneficiarilor externi produse în 
valoare de peste 250 milioane lei, 
iar 35 unități economice au înde
plinit integral sarcinile la inves
tiții.

Oamenii muncii din unitățile 
economice, sociale și administra- 
tiv-teritoriale subordonate Consi
liului Popular Județean Brăila 
raportează că în ziua de 17 noiem
brie au realizat integral sarcinile 
de plan pe patru ani din actualul 
cincinal la producția-marfă indus
trială, export, livrări de mărfuri la 
fondul pieței, transporturi de 
mărfuri și călători. Aceste rezultate 
le permit ca pină la sfîrșitul anului 
să obțină suplimentar o producție- 
marfă .....................
peste 
tante cantități de produse pentru 
export. De asemenea, au fost 
realizate și depășite veniturile 
proprii ale bugetelor locale, asigu- 
rindu-se autogestiunea și autofi
nanțarea tuturor unităților admi- 
nistrativ-teritoriale.

Unitățile subordonate Consiliului 
Popular Județean Călărași rapor
tează realizarea planului la ex
port, producției de servicii și des
facerea mărfurilor pe patru ani ai 
cincinalului. Totodată, pină la sfîr
șitul anului se angajează să reali
zeze suplimentar 16 milioane lei în 
sectorul prestărilor de servicii șl 
să livreze fondului pieței mărfuri 
în valoare de peste 2,3 milioane 
lei, iar partenerilor externi mărfuri 
în valoare de 1,2 milioane lei.

La rindul lor, unitățile econo
mice ale Consiliului Popular Jude
țean Argeș au îndeplinit la data 
de 14 noiembrie planul în indus
tria mică la producția-marfă in
dustrială 
cincinal, 
obținută

de unități economice ale 
a planului producției- 
data de 18 noiembrie pe 

De asemenea.

industrială in valoare de
100 milioane lei și impor-

pe 4 ani ai actualului 
producția suplimentară 
fiind de 198,6 milioane

lei. Pe 10 luni din acest an au fost 
obținute însemnate acumulări con
cretizate în depășirea beneficiului 
cu 10,3 milioane lei, precum și a 
veniturilor proprii la bugetul local 
cu 31,2 milioane lei.

Comitetul Municipal Vaslui al 
P.C.R. raportează că, la data de 
17 noiembrie, a fost îndeplinit 
planul la producția-marfă indus
trială pe 4 ani din actualul cinci
nal, urmînd să se obțină suplimen
tar, pină la sfîrșitul anului, o pro
ducție în valoare de peste 750 mili
oane lei. Totodată, s-au realizat su
plimentar peste 180 milioane lei la 
producția netă, o depășire a pro
ductivității muncii cu peste 28 500 
lei pe persoană, precum și impor
tante economii de materii prime și 
materiale, care, numai în anul 1989, 
se ridică la 152 tone metal, 1500 
tone combustibil convențional și 
12 000 MWh energie electrică.

Consiliul Popular al Municipiu
lui Oradea raportează că a fost 
îndeplinit planul anual de livrări 
la fondul de stat din gospodăriile 
populației, înregistrîndu-se depă
șiri la bovine, porcine, ovine, fruc
te, legume, lînă. Planul anual de 
colectare a plantelor cu proprietăți 
aromatice și medicinale a fost de
pășit cu peste 20 tone. Planul va
loric de recuperare a materialelor 
refolosibile pe anul 1989 a fost re
alizat cu importante depășiri la 
oțel, fontă, hîrtie și altele.

In telegrama Comitetului Orășe
nesc Brad al P.C.R. se raportează 
că\ au fost realizate sarcinile la 
producția-marfă industrială pe 4 
ani din actualul cincinal, obținîn- 
du-se, totodată, peste 
producție în valoare 
oane lei.

Oamenii muncii din 
rile Centralei Gazului 
diaș, județul Sibiu, raportează că 
au realizat planul la producția- 
marfă industrială pe întregul an 
1989 la data de 16 noiembrie, fapt 
ce le permite să obțină pină la 
sfîrșitul anului o producție supli
mentară în valoare de 3,1 miliarde 
lei.

Șantierul Naval Giurgiu a înde
plinit planul la producția-marfă 
industrială pe patru ani ai cinci
nalului, urmînd a realiza pînă la 
sfîrșitul anului o producție-marfă 
suplimentară de 50 milioane lei.

întreprinderea de Construcții Na
vale și Prelucrări la Cald Drobeta- 
Turnu Severin și-a onorat con
tractele pentru export pe întregul 
an și a realizat planul pe 4 ani ai 
actualului cincinal cu un spor la 
producția-marfă de 
lei.

Oamenii muncii de la întreprin
derea de Ulei Slobozia, județul Ia
lomița, au îndeplinit planul la pro
ducția-marfă industrială pe 4 ani 
ai actualului cincinal, ceea ce le 
va permite obținerea, pînă la sfîr
șitul anului, a unei producții- 
marfă suplimentare în valoare de 
peste 250 milioane lei.

întreprinderea de Industrializare 
a Sfeclei de Zahăr Pașcani, jude
țul Iași, a realizat planul la pro
ducția destinată exportului, succes 
ce permite obținerea unei, produc
ții suplimentare, pînă la sfîrșitul 
anului, în valoare de 142,5 mili
oane lei.

In telegrame, comuniștii, toți 
oamenii muncii își exprimă totala 
adeziune la Hotărirea Plenarei C.C. 
al P.C.R. privind realegerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, la Con
gresul al XlV-lea, în funcția su
premă de secretar general al 
partidului, cu convingerea fermă 
că această opțiune politică repre
zintă garanția înaintării neabătute 
a țării noastre pe drumul luminos 
al socialismului și comunismului. 
Totodată, colectivele de muncă se 
angajează să acționeze cu înaltă 
răspundere pentru transpunerea 

. în fapte a mărețelor obiective de 
dezvoltare multilaterală a patriei, 
de ridicare pe noi trepte de pro
gres și civilizație a României 
cialiste.

în organizarea Comitetului Mu
nicipal Bacău al P.C.R., la Cen
trul de creație și cultură socialis
tă „Cîntarea României" a avut loc 
simpozionul cu tema „Congresul 
al XlV-lea al Partidului Comunist 
Român — Congresul marilor vic
torii socialiste", urmat de un 
spectacol de muzică și poezie pa
triotică. Variate 
sacrate marelui forum al comu
niștilor români s-au desfășurat, 
de asemenea, la Moinești, Comă- 
nești, Tîrgu Ocna, Buhuși, precum 
și in comunele Răcăciuni, Nicolae 
Bălcescu, Filipeni.

manifestări con-

In organizarea Consiliului Jude
țean Dolj al Sindicatelor a avut 
loc concursul de creație literară 
„Făurari de slovă nouă".

La Pașcani, la întreprinderea „Și
retul" a fost prezentată expune
rea „Ilustrul conducător al parti
dului și statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, genial strateg 
și ctitor de țară nouă, făuritor al 
sistemului unic al democrației 
munci torești-revoluționare".

Formații artistice de la Casa pio
nierilor și șoimilor patriei au pre
zentat spectacolul de muzică și

între acțiunile politico-ideologice 
și cultural-educative desfășurate în 
Comandamentul Aviației Militare 
se înscrie și expunerea cu terna 
„Contribuția hotărîtoare a secreta
rului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, la dez
voltarea teoriei și practicii revolu
ționare, la măreața operă 
rire a socialismului și 
nismului pe pămintul 
niei".

La Școala Militară de 
Activi de Tancuri și Auto .. 
Viteazul" a avut loc simpozionul 
cu tema „Congresul al XlV-lea al 
Partidului Comunist Român — 
Congresul marilor victorii socia
liste, al triumfului principiilor so
cialismului științific in transforma
rea revoluționară a societății ro
mânești, al independenței depline, 
economice și politice a României".

„Trepte către împlinirea visului 
comunist al țării" este genericul 
expoziției de carte social-politică 
deschisă la Biblioteca centrală a 
Ministerului Apărării Naționale. La . 
loc de frunte sînt expuse lucrări 
ale secretarului general al partidu
lui nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care oglindesc 
concepția privind strategia dezvol
tării economico-sociale a României 
socialiste, coordonatele înfloririi 
multilaterale a țării.

de fău- 
comu- 
Româ-

Ofițeri 
„Mihai

In cadrul manifestărilor dedicate 
celui de-al XlV-lea Congres al 
partidului, in întreprinderi și insti
tuții din județul Brăila au avut loc 
spectacole de muzică și poezie pa
triotică revoluționară grupate sub 
genericul „Omagiu conducătorului 
iubit".

La Schela de Producție Petrolieră 
Oprișenești a fost prezentată expu
nerea „Opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — contribuție 
inestimabilă la dezvoltarea _ teoriei 
și practicii construcției socialiste", 
iar în comuna Tudor Vladimirescu 
a avut loc evocarea cinematogra
fică intitulată .Chipul comunistului 
în filmul românesc".

La Biblioteca județeană Satu 
Mare a fost vernisată o expoziție de 
carte social-politică în care la loc de 
frunte se află operele secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, albume oma
giale, în timp ce la 
de creație și cultură 
tă „Cîntarea României" 
dicatelor din Satu Mare a 
simpozionul „Congresul al 
al P.C.R.

Centrul 
socialis- 
al sin- 
avut loc 
XlV-lea 

Congresul victoriei so
cialiste, al viitorului luminos, co
munist al României".

(Agerpres)

prevederi o 
de 96 mili-

întrepriri'de- 
Metan Me-

94 milioane

so-

Prințului HANS ADAM AL II-LEA
Principatul Liechtenstein

VADUZ
In legătură cu încetarea din viață a prințului Franz Josef al II-lea vă 

transmit sincerele mele condoleanțe.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

NAȚIUNILE UNITE

ADOPTAREA UNEI REZOLUȚII INIȚIATE DE ROMÂNIA
privind înghețarea și reducerea bugetelor militare

NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). — Comitetul pentru probleme 
politice și de securitate al Adunării Generale a O.N.U. a adoptat proiectul 
de rezoluție inițiat de România privind înghețarea și reducerea bugetelor 
militare. Rezoluției i s-au asociat, in calitate de coautori, 20 de state. Prin 
acest document se finalizează o importantă inițiativă pe care România 
a inscris-o pe agenda Adunării Generale a O.N.U. de mai mulți ani.

Manifestări peste hotare
Congresului al XlV-lea

In întîmpinarea Congresului al 
Român, în diferite țări ale lumii au 
festări dedicate acestui eveniment 
partidului și poporului nostru.

BEIJING — Sub egida Institutu
lui pentru mișcarea muncitorească 
și a Consiliului Central al Federa
ției Naționale a Sindicatelor din 
R. P. Chineză, la Beijing a fost or
ganizată expoziția „România pe 
calea construcției socialiste". Sînt 
prezentate un bogat fond de carte 
și fotografii.

In cuvîntul de deschidere, Li 
Shenglin, rectorul institutului, 
subliniat : Cadrele sindicale și mun
citorești, activiști de partid an
gajați în munca politlco-ideologică, 
veniți din toate provinciile Chinei, 
se simt onorați că prin găzduirea 
acestei expoziții pot intîmpina, ală
turi de clasa muncitoare și poporul 
român,' deschiderea Congresului al 
XlV-lea al Partidului Comunist Ro
mân. Vorbitorul a adresat, în nu
mele tuturor sindicaliștilor chinezi, 
cele mai cordiale urări de succes 
deplin comuniștilor români reuniți 
în forul lor suprem.

Li Shenglin a relevat că expozi
ția permite publicului chinez să 
aprofundeze cunoașterea remarcabi
lelor înfăptuiri ale poporului român 
pe calea edificării socialismului sub 
conducerea partidului, in frunte cu 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

La inaugurare au fost prezenți 
Hang Rui Ying, vicepreședinte al 
Consiliului Central al Federației 
Naționale a Sindicatelor, reprezen
tanți ai Asociației de prietenie 
China—România, ai altor instituții 
centrale, ziariști, cadre didactice și 
cursanți ai institutului.

a

Tot în capitala R. P. Chineze a 
fost organizată o manifestare cul- 
tural-artistică, sub auspiciile Insti
tutului de limbi străine.

Cuvîntul introductiv a fost rostit 
de prof. dr. Zhang Zhipeng, decanul 
Facultății de 
care a relevat 
cu care cadrele 
ții, alături de 
China populară,

’ tul de mare semnificație din viața 
comuniștilor și a întregului popor 
român — Congresul al XlV-lea al 
Partidului Comunist Român.

Vorbitorul a evidențiat, totodată, 
marea semnificație a tezelor și idei-

limbi est-europene, 
interesul și atenția 
didactice și studen- 
opinia publică din 
urmăresc evenimen-

Oameni ai muncii din agricultura raportează 
încheierea recoltării culturilor de sfeclă de zahăr

și realizarea de producții mari la hectar
In telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge

neral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, comitetele județene Timiș, Dîmbovița și Mehedinți ale P.C.R. ra
portează terminarea recoltării sfeclei de zahăr și obținerea unor producții 
medii de 128 100 kg, 115 200 kg și, respectiv, 111 500 kg la hectar.

In telegrame se subliniază că aceste producții mari realizate la sfecla 
de zahăr, ca și la celelalte culturi demonstrează cu puterea faptelor 
justețea politicii partidului și statului nostru, superioritatea proprietății 
socialiste din agricultură, realismul obiectivelor noii revoluții agrare, de
votamentul, hărnicia și abnegația cu care acționează cooperatorii, me
canizatorii, toți lucrătorii ogoarelor.

In telegrame se exprimă adeziunea deplină a oamenilor muncii din 
agricultură la Hotărirea Plenarei C.C al P.C.R. privind realegerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu la cel de-al XlV-lea Congres în funcția supremă 
de secretar general al Partidului Comunist Român, chezășie a edificări; 
societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării neabătute a patriei 
pe drumul luminos ai comunismului.

LA SFECLĂ DE ZAHĂR
• Județul Timiș - '
• Județul Dîmbovița
• Județul Mehedinți

128100 kg la hectar
115200 kg la hectar

111500 kg la hectar

XlV-lea al Partidului Comunist 
continuat să se desfășoare mani- 
de importanță istorică din viața

lor conținute în Expunerea secreta
rului general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la recenta ple
nară lărgită, în pregătirea Congresu
lui, document care s-a bucurat de 
deplina adeziune a întregului popor 
român.

In numele conducerii Institutului 
de limbi străine, prorectorul Cho 
Xiaoxian a transmis calde urări de 
succes deplin lucrărilor celui de-al 
XlV-lea Congres al Partidului Co
munist Român.

RABAT. La sediul editurii de 
presă a Partidului Progresului și 
Socialismului din, Maroc a avut loc 
o întîlnire cu activul redacțional al 
ziarului „Al Bayane", consacrată 
prezentării documentelor pentru cel 
de-al XlV-lea Congres al P.C.R.

Luind cuvîntul în numele particip 
panților, Aii Yata, secretar general 
al P.P.S., a adresat călduroase urări 
de succes deplin Congresului comu
niștilor români.

De asemenea, la Casablanca, în, 
organizarea Secretariatului Național 
al Uniunii Naționale a Forțelor 
Populare din Maroc, a avut loc o în-s 
tîlnire consacrată Congresului al 
XlV-lea al P.C.R.

Luînd cuvîntul, Mohamed Chnouki, 
membru al Secretariatului Național 
al U.N.F.P., a evocat realizările ob
ținute de poporul român în diferit© 
domenii.

Au fost prezenți Abdallah Ibra
him, secretar general al U.N.F.P., 
alți activiști de partid.

KHARTUM. — In capitala Suda-1 
nului a fost deschisă o expoziție de 
carte social-politică și istorică, la 
loc de frunte figurînd volume din, 
opera tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. De asemenea, au 
fost expuse volume din opera știin
țifică a tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, editate în 
România și în străinătate.

HAVANA. — Importanța Con
gresului al XlV-lea al Partidului 
Comunist Român in viața poporului 
nostru și a documentelor programa
tice pentru forumul comuniștilor ro
mâni a fost pusă în lumină în cursul 
unei întîlniri cu presa organizată de 
ambasada țării noastre din Havana.Raport muncitoresc

(Urmare din pag. I)
de modeme instalații de transport 
al personalului și cărbunelui pe ver
ticală și orizontală. Numai la mina 
noastră, valoarea instalațiilor și uti
lajelor miniere depășește cifra de 4' 
miliarde lei. In epoca de glorie 
„Nicolae Ceaușescu" au fost date în 
folosință 30 noi obiective și ca
pacități de producție, s-au creat 
30 000 locuri de muncă pentru fiii și 
fiicele minerilor și altor oameni ai 
muncii, s-au dat în folosință 32 000 
apartamente moderne, confortabile, 
s-a realizat termoficarea orașelor 
Lupeni, Vulcan și Petroșani, s-au 
dezvoltat rețeaua sanitară, transpor
turile și telecomunicațiile, precum și 
baza materială a culturii.

Mulțumind cu toată căldura con
ducerii partidului pentru condițiile 
de muncă și viață create, mult sti
matului și iubitului nostru conducă
tor, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ne 
angajăm să luptăm cu toată hotări
rea și priceperea noastră pentru în-

consacrate
al P.C.R.
Concepția tovarășulu

Nicolae Ceaușescu cu privire 1 
creșterea rolului Partidului Comu
nist Român în actuala etapă de 
dezvoltare a României a fost pre
zentată într-o expunere la Școala 
de cadre de partid din Havana.

: I 
la

— La Biblioteca română 
a fost vernisată o amplă 
de carte social-politică,

PARIS, 
din Paris 
expoziție 
istorică și științifică în care la loc 
de cinste sînt prezentate lucrări ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pu
blicate în limba română și în limbi 
străine. Au fost expuse, totodată, 
™™i științifice ale tovarășei 

doctor inginer Elena
lucrări 
academician 
Ceaușescu.

La sediul 
Roma a 
prezentării

ROMA. — 
Române din 
festivitatea . ....._.............__ ___
„România", publicat în limba italia
nă de editura „Valmartina" din 
Padova. în cadrul unei expoziții de 
carte românească se 
loc de frunte lucrări 
președintelui Nicolae
Au fost prezentate, totodată, lucrări 
științifice ale tovarășei 
cian doctor inginer Elena 
tipărite în Italia.

Academiei 
avut loc 
volumului

aflau la 
din opera 

Ceaușescu.

academi- 
Ceaușescu

PartiduluiLIMA. — La sediul
Comunist Peruan a avut loc o adu
nare dedicată marelui forum al co
muniștilor români. A luat cuvîntul 
Enrique Castro, membru al Comi
siei Politice, secretar cu probleme 
organizatorice al P.C. Peruan, care 
a vorbit despre însemnătatea celui 
de-al XlV-lea Congres al Parti
dului Comunist Român și a 
prezentat concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind rolul 
partidului și al proprietății socialiste 
în construcția socialistă.

O expoziție documentară de foto
grafii, inaugurată cu acest prilej, 
înfățișează dezvoltarea economică și 
socială a localităților din Româ
nia.

BOGOTA. — In întîmpinarea ce
lui de-al XlV-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, la Bogota a 
fost inaugurată „Săptămîna cultu- 
ral-științifică românească", în cursul 
căreia au fost organizate manifes
tări dedicate României. Totodată, 
în departamentul Quindio a avut loc 
vernisajul unei expoziții de carte 
care, la loc de cinste, prezintă lu
crări din vasta operă a președinte
lui Nicolae Ceaușescu.

STOCKHOLM. — La Biblioteca 
de stat din localitatea suedeză 
Norrta s-au desfășurat „Zilele cul
turii românești".

făptuirea mărețelor obiective stabi
lite de Congresul al XlV-lea al 
partidului, fiind deciși să ne sporim 
contribuția la creșterea producției de 
cărbune a țării, să trimitem meta- 
lurgiștilor și 
mult cărbune 
getic.

energeticienilor mai 
cocsificabil și ener-

MANDAAurel 
miner, 
șef de brigadă, sectorul IV, 
întreprinderea Minieră LupeniProprietatea socialistă
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floririi și prosperității satului româ
nesc. Pentru minunatele înfăptuiri 
din „Epoca Nicolae Ceaușescu", pen
tru viitorul nostru fericit, in con
sens cu voința întregului partid și 
popor, ne exprimăm adeziunea fier
binte la Hotărirea Plenarei C.C. al 
P.C.R. privind realegerea, la cel 
de-al XlV-lea Congres, in suprema 
funcție de secretar general al partidu
lui a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
această opțiune istorică constituind

Proiectul de rezoluție subliniază 
necesitatea opririi cursei înarmărilor, 
reducerii cheltuielilor militare și uti
lizării resurselor astfel eliberate pen
tru dezvoltarea economică și socială, 
în special al țărilor în curs de dez
voltare, relevîhd influența favorabilă 
pe care reducerea cheltuielilor mili
tare și măsurile de dezarmare în ge
neral o au asupra procesului de în
tărire a încrederii între state, a 
securității și păcii internaționale. 
Statele membre și Conferința pentru 
dezarmare de la Geneva sînt che
mate să depună eforturi pentru a 
se ajunge la încheierea unor acor
duri de înghețare și reducere a bu
getelor militare, conținînd măsuri 
concrete de verificare, acceptabile 
tuturor părților.

Pină la încheierea unor acorduri 
de înghețare și reducere a cheltu-

ielilor militare este necesar ca toate 
statele, în special cele puternic înar
mate, să se străduiască să-și dimi
nueze cheltuielile militare — se arată 
în continuare în document, eviden- 
țiindu-se că măsurile unilaterale 
luate de state sînt de natură să con
tribuie la crearea condițiilor favora
bile pentru negocierea șl încheierea 
unor acorduri de reducere a cheltu
ielilor militare. De asemenea, pro
iectul- de rezoluție reliefează faptul 
că acordurile de înghețare și redu
cere a cheltuielilor militare contri
buie la limitarea cursei înarmărilor 
și la diminuarea tensiunii interna
ționale. în proiectul de rezoluție este 
subliniat rolul central ce .revine 
O.N.U. în orientarea și stimularea 
negocierilor pentru înghețarea și re
ducerea cheltuielilor militare.

Dezvoltarea schimburilor comerciale 
dintre România și U.R.S.S.

MOSCOVA 18 (Agerpres). — La 
Moscova a fost semnat protoco
lul privind schimburile de mărfuri 
și plățile intre Republica Socialistă 
România și Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste pe anul 1990. 
Documentul prevede creșterea și di
versificarea, în continuare, a volu
mului livrărilor reciproce de mărfuri 
dintre cele două țări.

Din partea română, protocolul co-

mercial a 
ministrul 
operării 
iar din partea sovietică de A. I. Kâ- 
ceanov, prim-adjunct 
relațiilor economice

R. P. UNGARA

fost semnat de loan Ungur, 
comerțului exterior și co- 
economice internaționale,

U.R.S.S.
La semnare a fost 

Bucur, ambasadorul 
Moscova.

al ministrului
externe

prezent 
României

al

Ion 
la

Convocarea celui de-al XlV-lea Congres al P.M.S.U
BUDAPESTA 18 (Agerpres). — A- 

genția ungară M.T.I. transmite : Cel 
de-al XlV-lea Congres al P.M.S.U. 
este convocat pentru 17 decembrie, 
se arată intr-un apel semnat de Ka- 
roly Grosz, în numele Comitetului 
pentru pregătirea Congresului. In do
cument, care a fost remis agenției 
M.T.I., P.M.S.U. adresează membrilor 
și prietenilor săi următorul mesaj : 
„Cea mai importantă sarcină constă 
în organizarea pe baze noi a unui 
partid marxist unic — al muncitori
lor, țăranilor și intelectualilor —, 
care să fie capabil să mențină cuce-

ririle obținute prin munca plină de 
abnegație de-a lungul a patru de
cenii, să depășească profunda criză 
și să stabilească modalitățile de în
făptuire a idealurilor socialiste. Cel 
de-al XlV-lea Congres își propune 
sarcina de a elabora un program de 
acțiuni al P.M.S.U. care să includă 
reformele necesare, normele juridice 
democratice și sarcinile economice și 
sociale ce trebuie urgent soluționate, 
reprezentarea politică a intereselor 
muncitorilor și intelectualilor, pen
sionarilor și tineretului".

R. P. BULGARIA
Schimbări în componența Consiliului de Miniștri

SOFIA 18 (Agerpres). — Aprobind 
o serie de schimbări în componența 
Consiliului de Miniștri, Adunarea 
Populară a R.P. Bulgaria a numit 
pe Kiril Zarev, Mincio Iovcev, 
Ghiorghi Pirinski și Stoian Mihailov 
în funcția de vicepreședinți ai Con
siliului de Miniștri — relatează a- 
genția B.T.A. Ministru al afacerilor

berlin: Confirmarea
Camera Populara

BERLIN 18 (Agerpres), — Came
ra Populară a R. D. Germane a con
firmat componența noului guvern 
al R.D.G., condus de Jians Modrow și 
compus din 28 de membri. Vice
președinți ai Consiliului de Miniștri 
sînt Christa Luft, Peter Moreth și 
Lothar de Maiziere. Portofoliile afa-

garanția mersului neabătut al pa
triei spre cele mai înalte culmi ale 
socialismului și comunismului.

Constantin CATRUNA 
președintele C.A.P. Moșteni - 
Furculești, județul Teleormanîncredere nestrămutată
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In domeniul în care lucrez, electro

tehnica, realizăm astăzi, cu propriile 
forțe, instalații, agregate și aparatură 
pe care in urmă cu două decenii nici 
nu ne puteam gîndi că le-am putea 
face. Indiscutabil, numai promovind 
larg inițiativa creatoare in rindul 
eșaloanelor de cercetători și specia
liști, insistind cu mai multă fermitate 
în direcția penetrării continue a 
noului, a tehnologiilor avansate ne 
vom îndeplini una din sarcinile ma
jore trasate de partid, aceea de a 
contribui la accelerarea progresului 
tehnic in țara noastră, la ridicarea 
nivelului de complexitate al produ
selor românești la cote superioare 
celor existente astăzi in lume.

a fost desemnat Boiko Di- 
iar Hristo Hristov — mi- 
al relațiilor economice

externe 
mitrov, 
nistru 
externe.

Au fost înființate, totodată, o se
rie de noi ministere și instituții 
centrale pe lingă Consiliul de Mi
niștri.

cerilor externe și comerțului exte
rior au revenit lui Oskar Fischer 
și, respectiv, Gerhard Beii.

In declarația guvernamentală, a- 
doptată în unanimitate, se sublinia
ză că principala sarcină a noului 
cabinet este stabilizarea economiei, 
promovarea păcii și socialismului.

Avem un țel înalt — edificarea 
societății socialiste multilateral dez
voltate, trecerea la comunism. Urmă
rim un obiectiv strategic de însem
nătate excepțională — transformarea 
României, pină la sfirșitul acestui 
mileniu, intr-o țară cu inalt nivel de 
dezvoltare în toate domeniile. Ne 
conduce un partid comunist încercat 
și destoinic in care poporul are de
plină încredere. In fruntea destinelor 
noastre se află un eminent om po
litic și de stat — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Țara noastră 
poate inainta deci in siguranță, ca o 
corabie cu toate pînzele ridicate, spre 
o societate a echității și dreptății, a 
unei civilizații materiale și spirituale 
superioare, pe care o prefigurează 
Congresul al XlV-lea al comuniștilor 
români. Nu există forță să ne poată 
opri din drum !

Dr. ing. 
Cristtan-Tralan BÎRCA 
director adjunct științific 
al Institutului de Cercetări 
Științifică și Inginerie 
Tehnologică pentru 
Electrotehnică
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Nouă și elocventă mărturie a unanimei aprecieri față de prodigioasa operă 

teoretică și activitatea practică ale președintelui României socialiste

La Atena a apărut volumul

„NICOLAE CEAUSESCU - Pentru o Europă unită, 
a națiunilor independente si libere"

ATENA 18 (Agerpres). - Sentimentele de profundă admirație și înaltă 
prețuire față de personalitatea de excepție și activitatea remarcabilă pe 
plan internațional ale președintelui României, interesul față de ideile 
revoluționare, profund novatoare ale conducătorului partidului și statului 
nostru privind necesitatea unirii eforturilor popoarelor pentru promovarea 
păcii și securității internaționale, a colaborării și progresului în Europa 
și în lume, a independenței și suveranității tuturor statelor sînt ilustrate, 
din nou, prin editarea în limba greacă, la Atena, a volumului 

„Nicolae Ceaușescu - Pentru o Europă unită, a națiunilor independente 
și libere".

Apărută în condiții grafice deosebite la EDITURA „CORONAKIS PRESS", 
prestigioasă companie din capitala elenă, volumul reunește ample ex
trase din rapoarte, expuneri, cuvîntări, interviuri, din alte luări de po

ziție ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, oferind cititorului o imagine de 
ansamblu asupra concepției politice și filozofice a președintelui Româ
niei, a inițiativelor sale valoroase vizind soluționarea problemelor grave 
și complexe ale contemporaneității, în vederea instaurării unui climat de 
pace, încredere și cooperare în întreaga lume.

Structurat in cinci capitole, volumul prezintă, în ordine cronologică, 
poziția constantă a României, a președintelui Nicolae Ceaușescu privind 
afirmarea în relațiile dintre statele continentului a principiilor funda
mentale ale dreptului internațional, în scopul realizării unei unități noi 
între țările europene, bazată pe respectul independenței și suveranității, 
pe neamestecul în treburile interne, a unei Europe .unite, a națiunilor 
independente și libere.

INTERVIUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

acordat ziarului „Notion Sinmun" din R.P.D. Coreeană

în Pretat* lucrării, Haralambos 
Protopapas, președintele Partidu
lui Socialismului Democratic din 
Grecia — KODISO, subliniază câ 
„artizanul și promotorul acestui 
demers european este președintele 
Nicolae Ceaușescu, autorul unor 
concepte privind securitatea și co
operarea în Europa de o remarca
bilă clarviziune și putere de anti
cipație". Relevind, in context, rolul 
determinant al României, al pre
ședintelui ei, în pregătirea, iniție
rea și angajarea procesului C.S.C.E., 
evocînd momentul Helsinki al a- 
cestui proces și semnarea Actului 
final, autorul Prefeței remarcă : 
Realitățile demonstrează că, în pe
rioada care a trecut de atunci, 
procesul destinderii, făurit cu di
ficultăți și eforturi comune de că
tre toate statele participante la 
procesul C.S.C.E., a cunoscut o a- 
numită eroziune. Analizele politi
ce ale președintelui României au 
relevat tendințele de a se pune în 
practică, printr-o optică deformată, 
Actul final, nesocotindu-se pre
vederi de extremă importanță, cum 
sînt măsurile reale de dezarmare, 
și în primul rînd de dezarmare 
nucleară, ca și dezvoltarea liberă, 
nestingherită a relațiilor economi
ce și tehnico-științifice. în același 
timp, s-a vădit tentația unor țări 
participante de a exploata în sco
puri propagandistice anumite pre
vederi ale Actului final, îndeosebi 
pe cele privind problematica drep
turilor omului. S-a simțit și o re- 
vitalizare a politicii de bloc, a în
clinației spre o abordare „de la 
bloc la bloc" a problemelor europe
ne. Dar, fără îndoială, fenomenul cel 
mai grav l-a constituit accelerarea 
fără precedent a cursei înarmări
lor, acumularea de arme tot mai 
perfecționate — în Europa aflin- 
du-se cea mai mare concentrare de 
forțe armate și armamente cu
noscute în istorie. Evocînd in per
manență aceste realități — se arată 
în continuare — președintele 
Nicolae Ceaușescu vede in adopta
rea de măsuri care să ducă la di
minuarea și eliminarea pericolului 
nuclear problema fundamentală a 
Europei, ca, de altfel, a întregii o- 
meniri. Pentru președintele 
Nicolae Ceaușescu aceste probleme 
privesc în modul cel mai direct 
toate statele și popoarele europene. 
De aceea, ele nu trebuie să aștepte 
pasive rezultatele eventualelor în
țelegeri între marile puteri, ci tre
buie să-și asume, alături de aces
tea, răspunderea pentru edificarea 
unei securități autentice pe conti
nent, luind parte direct la tratati
vele referitoare la Europa, atît cu 
privire la armamentul nuclear, cit 
și la dezarmare și întărirea încre
derii. Semnatarul Prefeței relevă 
totodată : în concepția președinte
lui României, o latură de bază a 
securității in Europa o constituie 
dezvoltarea largă a colaborării eco
nomice, tehnico-științifice, ca un 
rezultat firesc al destinderii și creș
terii încrederii între state și, tot
odată, ca suport material al proce
sului de consolidare a securității. 
Prezenta selecție tematică din 
cuvintările și interviurile acordate 
de președintele României de-a lun
gul timpului atestă aceasta prin 
limbajul elocvent al documentelor.

Primul capitol, intitulat „Contri
buția Europei la dezvoltarea civili
zației mondiale, necesitatea unirii 
eforturilor creatoare ale popoarelor 
europene în promovarea păcii și 
securității internaționale, a pro
gresului și bunăstării in întreaga 
lume", analizează, prin prisma con
cepției președintelui României, con
dițiile istorice actuale de pe conti
nentul european, rolul și contribu
țiile de seamă ale popoarelor din 
această zonă la îmbogățirea patri
moniului culturii și civilizației uni
versale, relevind imperativul întă
ririi unității și cooperării țărilor 
europene, în vederea asigurării 
unui viitor pașnic pentru întreaga 
omenire.

Capitolul următor — „O concep
ție nouă, democratică asupra secu
rității și cooperării in Europa, me
nită să garanteze independența, li
niștea si progresul tuturor țărilor 
continentului" — pune în evidență 
cu pregnanță preocupările României 
pentru dezvoltarea largă a raportu
rilor cu toate statele europene, pen
tru edificarea păcii și securității în 
Europa.

Capitolul al treilea, intitulat „Ne
cesitatea unei abordări cuprinzătoa
re si unitare a securității si coope
rării in Europa", relevă componen
tele acestui concept, între care în
temeierea fermă a relațiilor dintre 
6tatele continentului pe principiile 
fundamentale ale dreptului interna
țional, întărirea încrederii, trecerea 
la dezarmare și depășirea divizării 
Europei în blocuri militare; extin
derea colaborării economice și teh
nico-științifice între toate statele 
de pe continent; dezvoltarea largă 
a conlucrării în domeniile culturii, 
informației, educației și drepturilor 
omului.

„Asigurarea unui cadru nou, de
mocratic, pentru continuarea efor
turilor consacrate edificării secu~ 
rității și cooperării in Europa" este 
titlul capitolului următor. Este pre
zentat pe larg conceptul României 
privind caracterul neîntrerupt al 
Conferinței general-europene pen
tru securitate și cooperare, respec

tarea principiului consensului șl 
prevenirea amestecului străin în 
treburile interne ale altor țări.

Sub titlul „O Europă unită, a sta
telor independente, a păcii, înțele
gerii și cooperării", în ultimul ca
pitol sint prezentate aprecierile și 
tezele președintelui României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pri
vind respectarea diversității orin- 
duirilor sociale, a dreptului fiecărui 
popor de a-și alege sistemul social- 
politic pe care îl dorește. Se relevă, 
de asemenea, necesitatea realizării 
unei noi unități între statele euro
pene — unitate bazată pe respectul 
independenței și suveranității, pe 
neamestecul în treburile interne, 
principii pe care România le pro
movează cu consecvență în relații
le internaționale.

Volumul „Nicolae Ceaușescu — 
Pentru o Europă unită, a națiunilor 
independente și libere" a fost lansat 
în cadrul unei manifestări desfășu
rate la Atena, in prezența a peste 
120 de personalități, între care re
prezentanți ai conducerii principa
lelor partide politice din Grecia, alți 
oameni politici, academicieni, re
prezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe.

Printre personalitățile care au 
luat parte la manifestare s-au nu
mărat : Andreas Zaimis, membru 
al Parlamentului și al Biroului Po
litic al Partidului Noua Democrație, 
reprezentant personal al președin
telui partidului, Constantin Mitsota- 
kis ; Haralambos Protopapas, pre
ședintele Partidului Socialismului 
Democratic — KODISO; Ermis Prio- 
volos, membru al Comitetului Cen
tral al PASOK; Takis Adamos, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului , Comunist din Grecia 
(K.K.E.): Vanghelis Rologhis. mem
bru al Comitetului Central al Parti
dului Stingii Elene ; Theodoros Ka- 
trivanos, membru al Biroului Exe
cutiv al E.D.A.; Giorgos Koumanda- 
kis, liderul Partidului Liberal-De
mocrat, și Nikitas Kriovolos, mem
bru al conducerii acestui partid; 
Emmanoil Kothris, fost membru al 
Parlamentului și ministru al comer
țului; Solon Kydonatis, președintele 
Academiei Elene; Vassilis Corona- 
kis, directorul Editurii „Coronakis 
Press"; Vlahos Dimitris, redactorul 
săptăminalului de limbă engleză 
„Greece Weekly".

Marcînd importantul eveniment 
editorial, președintele Partidului 
KODISO, Haralambos Protopapas, 
autor al prefeței, a adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu o 
scrisoare, in care se arată : „Ce
remonia prezentării volumului 
«Nicolae Ceausescu — Pentru o 
Europă unită, a națiunilor indepen
dente si libere-, pe care am avut 
onoarea să îl prefațez, îmi oferă fe
ricitul prilej de a-mi afirma ad
mirația și prețuirea față de neobosi
ta activitate pe tare o depuneți de 
aproape două decenii și jumătate, 
în calitate de conducător al Parti
dului Comunist Român și al Repu

blicii Socialiste România, pentru a- 
firmarea idealurilor de pace, inde
pendență și egalitate ale tuturor 
popoarelor lumii.

Doresc să subliniez că în 
Grecia sînteți cunoscut ca o 
personalitate politică de mare 
prestigiu internațional, profund 
atașată cauzei păcii, independenței 
și suveranității popoarelor, efortu
rile dumneavoastră deosebite în 
sprijinul luptei pentru edificarea 
unor raporturi democratice intre 
toate statele lumii fiind unanim a- 
preciate.

Permiteți-mi ca, o dată cu înalta 
apreciere față de activitatea dum
neavoastră la conducerea partidu
lui și statului român, să-mi exprim 
convingerea că apropiatul forum al 
comuniștilor din România, cel 
de-al XIV-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român, va reprezenta 
un nou și remarcabil moment de 
referință nu numai pentru țara 
dumneavoastră, ci și pe plan in
ternațional. îmi este deosebit de 
plăcut, domnule președinte, să fo
losesc acest prilej pentru a vă a- 
dresa cele mai sincere urări de să
nătate și viață îndelungată, spre 
binele întregului popor român și, 
totodată, al cauzei păcii, prieteniei 
și colaborării între popoare", se 
spune in încheierea scrisorii.

De asemenea, intr-un mesaj adre
sat tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de Vassilis Coronakis, directorul 
Editurii „Coronakis Press", se ara
tă : „Am deosebita plăcere să vă 
prezint volumul -Nicolae Ceaușescu 
— Pentru o Europă unită, a națiu
nilor independente șl libere», pe 
care l-am publicat recent în limba 
greacă. Această carte deosebită va 
fi extrem de utilă cercetătorilor din 
domeniul politic și sociologic, cît și 
tuturor acelora care studiază 
profund problemele contemporane 
de interes internațional, cum sînt 
pacea și independența".

Cu prilejul ceremoniei lansării 
au luat cuvintul, subliniind semni
ficația și importanta publicării nou
lui volum în limba greacă, Haralam
bos Protopapas, liderul KODISO ; 
Andreas Zaimis, reprezentantul 
Partidului . Noua Democrație : 
Ermis Priovolos,- reprezentantul 
PASOK, Takis Adamos, re
prezentantul Partidului Comunist 
din Grecia : Vanghelis Rolo
ghis, reprezentantul Stingii Elene ; 
Theodoros Katrivanos, reprezen
tantul E.D. A.; Nikitas Kriovolos, re
prezentantul Partidului Liberal-De
mocrat ; Emmanoil Kothris, scriitor, 
fost deputat; Solon Kydonatis, pre
ședintele Academiei, și Nicolae Eco- 
bescu, ambasadorul României.

Haralambos Protopapas, președin
tele KODISO, luînd cuvîntul, a 
subliniat încă o dată onoarea ce i-a 
revenit de a prefața acest volum.

în cuvîntul său, reprezentantul 
personal al președintelui Partidu
lui Noua Democrație, Andreas Zai
mis, a subliniat că, începînd din 
1965, președintele Nicolae Ceaușescu 
a mobilizat efortul românesc, adu-

cîndu-și o contribuție remarcabilă 
la pregătirea și convocarea Confe
rinței general-europene, precum și 
la cristalizarea noului sistem de 
principii care trebuie să guverneze 
relațiile dintre state, cuprinse și în 
Actul final de la Helsinki.

La rindul său, Ermis Priovolos, 
reprezentantul PASOK, a sub- 
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Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, volum care se 
constituie într-o contribuție remar
cabilă la lupta pentru consolidarea 
și asigurarea păcii pe planeta 
noastră.

Totodată, vorbitorul a reliefat 
contribuția deosebită a președinte
lui Nicolae Ceaușescu la în
tărirea colaborării dintre statele 
balcanice pe baza principiilor de
plinei egalități în drepturi, a bunei 
vecinătăți și transformarea Balca
nilor într-o regiune a păcii, înțele
gerii reciproce, fără arme nucleare.

Reprezentantul Partidului Comu
nist din Grecia, Takis Adamos, 
membru al Comitetului Central al 
partidului, președintele Asociației 
scriitorilor eleni, a adresat un salut 
al Partidului Comunist din Grecia 
și a subliniat că editarea în 
limba greacă a unei noi cărți din 
opera politică a președintelui 
Republicii Socialiste' România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, con
stituie încă o contribuție valoroasă 
la lupta pentru consolidarea și a- 
sigurarea păcii pe planeta noastră.

Astăzi, politica coexistenței paș
nice constituie o necesitate vitală, 
iar această . necesitate a ''fost 
arătată de președintele 
Nicolae Ceaușescu la semnarea 
Actului final de la Helsinki, sub
liniind că scopul eforturilor noas
tre este crearea unei Europe unite, 
bazată pe națiuni independente, 
pe o colaborare pașnică și egală 
între toate statele, indiferent de 
sistemul social și de mărimea lor.

în încheiere, el a relevat că o- 
biectivele politicii externe româ
nești sint formulate foarte clar și 
concis de președintele 
Nicolae Ceaușescu în acest volum 
atît de documentat, conținînd pro
puneri și poziții realisțe.

Vanghelis Rologhis, reprezentan
tul Stingii Elene, a evidențiat 
faptul că vocea președintelui 
Nicolae Ceaușescu a fost 
încă cu mulți ani în urm^, 
apel la necesitatea unirii 
popoarelor în lupta pentru 
dezarmare.

„Ne bucurăm în mod deosebit 
pentru publicarea unei lucrări pri
vind concepția președintelui Româ
niei. Salutăm contribuția sa în pro
blema dialogului, atît de necesar 
epocii noastre, în rezolvarea tuturor 
problemelor majore ale contem
poraneității", a spus Vanghelis Ro
loghis.

în cuvîntul său, Theodoros Katri
vanos, membru al Biroului Execu
tiv al Partidului E.D.A., a apreciat 
noua lucrare drept o contribuție 
remarcabilă la întărirea securității 
și colaborării în Europa și a prie
teniei tradiționale greco-române.

„Președintele Nicolae Ceaușescu 
— a subliniat el — este un pre
mergător și a prevăzut multe 
evenimente care au loc în lumea 
de azi. Cu greu ar putea fi cineva 
în dezacord cu președintele 
Nicolae Ceaușescu".

în mesajul președintelui Partidu
lui Liberal-Democrat, Iorgos Cu- 
mandakls, prezentat de Nikitas 
Kriovolos, se exprimă, de ase
menea, satisfacția pentru posibili
tatea oferită cititorului grec de a 
cunoaște mai detaliat politica 
profund democratică și constructivă 
a președintelui României socialiste, 
Nicolae Ceaușescu, încrederea că ‘ 
mesajul șefului statului român va fi 
urmat de toate popoarele, de toate 
forțele progresiste din lume.

Președintele prestigioasei Acade
mii elene, Solon Kydonatis, a 
salutat apariția noului volum ce 
cuprinde extrase din opera pre
ședintelui român, exprimîndu-și 
admirația „față de politica Româ
niei, pentru realizările ei și 
politica justă a președintelui 
Nicolae Ceaușescu".

Fostul deputat în parlamentul 
elen și fost ministru Emmanoil 
Kothris a Stibliniat justețea po
liticii României, a acțiunilor și 
inițiativelor promovate personal de 
președintele Nicolae ~ 
personalitate marcantă 
politice internaționale.

Publicarea Ia Atena a 
„Nicolae Ceaușescu — 
Europă unită, a națiunilor inde
pendente și libere", alături de alte 
lucrăi-i consacrate in numeroase 
țări ale lumii gîndiril și personali
tății proeminente ale președintelui 
României', constituie o dovadă grăi
toare a interesului deosebit ma
nifestat în Grecia față de politica 
externă românească, elaborată și 
promovată cu consecvență și clar
viziune — în toate componen
tele sale — de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in scopul edifi
cării unui climat trainic de destin
dere, securitate, pace și cooperare, 
al realizării unei Europe a națiuni
lor libere, independente și su
verane.

Ceaușescu, 
a vieții

volumului 
Pentru o
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teritoriul patriei noastre a industriei 
și celorlalte activități economico- 
sociale, avînd drept scop ridicarea 
nivelului general de dezvoltare a 
tuturor județelor și zonelor țării, 
realizării unei adevărate egalități în 
drepturi pentru toți cetățenii Româ
niei. în același timp, am asigurat 
creșterea continuă a nivelului de trai, 
material și spiritual al poporului. 
Fondul de retribuire a crescut, în 
această perioadă, de peste 33 de ori, 
iar retribuția medie netă a perso
nalului muncitor de circa 10 ori. Am 
realizat un vast program de construc
ții de locuințe și de alte așezăminte 
social-culturale, pentru învățămînt, 
sănătate, pentru activitatea culturală. 
Am creat condiții ca să asigurăm 
pentru oamenii muncii locuințe cît 
mai bune. Practic, la sfîrșitul acestui 
cincinal, deci în 1990, circa 82 la sută 
din populația orașelor va locui în 
case noi, iar în București circa 90 la 
sută. în același timp, ne-am ocupat 
și de dezvoltarea și îmbunătățirea 
condițiilor de locuit și a altor ce
rințe sociale în satele și comunele 
din întreaga țară.

Iată de ce putem spune că, în- 
tr-adevăr, socialismul a asigurat ri
dicarea generală a nivelului de dez
voltare economică și socială, a nive
lului de viață, materială și spirituală, 
al poporului — țelul suprem al poli
ticii partidului, esența societății so
cialiste multilateral dezvoltate pe 
care o realizăm în România.

Documentele pentru Congresul al 
XIV-lea au fost larg dezbătute în 
întregul partid și cu întregul popor 
și se poate spune că întregul partid 
și întregul popor au adoptat în una
nimitate aceste documente — atit în 
ceea ce privește caracterizarea sta
diului actual al dezvoltării societății 
românești^ a victoriei socialismului 
în România, cît și obiectivele de dez
voltare viitoare, in cincinalul al 9-lea 
și în perspectivă, pînă în anii 
2000—2010.

Avem în vedere să continuăm în 
mod ferm înfăptuirea Programului 
partidului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și de 
creare a condițiilor ca la sfîrșitul 
anului 2000 — începutul celui de-al 
treilea mileniu — să putem trece la 
realizarea in viață a principiilor de 
viață și de muncă comuniste.

în cincinalul următor, producția 
industrială urmează să crească cu 
circa 35 la sută și, practic, la înce
putul mileniului al treilea să se du
bleze față de 1990. Vom acorda însă 
o atenție deosebită dezvoltării inten
sive a industriei, modernizării și or
ganizării pe baza celor mai noi cu
ceriri ale științei a întregii activități. 
Avem în vedere să ridicăm nivelul 
calitativ și tehnic în așa fel îneît 
produsele românești să fie compe
titive și comparative cu cele mai 
bune produse similare pe plan mon
dial, iar în unele domenii să ne 
aflăm pe primele locuri.

Vom acorda, în continuare, o aten
ție deosebită agriculturii. Noi pornim 
de la faptul că agricultura repre
zintă o ramură de bază, fundamen
tală a economiei românești și că 
dezvoltarea ei este hotărîtoare pentru 
înfăptuirea cu succes a socialismului 
și a societății comuniste. în acest an 
am obținut producția cea mai mare, 
de peste 60 milioane tone de cereale, 
depășind, de fapt, prevederile din 
Programul-Directivă pentru anul 
2000. De aceea, ne propunem să asi
gurăm dezvoltarea în continuare a 
agriculturii, în toate ramurile, să 
realizăm o agricultură modernă, de 
înalt randament, care să asigure cele 
mai bune condiții de aprovizionare 
a întregului popor și de satisfacere 
a altor necesități ale economiei 
naționale.

în mod corespunzător, ne propu
nem să dezvoltăm transporturile și 
toate celelalte sectoare de activitate, 
pentru asigurarea unei dezvoltări 
echilibrate, armonioase a întregii 
țări.

Repet, vom pune și în perioada 
care urmează un accent deosebit pe 
dezvoltarea științei, învățămîntului, 
a ridicării nivelului general de cu
noștințe al poporului, considerînd că 
aceasta constituie o necesitate o- 
biectivă pentru făurirea cu succes 
a socialismului și vom acționa și în 
continuare ca tot ceea ce realizăm 
să asigure dezvoltarea generală a tă
rii, ridicarea continuă a nivelului de 
trai al poporului.

Pînă acum, după Congresul al 
IX-lea, am alocat din venitul națio
nal, anual, 30—33 la sută pentru fon
dul de dezvoltare și acumulare. în 
perioada următoare, începind cu cin
cinalul al 9-lea, ne propunem să alo
căm 28—30 la sută pentru fondul de 
dezvoltare, considerînd că aceasta 
va asigura mijloacele necesare pen
tru continuarea procesului de dezvol
tare generală a țării, de construcție 
cu succes a socialismului. în același 
timp, vom aloca 70—72 la sută pen
tru fondul de consum, ceea ce va 
asigura ridicarea generală a întregu
lui nivel de trai, material și spiritual 
și ne va permite ca, încă în 1995, 
să rezolvăm problema locuințelor in 
orașe și să acordăm o atenție și mai 
mare dezvoltării comunelor, apropie
rii condițiilor de viață dintre sate și 
orașe — una din condițiile legice 
ale făuririi societății socialiste și co
muniste.

Punînd, desigur, pe primul plan 
eforturile poporului nostru în con
strucția socialistă, vom dezvolta larg 
relațiile de colaborare economică, 
tehnico-științifică cu alte state — 
practic, cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orinduire socială. Vom 
dezvolta mai larg colaborarea cu ță
rile socialiste, considerînd că aceasta 
este în interesul fiecărei țări socialis
te, al socialismului în general.

ÎNTREBARE: Tovarășe
secretar general, în prezent, mai 
mult ca oricind, recurgînd cu 
înverșunare la manevre antico
muniste si antisocialiste, impe
rialiștii si forțele reacționare sa
telite folosesc toate mijloacele și 
metodele pentru a destabiliza 
din punct de vedere politico-eco
nomic și țdeologico-cultural țări
le socialiste. Care este opinia 
dumneavoastră privind apărarea 
socialismului, consolidarea su

periorității si vitalității acestuia 
in etapa actuală ?

RĂSPUNS : Partidul Comunist 
Român și România socialistă consi
deră că situația internațională con
tinuă să fie deosebit de gravă și 
complexă. Este adevărat, s-au rea
lizat anumiți pași pe calea tratati
velor in soluționarea unor proble
me, inclusiy în direcția politicii de 
dezarmare, dar, practic, acestea nu 
au schimbat în mod fundamental si
tuația internațională. De fapt, se 
continuă cursa înarmărilor, continuă 
experiențele și producerea de noi 
arme nucleare, țările din N.A.T.O. 
au hotărit să modernizeze o serie în
treagă de arme nucleare și au rea
firmat cu putere doctrina așa-ziseî 
„descurajări nucleare", care, de fapt, 
reprezintă doctrina agresivă, de for
ță și dictat.

în aceste împrejurări, noi conside
răm că este necesar să facem totul 
pentru a se pune capăt înarmărilor, 
pentru trecerea la lichidarea arme
lor nucleare șl, în acest scop, să se 
înceteze imediat experiențele nuclea
re, să se înceteze producerea și mo
dernizarea armelor nucleare. Sîntem 
pentru o reducere radicală a arma
mentelor convenționale și, de altfel, 
România participă la tratativele care 
se desfășoară la Viena între țările 
din Tratatul de la Varșovia și din 
N.A.T.O.

După părerea noastră, toate po
poarele sînt direct interesate și tre
buie să acționeze cu mai multă ho- 
tărîre în a impune dezarmarea, în a 
asigura pacea în întreaga lume.

în același timp, ne pronunțăm 
pentru soluționarea pe calea trata
tivelor a tuturor problemelor liti
gioase, pentru a se înceta orice a- 
mestec din partea țărilor imperia
liste și a oricărui stat în treburile 
interne din diferite țări, de a se 
respecta neabătut dreptul fiecărui 
popor de a-și alege calea dezvoltă
rii — așa cum o dorește, fără nici 
un amestec din afară.

Acordăm, de asemenea, o mare a- 
tenție problemelor subdezvoltării, 
noii ordini economice internaționale, 
lichidării decalajului dintre bogați 
și săraci, care, în acest deceniu, au 
continuat să se accentueze și, așa 
cum arată datele organismelor eco
nomice internaționale, de fapt țările 
sărace subvenționează anual cu zeci 
de miliarde de dolari țările dezvol
tate. Considerăm că este timpul să 
se pună capăt acestei situații și să 
se asigure posibilitatea unei dezvol
tări mai puternice a țărilor în curs 
de dezvoltare, a dezvoltării în gene
ral a întregii economii mondiale.

în contextul acestei situații inter
naționale complexe și grave trebuie 
înțeleasă și intensificarea activități
lor antisocialiste și anticomuniste ale 
forțelor imperialiste reacționare, de 
amestec brutal în treburile altor sta
te, inclusiv acțiunile de destabilizare, 
din punct de vedere economic și po
litico-ideologic în țările socialiste, 
sprijinirea — sub diferite forme și 
prin tot felul de mijloace, inclusiv 
prin agenturile de spionaj și de di
versiune — a destabilizării țărilor 
socialiste, urmărindu-se trecerea lor, 
dacă ar fi posibil, din nou pe calea 
capitalistă. Este evident că aceste 
cercuri folosesc unele greutăți apă
rute în țările socialiste pentru a-și 
intensifica această activitate, încer- 
cînd să acrediteze ideea că socia
lismul s-a dovedit incapabil să so
luționeze problemele și că, de fapt 
— cum afirmă unele din aceste 
cercuri — el ar trebui să fie Înlocuit, 
revenindu-se la calea capitalistă.

Partidul nostru și România socia
listă apreciază că țările socialiste au 
obținut rezultate importante, că so
cialismul și-a dovedit forța și capa
citatea de a organiza, pe baze noi, 
întreaga dezvoltare a societății. Con
siderăm că este necesar să punem 
cu putere în evidență această reali
tate și să respingem cu toată fermi
tatea și hotărîrea orice încercări ale 
cercurilor imperialiste, ale forțelor 
reacționare, sub orice formă s-ar 
manifesta ele.

Noi considerăm că apărarea socia
lismului constituie una din obligațiile 
fiecărui partid, a fiecărui popor, a 
socialismului în general. Este nece
sar, fără îndoială, să se perfecțione
ze și să se îmbunătățească activita
tea de construcție socialistă, să Se 
acționeze in direcția lichidării unor 
stări de lucruri negative și a unor 
greșeli — acolo unde au avut loc —, 
dar aceasta trebuie realizată nu 
prin orientarea spre forme capita
liste, ci pornind de la principiile so
cialismului științific, de la necesita
tea perfecționării și dezvoltării so
cietății socialiste.

Aceasta presupune, fără nici o în
doială, și perfecționarea formelor de 
organizare și conducere pe baze de
mocratice, socialiste a economiei și 
celorlalte sectoare, a aplicării princi
piilor autoconducerii, autogestiunii, a 
creșterii rentabilității și eficienței e- 
conomice — dar trebuie să se aibă 
permanent in vedere că, sub nici o 
formă, nu trebuie deschisă calea 
spre proprietatea capitalistă, care nu 
poate decit să slăbească pozițiile so
cialismului, să aducă mari daune ță
rilor și popoarelor respective și so
cialismului în general.

Trebuie, fără nici o Îndoială, să 
perfecționăm formele sociale, asi- 
gurind condiții tot mai bune de via
ță și cît mai apropiate pentru toți 
cetățenii patriei, dar sub nici o for
mă nu se pot admite exploatarea 
și asuprirea, nu se poate admite ca 
cineva, în societatea socialistă, să 
realizeze venituri fără muncă, prin 
exploatarea muncii altora.

în ceea ce ne privește. Partidul 
Comunist Român a acționat — după 
cum am menționat, după Congresul 
al IX-lea — pe calea perfecționării 
întregii activități de conducere și de 
asigurare a dezvoltării puternice a 
proprietății socialiste. Ne propunem 
să mergem ferm, și în viitor — așa 
cum se subliniază, de altfel, in docu
mentele pentru Congresul al XIV-lea 
al partidului — pe calea întăririi și 
dezvoltării proprietății întregului 
popor și cooperatiste, a cadrului de
mocratic de conducere a societății, 
pornind de la principiul construirii 
socialismului cu poporul și pentru 
popor, să facem astfel ca socialismul 
să demonstreze, și în continuare, că 
nu există altă cale pentru a asigura 
libertatea, bunăstarea poporului decit 
calea socialismului, că, mai devre
me sau mai tirziu, socialismul va fi 

singura alternativă pentru o Iunie 
mai dreaptă- și mai bună !

ÎNTREBARE : Stimate tova
rășe secretar general, partidul 
Si guvernul român, dumnea
voastră personal v-ați exprimat 
sprijinul activ si solidaritatea 
cu cauza poporului coreean 
pentru reunificarea patriei. Po
porul nostru este puternic încu
rajat si satisfăcut de aceasta. 
In prezent, autoritățile din Co
reea de Sud se dedau la tot 
felul de manevre pentru a crea 
o atmosferă internațională de 
propagare a doctrinei „aderării 
separate la O.N.U.", sub insti- 
gația străină. Care este opinia 
dumneavoastră in legătură cu 
rolul pe care îl poate juca 
România în dejucarea și anihi
larea uneltirilor scizioniștilor 
interni si externi pentru crearea 
a „două Coree", precum și in 
crearea condițiilor internațio
nale favorabile reunificării Co
reei ?

RĂSPUNS : Partidul Comunist 
Român și România socialistă dau o 
înaltă apreciere noliticii Partidului 
Muncii din Coreea și a Republicii 
Populare Democrate Coreene in ve
derea reunificării pașnice a poporu
lui coreean. Considerăm că iniția
tivele repetate ale Republicii Popu
lare Democrate Coreene, ale tova
rășului Kim Ir Sen personal au 
avut și au o mare însemnătate pen
tru realizarea acestui obiectiv vital 
pentru poporul coreean, dar și o 
mare însemnătate internațională, 
pentru că aceasta reflectă poziția 
consecventă a comuniștilor coreeni 
în apărarea intereselor întregii na
țiuni de reunificare, chiar în condi
țiile păstrării orinduirilor sociale di
ferite.

De aceea, noi am sprijinit și vom 
sprijini cu toate forțele această poli
tică a Partidului Muncii din Coreea 
și a Republicii Populare Democrate 
Coreene, avînd convingerea că aceas
ta va răspunde în bune condiții inte
reselor poporului coreean și va duce
— mai devreme sau mai tîrziu — la 
realizarea unității.

_ în acest spirit, România va sprijini 
și in viitor, in orice împrejurări, po
ziția fermă a Republicii Populare De
mocrate Coreene privind reunificarea. 
inclusiv în problema reprezentării la 
Organizația Națiunilor Unite. Consi
derăm ca o obligație a solidarității 
noastre de a înțelege și a acționa in 
spiritul intereselor poporului coreean. 
Considerăm că dumneavoastră înțe
legeți cel mai bine aceste probleme 
și vom sprijini acțiunile poporului 
Republicii Populare Democrate Co
reene. Fără îndoială că este necesar
— și, în ceea ce ne privește, vom face 
totul în acest scop — de a nu între
prinde nimic care șă fie în contra
dicție cu politica generală a partidu
lui și poporului prieten din Repu
blica Populară Democrată Coreeană. 
Vom sprijini toate acțiunile partidu
lui și poporului dumneavoastră, avînd 
ferma convingere că' aceasta răspun
de și intereselor poporului coreean, 
și intereselor păcii în Pacific, dar și 
în întreaga lume.

ÎNTREBARE: Tovarășe
secretar general, astăzi relațiile 
de prietenie și colaborare sta
tornicite între partidele, țările si 
popoarele noastre, Coreea și 
România, se dezvoltă bine pe 
baza principiilor socialiste. Care 
sint perspectivele în acest do
meniu 1

RĂSPUNS : Aș dori să menționai 
cu multă satisfacție că relațiile din
tre partidele, țările și popoarele 
noastre sint bune — aș putea 
spune, chiar foarte bune. Un rol 
însemnat a avut, în direcția aceas
ta, faptul că în problemele fun
damentale ale construcției socialiste, 
ale diferitelor probleme complexe in
ternaționale, partidele noastre au 
avut și au poziții identice sau foarte 
apropiate. în acest cadru aș dori să 
subliniez importanța întilnirilor și 
convorbirilor dintre secretarii gene
rali ai partidelor noastre, dintre con
ducerile noastre de partid, vizitele 
și întîlnirile la diferite niveluri, care 
sînt de natură să dezvolte și să în
tărească prietenia și colaborarea.

Pornind de la nivelul actual al 
colaborării în toate domeniile, parti
dul nostru și România socialistă 
consideră că avem minunate per
spective pentru extinderea colabo
rării economice, tehnico-științifice și 
culturale, pentru întărirea conlucră
rii dintre partidele și țările noastre 
în problemele complexe ale vieții in
ternaționale !

Trebuie să pornim întotdeauna de 
la necesitatea ca raporturile noastre 
de colaborare — in toate domeniile
— să servească dezvoltării puternice 
a țărilor noastre, pe baze socialiste, 
aceasta corespunzind intereselor nu 
numai ale țărilor noastre, dar și cau
zei generale a socialismului. Cu atît 
mai mult considerăm că — în actua
lele împrejurări — trebuie să dez
voltăm schimbul de experiență, de 
păreri, în problemele construcției so
cialiste, corespunzător realităților din 
fiecare țară, să întărim colaborarea 
pe problemele internaționale, avînd 
în vedere întărirea solidarității în
tre țările socialiste, între partidele 
comuniste și muncitorești și forțele 
antiimperialiste, pentru a ne aduce o 
contribuție mai activă la soluționarea 
problemelor complexe și foarte gra
ve din viața internațională. Fără în
doială că va trebui să luăm parte 
mult mai activ la soluționarea pro
blemelor internaționale, inclusiv la 
lupta pentru dezarmare, pentru o 
pace trainică în lume.

Aș dori să exprim convingerea că 
partidele și popoarele noastre vor 
extinde tot mai larg această cola
borare, în interesul socialismului din 
țările noastre, al socialismului și pă
cii în general!

Cu aceasta, aș dori să adresez po
porului prieten din Republica Popu
lară Democrată Coreeană cele mai 
bune urări de progres, de bunăstare, 
de succes în întreaga activitate de 
făurire a socialismului, de reunifi
care pașnică, să urez o bună colabo
rare între partidele și popoarele 
noastre !
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