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Pe drumul luminos deschis de marele forum comunist
în Istoria dezvoltării economice nu se cunoaște exemplu de țară care să fi trecut în rîndul celor dezvoltate fără angajarea unui amplu și * ' ’ vestiții. testă că, în toate constituit epocile de mare nomică s-au grefat pe un intens proces deAceastă realitate s-a ilustrat cu deosebită forță și în cazul țării noastre, cu deosebire după Congresul al IX-lea al partidului, cînd opțiunea pentru un intens efort de acumulare a fost situată la rangul de opțiune politică fundamentală.O opțiune• de fond și de durată, pe care magistralul. Raport prezentat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. la înalta tribună a recentului forum al comuniștilor români, a e- vidențiat-o cu deosebită forță de argumentare, raport se subliniază cu pregnanță faptul că „înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială impune ca necesitate obiectivă alocarea și in viitor a 28—30 la sută din venitul național pentru fondul de acumulare și dezvoltare. Pe această bază, in următorul deceniu se vor realiza investiții de 3 200—3 500 miliarde lei, din care 1 600—1 700 miliarde cincinalul al 9-Iea“.Rata înaltă de acumulare și continuă să fie un efort stanțial pentru societatea noastră socialistă. A fost și continuă să fie insă un efort absolut necesar, fără de care nu ar fi fost posibile realizarea marilor construcții industriale, agricole, sociale, schimbarea radicală, din temelii, a înfățișării întregii țări, ridicarea continuă a nivelului material și spiritual al poporului ; fără marele efort de acumulare, efort de durată pe care l-a făcut poporul român, nu ar fi fost obținute niciodată rezultatele spectaculoase cu care azi, pe bună dreptate, se mîndrește întregul popor. Are motive poporul român să fie mîndru pentru faptul că la sfințitul celui de-al 8-lea cincinal obiec-

i îndelungat efort de in- Experiența umanității a- in toate împrejurările și timpurile, acumularea a izvorul prosperității, că de mare înflorire eco- s-au grefat întotdeauna acumulare.

tul proprietății socialiste, exprimat prin mărimea. avuției naționale acumulate, se va ridica la circa 5 670 miliarde lei, ceea ce înseamnă o creștere de 22,5 ori față de 1945. Comparativ cu același an al începutului de istorie nouă românească, fondurile fixe, principalul element component al avuției naționale și deci al proprietății socialiste, au sporit tot de 22,5 ori, din care de 19 ori după 1965, ajungînd în anul 1990 la 3 750 de miliarde lei, din care aproximativ 90 la sută au fost date în funcțiune în ultimii 24 de ani. „Dacă am fi neglijat acu-

movat, după Congresul al o politică consecventă de lare înaltă, pe baza căreia gurat creșterea susținută a lui național pe locuitor, zarea rațională a forțelor ducție pe teritoriu, ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al întregii națiuni, confir- mîndu-se astfel întru totul, și în cazul României, aprecierea lui Fr. Engels că acumularea reprezintă „funcția progresistă cea mai importantă a societății".Se cuvine subliniat faptul că pentru țara noastră acest proces cu

IX-lea, acumu- s-a asi- venitu- reparti- de pro-

POLITICA DE ACUMULARE
o politică științific fundamentată,

consecvent realizată
în acest sens, în

lei ina fost sub-

mularea și fondul de dezvoltare — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea rostită la adunarea solemnă consacrată aniversării a 45 de ani de la victoria , revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă — România ar fi rămas în continuare o țară slab dezvoltată, și acum, in loc să vorbim de mărețe realizări, am discuta cum să depășim greutățile".Reluînd pe larg această idee in Raportul prezentat la Congresul al XIV-lea al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu preciza că, dacă am fi continuat ritmul acumulării practicat înainte de 1965, care în anii din acea perioadă a coborît chiar și pină la 17 la sută, am fi obținut o dublare sau cel mult o creștere de 1,5 ori față de 1965 — ceea ce ar fi determinat ca România să rămînă, practic, și astăzi o țară slab dezvoltată.Respingînd cu hotărîre concepția după care România trebuie să rămînă o țară eminamente agrară, ca și concepția reacționară care afirma că poporul român nu este în stare să realizeze o industrie modernă, dezvoltată, partidul nostru a

caracter de necesitate obiectivă a f rin at. nepă- ca și jefui- țară.
fost multă vreme puternic L-a zădărnicit condamnabila sare a claselor exploatatoare, rapacitatea multor rînduri de tori care s-au abătut peste „A trebuit să plătim zeci și zeci de miliarde de Iei aur tribut — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în raport —, iar după formarea statului național român, in 1859, aproape o sută de ani cele mai importante bogății ale României s-au aflat in mina capitalului și străine, mul și acestea gățiilor porului miliarde dolari care au ajuns in rile capitaliste dezvoltate". Așa explică, printre altele, enorma distanță care a despărțit România la ceasul victoriei revoluției socialiste de statele avansate ale Europei, ale lumii. Deci, din start am pornit cu un imens handicap. Pentru înlăturarea lui nu era decît o singură soluție viabilă — desfășurarea unui intens efort de acumulare, politică pentru care partidul nostru a optat

ferm după Congresul al IX-lea al partidului. Politică pe care poporul nostru este ferm hotărît să o urmeze neabătut și în anii viitori. Rațiunea efortului trebuie văzută în însăși evoluția revoluției științifico-tehnice contemporane. Ea creează șansa reală a comprimării etapelor de dezvoltare, a parcurgerii acestora în răstimpuri cît mai scurte. Neglijarea sau subaprecierea necesității acestui eforii ar determina riscul adîncirii decalajelor dintre statele avansate și cele rămase în urmă datorită, tocmai, nealocării resurselor necesare promovării, la timp, a noilor cuceriri ale științei și tehnicii. Economia noastră națională se află, prin urmare, angajată într-o competiție aspră, al cărei ritm febril solicită tuturor statelor eforturi financiare mari. Este lesne de înțeles că pentru țara noastră, care are încă de recuperat a- numite decalaje față de țările a- vansate, acest efort trebuie să fie și azi deosebit de consistent. Locul de frunte pe care îl binemerită harnicul și talentatul popor român rindul popoarelor lumii impune se acumuleze nu oricum, ci la nivel efectiv înalt, obligatoriu perior ritmului în care se înscriu țările avansate ale lumii.Desigur, repartizînd o parte importantă din venitul național pentru acumulare, această opțiune impune, în planul prezentului, o succesiune de mari eforturi, o serie de renunțări, dar altă soluție nu . există. In timp însă, cum a dovedit în mod exemplar experiența ultimului sfert de veac care a trecut de la Congresul al BX-lea, acest efort a dat roade extrem de bogate; Ia fel ca și pină acum, el va da din ce în ce mai multe roade bogate in viitor. Aceasta este dialectica acumulării. Tocmai de aceea este o mare cinste pentru noi, românii, că tot ceea ce am realizat — și am realizat enorm de mult într-o foarte scurtă perioadă de timp — este rodul muncii noastre și nimeni nu poate spune că ne-am ridicat bună-

în să un su- azi

CONSTANȚA : Succese 
ale minerilorColectivul de oameni ai muncii de la întreprinderea Minieră „Dobro- gea“ Constanța înscrie în cronica faptelor de muncă noi și semnificative rezultate. Au fost deschise noi fronturi de lucru și s-au inițiat numeroase și eficiente acțiuni de modernizare care vor conduce la creșterea mai accentuată a productivității muncii. în cariere s-au făcut noi dotări, s-au montat instalații de mare capacitate, âu fost îmbunătățite tehnologiile. S-a îmbunătățit transportul, asigurîndu-se livrarea operativă a produselor către beneficiari. Ca rezultat al acestor măsuri și inițiative, întreprinderea Minieră „Dobrogea" din Constanța și-a realizat sarcinile de producție pe primii 4 ani din actualul cincinal, precum și pe anul 1989. Pină la sfîrși- tul anului, minerii constănțeni vor produce suplimentar 545 000 tone calcar pentru industriile siderurgică și chimică, 10 400 tone bentonită activă, 34 000 tone dolomită preparată, 8 000 tone cuarțită preparată, 200 tone minereu de fier, 21 tone metale neferoase în concentrate. 

(Lucian Cristea).

MEHEDINȚI : Cărbune 
peste prevederiPuternic mobilizați de obiectivele stabilite de Congresul al XIV- lea al partidului și hotăriți să obțină, peste prevederile de plan pe acest an, însemnate sporuri de producție, minerii de la Zegujani înregistrează zi de zi ritmuri tot mai înalte de extracție. Prin întărirea ordinii și disciplinei, realizarea unui randament ridicat pe fiecare schimb și aplicarea unor tehnologii moderne de inaltă productivitate, acest destoinic colectiv realizează, peste sarcina zilnică, în medie, pină la 250 tone cărbune. Pină la această dată, producția suplimentară de cărbune obținută peste prevederi depășește 70 000 tone. (Virgiliu Tătaru).

UNIREA CEA MARE
biruință a dreptății istorice, act energic

de voință al întregii națiuniCu 71 de ani în urmă, în marea carte a existenței poporului nostru s-a gravat adînc și nepieritor un eveniment prin care a triumfat din nou dreptatea istoriei, dovedin- du-se încă o dată că în calea voinței nestrămutate a națiunilor de a trăi libere, în deplină unitate, nici un obstacol, nici o piedică nu sint de netrecut, de neinfrînt. A- tunci, la 1 Decembrie 1918, prin hotărîrea unanimă a Marii Adunări Naționale de la Alba lulia, s-a rostit istoria însăși, incununind prin- tr-o măreață biruință lupta necurmată a neamului românesc pentru existență de-sine-stătătoare in spațiul geografic ce-i era vatră de formare și de viață multimilenară. Pe harta Europei și a lumii a apărut un nou stat național unitar și independent, înfăptuindu-se astfel o legitate a istoriei : aceea ca între fiii unuia și aceluiași popor să nu mai existe hotare despărțitoare de frați, hotare croite și menținute cu forța prin politica agresivă, de dictat' a unor mari imperii hrăpărețe. Așa cum sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, „crearea statului național unitar a constituit o strălucită victorie istorică a luptei eroice, îndelungate a maselor populare pentru făurirea națiunii române, a marcat împlinirea visului secular al tuturor românilor de a trăi uniți în granițele a- celeiași țări, intr-un stat unic, liber și independent".A triumfat la 1 dreptatea istoriei, silvaniei fiind dinme parte integrantă și inimă a întregului cuprins românesc. Aici, pe locurile unde dacii lui Decebal au înălțat, prin luptele lor pentru libertate, cel mai frumos imn de iubire patriei primejduite, s-a aflat centrul Daciei romane, nucleul vastului spațiu în care s-au desfășurat conviețuirea și simbioza daco-romană — temeiul și substanța etnogenezei românești. Aici, ca și în celelalte zone ale vetrei strămoșești, românii au, aidoma stejarilor falnici, puternice și trainice rădăcini ; ei au fost și sînt „oamenii pămîntului", cei pe nu i-a înfrînt nici o vitregie a murilor, ei au fost mereu cei numeroși, chiar și atunci cînd,turi de ei, s-au așezat oameni de alt neam și limbă, cu care au conviețuit și s-au întrajutorat. Transilvania a fost, de drept și de fapt, o țară românească,

monopolurilor astfel că numai intre pri- al doilea război mondial au acumulat pe seama României și a muncii român aproape o sută bo- po- de tise

Decembrie 1918 pămîntul Tran- adîncuri de vre-

care vre- mai ală-
cărei locui-ai(Continuare în pag. a V-a)

Din noua arhitectură a municipiului Alba lulia Foto : E. Dichiseanu
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DOLJ : Livrări suplimentare 
la exportOamenii muncii de la întreprinderea de Tractoare și Mașini Agricole din Craiova — ctitorie modernă a „Epocii Nicolae Ceaușescu" — au raportat îndeplinirea sarcinilor de plan pe acest an la export.O dată cu modernizarea tractorului agricol A-l 800 A, a celorlalte tipuri de tractoare și mașini agricole din nomenclatorul de fabricație al întreprinderii, prin organizarea unor sectoare și formații de lucru specializate pentru producția de export, aplicarea măsurilor din programele speciale privind creșterea calității produselor, a productivității muncii și organizarea producției a fost posibil să se îndeplinească planul anual la export. Avansul de timp cîștigat va permite să se livreze suplimentar, la cererea partenerilor externi, 80 tractoare multifuncționale TIH- 445, precum și un important volum de echipamente hidraulice. (Nico

lae Băbălău).

De la 1 464 100 membri, cit număra, la 31 august 1965, efectivul partidului, a ajuns la peste 3,8 milioane membri în anul Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român,Cei doi termeni de comparație conturează una din realitățile definitorii ale etapei de aproape un sfert de veac a societății românești : profundele mutații de ordin calitativ înfăptuite în structura socială, nestrămutata încredere a întregului popor in gloriosul nostru partid, în genialul său conducător și strateg, tovarășul Nicolae Ceaușescu. încrederea nestrămutată în politica partidului, fundamentată științific în ultimul aproape un sfert de veac, răstimp în care România a cunoscut ritțnuri constante de dezvoltare, n-a fost traversată de fenomene de stagnare, inflație, șomaj, convulsii sociale, care n-au ocolit cituși de puțin, și nu ocolesc deloc, numeroase țări ale lumii. Promo- vînd consecvent o dezvoltare riguros planificată, pe existența unei proprietăți socialiste puternice în industrie și agricultură, poporul nostru,
« „De la partid radiază 
spiritul revoluționar, marile 
impulsuri de innoire și 
transformare a patriei** — iată una din marile idei cuprinse în Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu la Congres. Idee asupra căreia Marla Florea, secretară a Comitetului Municipal de Partid Suceava, a ținut să se

condus cu stră-

îndeplinit planurile și programelelucire de partid, a îndeplinit planurile și programele sale economice, a lichidat integral datoria externă, își propune să înainteze — potrivit obiectivelor stabilite la cel de-al XIV-lea forum al comuniștilor — pe noi trepte de progres și civilizație.în aceste circumstanțe intră in firescul lucrurilor ca partidul să exercite, prin politica sa, o uriașă forță de atracție, ca spre acesta să se îndrepte cu încredere mii și mii de muncitori, țărani, intelectuali. Este firesc, de asemenea, ca rolul de conducător al partidului, al comuniștilor să se exercite cu o deosebită vigoare în toate domeniile vieții materiale și spirituale ale edificării noii societăți, socialiste. Cum acționați pentru afirmarea tot mai deplină a rolului politic conducător al organizațiilor de partid, al comuniștilor, la locul dv. de muncă ? Iată întrebarea pe care am adresat-o cîtorva activiști și secretari de partid in aceste zile de mare angajare politică de după Congre- partidului. Extragem din răspunsu-sul al XIV-lea al rile primite :oprească pe îndelete : „Pornind de la această concluzie de ordin general, de mare însemnătate, aș vrea să insist pe cîteva direcții de acțiune ale Comitetului Municipal de Partid Suceava, pentru a asigura, la toate verigile, întărirea rolului de conducător politic al organelor și organizațiilor de partid în conducerea activității economi- co-sociale din fiecare unitate. Să luăm drept exemplu primirea în partid. în această privință milităm

pentru o exigență sporită în toate organizațiile de bază. Nu urmărim oricum creșterea numărului celor primiți, pentru că asta ar fi cel mai simplu de făcut, datorită numărului mare de cereri. Am îndrumat activiștii, secretarii și birourile de partid să pună accentul pe calitatea oamenilor care vor să intre în rindurile partidului. Știind apoi că prestigiul fiecărei organizații de partid se clădește pas cu pas, în contact nemij-

locit și permanent cu oamenii, urmărim ca toate temele puse în discuția adunărilor generale să fie cit mai oportune, să răspundă preocupărilor stringente de la locul de muncă al comuniștilor, al tuturor, să aibă, ca să mă exprim așa, o mare încărcătură de actualitate. Numai acționînd astfel, cu promptitudine la problemele ivite, militînd pină la capăt, împreună cu oamenii, pentru aflarea de soluții adecvate, se pot aduce argumente in plus privind virtuțile de conducător politic al organizației de partid la un loc sau altul de muncă. Totodată, o importanță deosebită are calitatea materialelor prezentate în adunarea de partid, care trebuie să reflecte cit mai exact, analitic starea de fapt din colectivul respectiv, situația e- xactă și pulsul activității comuniștilor. Acționăm, de asemenea, ca și măsurile stabilite să fie concrete, cu termene și responsabilități precise, pentru a determina implicarea totală a fiecărui comu-’ nist, a fiecărui om al muncii în îndeplinirea lor.însemnătate acordați dia- de la comunist la comu- strădania de întărire con- rolului politic conducător loc de
— Ce logului nist în tinuă a al partidului la fiecare muncă ?— Cu deosebire în aceste zile, cînd desprindem învățămintele fundamentale din documentele programatice ale Congresului, punem un accent deosebit pe calitatea muncii politice de la om la om. în majoritatea organizațiilor ■ din municipiu, aceasta este trans-

(Continuare în pag. a V-a)

țională să fie completate și întărite prin libertatea și justiția socială.Sub conducerea Partidului Comunist Român, această luptă a triumfat deplin, România trecînd, în perioada inaugurată de Augustul de foc al anului 1944, la edificarea noii societăți socialiste, anii noului timp al patriei reprezentînd ' ' atîtea trepte pe care poporul le-a urcat pe calea dezvoltării nomico-sociale multilaterale, a întăririi forței economice a țării, a creșterii necontenite a avuției naționale — temelia consolidării continue a unității și independenței patriei. Pe acest drum, Congresul al IX-lea a reprezentat un moment cu adevărat crucial, istoricul forum comunist făcînd să pătrundă în toate sferele vieții sociale un suflu nou și revigorator, deschizînd cîmp larg de afirmare gindirii novatoare, liberă de orice practici dogmatice, de orice șabloane și modele : înlăturindu-se tendințele de ploconire în fața străinătății, de mimetism în teoria și practica socială, de denigrare a istoriei naționale, s-a redat poporului român încrederea în forțele sale creatoare, în posibilitățile sale de a-și propune și realiza cutezătoare strategii de dezvoltare eco- nomico-socială. S-a realizat în cursul acestei perioade de glorioasă istorie revoluționară, asociată în conștiința poporului de numele și activitatea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, o adevărată sudură de aur a conștiințelor, oputernică osmoză sufletească a tuturor oamenilor muncii, o strînsă unitate a întregului popor în jurul partidului, centrul vital al întregii noastre societăți. In această indisolubilă unitate rezidă toate mărețele înfăptuiri ale națiunii noastre ultimul cea mai treaga Nicolae constituie deri țării litica partidului, ale cărei prevederi alcătuiesc programul de acțiune revoluționară al întregii națiuni. Ilustrarea cea mai pregnantă a acestei realități definitorii a societății românești contemporane au reprezentat-o lucrările Congresului al XIV-lea al partidului, unanimitatea cu care au fost adoptate documentele sale, votul entuziast și unanim al reînvestirea Nicolae Ceaușescu în funcție de conducere în partid. Unitatea strînsă dintre partid și popor, adeziunea deplină a întregii națiuni la politica partidului, hotărîrea sa, exprimată prin fapte, de a îndeplini exemplar programele adoptate de recentul forum al comuniștilor români constituie garanția înaintării neabătute a patriei spre culmiie de lumină ale civilizației socialiste și comuniste, a viitorului său de progres și civilizație socialistă, de libertate și independență.

tori au trăit necontenit într-o strînsă osmoză sufletească, de gînd și simțire, cu celelalte viguroase ramuri ale marelui trunchi etnic românesc.A triumfat dreptatea istoriei în- trucît pentru unitatea lor națională românii s-au pregătit de-a lungul multor veacuri, luptînd și jertfin- du-se pentru a rămîne mereu ei înșiși, pentru a trăi liberi și uniți intre hotarele aceluiași stat românesc. Lupta lor multiseculară a fost îndreptată împotriva unor asupritori care, printr-o politică feroce, au urmărit, cu deosebire în epoca dualismului austro-ungar, deznaționalizarea românilor, perițlitîn- du-le însăși ființa lor etnică. Izvorul puterii de rezistență a românilor la această politică, ridicată în vremea dualismului austro-ungar la rang de principiu suprem al vieții de stat, l-a constituit puternica lor legătură cu pămîntul străbun, conștiința vie a apartenenței la un unic popor, avînd un destin comun, realizînd o operă' de creație istorică unitară, năzuind la un viitor mai bun pentru toți fiii săi. De această exemplară conștiință de neam, apoi națională s-au lovit ca de un zid de netrecut toate străduințele deznaționaliza- toare ale guvernanților vremurilor; pe temelia ei a fost întreținută mereu vie făclia încrederii în idealul unității, ea a alimentat îndelungata luptă pentru unitate și a dus-o, apoi, spre ziua de măreață împlinire de la 1 Decembrie 1918.A biruit atunci dreptatea istoriei pentru că, făurindu-și statul național propriu, românii au așezat la temelia acestuia principiile deplinei egalități în drepturi a tuturor cetățenilor țării, fără deosebire de naționalitate ; ei au demonstrat astfel că lupta lor îndelungată n-a fost întemeiată pe dorința de a deveni din asupriți asupritori, din o- primați oprimatori, ci de a instaura libertatea și egalitatea pentru toți, pe baza respectului și conlucrării reciproce, fiind adînc convinși că un edificiu statal este trainic, durabil atunci cînd se sprijină pe egala îndreptățire, pe prosperitatea și unitatea de gînd și simțire a tuturor fiilor săi. Transilvaniei cu România și ierea procesului de făurire tului național unitar român prezentat evenimente care au dovedit forța de creație a poporului nostru, capacitatea sa de a infringe orice vicisitudini, de a depăși orice greutăți in drumul spre realizarea legitimelor sale aspirații. Operă proprie a poporului român, victorie epocală a tăriei sale morale și a consecvenței cu care a acționat pentru împlinirea țelurilor sale fundamentale, Unirea cea Mare a constituit o adevărată piatră de hotar în istoria națională, înrîurind decisiv evoluția prin vreme a națiunii române, S-au consolidat forțele social-politice promotoare ale înnoirii în sens democratic a societății românești, s-a intensificat lupta revoluționară pentru ca în România, reîntregită prin grele jertfe, unitatea și libertatea na-
IN PAGINA A ll-A, evocarea momentului istoric de la 
1 Decembrie 1918 de făurire a statului național uni
tar român, a tradițiilor de luptă ale poporului pentru 

unitate și independență

Unirea înche- a sta- au re-

toteco-

din sfert de secol — perioada bogată in realizări din în- noastră istorie, „Epoca Ceaușescu". Unitatea temelia marii încre- cu care toți cetățenii urmează și înfăptuiesc po-

delegaților pentru tovarășului suprema

încredere unanimă
Poporul nostru a trăit cu inten

sitate momentul fierbinte, sărbăto
resc- al realegerii 
Nicolae Ceaușescu in înalta funcție 
de secretar general al partidului. 
Istoria înregistrează cu satisfacție 
evenimentul la cota cea mai înal
tă, mai hotărîtoare pentru destinul 
poporului și al țării. Am citit și 
am ascultat cu toții un document 
politic, ideologic ți moral de largi 
semnificații, de adincă forță anali
tică, plin de clarviziune, întemeiat 
pe cunoașterea știirițifică a realită
ții și pe descifrarea înțeleaptă și 
certă a devenirii noastre : acest 
document se numește programatic 
„Raportul- cu privire la stadiul 
actual al societății socialiste româ
nești, la activitatea Comitetului 
Central între Congresele al XIII- 
lea și al XIV-lea, la realizarea 
Programului-Directivă de dezvolta
re economico-socială în cincinalul 
al IX-lea și in perspectivă pină in 
anii 2000—2010, in vederea îndepli
nirii neabătute a Programului de 
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism". Este un 
document al rațiunii și al clarvizi- 
unii, in care sint atinse și analiza
te toate problemele mari ale epocii 
noastre, expuse intr-o logică clară, 
conjugate în lumina puternică a 
realității. Îmi îngădui a-i semna
la, in aceste rînduri, temeiul isto
ric, identificat cu însăși existența 
poporului român, de la origini pină 
azi. Astfel, prezentul se leagă cu 
trecutul pentru a cimenta temelia 
mereu nouă a viitorului. Simbolica 
enumerare a momentelor mari din 
istoria națională vine ca o scară 
urcind spre miracolul zilelor de 
azi. Și-mi pare că niciodată nu 
și-a găsit un loc mai de cinste e- 
minesciana metaforă „a istoriei 
minune", care îmbrățișează intr-un 
tot armonios trecutul, prezentul și 
viitorul. Semnalînd vremurile gre
le ale luptei pentru existența po
porului și statului de-a lungul 
veacurilor și dificila strecurare prin 
hățișul orinduirilor sociale, acest 
memorabil document relevă rolul 
istoric al poporului, al clasei mun
citoare, al partidului comunist, al 
capacității creatoare a neamului 
nostru de a-și făuri singur o viață 
nouă, liberă, fără asupritori, o 
viață in care să fie respectate, cu

tovarășului

sfințenie, dreptatea, libertatea, a- 
devărul și viața tuturor. O viață 
dovedită de istorie a fi posibilă nu
mai in socialism. Adică in această 
orinduire revoluționară, in dialec
tică transformare, așa cum trăim și 
realizăm lucruri extraordinare de 
la Congresul al IX-lea incoace.

Este impresionant să citim in 
mărețul raport incluzind întreaga 
concepție politică a partidului, a 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să citim, zic, 
stăruința cu care se revine asupra 
soluționării marilor probleme de 
care depinde dezvoltarea țării pe 
calea progresului, a libertății și a 
independenței României și a tu
turor țărilor și popoarelor, trăitoa
re intr-o lume a păcii.

Există in acest magistral raport 
un deziderat vital și un avertis
ment pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu il adresează tu
turor celor care răspund de condu
cerea statelor : „Oamenii au nevoie 
nu de vorbe, ci de acțiuni pentru 
a înlătura armele nucleare din Eu
ropa, pentru a salva Europa și ci
vilizația ei, a asigura viața oame
nilor, a popoarelor de pe acest 
continent și din întreaga lume". 
Deci fapte, nu vorbe. Și cred că 
de mult nu s-a expus cu atîta e- 
vergie și adevăr că libertatea nu 
poate fi acordată neofasciștilor, 
adică tocmai ucigașilor libertății, 
tocmai celor care pun in primejdie 
însăși existența omenirii. „Liberta
tea — arată secretarul general al 
partidului nostru — trebuie asigu
rată popoarelor ca și independența, 
ca și dreptul de a-și hotărî singu
re dezvoltarea, fără nici un ames
tec din afară !“.

Dreptatea, adevărul, înalta gîndi- 
re și puterea programatică a celor 
hotărîte de Congresul al XIV-lea, 
pe baza magistralului raport, capă
tă valențele certitudinii prin 
realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în înalta func
ție de secretar general, ca un me
morabil reper și o garanție atit de 
necesară continuității și încrederii 
noastre depline in ziua de miine, și 
in care orice român dorește să-și 
vadă patria tot mat puternică, mai 
bogată, mai respectată, mai 
frumoasă.

Dumitru ALMAȘ
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71 DE ANI DE LA FĂURIREA STATULUI NAȚIONAL UNITAR ROMÂN

UNIREA CEA MARE
biruință a dreptății istorice,

act energic de voință
al întregii națiuni

„Dorința cea mai mare,

r

*
r*
L.

„Desfășurarea evenimentelor istorice a demonstrat cu 
putere că Unirea de la 1 Decembrie 1918, care a dus la crearea 
statului național unitar român, a fost rezultatul nemijlocit 
al luptei hotărîte a celor mai largi mase populare, a întregului 
popor, un act în deplină concordanță cu drepturile inalienabile 
ale românilor, cu realitatea obiectivă, cu cerințele legice ale
dezvoltării istorice sociale66.

NICOLAE CEAUȘESCU

dorința cea mai generală"
Măreața înfăptuire de acum 71 de ani are adinei rădăcini istorice, Unirea cea Mare in- cununînd secole și secole de luptă eroică și hestrămutată pentru înaltul ideal al Unirii tuturor românilor intre hotarele unui singur stat românesc unitar și independent. De-a lungul veacurilor, aspirația spre unitate a trăit mereu în conștiințe, a constituit torța nestinsă care a luminat, prin vremuri adesea maștere, drumul vieții poporului român. Această aspirație avea un trainic temei în impresionanta unitate geografică a pă- mîntului românesc, în obîrșia comună și limba unitară â românilor, în complementaritatea economiei țărilor române, în manifestarea lor unitară, in toate sferele activității materiale și spirituale, istoria românească înfățișîndu-se ca o istorie unică și unitară, ca o creație a unuia și aceluiași popor. Mîndru urmaș al dacilor și al romanilor, păstrător al celor mai alese însușiri ale înaintașilor săi, pe care le-a îmbogățit necontenit, într-o existență îndelungată și eroică, moștenitor al unei bogate tradiții de viață statală, poporul român a împlinit de-a lungul secolelor și mileniilor un glorios destin istoric, a cărui măreție rezidă în consecvența exemplară cu care a acționat pentru idealurile unității și independenței naționale, strins îngemănate cu năzuința statornică pentru dreptate și egalitate socială, cu vocația păcii, prieteniei și colaborării. Timpul însuși a consolidat și Întărit aceste idealuri, le-a făcut stăpine pe tot mai multe conștiințe, le-a transformat într-o autentică forță materială, care, în mersul său spre biruință, n-a mai putut fi de nimeni oprită sau zăgăzuită. Prin secolele de muncă și întrajutorare comună, peste hotarele înălțate între ei de vitregiile vremurilor, prin îndelungatele și grelele lupte purtate laolaltă de toți românii împotriva apelor tulburi de primejdie ce au bătut de atîtea ori la porțile pă- mintului nostru strămoșesc, ș-a cristalizat, ca o lecție și un în- vățămînt de mare preț, faptul că unitatea constituie un imens, nesecat izvor de tărie, o inepuizabilă sursă de energie și putere în eforturile de depășire a oricăror greutăți, de înlăturare a oricăror pericole și amenințări. Profunzimea si statornicia voinței românești de unitate a reprezentat temeiul atî- tor eforturi, atitor încercări de realizare a frontului comun de acțiune al țărilor române, de înfăptuire a unității românești, eforturi ce și-au aflat cea mai înaltă expresie în unirea sub sceptrul mîndru al lui Mihai Viteazul a celor trei țări române, făurirea acelei unice și larg cuprinzătoare țări românești la îngemănarea veacurilor al XVI- lea și al XVII-lea conferind realităților etnice structurile politico-statale corespunzătoare. Măreața înfăptuire încununa secole întregi de lupte, de aspirații ale românilor, încorpora în ea învățămintele și concluziile unei îndelungate istorii, în cadrul căreia la Ioc de seamă erau înscrise gindurile și faptele unor domnitori cu mare iubire de țară, de lege și de neam : de la Basarab, învingătorul de la Posada, la Mircea cel Mare, de la Alexandru cel Bun la Ștefan cel Mare, de la Iancu de Hunedoara la Petru Rareș. Deși de scurtă durată, unirea tealizată

restaurator al Dacii a devenit un și, fiind astfel, a strîns jurul său, sub același milioanele de oameni
marele voievod vechii simbol în jurul său, sub steag, milioanele de ce alcătuiau neamul românesc. Iar steagul a fluturat mereu, înaripînd visele, întărind inimile, călind cugetele, transfor- mînd treptat idealul unirii intr-o adevărată cheie de boltă a edificiului național, într-o legitate implacabilă pentru toți cei „dintr-o fîntînă izvorîți" și care legau de unire toate speranțele de libertate, de dreptate, de viață mai bună, toate năzuințele lor de a fi singuri stănîni pe soarta lor. Unirea a devenit, așa cum frumos s-a scris la mijlocul veacului trecut, „dorința cea mai mare, cea mai generală, aceea hrănită de toate generațiile trecute, aceea care este sufletul generației actuale, aceea care, împlinită, va face fericirea generațiilor viitoare**. Poporul român, a cărui inimă bătea numai și numai pentru unire, a găsit forța de a realiza Unirea și a o impune în complicatul păienjeniș al jocurilor de interese ale marilor imperii hrăpărețe ca pe un fanț împlinit. înfăptuind mai întîi Unirea Principatelor Moldova și Muntenia, ștergînd nedreptul hotar despărțitor de frați al Milcovului, împreunînd într-o singură pecete zimbrul moldav și vulturul muntean, Unirea din ianuarie 1859, realizată prin alegerea unpi singur domn în scaunele Mușatinilor și E-asarabi- lor, înfăptuirea apoi, prin perseverență și statornicie, a unor importante . reforme economice, politice și sociale au reprezentat temelia tuturor izbînzilor pe care — în perioada următoare — le-a obținut poporul român.între acestea — dobîndirea prin grele lupte și jertfe a indepen-

denței de stat a României, înscrierea țării în mîndrul buchet al statelor suverane. Această măreață înfăptuire a constituit opera întregului popor român, ea s-a înscris în cartea veacurilor ca rezultat al acțiunii conjugate a tuturor românilor, care erau convinși că pentru ei toți soarele răsare de Ia București, că obținerea independenței era o cauză generală română. A- ceastă nestrămutată convingere s-a aflat la originea larg cuprinzătoarei mișcări de sprijinire a frontului, de susținere a efortului de război, care s-a desfășurat pe deasupra granițelor care mai brăzdau trupul neamului românesc. Războiul de independență a dovedit că națiunea română era și se considera o unică familie, care vedea în Carpați nu un botar despărțitor. nu un lanț ce strîngc, ci însăși coloana sa vertebrală. Proclamarea independenței de stat și pecetluirea sa prin grele jertfe pe cîmpurile de luptă au constituit o marc victorie a poporului, care a înriurit decisiv luptă pentru realizarea unității național-statale. România independentă a reprezentat reazemul de nădejde pentru toți românii aflați încă sub dominația străină, ea a fost mereu raza lor-de speranță în eforturile de a rezista presiunilor deznaționalizatoare ce se exercitau, statul român independent luind în cele din urmă arma în, mînă pentru a eli- W>ra pe românii transilvăneni a ■ căror ființă etnică era grav primejduită de politica guvernanților de la Budapesta.în lupta pentru realizarea unității național-statale s-a angajat, încă de la apariția sa pe scena istoriei, clasa noastră muncitoare, în așezînd forța organizată a rîn- durilor țiune și fermitatea sa revoluționară. Mișcarea socialistă și'muncitorească din țara noastră, animată de aspirația înlăturării oricăror nedreptăți și inechități, a luptat activ pentru făurirea statului național unitar, înscriind pe flamurile sale deviza edificării Daciei muncitorilor și țăranilor, patrie a unui popor liber singur stăpîn pe soarta sa.

slujba acestui ideal easale, capacitatea de ac-

Și
Evenimente memorabile,

zile decisive
...„De pe un ceas pe altul se petrec mari evenimente, mai decisive și mai importante decît toate evenimentele ultimelor decenii adunate la un loc" — scria un ziar transilvan în toamna anului 1918. Da, mari evenimente, istorice zile au trăit atunci popoarele, căci sub loviturile lor s-au desfăcut anacronice imperii, clădite prin agresiune și acaparări teritoriale și menținute doar prin forța baionetelor, s-au clădit ori s-au reîntregit state bazate pe principiul național. Poporul român, a cărui simțire, a cărui conștiință erau puternic încălzite de idealurile dreptății sociale, ale libertății și unității naționale, s-a aflat în primele rinduri ale acelei gigantice bătălii a popoarelor, de pe urma căreia harta Euronei s-a rescris corespunzător realităților etnice de pe bătrînul continent. în acea toamnă, de efervescență politică fără precedent, poporul român a dovedit prin fapte cit de adln- că era setea sa de libertate și unitate, ce energii sociale de nebiruit pot pune în mișcare a- ceste legitime aspirații. în cursul unei adevărate revoluții naționale, desfășurată în lunile oc- tombrie-noiembrie 1913, românii Transilvaniei au realizat practic desprinderea lor din vechile cadre de stat austro-ungare, afir- mindu-și dreptul ca ei singuri

să decidă asupra destinelor lor prezente și viitoare, ca, în deplină libertate, fără nici o înriu- rire din afară, să-și hotărască drumul vieții lor, așezămintele instituționale și raporturile cu alte națiuni, cum se spunea în- tr-un document al epocii. Valul mișcărilor populare, de o amplitudine și radicalitate fără precedent, a spulberat practic vechile alcătuiri politice, a dat conținut nou puterii locale pe întreg cuprinsul Transilvaniei ; prin a- ceasta se dovedea că vechea administrație austro-ungară reprezenta o anacronică prelungire a unui trecut de tristă amintire, a unor nedrepte întocmiri care serveau ca unelte ale unei politici ce țintea la deznaționalizarea românilor. „Ca un rîu umflat în albie** s-au desfășurat demonstrațiile, întrunirile și adunările muncitorești, în multe locuri preluîndu-se efectiv conducerea și organizarea activității întreprinderilor economice. O autentică „pășire revoluționară a poporului** a avut loc la sate, pe întregul pămînt transilvan, fiind alungați jandarmii, notarii, primarii, prefecții. în însuflețite adunări populare, obștea locuitorilor orașelor și satelor își proclamă hotărîrea de a nu mai admite perpetuarea vechilor stări de lucruri, de a alege o nouă

administrație, care să reprezinte emanația autentică a voinței populare. După constituirea Consiliului Național Român Central și stabilirea sediului său la Arad, în așezările transilvane se înființează consilii și gărzi naționale ; la formarea lor, devenită pretutindeni o luminoasă sărbătoare, ia parte întreaga suflare, auzindu-se rostită răspicat hotărîrea de înfăptuire a Unirii. Chemat de istorie la fapte, poporul român sfărima astfel lanțurile unei opresiuni seculare, iar inlăturind-o, se pronunța a- Supra viitorului său, cerînd neapărata realizare a Unirii. La 20 noiembrie a fost convocată, la Alba lulia, „cetatea istorică a neamului românesc". Marea Adunare Națională, menită ca, „în numele dreptății eterne și a principiului liberei dispozițiuni a națiunilor", să asigure cadrul politic în care românii Transilvaniei aveau să se pronunțe a- supra destinului lor. „Suntem convinși — se scria în manifestul prin care era convocată Marea Adunare Națională — că (...) la această adunare, unde se va hotărî soarta neamului nostru poate pentru vecie, se va prezenta însuși poporul românesc în număr vrednic de cauza mare și sfîntă".Iar poporul s-a arătat vrednic de această cauză. Participînd cu înaltă răspundere la alegerile pentru desemnarea delogaților lor la Alba lulia, încredințind acestora mandatul de a fi „rostitorii înflăcărați" ai sentimentelor lor, de a declara solemn că toți cei rămași acasă doresc „unirea tuturor românilor intr-un stat național românesc care să ne ocrotească și să ne apere pe noi și pe copiii noștri". în sute și sute de împuterniciri, mandate, procese-verbale ori credenționale, locuitorii satelor românești au ținut să precizeze că deciziile adoptate fuseseră luate „din îndemn propriu și fără nici o silă -sau ademenire din vreo parte", că în ele era cuprinsă „dorința fierbinte ce însuflețește inima fiecărui român", că în hotărîrile subscrise de multe mii și mii de semnături erau așternute a- devăratele lor vreri, „tot ce au dorit strămoșii noștri, tot ce ne încălzește pe noi cei de față și tot ce va înălța pururea pe fiii și nepoții noștri". Marea Adunare Națională de la Alba lulia a fost constituită astfel pe baze democratice largi, a reprezentat voința întregii obști românești transilvane, ceea ce a conferit lucrărilor și hotărîrilor pe care le-a adoptat o profundă legitimitate politică și juridică, caracterul unor acte care înmă- nuncheau simțămintele, gînduri- le, vrerile și idealurile tuturor românilor transilvăneni.In același timp, din sute și sute de așezări, dip toate colțurile Transilvaniei s-au îndreptat către Alba lulia zeci și zeci de mii de oameni, spre a fi pre- zenți la ziua cea mai mare a istoriei naționale. Din Țara Bîrsei și de pe Cibin, din părțile Hațegului și Caransebeșului, de pe Timiș, din Zarand și Bihor, din Sălaj și Sătmar, mureș, — • ■■■ Reghin, de pe Tîrnave, de pe Ampoi și Arieș, mii și mii de oameni, „minați ca de o putere nevăzută", au pornit spre orașul-simbol al dorului de unitate a românilor. Precum pîraiele se contopesc în rîuri, iar acestea se adună în necuprinsa mare, pilcurile de oameni pornite de prin sate s-au adunat în mari și sărbătorești coloane ce s-au revărsat spre Alba lulia, alcătuind acea mulțime impresionantă de a- proape două sute de 'mii de oameni, care, prin însăși prezenta sa, a dat adunării de la Alba lulia un caracter plebiscitar, de expresie a voinței generale. Cu zecile de mii, înveșmîntați în strai de sărbătoare împodobit cu cocarde tricolore, au venit țăranii, spre a arăta că „în vechiul

lor pămînt" înțeleg să nu mai sufere vreodată oprimarea națională; au venit cu miile muncitorii, purtînd steaguri roșii la care au prins cocarde tricolore, exprimînd prin aceasta voința lor de a clădi orînduieli noi, mai bune și mai drepte în România reîntregită; au venit cu miile intelectualii satelor și orașelor, dovedind că sînt una cu poporul, că sînt suflet din sufletul neamului. Purtau cu toții, muncitori, țărani, intelectuali, meseriași, funcționari, soldați,

un singur dor : marele dor al Unirii. Erau animați de convingerea că prin hotărîrile de la Alba lulia se vor așeza temeliile unui viitor mai bun și pentru ei, care, prin muncă și roadele ei, reprezentau temeiul și substanța țării. într-o deplină unitate de gînd și simțire, Marea Adunare Națională a adoptat apoi istorica hotărîre de Unire a Transilvaniei cu România. Ea punea capăt unui le lupte și jertfe zările unui viitor
Permanenfa

Bistrița, de pe din Mara-NăsăudMureș Si și

trecut de greși deschidea mai bun.

învățămintelor istoriei

niște, neohorthyste și neofasciste, se aud din nou glasuri pe care istoria le-a condamnat definitiv, glasuri care, sfidind adevărul și neluînd în seamă învățămintele trecutului, propovăduiesc iarăși ruperea in bucăți a popoarelor, destrămarea statelor constituite prin grele lupte și jertfe. Realitățile de acum o jumătate de veac au dovedit, totodată, că asigurarea păcii depinde de consecvența și fermitatea cu care popoarele se ridică împotriva forțelor care propagă ura între neamuri, care își bazează politica pe agresiune șl dictat ; aceleași realități au arătat că războiul nu poate fi împiedicat prin concesii, prin pacte și înțelegeri realizate cu cinism peste capul popoarelor, că acestea n-au adus decît mari daune materiale, imense sacrificii și suferințe popoarelor. Cu atît mai mult, in

*
*
*
î

î
*

situația internațională complexă de astăzi, trebuie să se întărească vigilența și solidaritatea popoarelor în lupta împotriva tendințelor de reînviere a revanșis- mului și revizionismului, de activizare a neohorthysmului și neo- fascismului. în ceea ce îl privește, poporul român, mîndru de realizările sale, este hotărît ca nimeni și nimic să nu-1 abată de pe calea pe care a ales-o. Nimeni nu va putea să atenteze la istoricele cuceriri ale poporului. în deplină unitate în jurul partidului, al secretarului său general, întreaga noastră națiune este ferm angajată în înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al XIV-lea, a programelor de dezvoltare multilaterală a României socialiste, asigu- rînd astfel afirmarea tot mai puternică, liberă și suverană a patriei în rîndul statelor lumii.Făurirea statului național unitar român a deschis poporului nostru noi și largi posibilități pentru afirmarea forței sale de creație istorică. Au fost promulgate ample reforme politice și economico-socialc care au asigurat premise pentru o mai rapidă creștere a forțelor de producție, pentru dezvoltarea generală a țârii; s-au dezvoltat mai puternic știința și cultura națională, sporind contribuția românească la tezaurul de valori materiale și spirituale al umanității. S-a asigurat,, creșterea capacității de acțiune politică a forțelor care se pronunțau pentru transformarea revoluționară a societății românești, o importanță hotărî- toare avînd în acest sens făurirea Partidului Comunist Român în anul 1921. Continuator al celor mai bune tradiții ale poporului, partidul comunist și-a asumat de la bun început misiunea istorică de a organiza și uni puterile clasei muncitoare. ale celorlalți oameni ai muncii în lupta împotriva exploatării, pentru lărgirea drepturilor și libertăților cetățenești, propunînd țârii cel mai înaintat program de acțiune politică, corespunzător aspirațiilor supreme ale maselor populare. Partidul a organizat și condus mari bătălii de clasă, ce au ilustrat marea sa capacitate po- litico-organizatorică, ampla audiență socială a liniei sale politice. Vor rămîne înscrise la loc de seamă în istoria contemporană a țării consecvența și fermitatea cu care partidul a acționat pentru realizarea unității de voință a clasei muncitoare, a întregului popor în lupta împotriva pericolului fascist, a șovinismului, iredentismului, revizionismului și războiului. Vasta activitate desfășurată de partid în acest sens a contribuit la activizarea unor largi categorii socioprofesio- nale, a imprimat un puternic caracter revoluționar, antifascist și antirăzboinic demonstrațiilor democratice și patriotice desfășurate in perioada interbelică. ani în șir fiind zăgăzuită ascensiunea fascismului la putere in țara noaitră. Un moment cu puternic impact social în desfășurarea luptei împotriva fascismului și războiului, pentru apărarea integrității patriei l-a constituit marea demonstrație 1 Mai 1939, desfășurarea terminant aNicolae Ceaușescu, Elena Ceaușescu. Organizată de partid sub semnul unității de acțiune a clasei muncitoare, a altor forțe patriotice, progresiste și democratice, această viguroasă bătălie revoluționară a evidențiat hotărîrea de luptă a poporului român și, deopo-

patriotică de la în organizarea și căreia rolul de- revenit tovarășului tovarășei

trivă, a pus pregnant în relief cerința acțiunii ferme împotriva fascismului, a realizării unității de luptă antifascistă. 1 Mai 1939 s-a inscris în paginile cărții de istorie ca o mare lecție a unității muncitorești, a forței acțiunii unite a oamenilor muncii, ca o expresie a capacității clasei noastre muncitoare de a purta ample și viguroase lupte politice în măsură să determine un curs nou evoluției vieții țării.O lecție care și-a dovedit marea sa valoare principială și practică în perioada care a urmat, o perioadă complexă și tragică pentru poporul român, in cursul căreia, sub presiunea brutală a marilor puteri fasciste, România a fost nevoită să suporte grava amputări ale teritoriului său național. în august 1940 țării noastre i-a fost impus odiosul dictat na, prin care nieî a fost partea sa de tribuită Ungariei horthyste pentru „statornicia" cu care secondase Reichul nazist în opera de revizuire a granițelor europene. A început atunci pentru cei peste un milion de români din Transilvania răpită un lung și cutremurător calvar, cele circa 50 de luni ale ocupației horthyste însîngerînd și îndo- liind practic fiecare așezare românească. Prin mijloace teroriste, prin crime și bestialități, prin ample expulzări de populație, printr-o deșănțată politică deznaționalizatoare, hor- thysmul a preconizat modificarea caracterului etnic al acestei vetre de pămînt românesc, spre a putea legitima, după război, perpetuarea stăpînirii sale în Transilvania. Poporul român s-a ridicat la luptă împotriva sentinței arbitrare de la Viena, desfășurînd ample demonstrații .de stradă, în care s-a cerut ca nici c palmă din pămintul țării să nu fie cedat nimănui. Lupta pentru eliberarea acestei părți a pămîntului românesc a intrat în faza sa hotărîtoare o dată cu declanșarea revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și avea să se încheie Ia 25 octombrie 1944, o dată cu eliberarea ultimei așezări românești de sub ocupația horthystă. Așa cum cu îndreptățire s-a observat, încă în epocă, dictatele imperialiste, impuse popoarelor prin forță și a- menințare, clădite pe pofte de anexiune și dominație, sînt repudiate de istorie, de viață, do- vedindu-se că ele nu pot avea decît soarta de a fi aruncate la lada cu gunoi a istoriei.Lecțiile istoriei sînt lecții de mare actualitate și astăzi, cînd, pe fundalul marilor probleme cu care se confruntă lumea contemporană și a accentuării crizei economice mondiale, se reactivizea- ză cercuri revanșarde și revizio-

Unitatea temeiul

încrederii în viitorul

socialist și comunist

al patriei
Decembrie 1989. împlinirea

fascist de la Vie- trupul Transilva- sfîrtecat în două, nord-est fiind a-
1a 71 de ani de la istorica adunare de la Alba lulia, ale cărei hotărîri au așezat temelii trainice statului național unitar român, are loc la puține zile da Ia desfășurarea marelui forum al comuniștilor români-— Congresul al XIV-lea. în cadrul lucrărilor acestuia s-a Subliniat cu putere adevărul că edificarea orînduirii noi, socialiste constituie o continuare legică a procesului istoric de formare a poporului și a națiunii noastre, a statului național unitar, a luptei împotriva dominației străine, pentru libertate și independență, pentru progres economic șl social, în societatea socialistă de azi aflîndu-și împlinire cele mai înalte idealuri și năzuințe ce au însuflețit de-a lungul veacurilor pe inaintași.în anii socialismului, și cu deosebire în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea, poporul român, avind în frunte partidul comunist, pe marele conducător de partid și țară, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a ■înfăptuit un vast proces de transformare revoluționară a societății românești, a asigurat, în pofida unor dificultăți, înaintarea fermă a patriei pe calea progresului economico-social. în ultimul sfert de veac, materiali- zîndu-se concepția primordialității efortului propriu in dezvoltarea țării, s-au pus în lucrare ample programe de creștere economică, sporind in ritmuri fără precedent forțele de producție, făurindu-se o puternică bază tehnico-materială, conectată la pulsul înnoirilor petrecute sub impactul revoluției tehnico-științifice contemporane. S-a realizat cu exemplară consecvență amplasarea armonioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, ceea ce a avut importante consecințe economico-sociale, contribuind la ridicarea materială și spirituală a fiecărui județ, a fiecărei așezări. Profunde mutații au avut loc în viața social-politică a țării, sensul acestora consti-

care a proclamat Unirea Transilvaniei cu Romania1 Decembrie 1918, Marea Adunare Națională de Alba lulia,la

tuindu-I perfecționarea continuă a formelor de organizare și conducere a societății, crearea unor condiții optime pentru toți cetățenii de participare efectivă, nemijlocită la elaborarea și aplicarea programelor și planurilor de dezvoltare, a întregii politici a partidului și statului nostru. S-a instituit in toate domeniile vieții social-politice un nou stil de muncă, de conducere, întemeiat pe cunoașterea directă, la fața locului, a realităților, pe consultarea sistematică cu făuritorii bunurilor materiale și spirituale, cel mai înalt exemplu constituindu-1 în acest sens amplul dialog cu țara al tovarășului Nicolae Ceaușescu, al tovarășei Elena Ceaușescu, în cadrul vizitelor de lucru întreprinse în toate județele țării, al lucrărilor unor forumuri ale democrației muncitorești-revolu- ționare. S-a înfăptuit astfel în România principiul edificării noii orînduiri cu poporul și pentru popor, cu oamenii și pentru oameni.în toată această perioadă, s-a desfășurat o vastă activitate politico-ideologică pentru formarea și dezvoltarea conștiinței noi, revoluționare, pentru ca fiecare om al țării să-și înțeleagă profund drepturile, îndatoririle și răspunderile față de țară, întărindu-se astfel necontenit conștiința de sine a națiunii. O amplă și susținută activitate politică internațională, numeroase inițiative și demersuri consacrate soluționării constructive, în consens cu aspirațiile popoarelor, a marilor probleme ale contemporaneității au asigurat un larg prestigiu țării pe toate meridianele globului, au adus României un strălucit renume de țară a muncii, a creației, a păcii, prieteniei și colaborării.Ca o sinteză a tuturor acestor prefaceri revoluționare din sfera vieții materiale și spirituale a țării, s-a consolidat necontenit unitatea de voință și acțiune a întregii națiuni, coeziunea moral-politică a societății socialiste românești. Ea s-a exprimat plenar și în ampla participare a tuturor cetățenilor patriei Ia dezbaterea, desfășurată la scară națională, pe marginea Tezelor din aprilie 1988. a Expunerii prezentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la forumul democratic din noiembrie 1988, a Tezelor și Programului-Direc- tivă pentru Congresul al XIV-lea, în hotărîrea fermă cu care clasa muncitoare, toți oamenii muncii acționează pSntru înfăptuirea prevederilor documentelor adoptate de forum al comuniștilor în adeziunea unanimă gului popor la marile prinse in Raportul prezentat Congresului al XIV-lea privind stadiul actual al dezvoltării societății românești și orientările de perspectivă ale făuririi societății socialiste și comuniste pe pămintul românesc. Această osmoză sufletească, această unitate de gînd și faptă a tuturor oamenilor țării, pregnant puse în evidență de întreaga desfășurare a lucrărilor Congresului al XIV-lea, constituie supremul omagiu pe care generațiile de astăzi îl aduc istoricei înfăptuiri de la 1 Decembrie 1918, tuturor celor care, prin lupta și jertfa lor eroică, au înscris în cartea veacurilor, ca un fapt împlinit, statul național unitar român.

recentul români, a între- idei cu-

Silviu ACHIM
y
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DEPLINĂ APROBARE, PROFUNDĂ SATISFACȚIE FAȚĂ DE REALEGEREA 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 1N FRUNTEA PARTIDULUI

TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
________ ___________________ ,_____________________ * »în telegrama COMITETULUI MUNICIPAL BUZĂU AL P.C.R. se arată : Realegerea dumneavoastră in suprema funcție de secretar general al partidului constituie pentru comuniști, pentru toți locuitorii municipiului Buzău un minunat prilej de a vă adresa, din adîncul inimilor, cele mai călduroase felicitări, de a-și exprima totala adeziune față de această opțiune istorică fundamentală, care întrunește voința unanimă a întregului partid, a întregului popor și reprezintă chezășia de nezdruncinat a înfăptuirii documentelor de excepțională însemnătate adoptate de Congresul al XIV-lea, a înaintării neabătute a națiunii române pe calea edificării visului său de aur — societatea comunistă.Puternic insuflețiți de minunatele perspective ale dezvoltării econo- mico-sociale a patriei, de înflăcăra- tele îndemnuri și chemări pe care ni le-ați adresat de la tribuna înaltului forum comunist al țării, ne angajăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca, ur- mînd în permanență luminosul și pilduitorul dumneavoastră exemplu de muncă și viață eroică, să ne intensificăm eforturile pentru înfăptuirea exemplară a programului de progres și prosperitate adoptat de Congresul al XIV-lea, sporindu-ne astfel contribuția la înălțarea liberă, independentă, mîndră.și suverană a României în rindul statelor celor mai respectate ale lumii.în aceste zile de puternică efervescență politică și fermă angajare revoluționară, alături de întregul popor, ne exprimăm adeziunea fierbinte față de realegerea dumneavoastră, de către marele forum comunist, in funcția supremă de secretar general al partidului, chezășie sigură a înaintării patriei noastre pe drumul edificării orîndui- rîi socialiste și comuniste — se arată in telegrama CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CRAIOVA. Aprobind din adîncul inimilor realegerea dumneavoastră, exprimăm sentimentele de înaltă apreciere pentru uriașa activitate revoluționară pe care o desfășurați de aproape șase decenii în slujba progresului și înfloririi multilaterale a patriei, întăririi suveranității și independenței naționale, pentru binele și prosperitatea întregii națiuni.Animați de cele mai alese sentimente de mîndrie patriotică, exprimăm totala adeziune față de istoricele hotărîri adoptate de Congresul al XIV-lea și ne angajăm, muls stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, să acționăm cu eforturi sporite, cu înaltă răspundere revoluționară, patriotică, pentru a le transpune neabătut în viață, pentru înfăptuirea sarcinilor ce ne revin, a obiectivelor de dezvoltare economică și socială a patriei pe calea socialismului și comunismului — opțiune politică ireversibilă a partidului și poporului nostru.în telegrama UNIUNII JUDEȚENE A COOPERATIVELOR AGRICOLE DE PRODUCȚIE BACaU, se spune : lntr-o atmosferă de puternică angajare patriotică, revoluționară, ue înaltă responsabilitate, generată de tezele, ideile și orientările magistralului Raport prezentat ue dumneavoastră celui de-al XIV-lea Congres al partidului, oamenii muncii din a- gricultura județului Bacău iși exprimă sentimentele de profundă admirație și recunoștință față de neobosita dumneavoastră activitate, plină, de dăruire și răspundere revoluționară, pentru grija părintească ce o manifestați față de munca și viața întregii țârănimi cooperatiste, pentru necbosita activitate ce o desfașurați consacrată înfăptuirii idealurilor de pats, colaborare și progres în întreba lume. Ne exprimăm profunda noatră bucurie și satisfacție pentru reahgerea dumneavoastră, mult iubie și stimate tovarășe Niclae Ceaușescu, de către istoricul Coițres al XIV-lea al partidului, Corțresul marilor victorii socialiste, al eplinei independențe politice și ecoomice a patriei, in suprema funcție le secretar general. Exprimin- du^e, într-un vibrant consens cu în- tre^a națiune, recunoștința vie pen- truot ceea ce ați făcut și faceți pen- trtgloria și măreția patriei și po- poilui român, vă asigurăm că în cerul preocupărilor noastre vom pui permanent înfăptuirea conceptul noii revoluții agrare al cărui foiator și consecvent promotor sin- te că vom acționa cu fermitate, micind cu abnegație și dăruire pen- trirealizarea tuturor sarcinilor ce ren agriculturii județului nostru.limați de cele mai profunde sen- timte de dragoste și recunoștință, ino deplină unitate de voință cu ingul nostru partid și popor, noi, tc oamenii muncii din orașul Pila, ne exprimăm cu Îndrepți mîndrie, satisfacția pentru regerea dumneavoastră, mult ine și stimate tovarășe Nlae Ceaușescu, in suprema funcție secretar general al partidului, vad in această legitimă reinvests garanția înfăptuirii grandioase- lprograme de dezvoltare multila- tlă a patriei, a înaintării țării pe c mai inalte culmi de civilizație progres — se menționează in te- Rma COMITETULUI ORAȘE- 1 JC DE PARTID PETRILA.semenea marilor bărbați ai isto-1 noastre, dumneavoastră ați cu- I t imensa prețuire și recunoștința egului popor, a întregii națiuni, tru că în epoca aceasta, căreia lăți o neasemuită strălucire, ați Ies cel mai bine legitățile progre- li social și ați dăruit patrimoniu- național o operă teoretică revo- onară, nepieritoare, de înaltă va- e universală. Magistralul Raport zentat la Congresul al XIV-lea al tidului constituie o nouă și re- rcabilă contribuție la îmbogățirea jurului gindirii revoluționare lânești și mondiale contemporane, :mplu de consecvență in aplicarea atoare a principiilor socialismului înțific.Ipiritul dinamic și creator, clar- iunea și perseverența ce vă cauterizează, exemplul de dăruire și abnegație ce ni-1 dați în prodi- >asa activitate ce o desfășurați in intea partidului și statului ne mo- izează permanent,, întărind legâ- ntul nostru de credință și devo- jnent față de patrie și partid, față 

de dumneavoastră, iubite conducător, hotărîrea noastră comunistă și muncitorească de a acționa fără preget pentru înfăptuirea mărețelor sarcini ce ne revin, pentru sporirea continuă a producției de cărbune, pentru creșterea nivelului de trai material și spiritual al celor ce muncesc.Cu sentimente de profundă mîndrie și deplină satisfacție, locuitorii municipiului Alba Iulia, străveche vatră de istorie, cu nume de rezonanță în lupta pentru unitate națională și dreptate socială, au primit realegerea dumneavoastră, cel mai iubit și stimat fiu al națiunii noastre socialiste, în suprema funcție de secretar general al partidului cu ferma convingere că această opțiune politică constituie cea mai trainică garanție a îndeplinirii cu succes a istoricelor documente adoptate de Congresul al XIV-lea, pentru înfăptuirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism — se menționează în telegrama CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA.împreună cu întregul partid și popor ne manifestăm hotărîrea de a acționa neobosit pentru transpunerea in viață a istoricelor hotărîri adoptate de forumul câmuniștilor, ca expresie grăitoare a ' unității indestructibile în jurul gloriosului nostru partid, al dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, marele și înțeleptul conducător al României socialiste, a cărui personalitate a devenit simbolul cel mai drag și mai 
• Realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in funcția supremă de secretar general 

al partidului - expresie elocventă a unității întregului popor in jurul partidului, a opțiunii 
istorice și a voinței sale ferme de a edifica societatea socialistă și comunistă pe pămintul 
patriei, singura orinduire care asigură cu adevărat dreptatea socială și națională, 
afirmarea plenară a demnității umane

• Angajare deplină pentru înfăptuirea istoricelor obiective stabilite de Congresul al 
XIV-lea, hotărire fermă de a acționa, cu toate forțele, cu entuziasm revoluționar pentru 
transpunerea in viață a politicii umaniste a partidului nostru, de ridicare a bunăstării 
întregului nostru popor

prețios cu care națiunea română se prezintă în fața întregii lumi, liberă, independentă și pe deplin încrezătoare in propriul destin.Sub semnul celei mai alese cinstiri, cu sentimente de bucurie și patriotism revoluționar, ne exprimăm întreaga noastră bucurie și adeziunea la hotărîrea realegerii dumneavoastră în Înalta funcție de secretar general al partidului, opțiune istorică ce reprezintă garanția sigură a edificării cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate, a viitorului comunist în patria noastră, a înaintării neabătute a României spre cele mai inalte culmi de progres și civilizație — se arată in telegrama comitetului de partid al CENTRALEI „DELTA DUNĂRII" TULCEA.Documentele adoptate de Congresul al XIV-lea al partidului, programul de dezvoltare economico-socială in cincinalul viitor asigură - dezvoltarea tuturor ramurilor, inclusiv valorificarea superioară a resurselor naturale din Delta Dunării, înflo- rifea tuturor zonelor țării. Ne angajăm să acționăm cu dăruire comunistă și devotament patriotic pentru înfăptuirea’ exemplară a sarcinilor ce ne revin din istoricele hotăriri ale Congresului al XIV-lea, sporindu-ne astfel contribuția la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și inaintarea scumpei noastre patrii spre comunism.în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii de la COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCȚIE SÎNZIENI. JUDEȚUL COVASNA, permiteți-ne mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă exprimăm într-un glas cu întregul nostru popor, imensa bucurie și satisfacție pentru realegerea dumneavoastră la Congresul al XIV-lea în funcția supremă de secretar general al partidului, chezășia sigură a înaintării noastre spre luminoasele culmi ale comunismului — se relevă într-o altă telegramă.Acordăm cea mai înaltă apreciere inestimabilului tezaur de teze, idei și orientări cuprinse în magistralul dumneavoastră Raport prezentat Congresului, document programatic de excepțională valoare teoretică și practică, analiză profund științifică a stadiului edificării socialismului și comunismului pe pămintul patriei, a transformărilor revoluționare de dimensiuni fără precedent pe care le-a cunoscut țara noastră de la istoricul Congres al IX-lea.în aceste clipe de înaltă sărbătoare, vă adresăm cele mai călduroase și din inimă pornite urări de multă sănătate și fericire, deplină putere de muncă și creație spre binele și fericirea poporului, spre înălțarea scumpei noastre patrii pe cele mai înalte culmi ale bunăstării, civilizației și progresului.COLECTIVUL OAMENILOR MUNCII DIN BRIGADA NUMĂRUL 11 A SCHELEI DE PRODUCȚIE PETROLIERA VIDELE, JUDEȚUL TELEORMAN, în frunte cu comuniștii, vă aduc un fierbinte omagiu, cu prilejul realegerii dumneavoastră, la Congresul al XIV-lea. în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, opțiune istorică fundamentală a întregului partid, a întregului nostru popor, garanție sigură a evoluției patriei noastre, pe 

drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării spre comunism.Marile izbînzi pe care le-am do- bindit de la Congresul al IX-lea, în toate planurile — economic, social, cultural, științific, in politica externă — au la bază gindirea dumneavoastră de strateg genial, acțiunea dumneavoastră de revoluționar corisecvent. Poporul român vă est.e profund recunoscător pentru tot ce ați făcut și faceți spre mai binele lui, al generațiilor prezente și viitoare, pentru exemplul de dăruire pe care îl oferiți comuniștilor, tuturor oamenilor muncii. Vă asigurăm că vom acționa în spirit revoluționar, așa cum ne-ați îndemnat, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor care ne revin, pentru transpunerea neabătută în viață a înflăcăratelor chemări pe care ni le-ați adresat de la înalta tribună a celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român.Cu profundă mîndrie patriotică și devotament revoluționar, comuniștii, toți oamenii muncii din municipiul Tîrgoviște își exprimă nemărginita bucurie față de realegerea dumneavoastră, la cel de-al XIV-lea Congres, în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Ro- mân, convinși fiind că aceasta reprezintă garanția înfăptuirii grandiosului program adoptat la forumul comuniștilor români, de înaintare fermă a patriei noastre pe drumul luminos al socialismului și comunis

mului — se subliniază în telegrama COMITETULUI MUNICIPAL TÎRGOVIȘTE AL P.C.R. împreună cu întregul nostru partid și popor, vă aducem și cu acest prilej un fierbinte omagiu pentru neobosita activitate pe care o desfășurați,’ cu inegalabilă Consecvență și clarviziune științifică în slujba înaltelor idealuri de progres și bunăstare ale întregii omeniri, pentru apărarea intereselor fundamentale ale clasei muncitoare, ale întregului popor, pentru cauza nobilă a independenței și suveranității patriei, pentru socialism și comunism. Exprimîndu-ne deplina adeziune la întreaga politică internă și externă a partidului nostru, al cărei promotor genial sînteți, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom depune eforturi stăruitoare pentru realizarea exemplară a planului economic în profil teritorial pe anul 1990 și viitorul cincinal, a programelor privind modernizarea localității noastre, contribuind astfel la înfăptuirea istoricelor documente adoptate de Congresul al XIV-lea al partidului.In aceste momente solemne, încărcate de ’imensa bucurie generată de realegerea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, vă aducem, o dată cu țara întreagă, un vibrant și profund omagiu, de nețărmurită dragoste și recunoștință, de unanimă prețuire pentru clarviziunea și dăruirea neistovită, fermitatea și consecvența revoluționară cu care, în fruntea partidului și statului, acționați pentru edificarea socialismului și comunismului în România, pentru triumful cauzei păcii și progresului în întreaga lume — se arată în telegrama CONSILIULUI UNIUNII ASOCIAȚIILOR STUDENȚILOR COMUNIȘTI DIN INSTITUTUL AGRONOMIC BUCUREȘTI.Este o realitate de necontestat faptul că întreaga dumneavoastră activitate s-a împletit strîns cu aspirațiile și munca tinerilor. Vă sîn- tem profund recunoscători pentru rolul și locul de care ne bucurăm in societate, pentru condițiile minunate de muncă și învățătură, de afirmare profesională și socială, pentru încrederea ce ne-o acordați în vederea înfăptuirii unei noi și profunde revoluții în agricultură, de a cărei realizare sîntem conștienți că depinde mersul înainte al economiei noastre socialiste, al țării în general.Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general că vom munci cu hotărîre și abnegație pentru înfăptuirea hoțărîrilor adoptate de către Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român, pentru creșterea mai accentuată a producției agricole, aducîndu-ne astfel contribuția la înfăptuirea Programului partidului de ridicare a patriei pe noi culmi de civilizație și progres, de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

în telegrama CONSILIULUI OAMENILOR muncii din Întreprinderea DE PRODUSE CAR- BUNOASE SLATINA se spune: Ne aflăm sub puternica impresie generată de lucrările Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român, eveniment cu rezonanță adin- că in conștiințele tuturor cetățenilor patriei, care, prin istorica Hotă- rire privind reînvestirea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în suprema funcție de secretar general al partidului, a exprimat legitima dorință a întregului partid și popor de a vă avea în frunte pe dumneavoastră, eroul de legendă, cel mai strălucit dintre conducătorii care s-au ridicat din rîndul neamului nostru românesc.Comuniștii, toți oamenii muncii din întreprinderea de’ Produse Căr- bunoase Slatina, trăiesc momente înălțătoare de unitate deplină în jurul partidului, al dumneavoastră, mult, iubite și stimate tovarășe secretar . general, dau glas sentimentelor de imensă bucurie și satisfacție pentru această hotărîre istorică și se angajează s-o susțină prin faptele muncii de zi cu zi dedicate înfăptuirii în viață a hoțărîrilor adoptate de marele forum al comuniștilor.Vom îndeplini angajamentul asumat pe acest an și pe întregul cincinal, vom crea o bază trainică mărețelor înfăptuiri viitoare ho- tărite de Congres. Vă adresăm din adincul inimilor calde și vibrante felicitări pentru istorica realegere

în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, urări de multă sănătate, putere de muncă dumneavoastră și mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu; ani mulți și luminoși de mărețe înfăptuiri cu poporul și pentru popor.în aceste momente de aleasă sărbătoare și înălțătoare atmosferă patriotică, revoluționară, cu puternice semnificații pentru viitorul socialist și comunist al patriei, într-o deplină unitate de voință cu întregul nostru partid și popor, comuniștii, toți 'cei ce trăiesc și muncesc în străvechea, dar mereu tînăra citadelă a metalurgiei românești, Reșița, dau glas satisfacției și bucuriei lor unanime față de realegerea dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului român, în suprema funcție de secretar general al partidului, văzînd în această legitimă reinvestire, garanția înfăptuirii grandioaselor programe de dezvoltare multilaterală a patriei, a înaintării neabătute a țării pe cele mai înalte culmi ale civilizației socialiste și comuniste — se menționează în telegrama COMITETULUI MUNICIPAL REȘIȚA AL P.C.R.Cu inimile pline de bucurie, dăm o deplină aprobare inestimabilului tezaur de aprecieri, teze și idei cuprinse în Raportul prezentat la marele forum comunist al patriei, sus- ținînd cu toată hotărîrea liniile directoare ale politicii interne și externe a partidului și statului, cu convingerea fermă că ele întruchipează cele mai înalte aspirații ale poporului, servesc dezvoltării și înfloririi continue a scumpei noastre patrii, progresului umanității, întăririi colaborării între toate națiunile lumii.într-o atmosferă de puternică vibrație patriotică, nemărginită prețuire și înalt respect, comuniștii, toți locuitorii comunei Nuci, își exprimă cele mai profunde sentimente de a- leasă prețuire, nețărmurită dragoste și vie recunoștință față de dumneavoastră mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, eminent militant comunist Și patriot înflăcărat, ilustru gînditor revoluționar, luptător neobosit pentru realizarea țelurilor supreme ale clasei muncitoare, genial făuritor al noului destin socialist și comunist al țării, personalitate politică de excepție a lumii contemporane, care, de aproape șase decenii v-ați consacrat și vă consacrați cu abnegație și eroism întreaga viață și activitate binelui și națiunii române, cauzei independenței și suveranității, socialismului și păcii', înțelegerii și colaborării internaționale — se subliniază in telegrama COMITETULUI COMUNAL DE PARTID NUCI, SECTORUL AGRICOL ILFOV.Asemenea întregului partid și popor, ne exprimăm imensa bucurie pentru realegerea dumneavoastră in funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român la Congresul al XIV-lea — văzînd in aceasta garanția sigură a mersului înainte pe calea socialismului și comunismului a scumpei noastre patrii. Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, sub conducerea partidului, vom acționa cu fermitate, înaltă angajare comunistă, revoluționară, neprecupețind nici un efort pentru realizarea sarcinilor care ne revin din hotărîrile

Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român și din propriile hotărîri.în aceste momente de mare sărbătoare, nemărginită bucurie și puternică angajare patriotică, cu vie satisfacție și sentimente de vibrant patriotism, puternicul detașament de femei, care trăiesc și muncesc în județul Cluj, dă glas gindurilor de adîncă prețuire și recunoștință față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, personalitate de excepție a epocii contemporane, eminent strateg și ctitor al României socialiste moderne — se arată în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN CLUJ AL FEMEILOR.într-un glas cu voința întregului popor, a tuturor oamenilor muncii din județul nostru, vă rugăm să ne îngăduiți să vă aducem omagiul nostru fierbinte cu prilejul realegerii dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, opțiune istorică ce se constituie intr-o puternică garanție pentru prezentul și viitorul socialist și comunist al patriei.Vă rugăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să ne permiteți să vă adresăm și cu acest prilej, dumneavoastră, tovarășei Elena Ceaușescu, din adîncul inimilor noastre, urări de multă sănătate, viață lungă, putere de muncă și fericire deplină pentru a conduce mai departe cu aceeași clarviziune, înțelepciune și fermitate revoluționară

destinele poporului român, spre măreția, gloria și prosperitatea patriei noastre libere și suverane.în aceste momente de profundă trăire patriotică prilejuită de desfășurarea lucrărilor marelui forum al partidului, ne unim gîndurile cu întreaga națiune română și ne exprimăm întreaga adeziune la Hotărîrea Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român, privind realegerea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiunii, în funcția’ supremă de secretar general al partidului — se relevă in telegrama COMITETULUI ORĂȘENESC GHEOR- GHENI AL P.C.R.Beneficiind din plin de roadele politicii înțelepte, profund științifice și umaniste, de sprijinul și îndrumarea permanentă a conducerii partidului, personal a dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, orașul Gheor- gheni a cunoscut, asemenea tuturor localităților patriei, o dezvoltare și înflorire multilaterală, înnoiri și împliniri fără precedent, prin care s-a creat fundamentul material al egalității reale și depline pe plan politic, economic și social, al tuturor oamenilor muncii fără nici o deosebire. Asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din orașul Gheor- gheni, în frunte cu cei peste 5 200 de membri de partid, vor face totul pentru a fi la înălțimea marilor comandamente, stabilite de partidul nostru și vor acționa strîns uniți pentru traducerea în fapt a tuturor hoțărîrilor marelui forum al comuniștilor români — Congresul al XIV- lea al Partidului Comunist Român.
Partidului Comunist Ro- ce poartă pecetea activității a dumneavoastră, mult stimate

obținute de conducerea Român, a stimate și

Comuniștii și toți oamenii muncii din COMUNA DUMBRĂVENI. JUDEȚUL CONSTANȚA, cinstim cu profundă stimă și satisfacție mărețele realizări din anii socialismului, și cu deosebire de după Congresul al IX-lea al ~ ................. ~ ~mân, neobosite iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, conducător de excepție și revoluționar înflăcărat, Erou între eroii neamului, care de aproape 60 de ani vă dedicați întreaga viață și activitate binelui poporului și ridicării țării pe noi culmi de civilizație și progres.Pătrunși de înaltele sentimente patriotice pe care le nutrim față de minunatele realizări poporul nostru sub Partidului Comunist dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă asigurăm că vom acționa cu toată fermitatea, în voluționar, pentru planurilor și programelor în profil teritorial, pentru a asigura ridicarea necontenită a nivelului de viață și de muncă al tuturor locuitorilor comunei noastre, obținerea unor producții agricole record, sigure și stabile, potrivit cerințelor noii revoluții agrare, a condițiilor create de partidul și statul nostru dezvoltării proprietății socialiste de stat și cooperatiste, dotării și modernizării sale permanente.

spirit re- îndeplinirea

Prin profunzimea și vigoarea cu care ați înfățișat minunatul bilanț al marilor transformări și realizări istorice, înfăptuite în anii construcției noii orînduiri sociale, prin clarviziunea și cutezanța revoluționară cu care ați prefigurat luminoasele perspective deschise patriei și poporului nostru, prin continuarea fermă și neabătută a grandiosului program de edificare socialistă și comunistă a patriei noastre, Raportul prezentat la Congres reliefează cu strălucire, într-o nouă sinteză, puternica personalitate creatoare, capacitatea genială de a prospecta cerințele viitorului, patriotismul înflăcărat, neobosita grijă față de interesele vitale, legitime ale poporului, calități prin care dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, gloriosul erou al neamului românesc, v-ați înscris nepieritor în inimile și cugetele întregii națiuni —< se menționează în telegrama COMITETULUI ORĂȘENESC DE PARTID TAȘNAD, județul satu mare.Adresîndu-vă din adîncul inimilor noastre cele mai calde felicitări pentru reînvestirea dumneavoastră în înalta funcție de secretar general al partidului, dorindu-vă multă sănătate, fericire, viață lungă și putere de muncă în îndeplinirea supremei misiuni încredințate de întregul nostru popor, ne reînnoim angajamentul nostru solemn de a realiza și depăși toți indicatorii planului de dezvoltare economico-socială în profil teritorial, din actualul și viitorul plan cincinal, de a aplica consecvent în viață sarcinile ce ne revin din 

hotărîrile ce au fost adoptate la cel de al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român, in scopul ridicării pe noi culmi de progres și civilizație socialistă a scumpei noastre patrii.în telegrama COMITETULUI COMUNAL DE PARTID BOLDEȘTI GRĂDIȘTEA, JUDEȚUL PRAHOVA se arată : într-o deplină unitate cu întregul partid și popor, dăm expresie Încrederii profunde, atașamentului de neclintit față de politica partidului, față de viitorul socialist și comunist al patriei, de stimă și profundă recunoștință pe care le nutrim față de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, Erou între eroii neamului, patriot înflăcărat și revoluționar consecvent, strălucit gînditor și om politic de largă recunoaștere mondială, ce întruchipați cu strălucire înaltele virtuți ale poporului român, idealurile sale de echitate și dreptate, de progres și prosperitate, conducătorul clarvăzător al mersului nostru inainte, spre împlinirea visului de aur al omenirii — comunismul.Sîntem mîndri de faptul că prin vrerea întregului partid și popor, prin Hotărîrea Congresului al XIV-lea, Partidul Comunist Român continuă să aibă în fruntea sa, în suprema funcție de secretar general, pe dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, garanție sigură a înaintării noastre victorioase spre cele mai îndrăznețe culmi de civilizație și progres, a înfăptuirii Programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Aflindu-ne sub puternica impresie a mărețului eveniment de fundamentală Însemnătate în istoria României, care deschide largi orizonturi spre viitorul comunist al patriei, eveniment pe care l-am trăit cu profundă emoție, alături de întregul nostru popor — Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român —, noi, oamenii muncii de la ÎNTREPRINDEREA DE CAUCIUC „UZINELE CHIMICE ROMANE", ne exprimăm nețărmurita bucurie, satisfacția și vibranta mîndrie patriotică, față de hotărîrea marelui forum al comuniștilor români — in consens cu voința unanimă a întregului popor — privind realegerea dumneavoastră în suprema funcție de secretar general al partidului, garanție sigură că poporul român, urmindu-vă cu totală încredere, va putea merge neabătut pe drumul pe care singur și l-a ales, drumul care duce spre construirea socialismului și comunismului — visul de aur al omenirii.Exprimîndu-pe totala adeziune față de istoricele hotăriri ale Congresului al XIV-lea al gloriosului nostru partid, ne angajăm ferm să facem totul pentru realizarea sarcinilor ce ne revin pe 1989 și pe întregul cincinal, aducîndu-ne astfel și noi contribuția la traducerea în viață a prețioaselor orientări și indicații formulate de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.în telegrama CONSILIULUI OAMENILOR MUNCII DE LA ÎNTREPRINDEREA DE NUTREȚURI COMBINATE GIARMATA, JUDEȚUL TIMIȘ, se subliniază : în aceste momente de aleasă șl intensă 

trăire patriotică, revoluționară, cînd întregul . nostru partid și popor cinstesc actul politic de importanță istorică adoptat de către’ Congresul al XIV-lea al partidului, de realegere a dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, in suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, gindurile noastre se îndreaptă pline de recunoștință către dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, către mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, mulțumindu-vă din adîncul inimii pentru tot ce ați făcut și faceți pentru binele poporului, pentru înflorirea minunatei noastre patrii. Ne exprimăm cu acest prilej întreaga adeziune la documehtele adoptate de Congresul al XIV-lea, Ia politica internă și internațională a partidului și statului nostru, la mărețul Program de dezvoltare economico-socială a patriei în cincinalul următor și in perspectiva anilor 2000—2010, lu- îndu-ne angajamentul că vom acționa țp spirit revoluționar pentru transpunerea lor in viață, sporindu-ne astfel aportul la ridicarea patriei noastre scumpe, Republica Socialistă România, pe cele mai înalte culmi de progres și civilizație.în aceste zile, de puternică angajare patriotică generată de istoricul Congres al marilor victorii socialiste, comuniștii, toți oamenii muncii din CENTRUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICA ȘI INGINERIE TEHNOLOGICA PENTRU ECHIPAMENTE DE TELECOMUNICAȚII BUCUREȘTI raportează că la data de 20 noiembrie 1989 și-au îndeplinit planul pe 4 ani ai actualului cincinal la producția-marfă șl vor realiza, in avans, pină Ia sfirși- tul anului, noi teme de cercetare. Vă încredințăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom milita în continuare cu toată abnegația și dăruirea patriotică, cu întregul elan revoluționar pentru înfăptuirea obiectivelor actualului cincinal și ale etapei actuale a construcției socialiste.Ne exprimăm totodată deosebita prețuire și aleasa considerație față de mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, remarcabil om politic și savant de largă recunoaștere internațională, pentru marea contribuție pe care a adus-o si o aduce la înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială a patriei, la dezvoltarea științei, invățămîntului și culturii, la formarea omului nou, la dezvoltarea și afirmarea multilaterală a personalității umane.Puternic însuflețiți de realegerea dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, la al XIV-lea Congres în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, ne angajăm să acționăm cu toate forțele pentru a onora acest măreț act istoric cu noi și importante succese pe linia indeplinirii sarcinilor de plan pe . acest an și pe întregul cincinal.In aceste momente înălțătoare, de vibrantă trăire patriotică, oamenii muncii, în frunte cu comuniștii din COMUNA TUDOR VLADIMIRESCU, JUDEȚUL ARAD, alături de întregul popor, vă adresăm, din adîncul inimilor, sincere felicitări cu ocazia realegerii dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în funcția supremă de secretar general al partidului, expresie a înaltei stime; și profundei prețuiri față de prodigioasa activitate teoretică și practică ce o desfășurați, a unității și coeziunii întregului popor în jurul partidului nostru comunist, al secretarului său general, a hotărîrii de a înfăptui neabătut programul partidului de edificare a socialismului și comunismului pe pămintul - drag al României.Ne angajăm să ridicăm pe trepte calitativ superioare întreaga noastră activitate economico-socială, în deplin consens cu etapa actuală de dezvoltare a patriei, să transpunem în viață toate sarcinile ce ne revin din documentele Congresului al XIV-lea al partidului.Dînd glas celor mai alese sentimente de nețărmurită dragoste, profundă stimă și nemărginită recunoștință ce le nutrim față de dumneavoastră, ilustru conducător de partid și de țară, ctitor de geniu al României socialiste moderne, militant strălucit al mișcării comuniste și muncitorești internaționale,,, luptător ferm și consecvent pentru cauza socialismului și comunismului, pentru triumful păcii și colaborării în lume, vă rugăm să ne permiteți a vă exprima totala noastră adeziune la ideile, tezele și orientările cuprinse în magistralul Raport prezentat de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român, Congreshl marilor victorii Socialiste, eveniment de însemnătate epocală în istoria milenară a poporului nostru — se spune în telegrama COLECTIVULUI CADRELOR DIDACTICE ȘI ELEVILOR LICEULUI „TRAIAN" DIN DROBETA-TURNU SEVERIN, JUDEȚUL MEHEDINȚI.Convinși că realegerea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român va da noi dimensiuni vieții politice, economice și sociale din patria noastră, ne angajăm să depunem toată capacitatea, tot elanul nostru tineresc, să acționăm revoluționar pentru transformarea în fapte a istoricelor hotăriri ale Congresului al XIV-lea, a ideilor, tezelor și orientărilor cuprinse în magistralul Raport prezentat la înaltul forum al comuniștilor. Vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, însuflețiți permanent de luminosul dumneavoastră exemplu de myncă și de viață, de abnegație și patriotism, de pasiune și dăruire revoluționară, vom milita pentru o nouă calitate a procesului instructiv-educativ și formarea omului nou, cu o înaltă conștiință revoluționară, constructor activ al socialismului și comunismului pe pă- mîntul scumpei noastre patrii. _____________________________________________y
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Calitate si eficientă
în întreaga activitate productivă

Intre factorii deosebit de imnortanti avut! în vedere nentru asigurarea dezvoltării intensive a economiei in viitorul cincinal si in perspectivă, in Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al XIV-lea al partidului un rol esențial este atribuit ridicării calității și eficientei producției. In dezbaterea pe această temă („Scînteia" din 28 și, 29 noiembrie ă.c.) s-au prezentat o serie de avantaje ale implementării pe scară largă a metodelor moderne de asigurare a calității produselor. In ultima parte, participanta au insistat asupra acțiunilor care se impun in vederea aplicării in cele mai bune condiții a prevederilor noii Legi privind asigurarea și controlul calității produselor și serviciilor.Redacția : Sintetizînd opiniile exprimate pînă acum, reiese că preocuparea pentru sporirea calității este absolut indispensabilă pentru ridicarea eficienței economice, iar sistemul de asigurare a calității — a cărui generalizare devine obligatorie prin noua lege adoptată de Marea Adunare Națională — constituie o pîrghie de maximă importanță in acest scop. Cu ce ar trebui început în acțiunea de implementare a sistemului de asigurare a calității 1Paul Joita. cercetător științific la Institutul Național de Metrologie : Practica de la noi si ne plan mondial a demonstrat că parametrii unui produs și în cea mai , mare parte costurile acestuia se decid la planșetă. în acest sens, in Raportul la marele forum comunist, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta că in perioada care urmează un rol tot mai important revine cercetării, științifice si tehnologice, care trebuie să asigure un înalt nivel tehnic și calitativ al tuturor produselor românești. astfel incit să fie competitive cu cele mai bune produse similare pe plan mondial. Deci calitatea ’ și eficiența se proiectează. Dacă proiectanții nu reușesc să-și îndeplinească bine această misiune, in etapele următoare putem rezolva foarte puține lucruri. Așa incit, in primul rind proiectantilor este necesar să Ii să ceară un efort deosebit. Asigurarea calității in proiectare este deja un bun ciștigat, atit in țară noastră, cit și pe plan mondial — și reprezintă, de altfel, un element major al revoluției teh- nico-științifice contemporane. Faptul că acum realizăm anumite produse a căror funcționare ireproșabilă o garantăm 99,9 la sută pentru 30 de ani de exploatare S“ datorește tocmai metodelor de asigurare a calității proiectării.Traian Cănescu. director tehnic al întreprinderii ...Electroaparataj" București : Optimizarea calității produselor încă din etapa de proiectare este- o condiție esențială nentru sporirea eficientei — deși. în această etapă, ar putea spori într-o anumită măsură costurile. De exemplu, pentru a îmbunătăți nivelul calitativ al produselor întreprinderii,* o perioadă am utilizat sistemul proiectării in paralel, de către două echipe independente, a unui singur produs. Prototipul carese dovedea mai bun era cel reprodus in fabricația de serie. Avind in vedere diferența de costuri si de parametri între variantele propuse, plusul de cheltuieli de proiectare generat de sistemul nostru era recuperat însutit si înmiit. In prezent însă nu ne mai putem permite să recurgem la această metodă de ..competiție" intrucit avem mult mai multe produse de asimilat si forța de proiectare de care dispunem trebuie să o utilizăm cu parcimonie.Paul Joita <: Din fericire. întreprinderea ..Electroaparatai" utilizează un eficient sistem de asigurare a calității. care îi permite să aleagă calea cea mai bună de proiectare fără a mai consuma timp si manoperă de proiectare pentru elaborarea mai multor variante.Redacția : Următoarea etapă de viață a produsului este omologarea. Care este semnificația omologării în sistemul de asigurare a calității 7Radu Călărașu, șef serviciu control tehnic de calitate Ia întreprinderea „Electronica" : Deocamdată, omologarea privește numai produsul realizat în prototip ori într-o asa- zisă serie zero. care, de fapt, de multe ori nu reproduce fidel condițiile de producție industrială, deci nu este o adevărată „serie zero". Din această cauză, uneori au fost omologate produse a căror realizare pe scară industrială în condiții de calitate și productivitate s-a dovedit, practic, imposibilă. De ce 7 La omologare, procesul tehnologic este analizat prea sumar: se verifică, de pildă, numărul de scule, de A.M.C.-uri și cam atit.Redacția : De ce se procedează in acest mod 7 Ce ar trebui făcut pen

tru „repunerea în drepturi" a etapei de omologare a produselor 7Radu Călărașu : în practică s-au întîlnit situații în care produse fabricate de întreprinderi cu o recunoscută competentă tehnică s-au dovedit a fi necorespunzătoare calitativ. Analiza cauzelor a scos la iveală un fapt semnificativ : neajunsurile nu se datorau întreprinderii respective, ci altor unități repartizate din oficiu de către ministerul de resort sau coordonatorul de balanță să execute anumite repere : garnituri, butoane și chiar subansamble. Adîncind investigația, s-a remarcat că unitățile respective nu dispuneau nici de condiții tehnice adecvate, nici de materii prime corespunzătoare, nici de personal calificat și nici nu aveau prevă
• Competitivitatea produsului se asigură, în primul rind, 
la planșetă ® Un pas necesar înainte ; autorizarea între
prinderii privind asigurarea calității • O instituție utilă : 
inspecția beneficiarului privind asigurarea calității la fur
nizor • De ce ignoră bazele de aprovizionare problemele 
calității ? • Un adevăr izvorît din practică : asigurarea 

calității este arta de a conduce întreprinderea

zute dezvoltări sau modernizări pe potriva pretențiilor de ordin tehnic și Calitativ ale reperelor pe care erau puse să le execute.Or, in regim de asigurare a' calității. pe lingă verificarea proiectului și a produsului (realizată după norme ce nu lăsă loc subiectivității, măsurind exaqt parametrii noului produs), o atenție deosebită este acordată tehnologiei de fabricație, care trebuie să-și dovedească potențialul, capacitatea de, a realiza produsul. Pe plan internațional se practică de mai multă vreme sistemul de evaluare — de către organisme neutre, independente față de producător și de beneficiar — a unei întreprinderi sau a unui proces tehnologic, priit care se atestă atit capacitatea de a realiza un anumit produs pe scară industrială, cit șl existenta unui mecanism eficient de prevenire a erorilor de fabricație, întreprinderea noastră, bunăoară, a fost atestată în acest fel de mai multe organisme din Spania, Marea Britanie, R.F.G., după care a devenit posibil exportul în aceste țări. Este interesant și ce anțtme au verificat aceste organisme Internationale in întreprindere : intre altele, manualul de asigurare a calității și modul cum sint respectate pe flux normele din programul de măsuri organizatorice și tehnice pentru asigurarea calității. Cu alte cuvinte, au dorit să se convingă dacă în întreprindere este proiectat și se aplică un sistem de asigurare a calității corespunzător.Mircea Andreescu, șeful atelierului „sisteme de organizare" al întreprinderii de Mașini Grele București : Și întreprinderea noastră a fost „omologată" de partenerul canadian atunci cînd s-a pus problema asimilării în fabricație a echipamentului nuclear. Cu acel prilej, atenția specialiștilor a fost concentrată asupra regimului de asigurare metrologică din întreprindere. Or, acesta este un domeniu in care — fără falsă modestie — trebuie să spunem că deținem experiențe și priorități absolute pe plan mondial.Redacția : Deci sistemele de asigurare a calității adoptate in cele două întreprinderi au fost cele care au dovedit și garantat capabilitatea proceselor de fabricație și, in cele din urmă, au înclinat favorabil balanța în cîștigarea unor piețe externe. Iată un nou argument în sprijinul promovării unor asemenea sisteme... . .Radu Călărașu : în care scop un pas important îl reprezintă evaluarea capabilității proceselor tehnologice, concomitent sau chiar înaintea 

omologării produsului într-o întreprindere.Dan Ioaneș, din compartimentul de asigurare a calității al întreprinderii de Mașini Grele București : Evaluarea capabilității fabricației este, totodată, o condiție pentru sporirea eficienței economice, pentru câ se evită un mare consum de resurse — materiale, muncă, utilaje — pentru produse incapabile să satisfacă nevoia pentru care au fost făcute. Aș dori "să arăt în context că. pentru a evita situații nedorite, de genul celor prezentate de tovarășul Radu Călărașu, de multă vreme, in întreprinderea noastră sint verificate și retestate la recepție toate materialele, semifabricatele și serviciile, primite de la terți, pentru a ne asigura că sint în conformitate cu parametrii tehnici solicitați. Nu ■ne mulțumim însă cu atit. Atunci cînd constatăm deficiențe repetate la partidele livrate de un anumit furnizor, avem inspectori autorizați pentru asigurarea calității, care se deplasează la unitatea respectivă unde evaluează capabilitatea tehnică, depistează carențele din sistemul de asigurare a calității sau din sistemul 

de fabricație și Inițiază diverse acțiuni corective. Ceea ce inseamnă. în final, o formă de sprijinire și de atestare â capabilității fabricației, cu efecte favorabile atit asupra furnizorului in cauză, cit și asupra noastră, ca beneficiari. Inspecția de asigurare a calității este prevăzută expres în Legea privind asigurarea calității obiectivelor și instalațiilor nucleare și,- deci, nu poate fi refuzată de vreo întreprindere furnizoare de materiale sau alte componente ale centralelor nucleare. Deci, avînd în vedere experiența de funcționare a acestei forme de inspecție asupra asigurării calității, instituția respectivă ar putea fi extinsă și generalizată. Ceea ce este in spiritul recentei legi privind asigurarea și controlul calității, care prevede că unitățile beneficiare sint obligate să controleze pe parcursul executării produselor sau contractelor modul in care unitățile furnizoare îndeplinesc clauzele convenite cu privire Ia calitate. să semnaleze eventualele deficiențe și să participe la stabilirea ■măsurilor necesare pentru remedierea lor.Redacția : O idee care corelează punctele de vedere exprimate ar fi aceea că regimul de asigurare a calității este necesar a fi aplicat în întreg lanțul de cooperări interuzi- nale și al aprovizionării tehnico-ma- teriale, toate unitățile participante la procesul economic avînd o răspundere directă asupra calității și eficienței produsului...Julien Bratu, șeful compartimentului de asigurare a calității din Centrala Industrială de Electronică și Tehnică de Calcul : ...Cu o mențiune din acest cerc al răspunderilor pentru asigurarea calității nu pot fi omise rețeaua teritorială si rețelele departamentale de baze de aprovizionare tehnico-materială. în prezent, orice se poate discuta cu personalul acestor baze in afară de problemele calității. Este nu numai nefiresc, dar și periculos ca bazele „să închidă ochii" atunci cînd se în luna octombrie a intrat în vigoare Legea privind asigurarea și controlul calității produselor și serviciilor, ale cărei prevederi sint de natură să creeze cadrul pentru întărirea exigenței și răspunderii față de nivelul tehnic și calitativ al producției, introducînd metode moderne de conducere si Organizare în acest spirit a activității economice. Cele citeva experiențe prezentate în ciclul de articole publicat în „Scinteia", problemele și soluțiile propuse în dezbatere sînt de natură să determine la reflecție factorii de răspundere din întreprinderi, centrale și organe de resort. îndemnînd la acțiuni practice pentru aplicarea întocmai, de la bun început, a prevederilor legii, pentru crearea climatului de muncă și spirit gospodăresc necesar in vederea sporirii calității și eficientei — obiectiv esențial al dezvoltării intensive a economiei. înscris în documentele marelui forum comunist al țării.
Comelju CÂRLAN, Gheorghe IONIȚA

vorbește de calitatea materialelor pe care le vehiculează. Se spune că tăria unui lanț o dă veriga cea mai slabă. Or. scotind bazele in afara exigentului regim de asigurare a calității se creează o breșă în sistemul de răspunderi, anumite unități furnizoare sesizind că prin această rețea și-ar putea vinde mai ușor produse de calitate mai slabă. Ceea ce. din păcate, se și întîmplă.Redacția : Atunci, care ar fi soluția 7Julien Bratu : Noua lege în domeniul calității nu .prevede excepții. nici măcar pentru bazele de aprovizionare tehnico-materială, privind desfășurarea activității în regim de asigurare a calității. în fond, se pot găsi modalități de rezolvare a problemei cu sprijinul unităților economioe mai puternice din zona pe care o servesc. Deci, fie că doresc sau nu, conducătorii acestor baze trebuie să treacă la un regim de asigurare a calității, care, firește, este necesar să fie proiectat și implementat potrivit specificului activității. Și, cu siguranță, în baze se va instaura mai multă ordine, materialele vor fi mai grijuliu păstrate și manevrate, se vș intensifica activitatea de control a bazelor atit in unitățile furnizoare, cit și beneficiare pentru a urmări, și din punct de vedere calitativ, cum se produc și cum se depozitează mărfurile.Redacția : Așadar, ce ar trebui practic făcut pentru implementarea sistemului de asigurare a calității în bazele de aprovizionare tehnico-materială 7Paul Joița : în conformitate cu prevederile noii legi. Comitetul de Stat al Planificării și Aprovizionării Tehn.ico-Materiale, precum și ministerele tutelare trebuie să elaboreze norme în temeiul cărora și in bazele de aprovizionare tehnico-materială să se aplice sistemul de asigurare a calității.Mircea Andreescu : După cum. re- luînd o problemă formulată anterior, in cadrul dezbaterii, și coordonatorii de balanță au obligația de a-si adapta activitatea de repartizare a resurselor materiale potrivit exigențelor noii legi a calității, in sensul că de Ia o cuantificare pur cantitativă a capacităților de producție și a destinațiilor resurselor trebuie să-și nuanțeze opțiunile, ținînd seama de capa- Joilitatea unor furnizori de a realiza produse de o anume calitate, care este necesară numai unor anumiti beneficiari. Cerințele calității sint la fel de mari nu numai pentru cei care produc, ci și pentru cei care organizează si coordonează repartizarea resurselor.încheiem prezentarea opiniilor formulate în dezbatere cu o apreciere aparținînd unuia dintre participant!, ce poate constitui o adevărată concluzie :Traian Cănescu : Din ce în ce mai mult se impune, la nivelul fiecărei unități economice. realizarea unpi proces de asigurare a calității în sensul său realmente previzional. Pentru a ne desfășura activitatea potrivit exigentelor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu și înscrise în documentele programatice ale celui de-al XIV-lea Congres al partidului. este necesar să adoptăm măsuri organizatorice ample, ferme, cu un pregnant conținut sistemic. capabile să mobilizeze întregul potential productiv al întreprinderii pentru ridicarea nivelului tehnic și calitativ al producției. Calitatea este categoria care reflectă în cel mai înalt grad eficiența conducerii întreprinderii, cu atit mai mult cu cit condițiile create asigură realizarea tuturor produselor la un înalt nivel tehnic și calitativ. Mai mult, se spune chiar că asigurarea calității este arta de a conduce întreprinderea.

Noul complex comercial „Perla" din Oradea Foto : E. Dichiseanu
DEPUTATUL - alesul obștii, 

în slujba intereselor obștii
„Să acționăm cu toată hotărirea pentru creșterea și perfecționarea activității consiliilor populare ca organe ale auloconducerii și autoaprovizionării, in vederea înfăptuirii neabătute a obiectivelor dezvoltării tuturor zonelor și localităților patriei noastre". Privită în contextul mărețelor obiective ale propășirii econo- mico-sociale a României, adoptate de Congresul al XIV-lea al partidului, această oriențare-directivă, cuprinsă în magistralul Raport prezentat forumului comuniștilor români de tovarășul Nicolae Ceaușescu, relevă încă o dată cu putere consecvența cu care partidul nostru, secretarul său general aplică în viată principiile democrației muncitorești-revoluționare, îmbinînd dialectic rolul organelor centrale cu cel al unităților teritoriale, al maselor populare în elaborarea și înfăptuirea tuturor planurilor și programelor de dezvoltare.O ilustrare elocventă a aplicării concrete a tezei științifice conform căreia socialismul se construiește cu poporul și pentru popor, cu oamenii și pentru oameni, o constituie activitatea consiliilor populare, organe larg democratice ale puterii locale de stat.

Alcătuite din aleși ai obștii, oameni care muncesc și trăiesc in mijlocul alegătorilor, consiliile populare, prin deputății lor, reprezintă în procesul de conducere acel punct in care opinia maselor, inițiativa și spiritul gospodăresc al cetățenilor capătă forma legală a deciziei. Și tot prin deputății lor, consiliile populare acționează pentru înfăptuirea hotărîrilor adoptate, care trebuie să constituie o sinteză a opiniilor și inițiativelor maselor, pentru mobilizarea tuturor cetățenilor la înfăptuirea lor. Se poate afirma că, de fapt, conținutul activității consiliilor populare, calitatea acesteia sînt determinate de modul in care acționează deputății ce le alcătuiesc, de gradul de implicare a acestora în rezolvai ea tuturor problemelor, atit cele , cotidiene, cit și cele de perspectivă, atit personale, cit și cele privind întreaga localitate sau județ. Despre modul de acțiune al deputaților, despre rezultatele obținute în procesul conlucrării nemijlocite cu masele de cetățeni pentru continua dezvoltare și înfrumusețare a localităților ne relatează corespondenții noștri din Ialomița și Vîlcea.
Exemplu pentru 
ceilalți cetățeniDe fapt, este greu de găsit vreun anume domeniu care să poată defini singur chipul înfloritoarei comune ialomițene Gheorghe Doja. Pentru că vorbind despre această comună trebuie să vorbești in primul rînd de marile recolte, unele record, obținute de cooperativa agricolă de producție de aici, distinsă cu înalte titluri și ordine. Comuna este vestită în a- celași timp și prin înfățișarea sa, prin casele, practic toate noi, prin numărul mare de pomi fructiferi din curțile oamenilor, prin străzile toate cu trotuare, prin edificiile sale economico-sociale și' culturale. Și totuși, criteriul cel mai important al aprecierii acestei așezări îl constituie hărnicia oamenilor ei, care, prin participarea lor activă Ia; toate împlinirile comunei, la întreaga viață politică și economico- socială, i-au plămădit chipul înfloritor, îi asigură dezvoltarea continuă, așa cum prefigurează documentele -Congresului al XIV-lea al partidului, cum îndeamnă secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Scurt popas la una din încrucișările numeroaselor străzi ce întretaie șoseaua din mijlocul comunei. O in- tîlnim pe eooperatoarea Filofteia Pană în dreptul brutăriei, de la care se răspîndește mirosul aromitor de pîine proaspătă.— Cine este deputatul pentru care ați votat în circumscripție ? întrebarea o surprinde.— Cum cine 7 Sterie Spătărelu.Cum arată deputatul ca om, dar ca deputat, ce mai are de spus despre el 7 întrebări la care interlocutoarea preferă să ne răspundă arătînd cu mina spre brutărie, spre dispensarul de vizavi, cu casă de nașteri, spre grădinița de copji cu creșă, spre...— Ca figură, cum să vă spun, un om ca toți oamenii, ca deputat — la fel. împreună cu el am muncit la toate astea, are gînduri șl mai mari. Mai sînt multe de făcut în comună.Deputatul este la fel de „scump la vorbă".— Cum trebuie să fie un deputat 7 Un om ca toți oamenii, dar ceva mai harnic decit toți. Oamenii se conving mai ușor prin faptă. Iar dacă ai a- pucat să zici o vorbă, să urmeze îndată fapta. Cit despre circumscripția numărul 8 care m-a ales deputat comunal, pot spune că pînă în prezent alegătorii mei au realizat de la începutul anului și pînă în prezent lucrări edilitar-gospodărești in valoare de aproape 300 000 lei : trotuare, pomi de-a lungul străzilor (nu ulițe, ci străzi, mărginite cu trotuare), reparații la dispensar, creșa...— Cineva vorbea despre niște planuri mari pe care le aveți.

— Da. planuri sînt, dar nu le am eu, ci oâțnenii, alegătorii adică. Să zicem Ioana Cîrstea, Natalia Lungu, Ion Alexe, Gheorghe Voinescu. Iar aceste planuri se referă nu numai la circumscripția numărul 8, ci la toate celelalte 18 circumscripții : a- menajarea unei baze sportive complexe, un nou loc de agrement pe malul lacului Fundata, cultivarea cu răchită a solelor cu aport freatic pe malul lacului, noi secții de meșteșugari la cooperativa de producție, a- chiziții și desfacere a mărfurilor. Dar, mai întîi și mai întîi, planurile sint legate de propria-mi muncă. De exemplul personal : adică, realizarea unor recolte ceva mai sus decît cele obținute pe ansamblul cooperativei agricole. Căci mai întîi și mai întîi, oamenii se întreabă : „Dar deputatul cît a obținut 7“ (M. Vișoiu).
Cu inițiativă 

și răspundere— Cel mai activ deputat 7 Greu de spus, căci in consiliul nostru popular sînt foarte mulți — a răspuns tovarășa Maria Aprodu, prim- vicepreședinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular Municipal Rimnicu Vilcea. O enumerare, desigur incompletă : Luminița Bir- san, tîmplar la Combinatul de Prelucrare a Lemnului, Elena Pătru, muncitoare la întreprinderea de Piele și încălțăminte, Viorel Matees- cu, economist la Antrepriza de Construcții Montaj Reparații, Victor Turmacu, maistru instructor la Liceul Industrial nr. 5...Ne oprim la ultimul enumerat (ținînd, desigur, seama de faptul că e- numerarea este incompletă, precum și de observația subliniată de interlocutoare că „ultimul enumerat nu-nseamnă nicidecum ultimul ca importanță") și pornim spre zona circumscripției electorale nr. 17. Fără o adresă precisă. Sunăm la a- partamentul nr. 5, de pe scara 2 a blocului 27, unde locuiește familia pensionarului Vasile Ionescu.— Deputatul Victor Turmacu 7 Păt cum să nu-1 cunoaștem pe Victor al nostru. Vedeți fîntîna din fața blocului 7 Noi am cerut să se construiască, la prima întîlnire cu el. El a obținut aprobările necesare, el a muncit alături de noi la construirea ei.— Cum l-am cunoscut pe deputatul nostru 7 Eram proaspăt mutați, ne-a sunat la ușă pe toți de pe scară, ne-a urat bun venit în casă nouă și ne-a spus că va trebui să... trecem la muncă, pentru că vom avea multe de făcut. Și-n prima duminică, apoi altele în șir, ne-a mobilizat la muncă, așa cum ne-a spus. Din munca aceasta au răsărit locul de joacă pentru copii, precum și spațiile verzi 

din jurul blocului. (Ion Trușcă, conducător auto, la întreprinderea de Utilaj Chimic și Forjă, blocul C-12).— încă la întîlnirea cu candidați! pentru mandatul de deputați i-am cerut sprijin pentru modernizarea străzilor Cozia și V. Olănescu. Și-a notat, ca și toți ceilalți din prezidi”. După alegeri însă, la noua intilniie- cu el, in calitate de deputat, ne-a spus că a ridicat problema în comitetul executiv, așa incit să ne pregătim de treabă. Și-au urmat: luni bune de muncă a fiecărui cetățean, prezența deputatului intre noi, evidența strictă a participării fiecăruia, „audiențele" ținute cu lopata in mină, schimburile de replici uneori chiar aprinse. Rezultatul 7 Ambele străzi concurează azi la un loc de frunte în întrecere (de noi inițiată I) și care a intrat în tradiția municipiului sub genericul „Fișa străzii". (Valeriu Leca, operator chimist la Combinatul de Produse Sodice Govora, locatar al blocului nr. 34).Cu aceste „recomandări" l-am căutat pe deputatul circumscripției e- lectorale nr. 17, Victor Turmacu. Era in zona gării, care continuă să fie un veritabil șantier de construcții : blocuri placate cu cărămidă aparență, șarpante in ape, balcoane ca niște cerdacuri oltenești. Numai că, după constructori, rămin în urmă inevitabil gropi, resturi de materiale, moloz, care cer mină de gospodar, de viitor locatar. Așa incit trebuie... „cu toții la muncă". Noul ansamblu de locuințe se cere gospodărit de pe acum.— Cînd oamenii știu că de el depinde modul în care va arăta cartie» rul lor, locul unde vor trăi împreună cu familiile lor, cînd au exemple concrete, mobilizarea lor la muncă nu este o problemă — ne spune deputatul.— Și totuși, uneori problemele depășesc competența simplului cetățean.— Intervine însă deputatul cu autoritatea sa la organele comietente. La noi, de exemplu, se tirăgăna. terminarea punctului termic „Cozia" care asigură apa caldă și căldura pentru blocuri. M-am ținut „scai" de comitetul executiv al cotsiliului popular pînă s-a rezolvat prblema ; la fel am făcut și in cazul reparațiilor la blocurile vechi, pîă i-am convins pe cei în drept că fte mai economicos să aplicăm și pest aceste blocuri șarpante, și în cazul iființă- rii unui vad comercial în zor., ți in cazul...— Deci lista de probleme i deputatului devine tot mai multi listă de realizări— Da, dar nu se epuizea. Mai sint de modernizat strada Ona și trotuarele, după ce constructci vor părăsi zona, trebuie amenaj un parc de joacă mai mare pentrcopii, alte locuri de joacă... Urmeă să trecem deci cu toții la uncă. (I. Stanciu).
FAPTE Șl INITIATIVE GOSPODĂREȘTI PENTRU REALIZAREA PROGRAMELOR DE DEZVOLTARE A AGRICULTURII

Temelia unor producții 
tot mai mariRaportul prezentat la Congresul al XIV-lea al partidului de către tovarășul Nicolae Ceaușescu se referă pe larg la agricultură — ramură de bază a economiei noastre naționale. Cu privire la zootehnie, acest document programatic de o inestimabilă valoare teoretică și practică, programul de acțiune al întregului nostru popor pentru etapa viitoare, subliniază că in cincinalul 1991—1995 va trebui să ajungem la un efectiv de cel puțin 11 milioane bovine, din care 5 milioane vaci cu lapte, urmărindu-se. totodată, creșterea producțiilor de lapte și carne, spre a asigura in acest fel o bună aprovizionare a populației.Ca delegat la Congres, participant efectiv Ia dezbaterile care au avut loc. întors acasă, am dezbătut și dezbatem in continuare sarcinile ce revin unității noastre, căile și soluțiile prin care să ridicăm la un nivel calitativ superior întreaga noastră activitate.Fapt este că și pînă acum Cooperativa Agricolă Someș-Odorhei a realizat producții bune și foarte bune, atit la producția vegetală, cît și in zootehnie. Măsurile stabilite de co

mitetul de partid, de consiliul de conducere al cooperativei, mobilizarea largă a comuniștilor, a tuturor cooperatorilor la realizarea lucrărilor. în timp și de bună calitate, au condus la realizarea celor mai bune producții în acest an. Pe baza producțiilor obținute, unitatea noastră â livrat la fondul de stat peste 8 500 tone sfeclă de zahăr în acest an, 1 67(T tone legume și fructe și mai mult de 6100 tone cereale. Sectorul zootehnic deține o pondere însemnată in cadrul producției globale a unității noastre, an de an cu- noscînd creșteri importante. Și în acest an realizăm efectivele de ovine și bovine, furnizînd in același timp material de prăsilă și altor unități. Natalitatea se realizează in procent de 88 la sută la bovine, iar la ovme de peste 100 la sută, realizînd producții peste nivelurile planificate, fapt care ne-a permis să livrăm însemnate cantități de lapte, lină și carne la fondul de stat. Ca urmare a producțiilor mari obținute în anul curent, a livrărilor de produse la fondul de stat, C.A.P. Someș-Odorhei încasează prime in valoare de peste 4,5 milioane Iei, încheindu-și activitatea 

economico-financiară cu însemnate beneficii și avind posibilitatea ca, in acest fel, să se asigure o bună retribuire a membrilor cooperatori din toate sectoarele de activitate, precum și desfășurarea în continuare a procesului de producție in cele mai bune condiții. Toate acestea demonstrează cu putere faptul că, intăripd continuu proprietatea cooperatistă, averea obștească, producțiile obținute cresc de la un an la altul. De altfel, C.A.P. Someș-Odorhei este una dintre unitățile distinse cu înaltul titlu de „Erou al Noii -Revoluții Agrare."In prezent, forțele manuale și mecanice sînt mobilizate la efectuarea lucrărilor de sezon : îmbunătățiri funciare, transportarea și administrarea de îngrășăminte chimice și, in mod deosebit, la lucrările din zootehnie, sector în care acționăm cu toată fermitatea pentru realizarea și depășirea producțiilor planificate. Asigurind o îngrijire corespunzătoare a animalelor, o furajare bună, avem convingerea că Ia sfirși- tul acestui an vom obține în medie peste 5 000 litri lapte de la o vacă furajată, producție care onorează titlul cucerit și șitueăză unitatea noastră printre cooperativele agricole fruntașe. în spiritul orientărilor generoase date de t ov a r ă ș u 1 Nicolae Ceaușescu la cel de-al XIV-lea Congres al partidului nostru vom acționa cu toată hotă

rî.rea pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin din hotărîrile adoptate de înaltul forum al comuniștilor, din prevederile planului de dezvoltare economico-socială în profil teritorial, spre a realiza și în continuare
Obiective ce obligă 

la valorificarea resurselor 
existentePentru noi, lucrătorii din agricultură, constituie un prilej de aleasă mindrie aprecierile pe care le-a făcut secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la cel de-al XIV-lea Congres, cu privire la realizările deosebite obținute in 1989 în această ramură de bază a economiei naționale, rezultate, ce constituie garanția îndeplinirii în întregime a prevederilor cincinalului viitor. Hotărîrile înaltului forum, orientările și îndemnurile secretarului general al partidului pun în fața noastră răspunderi majore privind obținerea unor producții stabile, * in orice condiții de climă, cu deosebire la culturile cerealiere și la plantele tehnice, care sînt cultivate cu foarte bune rezultate pe terenurile unități- 

producții tot mai mari, sigure și stabile, potrivit obiectivelor noii revoluții agrare.
Griqore BERINDEpreședintele C.A.P. Someș-Odorhei, județul Sălaj 

lor din Consiliul nostru Agroindustrial Sanislău, județul Satu Mare.Producțiile ridicate obținute în a- cest consiliu — cele mai mari din județ, pentru care unor unități, precum cooperativele agricole Sanislău, Petrești, Foieni, Urziceni, Cămin, li s-au oferit înalte distincții — ne obligă și mai mult să menținem și chiar să ridicăm ștacheta exigențelor spre a realiza viitoarele recolte la niveluri de producție tot mai înalte.Iată de ce, în această perioadă, lucrătorii de la S.M.A. Cărei sînt angrenați în realizarea unui mare volum de activități specifice sezonului. Astfel, sînt în curs de finalizare arăturile adînci de toamnă, iar pe măsură ce se încheie această importantă lucrare, me

canizatorii din secțiile aparținătoare sînt concentrați în atelierele specializate spre a participa la executarea reparațiilor prevăzute a se realiza în această iarnă. Doresc să subliniez că în spiritul mobilizatoarelor sarcini ce ne revin din hotărîrile Congresului, colectivul nostru s-a angajat să asigure repararea cu forțe proprii a unui volum sporit de mașini și utilaje agricole — cu 10—15 la sută mai mare decit cel realizat anul trecut, apelînd într-o măsură mai mică la serviciile unor ateliere specializate din județul nostru sati din județul Bihor, în felul acesta, nu numai că avem garanția unei calități mai înalte a reparațiilor, ci, totodată, a- sigurăm și reducerea considerabilă a cheltuielilor de producție, sporind eficiența economică a acestei activități. Pentru traducerea exemplară in viață a acestui angajament, ne-am intensificat acțiunea de aprovizionare tehnico-materială cu seturi de motoare pentru tractoare, cu alte subansamble și piese, specialiștii noștri deplasîndu-se direct la unitățile furnizoare și menținînd legătura zilnică cu baza județeană de aprovizionare pentru agricultură. în acest context, amintesc și faptul că ne-am asigurat și utilajele, și aparatele de măsură și control necesare pentru dotarea atelierelor în vederea realizării reparațiilor în cele mai bune condiții.

întrucît zestrea tehnică de msi agricole noi, de mare randament crescut in acest an într-o măs importantă, sintem preocupați să sigurăm ridicarea nivelului de > gătire profesională și poiicalifict urnii număr cit mai mare de m< nizatori — acțiune pe care o \ declanșa în curînd. Desigur, în ceastă privință trebuie să depă și o anume inerție, o nejustific „teamă" de nou din partea unor r canizatori care nu au mai luc pînă acum pe combinele moderne recoltat porumb C 6—P sau i asemenea mașini, dar speciali: noștri își vor investi întreaga gr și competență pentru a duce bun sfîrșit această importantă n siune atît de imperioasă prin prist înaltelor cerințe și exigențe puse noua revoluție agrară.în aceste zile, cînd sînt tot m evidente semnele iernii, ale îngh țului, vom trece cu toate foițele la intensificarea pe front larg a a țiunii de împrăștiere a îngrășămit telor chimice, a amendamentelor a îngrășămintelor naturale pe ma suprafețe — acțiune de deosebit însemnătate pe care o vom finaliz în cit mal scurt timp și prin car vom spori potențialul productiv t pămîntului.
Claud iu URSULESCU directorul S.M.A. Cărei, județul Satu Mare
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Trainice împliniri ale muncii și viețiiCine trece prin Oaș nu se poate să nu se oprească la Muzeul „Țara Oașului" din Negrești. Mărturii străvechi ale acestei multimilenare existențe se regăsesc din plin aici : rivna arheologilor, pasiunea istoricilor, filologilor, a tuturor celor care iubesc locul în care au venit pe lume, se află concretizate în aceste inestimabile exponate. Un trecut cu profunde semnificații pe care . il purtăm în cugetul și simțirea noastră, dar și un prezent strălucitor pe care ni l-a relevat — în parte — o expoziție de fotografii realizată de artistul-croni- car al acestui ținut, Ioniță G. Andron. Sînt imagini fotografice de o notabilă autenticitate, secvențe de viață, semnificînd devenirea prin acest timp a tî- nărului oraș Negrești-Oaș.Și iată o secvență remarcabilă prin forța ei de sugestie : se săpau fundațiile Ia o nouă întreprindere într-o vară, cu oameni muncind de zor, cu mînecile suflecate, atît de specifice oșenilor cînd se aștern pe lucru. Tinăr, foarte tinăr atunci, loan China se afla pe șantierul unde avea să se înalțe întreprinderea de In și Cî- nepă din Negrești-Oaș.Era în acei ani de dăruire entuziastă de după Congresul al IX-lea al partidului, cînd străvechea Țara Oașului deschidea larg ochii spre civilizația socialistă. .După trecerea anilor, mai că nu l-aș fi recunoscut, dar, revenind asupra Imaginii fotografice, i-am descifrat trăsăturile energice, hotărîte, atît de caracteristice acestui om destoinic. Lucrarea timpului, trecerea lui inexorabilă nu i-au marcat nici trăsăturile chipului și nici entuziasmul lui funciar ; mai mult, i-au dat o noblețe pe care numai o muncă neîntreruptă o poate da. Așa este și va rămîne primul director al primei întreprinderi de interes republican din Țara Oașului.Cum de nu s-a acomodat cu o stare comună de-a lungul acestor ani ? în sprijinul întrebării stă mărturie un răspuns pe care l-am sesizat în acest timp de cînd îl cunosc pe loan Chină : conștiința lui de om incomod pentru comozi, de neliniștit și mereu în avangarda oricărei acțiuni. Se spune — și cu temei — că omul sfințește locul. Dar cîți oameni nu ar fi fost în stare — și în trecut — să-și sfințească locurile dacă li s-ar fi creat posibilitatea să-și a- rate forța minții și a brațelor ? Mulți, foarte mulți,

cum sînt, de fapt, astăzi, în toată Țara Oașului.Treceam zilele trecute pe podul Decebal, arcuit peste bătrînul Samus, ad- mirînd desfășurarea lui somptuoasă, modelarea felină a oțelului, imaginația proiectanților și meșteșugul constructorilor. Un pod, in asemenea cazuri, ne face nu numai trecerea spre malul celălalt, dar și spre o parte din oamenii de dincolo de noi, Și astfel am ajuns la întreprinderea textilă „Ardeleana" Pișcolt și în alte porțiuni din Satu Mare, unitate economică remarcabilă în peisajul industrial. Aici se țese o pînză fină, aici lucrează sute și sute de femei. Iat-o pe tînăra Monica Domuța, țesătoare doar din 1985. Se și numără printre cele mai destoinice țesătoare. Are și

Județean Satu Mare. De ani de zile — mereu prezent la întreținerea acestui uriaș templu al naturii care este’pădurea. Pădurea a fost scoase de prin poduri care a intrat definitiv în ' —“■* ‘ —creații folclorice, în versurile geniale ale lui Eminescu ori în pridvoarele lui Brân- cuși, în vasta operă a lui Sadoveanu... în primăvara unui ah eram cu inginerul silvic Ionel Pop în zona Careiului, la împăduriri, în locuri mai dificile, pe nisipuri la Sanislău,

oșenesc se păstrează în absolut tot ce se creează aici. Arhaicele dărăci, vuitori, furci de tors au

tv

Cronica zilei Domnului ANDRE KOLINGBA
Președintele Republicii Centrafricane, 

Șef al statului

de pe aceste întinderi. Iată cum lucrarea mai vitregă a naturii pune la încercare voința omului de a face fiecare porțiune de pămînt roditoare. Și iată și reușita lui deplină. Cîndva i-am arătat unui pasager de Ia geamul compartimentului unui
Oameni și fapte 

în județul Satu Mare

un copil cu care — ne spune dînsa — nu prea a avut probleme, în sensul că este sănătos, crește și se dezvoltă armonios. Colegele ei cu mai mare experiență, Florica Ziman, Elisabeta Ferenczi, Maria Boitor, lucrează ia întreprinderea textilă „Ardeleana" cam de la începutul anilor ’70. Au dobîndit experiență, la rîndul lor le-au învățat și pe altele să devină țesătoare bine pregătite profesional. „Cine nu are tragere de inimă pentru această meserie, nici să nu vină la noi — ne spune Florica Ziman. Cum și pe mine m-a ajutat, la început, Maria Pop, care astăzi este președinta noastră de sindicat pe întreprindere, și eu îmi dau toată silința să le inițiez în tainele nerele fete tizate aici, doar să-ți cești, pentru că ești ajutat, colegele manifestă mare a- tenție față de tineret".Trecînd iarăși podul mi-am reamintit că la ediția a Vil-a a Festivalului național „Cîntarea României" corul de femei de la această întreprindere a entuziasmat juriul concursului de la Bistrița, că în timpul anului au fost prezente la Blaj, la o reuniune corală unde au luat locul întîi. De pe a- cum se pregătesc să participe, anul viitor, la Lugoj, la o altă reuniune corală.Un om care se „confundă" cu însuși locul în care își desfășoară activitatea este Iohel Pop, inspector- șef la Inspectoratul Silvic

meseriei pe ti- care sînt repar- Repet, trebuie placă să mun-

tren accelerat porțiuni unde nisipul a fost definitiv fixat prin păduri și culturi cerealiere, viță de vie. Nici nu mi-aș fi dat seama că terenul este nisipos, spunea acesta, văzînd păduri, lanuri de grîu și porumb.Pădurea românească — izvor de sănătate, oxigenul existenței noastre...Pădurile au fost, cîndva, decimate pur și simplu. Astăzi, iată, se refac sub ochii noștri. Sentimentul prezentului, ca și al viitorului sînt atît de puternice, atît de vii în toate acțiunile noastre. Tînăra pădure crește pretutindeni acolo unde oamenii harnici o ocrotesc.Și iarăși, revenind în tî- nărul oraș Negrești-Oaș nu pentru a-i marca platforma industrială de la intrarea dinspre Satu Mare, ci pentru a-i remarca o ipostază a tradiției sale populare : arta țesutului. La o secție a cooperativei „Prestarea", cam prin 1976 s-a înființat o secție de țesături, cu o producție anuală de două sute de mii de lei la, început, pentru ca astăzi cifra să urce ver-l tiginos la optsprezece milioane de Iei. Cergile, gubele, carpetele de perete sînt prețuite nu numai pe piața internă, ci și în străinătate. Ceea ce este frumos și autentic nu se poate pierde și nu se va pierde niciodată. Lîna țesută de oșence și lucrată cu măiestrie .de ele va concura, oricînd, firele sintetice, indiferent de coloritul acestora. Tiparul tradițional

'și utilizate în scopuri pentru care au și fost create. loan Ghețe, cel care a avut inițiativa de a crea această secție de țesut, spunea că avea datoria morală de a pune în funcțiune țesut, care la un . datoria o tradiție. Astăzi, zeci de Irincuțe, Marii, Ane continuă tradiția oșenească. Am văzut cum la familia Maria Olteanu, ,bunica,nora și nepoata torceau lîna dintr-un fuior mai alb decît zăpada, în timp ce suveica alerga cu o iuțeală nebănuită. Aceste străvechi războaie de țesut mi s-au părut că seamănă cu niște piane așezate în mijlocul casei. Doar clapele nu se văd sau nu le zărim noi. dar cîntecul există.„Cum a fost la școală azi, ai luat note bune 1 — o întreabă bunica pe Ana, nepoata ei din clasa a X-a".’ „Bine, îi răspunde aceasta, azi am luat 9 la matematică". Si imediat șe apucă să trebăluiască prin casă, făcînd totul cu plăcere. Fata se simte de pe acum folositoare, învață să toarcă, să mînuiască suveica, pentru ca, mai tîr- ziu, să fie în stare să-și învețe urmașii.Prețutindeni există oameni destoinici, deni gere besc s-au dea _ -----------unde își exprimă vocația creatoare. Așa au făcut și strămoșii lor, așa vor face și ei. Mai dreaptă și mai bună, societatea socialistă le-a creat toate condițiile pentru ca în dreptul numelui lor să se înscrie cu- vîntul de inventator, muncitor, inginer, medic, țesătoare... Unde să învețe, de exemplu, această Ană să facă gube, carpete de perete dacă nu în țara ei 7 Unde să fim noi înșine, a- devărați oameni, cu fruntea sus, dacă, nu în țara care ne-a crescut ?Aceste posibile secvențe de viață un cineast le-ar putea învesti cu harul creației, le-ar face exemplare și le-ar restitui, sub o formă artistică, semenilor săi. Important este faptul că aceste imagini sînt de o varietate infinită, că ele se derulează sub bolta înaltă, românească.

aceste războaie de dărăci și vuitori pe lumea le neglijase moment dat. Avea morală să reînvie

pretutin- se lucrează cu trade inimă. Ei își iu- munca și țara în care născut, ei vor să-i o dimensiune acolo

Gritjore SCARLAT

19,00 Telejurnal • înfăptuim hotărârile 
marelui forum al comuniștilor 
români !

19,30 Congresul al XIV-lea — Congre
sul marilor victorii socialiste • 
Cu poporul, pentru popor — cale 
sigură de făurire a socialismu
lui șl comunismului In România. 
Documentar

19,50 Unire, unitate — idealuri împli
nite, mărețe perspective. Produc

ție a Studioului de film TV. Do
cumentar

20,15 Deplină unitate In patria română. 
Spectacol literar-muzical-coregra- 
fic

20.50 Hotărîrile Congresului al XIV-lea 
al partidului — mobilizator pro-

, gram de muncă pentru întregul 
nostru popor • Dezvoltarea in 
continuare a industriei prelucră
toare șl cu prioritate a sectoare
lor tehnicii de virf

21,10 România în lume
21,30 Hotărîrile Congresului al XIV-lea 

al P.C.R. la temelia perfecționării 
învățămintului românesc.

21.50 Telejurnal.

vremea
Prognoza meteorologică pentru In

tervalul 1 decembrie, ora 20 — 4 de
cembrie, ora 20. In țară : Vremea se 
va încălzi treptat, îndeosebi în zonele 
deluroase. Cerul va fi variabil, cu 
innorări mal accentuate în regiunile 
nordice șl estice, unde, pe alocuri, va 
ninge slab. Vlntul va sufla slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor

(Urmare din pag. I)formată, în bună măsură, intr-un dialog activ, apropiat, care permite cunoașterea reală a problemelor comuniștilor, ale celorlalți oameni ai muncii, determină opțiunea pentru o măsură sau alta de soluționare operativă. încercăm astfel — și noi socotim că în mare parte am reușit — să transferăm necesitatea creșterii rolului conducător al organelor și organizațiilor de partid din domeniul teoretic, a- firmativ, în cel practic, real. Iar faptul că la întreprinderea de Piele și încălțăminte „Străduința", Combinatul de Prelucrare a Lemnului, întreprinderea Electrocen- trale, întreprinderea de Reparații Auto, Direcția Județeană de Poștă și Telecomunicații, întreprinderea „Integrata" de Lînă, întreprinderea de Rulmenți activează organizații de partid puternice, care acționează pe toate căile pentru întărirea rolului lor politic conducător, a făcut ca și realizările în producție ale comuniștilor, ale celorlalți oameni ai muncii din a- ceste unități să fie deosebite. La întreprinderea Electrocentrale, de exemplu, acțiunile comune ale comitetului de partid și consiliului oamenilor muncii pentru menținerea în stare de bună funcționare a tuturor utilajelor șl asigurarea stocului de cărbune necesar au permis realizarea suplimentară a 76 700 MWh energie electrică. La fel si tinărul colectiv al întreprinderii de Rulmenți, care a avut onoarea de a fi vizitat, in luna septembrie a.c., de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, s-a mobilizat exemplar sub conducerea comuniștilor si a realizat sarcinile la producția-marfă industrială, iar în prezent se depun eforturi stăruitoare pentru punerea în funcțiune a celei de a doua capacități de producție.Este un adevăr de necontestat faptul că încrederea în partid — pusă in evidență cu o forță fără precedent in aceste zile, în care ecoul istoricelor hotărîri ale Congresului stimulează ample energii, determină mobilizarea exemplară a tuturor oamenilor muncii pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate, pornește de la prestigiul cîștigat de fiecare organizație de bază in rindul colectivului in care acționează. Oamenii au devenit încrezători in partid tocmai datorită sporirii rolului și influenței organizațiilor sale în soluționarea tuturor problemelor de pe raza lor de activitate. Iar realizările fără precedent in întreaga istorie națională dobindite de țara noastră, îndeosebi după Congresul al IX- lea, sînt suportul real al încrederii nemărginite a întregului po

por în partidul nostru comunist, în secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Adevăruri esențiale, integrate în activitatea de zi cu zi a partidului, a țării, pentru edificarea socialismului pe pămîntul patriei.
„Partidul nu poate re

nunța la răspunderea revo
luționară, nu poate să ce
deze altei forțe politice mi
siunea sa istorică". ••Această idee, desprinsă din Raportul la Congres, reprezintă cheia de boltă a mersului nostru înainte pe luminoasa cale a socialismului", ne-a spus organizatorul de partid, președinte al Consiliului Unic Agroindustrial de Stat și Cooperatist Pogoanele, județul Buzău, tovarășul Gheorghe Răican.

zultate necorespunzătoare, din cauza propriilor noastre deficiențe organizatorice, pentru noul an a- gricol £i în viitorul cincinal vom asigura temelii trainice obținerii unor producții mari, sigure și stabile. în prezent, insistăm pentru perfecționarea radicală a muncii organizațiilor de partid, astfel incit ele să cuprindă toate domeniile, să rezolve, într-o viziune unitară și în condiții cit mai bune, toate problemele satului. Cu alte cuvinte, să acționăm astfel încît, prin creșterea rolului politic conducător al organizațiilor de partid, al tuturor comuniștilor, să determinăm la fiecare loc de muncă un nou avînt, sporirea răspunderii pentru lucrul bine făcut, ordine și disciplină desăvîrșite. Mobilizînd exemplar forțele, rldicînd nivelul de pregătire politico-ideologică și profesională al tuturor comuniștilor, al tuturor celor ce muncesc în agricultură, | vom des

Cu prilejul Zilei naționale a Regatului Thailanda, joi a avut loc in Capitală o manifestare culturală, organizată de Institutul Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea, în cadrul căreia au fost prezentate aspecte ale dezvoltării e- conomico-sociale din această țară și s-au . prezentat . filme documentare thailandeze.

Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public.A fost prezent Praphot Narin- thrangura Na Ayutnya, ambasadorul Regatului Thailanda la București.(Agerpres)
COMUNICATUL 

ședinței Comitetului miniștrilor apărării ai statelor 
participante la Tratatul de la VarșoviaIn perioada 27—29 noiembrie 1989, în capitala Republicii Ungare, Budapesta, a avut loc ședința Comitetului miniștrilor apărării ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia.La lucrările ședinței au luat parte: general de armată D. Djurov, ministrul apărării populare al Republicii Populare Bulgaria, general-lo- cotenent E. Lișka, locțiitor al ministrului apărării naționale al Republicii Socialiste Cehoslovace, amiralT. Hoffmann, ministrul apărării naționale al Republicii Democrate Germane, general de armată F. Si- wicki, ministrul apărării naționale al Republicii Populare Polone, general-colonel V. Milea, ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, general-colonel F. Karpati, ministrul apărării al Republicii Ungare, general de armată D.T. Iazov, ministrul apărării alU. R.S.S., general de armată P.G. Lu- șev, comandantul-șef al Forțelor Armate Unite ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia, general de armată V.N. Lobov, șeful Statului Major al Forțelor Armate Unite ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia.La ședință au fost prezenți, de asemenea, reprezentanți din conducerile ministerelor apărării ale statelor participante Ia Tratatul de la Varșovia și Comandamentul Unificat al Forțelor Armate Unite.Ședința a fost prezidată de ministrul apărării al Republicii Ungare.Participanții la ședință au făcut un schimb de păreri cu privire la situația politico-militară în Europa și au examinat perspectivele de perfecționare pe mai departe a Forțelor Armate Unite ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia ținînd seama de hotărîrile guvernelor statelor aliate de reorganizare a forțelor lor armate și de evoluția negocierilor de la Viena privind forțele armate și armamentele convenționale în Europa.Comitetul miniștrilor apărării a relevat progresul obținut în ultima vreme în îmbunătățirea relațiilor internaționale, în reducerea încordării și a confruntării. O mare însemnătate o au pașii practici ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia în domeniul dezarmării, care deschid perspectivele unor noi măsuri pentru întărirea păcii, securității și încrederii.Măsurile întreprinse de statele participante la Tratatul de la Varșovia în aplicarea principiilor doctrinei lor militare, de reducere unila-

fl cuprinse între minus 15 șî minus 5 
grade, mai coborîte In depresiunile 
intramontane, dar ușor mai ridicate 
in sudul țării, iar valorile maxime se 
vor situa între minus 5 șl plus 5 grade, 
mal ridicate în zonele deluroase. Pe 
alocuri se va produce ceață asociată 
trecător și cu chiciură. In București: 
Vremea se va încălzi treptat. Cerul 
va fi variabil. Condiții reduse de 
ninsoare slabă spre sfîrșitul intervalu
lui. Vîntul va sufla slab. Temperatu
rile minime se vor situa între minus 
10 și minus 6 grade, iar cele maxima 
între minus 1 și plus 4 grade.

terală a forțelor lor armate, de întărire a caracterului defensiv al a- cestora, precum și de diminuare a producției de armament și a cheltuielilor militare, Comitetul miniștrilor apărării le consideră ca un aport deosebit, constructiv la crearea premiselor favorabile pentru dezvoltarea, în continuare, a procesului de limitare a armamentelor și de reducere a nivelului confruntării mi-, litare în Europa.La ședință a fost exprimată satisfacția în legătură cu noile inițiative privind reducerea armamentelor strategice ofensive, limitarea experiențelor nucleare, interzicerea armelor chimice șl distrugerea tuturor rezervelor acestora.Rezultatele obținute, precum și perspectivele negocierilor de la Viena în domeniul reducerii forțelor armate și armamentelor convenționale în Europa se apreciază pozitiv.Comitetul miniștrilor apărării a subliniat importanța orientării relațiilor dintre Tratatul de la Varșovia și Alianța Nord-Atlantică pe un făgaș de neconfruntare, a stabilirii unui dialog constructiv și pe linie militară. S-au apreciat pozitiv rezultatele întîlnirilor ce au avut loc între reprezentanții conducerii superioare militare a statelor participante la Tratatul de la Varșovia și statelor membre ale N.A.T.O.Totodată, participanții la ședință au subliniat în mod deosebit că sînt necesare eforturi, in continuare, de ambele părți, pentru ca procesul pozitiv început să capete caracter ireversibil.Bugetele militare și programele de dezvoltare, în perspectivă, a forțelor armate ale S.U.A. și altor țări ale N.A.T.O. sînt orientate, deocamdată, spre menținerea forței militare ca instrument principal pentru realizarea scopurilor lor politice externe. Nu poate să nu neliniștească intențiile N.A.T.O. de a folosi, ca și pînă acum, strategia descurajării nucleare, de a lăsa forțele maritime militare în afara negocierilor privind ^reducerea forțelor armate și armamentelor.S-a subliniat că evoluția situației pe continentul european impune în mod imperios începerea negocierilor de reducere și apoi de lichidare a armelor nucleare tactice. A fost salutată cu satisfacție disponibilitatea U.R.S.S. de a reduce considerabil, în mod unilateral, rachetele sale tactice nucleare din Europa, în cazul a- cordului statelor’N.A.T.O. de a începe astfel de negocieri.Cpmitetul miniștrilor apărării, pornind de Ia analiza situației poli- tico-militare, a stabilit direcțiile de perfecționare, în continuare, a Forțelor Armate Unite în conformitate cu doctrina militară a statelor participante la Tratatul de la Varșovia și cu doctrinele militare naționale. A- ceasta se va realiza ținînd seama de necesitatea de a asigura o apărare fermă și de a menține Forțele Armate Unite bine pregătite, capabile să garanteze apărarea țărilor membre ale Tratatului de la Varșovia.Asupra problemelor analizate au fost adoptate hotărîri puse de acord.Ședința s-a desfășurat într-o atmosferă de lucru, de prietenie și înțelegere reciprocă. Următoarea ședință va avea loc la Berlin.

BANGUISărbătorirea Zilei naționale a Republicii Centrafricane Imi oferă plăcutul prilej de a, vă adresa calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul centrafrican prieten.Exprim convingerea că relațiile de prietenie și cooperare dintre Republica Socialistă România și Republica Centrafricană se vor dezvolta și diversifica in continuare, în interesul poporului român și al poporului centrafri- can, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Politica de acumulare
(Urmare din pag. I)starea prin războaie, exploatare sau prin alte forme de însușire frauduloasă a bunurilor și valorilor naționale ale altor popoare. Tot ceea ce avem este rodul propriului efort, materializat în alocarea unei însemnate părți din venitul național realizat pentru crearea, dezvoltarea și modernizarea bazei tehnico-materiale a societății noastre.Astăzi, cînd dezvoltarea întregii economii se întemeiază preponderent pe factorii calitativi, de esență intensivă, politica de acumulare urmărește, înainte de toate, modernizarea structurală și tehnologică, pe seama alocării prioritare a investițiilor în domeniile și subramurile de vîrf ale progresului tehnic, care asigură un grad înalt de valorificare a resurselor materiale și de forță de muncă. în acest context, creșterea răspunderii față de eficiența cu care este folosit fiecare leu investit devine un imperativ esențial al dezvoltării în continuare a proprietății socialiste. Este bine știut că și pînă acum au fost depuse eforturi în direcția obținerii unei eficiente cit mai mari de pe urma fiecărei investiții realizate. In etapa actuală, această preocupare trebuie să se oglindească, într-o și mai mare măsură, deopotrivă în ceea ce privește orientarea fondurilor de investiții preponderent spre lucrări de modernizare și reutilare a capacităților de producție existente, pe baza celor mai avansate cuceriri ale științei și tehnicii, creșterea substanțială a producției și a venitului național pe unitatea de fonduri fixe, sporirea mai rapidă a productivității muncii, reducerea cheltuielilor de producție și ridicarea rentabilității.Din perspectiva obiectivului strategic care se află în prezent în fața economiei românești — dezvoltarea intensivă a tuturor sectoarelor de activitate —, creșterea eficienței efortului de acumulare trebuie să însemne implicit reducerea costului produselor, concomitent cu ridicarea parametrilor calitativi ai valorilor de întrebuințare respective la cote superioare. Ambele cerințe — reducerea costurilor și creșterea calității

Ca arhitect și comunist, ce-mi desfășor activitatea intr-un mare institut de proiectare, afirm cu toată convingerea că, și în domeniul meu de activitate, toate măsurile luate de partid în ultimii 10 ani de cînd lucrez aici au vizat ridicarea continuă a calității vieții tuturor celor care muncesc cu brațele și cu mintea. Să apelez, în a- ceastă ordine de idei, doar la un singur exemplu : cele 14 000 de apartamente proiectate de noi in actualul cincinal pentru județul Mureș pun în valoare grija statornică a partidului pentru ca — prin creșterea calității și a spațiilor locuințelor, a finisajelor interioare și exterioare — să înfrumusețăm t continuu viața oamenilor.In ce ne privește, noi toți cei 370 de arhitecți, ingineri și tehnicieni, .în frunte cu comuniștii, din Institutul de Proiectare al județului Mureș ne angajăm ca, la locul nostru de muncă, să facem totul
Organizația de partid - factor dinamizator

— Concretizați cu exemple din sfera dv. de activitate.— Aș începe cu faptul, cunoscut de toți cei din consiliul nostru, că în mărețele împliniri șl cutezătoarele perspective ce se deschid dezvoltării multilaterale a scumpei noastre patrii — magistral înfățișate în Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu — ne-am regăsit și noi, cei care plămădim pămîntul, sporindu-i an de an rodnicia. Nu există împlinire în satul românesc de azi și, e- vident, și în raza de cuprindere a consiliului nostru care să nu aibă încorporate munca și acțiunea comunistă, efortul organelor și organizațiilor de partid de a uni energiile maselor, de a< stimula inițiativa, dorința de perfecționare continuă. Așa am reușit, sub conducerea partidului, să sporim permanent rodnicia pămîntului, în 1989 obținînd cele mai mari producții din istoria acestor locuri. Așa am reușit să asigurăm mersul înainte al satului pe calea progresului și civilizației socialiste.— Un drum care, privit în lumina documentelor programatice ale Congresului, mai are încă multe etape de străbătut.— Neîndoios. De aceea, pornind de Ia exigențele formulate la Congres de secretarul general al partidului, de la faptul că și în agricultura buzoiană, în contrast cu performanțele realizate în majoritatea unităților — care au obținut în 1989 recolte la nivelul obiectivelor noii revoluții agrare — mai sînt unele cooperative agricole cu re

fășura o astfel de activitate incit să demonstrăm, prin noi argumente, celor care mai au îndoieli sau denigrează realizările României de astăzi, cit de necesară este afirmarea rolului politic conducător al partidului, în societate, ce înseamnă socialismul și proprietatea socialistă obștească, ce înseamnă să muncești liber și demn într-o țară liberă și demnă.
„Partidul nostru s-a situ

at întotdeauna ferm în 
fruntea luptei pentru apă
rarea intereselor vitale ale 
clasei muncitoare, ale oa
menilor muncii" — clesPrmcIt; această idee, din Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu la Congres, un alt participant la prezenta anchetă social-politică, arhitectul loan Fișuș, secretarul comitetului de partid de la Institutul de Proiectare al Județului Mureș.— Urmărind, la fel cu întreaga țară, lucrările Congresului al XIV-lea — m-am convins, o dată în plus, de adevărul că Partidul Comunist Român este exponentul autentic al intereselor majore ale clasei muncitoare, ale întregului popor. El a dovedit, prin întreaga politică de construcție a socialismului în România, că face totul pentru făurirea noii orînduiri cu poporul și pentru popor.

pentru a contribui din plin la realizarea mărețelor obiective stabilite de istoricul Congres al XIV- lea al partidului.Tot la adevăruri ce-i stau la îndemînă apelează și maistrul loan Puiu, secretar al comitetului de partid de Ia întreprinderea de Materiale de Construcții Bistrița, județul Bistrița-Năsăud :— In 1965 zestrea edilitară a unei întregi zone ca a noastră nu cuprindea decît două blocuri cu 40 de apartamente. în acest an, al Congresului al XIV-lea al partidului, numărul lor întrece 26 580 apartamente, la care se cer adăugate mai bine de 13 000 case noi, majoritatea cu parter și etaj, ridicate în toate așezările rurale din această parte de țară.Am citit că, prin alte părți de lume, unii și-au propus să facă un bloc înalt de un kilometru. Cinste lor, deși... Deși, în același timp, milioane și milioane de oameni din aceste țări cu recorduri... kilometrice nu au un acoperiș deasupra capului — dacă avem în vedere că un pod sau o stație de metrou nu reprezintă, totuși, o... locuință.In schimb, eu știu tot atît de bine că aici, la noi, în mai puțin de un sfert de veac, imensa majoritate a locuitorilor județului au cunoscut bucuria mutării în locuință nouă. Așa cum prevăd documentele Congresului al XIV-lea al comuniștilor români, pînă la finele mileniului aproape toată populația României va avea aceas

tă mare satisfacție. Constructorii in mijlocul cărora muncesc și trăiesc sînt absolut siguri că această realitate șe va împlini mai curînd, mult mai curînd la Bistrița. Cum ? înfăptuind întocmai obiectivele mărețe stabilite de Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român, partid care, pentru prima dată în istorie, și-a propus drept cel mai înalt țel slujirea intereselor vitale ale poporului. Iată de ce poporul nostru recunoaște pe deplin meritul partidului' de a-i conduce destinele, opera de edificare socialistă și comunistă a patriei.Am pus alături de tovarășii mei — comuniști și necomuniști — minte și efort în miile de apartamente date în folosință din 1985 pînă azi, în județul nostru. Mai avem de împlinit pină la finele lui 1990 alte 1 758 apartamente. Le vom edifica. Din 1991 pînă în 1995 avem de ridicat cel puțin 6 000 de apartamente. Și le vom face. Pînă la Congres, noi, făuritorii de case și alte materiale pentru construcții din Bistrița, am îndeplinit planul anual la toate sortimentele fizice. Schimburile noastre record în producție, din zilele desfășurării lucrărilor Congresului, s-au înscris drept autentice adeziuni la tot ce a hotărît marele forum comunist al țării. Adeziune pe care o însoțim cu fapta care, „tradusă" concret, înseamnă, pînă la finele anului în curs, o producție suplimentară cifrată la cel puțin 12 milioane lei. Concluzia nu poate fi decît una, la care și noi, constructorii, ținem foarte mult : zid de monolit în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. înălțăm noi ctitorii, împreună cu țara, tocmai pentru că politica Partidului Comunist Român este politica Țării. Tocmai pentru că, la examenul istoriei, această politică s-a dovedit viabilă, calea românească de construcție socialistă dovedindu-se victorioasă.Zid de monolit in jurul gloriosului și încercatului partid, al cbnducătorului iubit.Zid de monolit al clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, al întregului, eroicului nostru popor.Pe frontispiciul acestei indestructibile unități, al marilor victorii în construcția socialistă a acestor ani, numele Partidului Comunist Român, organizatorul și conducătorul uriașei opere de edificare a celei mai drepte și umane orînduiri — orînduirea socialistă — rămîne gravat pentru istorie cu strălucitoare litere de aur.
Ilie TANĂSACHE* cu sprijinul corespondenților „Scinteii*

INFORMAȚII SPORTIVEȘAH. — In runda a cincea a Campionatului european masculin de șah pe echipe, de la Haifa, au fost consemnate următoarele rezultate : România — Norvegia 3,5—2,5; Iugoslavia — Bulgaria 3,5—2,5 ; Anglia — Ungaria 3,5—2,5 ; U.R.S.S. — R. F. Germania 4,5—1,5 ; Israel — Suedia 3—2 (1) ; Grecia — Elveția 4—2 ; Cehoslovacia — Polonia 3—2 (1) ; Franța — Țara Galilor 5,5" — 0,5 ; Italia — Belgia 4—2 ; Austria— Spania 4—2. In clasament conduce Iugoslavia cu 21,5 puncteJ urmată de U.R.S.S. (19 puncte). Anglia (18,5 p). Echipa României ocupă locul 10, cu 16 puncte.BASCHET. — Rezultate înregistrate în grupele semifinale ale campionatului european masculin de baschet : Suedia — România 85—81 (45—47) ; Bulgaria — Grecia 84—78 (39—-44) ; Spania — Iugoslavia 97— 108 (44—60) ; Cehoslovacia — Israel 93—81 (51—38); R.F. Germania — Anglia 110—87 (50—41) ; Olanda — Italia 83—84 (44—43) ; Franța — U.R.S.S. 86—96 (44—50); Belgia — Polonia 96—80 (46—30).LUPTE. — „Cupa Mondială" Ia lupte greco-romane s-a încheiat in localitatea norvegiană Fredrikstad cu succesul selecționatei U.R.S.S. (5 victorii) urmată în clasamentul final de Cuba, S.U.A., Japonia, Suedia și Norvegia.PATINAJ. — La Colorado Springs (Colorado) au început campionatele mondiale de patinaj artistic pentru juniori. După prima zi de întreceri, în proba de dansuri conduce cuplul sovietic Marina Anisina— Ilia Averbuk, urmat de perechea franceză Marina Morel — Gwendal Peizerat.

— țin de competitivitatea mărfurilor, iar pe un plan mai larg de exigențele mecanismului economico-finan- ciar. De aici concluzia, pe care o pune puternic în lumină Raportul, că procesul acumulării și, derivat din el, procesul investițional, ca principală cale de dezvoltare a proprietății socialiste, nu pot fl tratate distinct de problematica autogestiu- nii și autofinanțării, ci în strînsă legătură cu acestea, ca parte integrantă a ei.Una din direcțiile importante de acțiune în vederea sporirii funcțiilor acumulării în consolidarea și dezvoltarea proprietății socialiste o constituie reducerea decalajului dintre momentul cheltuirii resurselor și cel al obținerii efectelor economice și sociale scontate ; cu alte cuvinte, evitarea imobilizării unei părți din proprietatea socialistă, ceea ce implică accelerarea procesului de încorporare a acumulării în noi fonduri fixe. Desigur, procesul trebuie privit în lumina adevărului că proprietatea socialistă își dovedește valențele el de factor decisiv al progresului economic și social nu atît prin acumularea unui mare volum de mijloace fixe, în bună parte depășite din punct de vedere tehnic, ci prin capacitatea ei de a asimila rapid progresul tehnologic și de a favoriza, după aceea, afirmarea lui. în această optică, Programul-Directivă, adoptat de Congresul al XIV-lea, precizează că, în cadrul fondurilor de investiții alocate industriei în viitorul cincinal, o pondere importantă va reveni realizării programelor de modernizare a utilajelor și instalațiilor, iar în activitatea de investiții se vor urmări reducerea la strictul necesar a cheltuielilor pentru construcții, sporirea gradului de tipizare și industrializare a lucrărilor, promovarea tehnologiilor de execuție de mare randament, reducerea accentuată a consumurilor de materiale energo- intensive, asigurarea condițiilor pentru intrarea mai rapidă în funcțiune a noilor obiective.Concepută pe termen lung, într-o concepție unitară, dar cu caracter stabil, politica partidului nostru de alocare a unei părți importante din venitul național pântru acumulare are permanent în vedere satisfacerea la un nivel tot mai înalt a nevoilor de viață materială și spirituală ale întregului popor, prin creșterea puternică a forțelor de producție, repartizarea lor armonioasă pe întreg teritoriul țării, ca premise ale valorificării superioare a efortului propriu de gîndire și creație al tuturor oamenilor muncii.O politică fundamentată științific și urmată cu neslăbită consecvență, spre binele țării și al poporului, avînd drept finalitate ridicarea României în rîndul țărilor dezvoltate ale lumii.
Ioan ERHAN

LISTA OFICIALĂa obligațiunilor C.E.C.ieșite ciștigătoare la tragerea la sorți lunară din 30 noiembrie 1989

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala 
Mare); Bădăranii — 18; (sala Amti- 
teatru): Capcana — 18; (sala Ate
lier) : Ultimul set — 18
• filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Homan): Concert 
simfonic. Dirijor: Cristian Mandeal. 
Solist Daniel Podlovschi — 18; (sala 
Studio): „Treptele afirmării artis
tice-. Gina Nicola — vioara. La pian 
Doina Dacian (Beethoven, Lalo, 
Wieniawski, finescu) — 17
«* Opera Română (13 18 57): Frel- 
schiitz — 18
«9 Teatrul de Operetă (13 63 48): Sil
via — 18
« Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Scnltu Magurear.u, 14 75 46): 
secretul familiei 1-osket — 18; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Dimineața 
pierdută — 18
«Teatrul Mic (14 70 81): Niște ță
rani — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05):
Dragă Joey — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60):
scaiul — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
studio): Al patrulea anotimp —
18,30
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34): Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 18
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tă- 
nase*- (sala Savoy, 15 56 78): Savoy, 
Savoy — 18; (sala Victoria, 50 58 65): 
Cavalcada risulul — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" (13 13 00) De tine dorul mă 
leagă — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55): 
De la Stan și Bran la... Muppets — 
9; Albă ca Zăpada și cei 7 pitici — 
18
O Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria): Dumbrava minunată — 10; 
Mănușa — 15; (sala Cosmonauților, 
11 12 04): Anotimpurile mînzului —15
• Circul București (10 41 95): „Arena 
atracțiilor" (R.P. Bulgaria) — 18,30
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59): Camera de alături — 18
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Mesaje de felicitare adresate tovarășului Nicolae Ceausescu cu prilejul realegerii 
in funcția de secretar general al P.C.R.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia realegerii dumneavoastră în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român vă transmitem calde felicitări tovărășești.Sintem convipși că poporul român, sub conducerea Partidului Comunist Român, va obține noi și însemnate succese în construcția socialistă și își va aduce contribuția la intărirea păcii pe plan internațional.Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie dintre partidele și popoarele noastre se vor dezvolta în continuare.
KHALED BAGDASH

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Sirian

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaDragă tovarășe,Cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, în numele meu personal și în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Libanez, cele mai calde felicitări și urări sincere de sănătate și deplin succes in funcția supremă Ia conducerea partidului.Totodată, îmi este deosebit de agreabil să transmit, prin dumneavoastră, cele mai calde felicitări noii conduceri a partidului frățesc și poporului român prieten cu prilejul încheierii lucrărilor celui de-al XIV-lea Congres al partidului.Partidul nostru nutrește convingerea că, sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă și prin entuziasmul poporului român prieten, Partidul Comunist Român va reuși traducerea integrală în viață a hotăririlor adoptate de cel de-al XIV-lea Congres al său, îndeplinindu-și cu succes misiunea istorică pe calea edificării societății socialiste românești dezvoltate și înfloritoare.Cu această ocazie fericită, vă reafirmăm dorința partidului nostru și a conducerii sale de a continua dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare Intre cele două partide, în interesul binelui și progresului întregii omeniri, în interesul celor două partide și popoare.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaStimate domnule secretar general,Vă. rog să primiți cele mai calde felicitări pentru realegerea dumneavoastră unanimă de către cel de-al XIV-lea Congres al partidului dumneavoastră în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român, expresie a voinței întregului popor român.îmi exprim convingerea că realegerea dumneavoastră vă va permite să aduceți în continuare o valoroasă contribuție la soluționarea problemelor majore cu care sînt confruntate popoarele Europei.Doresc să vă adresez din inimă urări de sănătate și viață îndelungată, de noi succese în activitatea dumneavoastră pentru progresul și bunăstarea poporului român prieten.
IORGOS KOUMANDAKIS

Președintele
Mișcării Liberal-Democratice 

din Grecia

întărirea securității internaționale reclamă 
acțiuni hotărite de înfăptuire a dezarmării 
Intervenția reprezentantului român in Comitetul pentru probleme 

politice și de securitate al Adunării Generale a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). — In cadrul Comitetului pentru 

probleme politice și de securitate al Adunării Generale a O.N.U. a luat 
cuvintul reprezentantul permanent al țării noastre la Națiunile Unite, la 
punctul consacrat aplicării Declarației privind intărirea securității inter
naționale.

GEORGES HAOUI
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Libanez

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânAm deosebita plăcere și onoare de a vă felicita, mult stimate tovarășe, pentru încheierea cu succes a celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român și realegerea' dumneavoastră in funcția de secretar general al partidului. Vă adresez, cu acest prilej, expresia celui mai înalt respect ți cele mai bune urări.îmi exprim convingerea fermă că România va continua să construiască socialismul sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă. Istoria este martoră a faptului că, așa cum demonstrează România, numai socialismul și comunismul pot să aducă omenirii pace, prosperitate și bunăstare.Partidul nostru urmărește cu atenție orientările politicii dumneavoastră, va depune eforturi pentru intărirea relațiilor pe linie de partid și va promova prietenia dintre cele două țări ale noastre.Vă doresc viață lungă, sănătate și fericire personală.Cu cele mai bune urări, al dumneavoastră sincer,

SHAMSUL AREFIN KHAN
Președintele Partidului Unității Populare 

din Bangladesh

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele guvernului, al Mișcării de Rezistență Națională, al poporului ugandez și al meu personal doresc să vă adresez calde felicitări cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român. /încrederea cu care v-a învestit din nou poporul român constituie Încă o dovadă a conducerii dumneavoastră înțelepte și a contribuției pe țâre o aduceți la prosperitatea națiunii și poporului român.îmi exprim convingerea că sub conducerea dumneavoastră relațiile cordiale de prietenie dintre guvernele noastre se vor consolida în continuare spre binele reciproc al celor două popoare.Vă rog să primiți din partea mea, a guvernului șl a poporului ugandez cele mai bune urări de fericire și bunăstare personală, de succes în funcția in care ați fost reînvestit.
YOWERI MUSEVENI

Președintele Republicii Uganda

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânCu ocazia strălucitei dumneavoastră realegeri în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român, am onoarea să vă adresez, în numele poporului și al Comitetului Central al Partidului Revoluției Populare din Benin, vii și calde felicitări.Folosim această fericită ocazie pentru a exprima profunda satisfacție, precum și dorința noastră ca relațiile de prietenie și cooperare existente între popoarele și partidele noastre să se întărească și să se dezvolte tot mai mult. (Reînnoindu-vă sincerele noastre felicitări, vă rugăm să primiți, tovarășe secretar general, asigurările înaltei noastre considerații.

MATHIEU KEREKOU
Președintele Comitetului Central 

al Partidului Revoluției Populare 
din Benin

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaStimate domnule secretar general,Vă rog să primiți călduroasele mele felicitări pentru realegerea dumneavoastră în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român, împreună cu sincere urări de succes în activitatea dumneavoastră.
HARALAMBOS PROTOPAPAS

Președintele
Partidului Socialismului Democratic 

din Grecia (KODISO)• • 
r

AGENȚIILE DE PRESA 
W - pe scurt

MMM

ÎNTREVEDERI LA BUDAPESTA. Mieczyslaw Rakowski, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., a făcut o scurtă vizită de lucru la Budapesta, unde a avut convorbiri cu președintele P.S. Ungar, Rezso Nyers. El s-a întîlnit, de a- semenea, cu Karoly Grosz, șeful Comisiei de pregătire a Congresului P.M.S.U., cu care a discutat chestiuni referitoare la situația din cele două partide și la pregătirea congreselor P.M.S.U. și P.M.U.P.

APROBARE. Consiliul de Securitate a aprobat, la recomandarea secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, prelungirea cu incă șase luni a mandatului Forței Națiunilor Unite de observare a dezangajării militare pe înălțimile Golan (U.N.D.O.F.).
COOPERARE.ACORDURI DE ________________între Iran și China aU fost semnate, la Teheran, o cumente cu privire economică, comercială, și tehnologică. Se prevede încurajarea instituțiilor specializate din cele două țări în direpția terii volumului comerțului teral.
serie de do- la cooperarea științificăcreș- bila-

ÎNTÎLNIRE. Ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., Eduard vardnadze, aflat la Roma cu lejul vizitei oficiale efectuate Italia de Mihail Gorbaciov, întîlnit, joi, cu fostul rege al ganistanului, Mohammed Shah. în cadrul convorbirii avute cu acest prilej s-a făcut un schimb de vederi in legătură cu problemele vizînd soluționarea pe cale litică a problemei afgane.

Șe- pri- în s-a Af- Ghan
po-AIMINIȘTRII DE EXTERNE BULGARIEI ȘI TURCIEI au con-

Prezentînd poziția țării noastre asupra evoluțiilor actuale pe plan internațional, reprezentantul român a arătat că, deși s-au realizat unii pași pe calea dezarmării și a procesului de soluționare prin negocieri a unor conflicte sau situații con- flicțuale, nu s-a produs încă o schimbare radicală în situația internațională, în soluționarea problemelor care confruntă lumea de azi.Subliniind eforturile constante ale României, ale președintelui Nicolae Ceaușescu pentru promovarea unor acțiuni menite să întărească pacea și securitatea internaționala, vorbitorul a arătat că toate statele trebuie să se abțină de la folosirea forței sau amenințarea cu folosirea forței împotriva altor state, precum și de la amestec în treburile interne, de Ia . constrîngeri economice. în același timp, trebuie respectat dreptul inalienabil al statelor de a-și alege liber sistemul social-politic și de a participa la cooperarea internațională în condiții de egalitate și nediscrimi- nare.Reprezentantul țării noastre a arătat că întărirea păcii și securității internaționale reclamă acțiuni hotă- rîte pe calea dezarmării, în primul rînd a dezarmării nucleare, a realizării unor acorduri de interzicere a

tuturor experiențelor nucleare și eliminare totală a armelor nucleare. A fost reamintită propunerea președintelui Nicolae Ceaușescu privind încheierea unui acord general, cu participarea tuturor statelor europene, pentru eliminarea, pină in 1995, a armelor nucleare din Europa. Relevînd importanța cooperării și securității pe continentul european pentru întărirea securității internaționale, în general, vorbitorul a arătat că acestea trebuie să se bazeze pe respectarea neabătută a principiilor deplinei egalități in drepturi și respectării sistemului social-politic al fiecărei țări, pentru realizarea unei Europe unite, a națiunilor libere și independente.Subliniindu-se că un sistem trainic de securitate internațională reclamă soluționarea tuturor problemelor complexe care confruntă omenirea, s-a arătat că eliminarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice internaționale trebuie să ocupe un loc prioritar.Reprezentantul României a relevat importanța participării Organizației Națiunilor Unite la eforturile îndreptate spre edificarea unui sistem internațional de pace și securitate, la dezbaterea și soluționarea constructivă a tuturor problemelor de care depinde întărirea păcii și securității mondiale.

Convorbiri 
sovieto-italieneROMA 30 (Agerpres). — La Roma s-au încheiat convorbirile sovieto- italiene. Cu acest prilej, Mihail Gorbaciov, președintele Sovietului Suprem al U.R.S.S., și primul-ministru al Italiei, Giulio Andreotti, au semnat Declarația comună sovieto- italiană. De asemenea, au fost semnate acorduri privind dezvoltarea relațiilor economice, industriale și tehnice bilaterale — relatează agenția T.A.S.S.
Sesiunea extraordinară 

a Adunării Federale 
a R.S. CehoslovacePRAGA 30 (Agerpres) — La Praga s-au încheiat lucrările sesiunii extraordinare a Adunării Federale a R.S. Cehoslovace, consacrată examinării actualei situații din țară. Deputății forului legislativ suprem au adoptat o serie de amendamente la Constituția țării și au aprobat Declarația Adunării Federale în care se subliniază importanța dezvoltării, in continuare, a societății socialiste în Cehoslovacia.în cadrul sesiunii, Alois Indra a fost eliberat din funcția de președinte al Adunării Federale a R.S.C. — informează agenția C.T.K.

Dezbateri în Adunarea Generală 
a O.N.U. asupra problemei palestinieneNAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). — în Adunarea Generală a O.N.U. au început dezbaterile asupra problemei palestiniene. Inițiativa palestiniană de pace se bucură de un sprijin tot mai larg, a declarat Absa Claude Diallo, președintele Comitetului O.N.U. pentru exercitarea drepturilor inalienabile ale poporului palestinian, în deschiderea dezbaterilor. în ultima vreme —
---------------------------------------venit ca următoarea lor întîlnire să aibă Ioc în Kuweit, la 9 ianua- | rie 1990, în locul lunii noiembrie 1989, cum s-a stabilit la pri- 1 ma lor întîlnire din 30 octombrie 1989.PROGRAM. în parlamentul elen au început dezbaterile asupra programului guvernamental prezentat de primul-ministru Xenofon Zolo- tas. Șeful guvernului „de salvare națională" a avertizat, în declarații anterioare, că economia Greciei se confruntă cu probleme acute, care impun o rezolvare imediată pentru a nu se agrava, menționînd în fruntea listei inflația și deficitul sectorului public, in miliarde de dolari. prezent deSPIONAJaltitudine,

21UN AVION DE MERICAN de mare tip „U-2“, a pătruns adine la noiembrie deasupra teritoriuluiR. P.D. Coreene între mările de Est și de Vest, de-a lungul liniei de demarcație Nord-Sud. Asemenea acțiuni de spionaj — arată agenția A.C.T.C. — au mai avut loc în cursul acestei luni, ele dovedind natura agresivă, războinică aS. U.A.
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a arătat vorbitorul — se conturează tot mai clar un consens internațional în favoarea convocării unei conferințe internaționale de pace în Orientul Mijlociu.Conducătorul delegației palestiniene, Faruk Kaddoumi, șeful De- partamentului Politic al Organizației pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), a criticat propunerea Israelului privind organizarea de alegeri în teritoriile ocupate, pe baza cărora să fie alcătuită delegația palestiniană Ia convorbiri, declarind că scopul unor asemenea alegeri constă în izolarea O.E.P. Organizația pentru Eliberarea Palestinei — a subliniat șeful delegației palestiniene — este gata pentru un dialog cu Israelul, dar apreciază că fiecare parte trebuie să-și stabilească singură componența delegației, dialogul ur- mînd să se desfășoare pe baza unei agende de lucru deschise, cu participarea celor cinci state membre permanente ale Consiliului de Securitate. Șeful delegației palestiniene a apreciat că aceste convorbiri trebuie să devină o etapă pregătitoare a unei conferințe pentru Orientul

POLONIATendințe de scădere a producției și agravare a problemelor sociale 
Comunicat al Direcției 
generale de statisticăVARȘOVIA 30 (Agerpres) — Un comunicat al Direcției generale de statistică, citat de agenția P.A.P., informează că în luna octombrie, în R.P. Polonă s-a menținut tendința de scădere a producției. De asemenea, relevă comunicatul, în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, s-a constatat o scădere a gradului de ocupare a forței de muncă cu 5,9 la sută. Nivelul mediu al preturilor unui număr de 99 produse alimentare în sectorul socializat al comerțului a crescut, in luna octombrie, față de luna precedentă, cu peste 80 la sută, în timp ce veniturile bănești ale populației au rămas în urmă față de ritmul de creștere a cheltuielilor.Datele statistice menționează că în perioada de referință au fost date în folosință 5 500 locuințe, cu 15,7 la sută mai puține față de luna octombrie 1988.

internaționaleMijlociu.
★New York al Națiu- avut loc o ședință „Zilei internațio-La sediul din nilor Unite a festivă consacrată nale de solidaritate cu lupta poporului palestinian", organizată de Comitetul O.N.U. pentru exercitarea drepturilor legitime ale poporului palestinian.TUNIS 30 (Agerpres). — Consiliul ministerial al Ligii Arabe ș-a întrunit la Tunis într-o reuniune extraordinară, la cererea Organizației pentru Eliberarea Palestinei, pentru a discuta situația din Orientul Mijlociu, in' special dificultățile pe care le intim- pină procesul de pace din regiune.

RAPORTUL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU LA CONGRESUL AL XIV-LEA - ANALIZĂ REALISTĂ, IDEI Șl PROPUNERI CONSTRUCTIVE
PENTRU AFIRMAREA UNUI CURS NOUJU ADEVĂRAT DEMOCRATIC, iN VIAȚA INTERNAȚIONALĂ

Respectarea opțiunilor suverane ale popoarelor - condiție esențială a păciiîn ansamblul problematicii internaționale abordate în Raportul prezentat la cel de-al XIV-lea Congres al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu a reafirmat cu putere marele adevăr ce se degajă din analiza situației mondiale, anume faptul că problema fundamentală a epocii noastre o reprezintă dezarmarea, și în primul rînd dezarmarea nucleară, eliminarea completă a armelor nucleare, ca o condiție esențială a asigurării păcii. „Considerăm că toate popoarele, conducătorii de state și guverne — sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — trebuie să acționeze cu intreaga răspundere pentru inlăturarea pericolului nuclear, pentru asigurarea dreptului suprem al popoarelor, al oamenilor — la viață, la pace, Ia libertate și independență".într-adevăr, în condițiile cînd un conflict de proporții, un nou război mondial ar antrena inevitabil folosirea arsenalelor nucleare, ceea ce ar însemna distrugerea întregii omeniri, a înseși vieții pe Pămînt, asigurarea păcii a încetat să mai fie o opțiune politico-militară, devenind o problemă vitală pentru umanitate. Pacea nu are o alternativă rațională, fiindcă reversul ei ar fi stingerea vieții pe planeta noastră. Iată de ce una din ideile principale cuprinse în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al XIV-lea al partidului și, totodată, una din orientările fundamentale ale politicii externe rofnânești o constituie imperativul înlăturării neîn- tirziate a primejdiei nucleare, scoaterii in afara legii a armelor celor mai distrugătoare create de om și care îi pun astăzi sub semnul întrebării însăși supraviețuirea ca specie.în actualele împrejurări internaționale dobindește o însemnătate deosebită concluzia pusă în evidență de Congresul al XIV-lea al partidului referitor la faptul că atît problemele păcii și dezarmării, cit și toate celelalte probleme mondiale,

care privesc soarta unor popoare întregi, nu pot fi lăsate în seama marilor puteri, ci trebuie să formeze obiectul consensului general, înce- pînd cu respectarea punctului de vedere al tuturor statelor și popoarelor. A decide în numele unor țări și popoare fără a le consulta a constituit și în perioada postbelică o practică bine cunoscută, ale cărei urmări negative sînt resimțite încă. Asemenea încercări sînt respinse energic de popoare, care le consideră pe drept cuvînt manevre incompatibile cu interesele lor de pace, libertate și progres. Mereu mal conștiente de nocivitatea diplomației secrete, popoarele se pronunță pentru participarea activă a tuturor țărilor, indiferent de puterea lor economică și militară, la dezbaterea și soluționarea problemelor vieții internaționale, în conformitate cu interesele tuturor națiunilor.Desigur, în epoca actuală nimeni nu pune și nu ar putea pune în discuție necesitatea imperioasă a asigurării păcii. Și este profund semnificativ faptul că niciodată în trecut nu s-au purtat, concomitent, atîtea negocieri, consacrate dezarmării și păcii — la sediul O.N.U., la Geneva, la Viena etc. Asupra necesității unor măsuri efective de dezarmare s-a conturat un larg consens internațional. Sînt de notat în acest sens progresele pe linia realizării unui acord privind reducerea substanțială a armamentelor nucleare strategice, schițarea unor perspective de înțelegeri privind reducerea considerabilă a armelor chimice ; în același timp, s-au făcut pași însemnați spre un acord în problema experiențelor nucleare ; s-a ajuns la o apropiere a pozițiilor statelor participante la Tratatul de la Varșovia și celor din N.A.T.O. privind armamentele convenționale.Asemenea progrese nu pot escamota însă cealaltă față a realității și se cuvine subliniat că și în evaluarea acestor probleme poziția

României, a președintelui Nicolae Ceaușescu se caracterizează prin același nedezmințit realism politic. Astfel, salutînd la vremea respectivă acordul sovieto-american de eliminare a rachetelor cu rază medie de acțiune ca pe un pas pozitiv, tovarășul Nicolae Ceaușescu i-a reliefat, totodată, dimensiunile modeste, apreciindu-1 drept „o picătură în oceanul armelor nucleare" — avertisment implicit asupra unui optimism exagerat, a unei stări de nejustificată euforie. Evoluțiile ulterioare au confirmat această apreciere realistă. în loc ca procesul dezarmării nucleare să continue a da roade mai substanțiale, el a fost afectat de proiectele N.A.T.O. de modernizare a rachetelor terestre cu rază scurtă de acțiune și tactice, proiecte a căror realizare ar anula în întregime efectele lichidării armamentelor cu rază medie, creînd chiar o forță suplimentară de distrugere, cu toate consecințele ce pot decurge de aici. In același timp, nu a încetat nici un moment competiția rachetelor nucleare strategice, continuă să-și urmeze cursul proiectele de militarizare a Cosmosului, care comportă și anumite elemente nucleare, iar la poligoanele speciale din diverse părți ale lumii experiențele atomice adaugă mereu noi doze letale aerului și apelor lumii, în plus, alianța nord-atlantică afirmă deschis Că se va bizui și de acum înainte pe discreditata strategie a „descurajării nucleare", adică pe concepția că armele nucleare ar constitui garanția păcii, cînd, de fapt, ele sînt principalul factor de subminare a păcii și securității mondiale.Faptele atestă astfel justețea punctului de vedere al partidului nostru, potrivit căruia atît timp cit se mențin și chiar se dezvoltă armele nucleare se menține și pericolul unui dezastru la scară planetară.Cum, pe ce căi și prin ce mijloace se poate ajunge la asigurarea unei

păci trainice, la consolidarea ei 7 Iată întrebarea ce se ridică din nou , în actualele împrejurări atît de complexe și contradictorii. Evident, soluționarea pe calea tratativelor a unor conflicte și a altor probleme mondiale necesită spirit de înțelegere și presupune unele concesii acceptabile și de o parte, și de alta, o politică realistă, care să țină seama de interesele fiecărei națiuni și de interesele de ansamblu ale popoarelor. în opinia partidului nostru, aceasta nu trebuie să ducă însă Ia concesii principiale, care să contra- vină intereselor fundamentale ale popoarelor. „Socialismul, progresul economico-social, libertatea și independența popoarelor nu sînt negociabile !“ — sublinia cu puteretovarășul Nicolae Ceaușescu, definind astfel limpede poziția partidului și statului nostru în această privință. Prin glasul cel mai autorizat al țării, s-a arătat astfel fără echivoc că este de neconceput ca realizări supreme ale popoarelor cum sînt cuceririle socialismului, independența națională, obținute cu prețul unor lupte îndelungate, al unor imense sacrificii, să devină monedă de schimb. Acestea nu formează și nu pot forma în nici o împrejurare și sub nici un motiv obiect de negocieri. Sub nici un motiv nu se poate pune în discuție orînduirea socială dintr-o țară sau alta, îngrădirea, în vreun fel, a dezvoltării e- conomico-sociale libere a popoarelor.Adepții tezei „dezideologizării" relațiilor internaționale, pusă în circulație în ultima vreme, încearcă să acrediteze ideea că, în fața perspectivei unei confruntări nucleare, care ar însemna distrugerea întregii omeniri, ar trebui să se renunțe de fapt la lupta ideologică, la lupta de clasă dintre cele două sisteme social-po- litice diferite, făcîndu-se orice concesii, în scopul evitării posibilului dezastru. Se face astfel abstracție de contradicția de esență, fundamentală, dintre socialism și capitalism, de faptul, atît de evident, că, în

ultimul timp, anumite cercuri din Occident nu numai că nu se împacă cu existența unor sisteme so- cial-politice diferite, dar desfășoară o virulentă campanie de destabilizare a unor țări socialiste. Invocîn- du-se necesitatea de a se asigura supraviețuirea omenirii și salvgardarea păcii prin evitarea unei conflagrații generalizate, se propagă tot mai mult ideea unor renunțări la opțiuni și cuceriri fundamentale ale popoarelor.în opinia partidului nostru, pretenția unor concesii de esență în numele asigurării păcii este cu atît mai inacceptabilă, cu cît prețul cerut reprezintă valori supreme, inalienabile. Nimeni nu ar putea să ignore asemenea uriașe schimbări intervenite, de pildă, în Europa — pentru a ne referi la continentul nostru — unde coexistă astăzi țări cu sisteme social-politice diferite, state mari, mijlocii și mici, țări aparținînd celor două mari grupări politico-militare sau țări neutre. Or, pacea în Europa poate fi concepută doar ca o pace în care să fie respectate opțiunile istorice ale statelor din spațiul nostru geografic. O pace întemeiată pe respectarea riguroasă a principiilor independenței și suveranității naționale, egalității depline în drepturi și avantajului reciproc, neamestecului in treburile interne, renunțării la forță și la amenințarea cu folosirea forței.Deși țările nucleare șl în primul rînd cele două puteri nucleare poartă principala răspundere pentru dezarmarea nucleară, este necesar, totodată, ca statele europene și ale întregii lumi să participe activ la realizarea unui acord de eliminare a armelor nucleare și interzicerea producerii oricăror arme de distrugere în masă. Astfel, statele celor două alianțe militare — Tratatul de la Varșovia și N.A.T.O. — ar trebui să renunțe la orice modernizare a armelor nucleare și să se încheie un acord general privind eliminarea to

tală a armelor nucleare pînă în anul 2000. în acest cadru, România, prin glasul președintelui ei, a formulat propunerea de a se încheia un acord general, cu participarea tuturor țărilor europene, privind eliminarea, pînă în anul 1995, a tuturor armelor nucleare din Europa.Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, independența, dezvoltarea suverană a țărilor și popoarelor reprezintă cheia de boltă a păcii și securității internaționale. Una fără alta nu pot exista. Evoluțiile de pe scena Internațională pun mereu în evidență că ideea independenței naționale este o mare forță în lumea contemporană, o cauză invincibilă, care continuă să însuflețească atit popoarele tinerelor state — ca un generator de energii în direcția dezvoltării economice și sociale — cît și popoarele din celelalte țări ale lumii. Dovezi elocvente că libertatea și independența rămîn valori universale, cărora scurgerea timpului nu le-a alterat substanța. Dovezi cu atît mai semnificative cu cît, ori de cîte ori independența și suveranitatea unui popor sînt afectate, cauza păcii are de suferit într-o măsură sau alta.„Lupta pentru libertate și independență, pentru socialism și progres — releva tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — reprezintă o parte inseparabilă a luptei pentru dezarmare, pentru pace și colaborare internațională". Așa cum se subliniază în Raportul prezentat la Congresul al XIV-lea al partidului, lichidarea primejdiei unei conflagrații nucleare, supraviețuirea o- menirii pot fi asigurate nu prin renunțare la atributele supreme ale ființei naționale, la cuceririle obținute cu prețul multor jertfe timp de generații, ci prin intensificarea luptei popoarelor împotriva politicii imperialiste, pentru dezarmare, pentru edificarea unei lumi fără arme și fără războaie.
V. OROS

PANMUNJON

O nouă întîlnire 
a delegărilor din Nordul 

și Sudul Coreei 
în scopul organizării 

unei conferințe 
parlamentare intercoreenePANMUNJON 30 (Agerpres). — La Panmunjon a avut loc cea de-a noua întîlnire a delegaților din Nordul și Sudul Coreei în vederea organizării unei conferințe parlamentare comune Nord-Sud — transmite agenția A.C.T.C. Părțile au conven’ ca la primul punct al ordinii de al preconizatei conferințe să fie înscrisă „Problema declarației de neagresiune Nord-Sud". De asemenea^ au hotărît ca la viitoarea întîlnire, de la 24 ianuarie 1990, să adopte al doilea punct al ordinii de zi, și anume „Problema realizării cooperării și schimburilor multilaterale între Nord și Sud".PHENIAN 30 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al R.P.D. Coreene a dat publicității o declarație în legătură cu faptul că autoritățile americane nu au răspuns la propunerea organizării de convorbiri tripartite, cu participarea R.P.D. Coreene, a S.U.A. și Coreei de Sud, pentru a discuta probleme privind denuclearizarea Peninsulei Coreene. După cum transmite agenția A.C.T.C., în declarație se arată că partea R.P.D. Coreene propune sistarea, de la 1 ianuarie 1990, a tuturor aplicațiilor militare care implică armament nuclear sau amplasarea acestuia în peninsulă și în a- pele adiacente, încetarea manevrelor militare care presupun concentrarea de forțe depășind efectivele unei divizii și evitarea participării forțelor armate ale R.P.D. Coreene și Coreei de Sud la manevre militari comune cu forțe armate din terțe țări.

Țările N.A.T.O. 
nu intenționează 
să abandoneze

„strategia descurajării"BRUXELLES 30 (Agerpres) — La Bruxelles s-au încheiat lucrările sesiunii de toamnă a Comitetului de planificare militară al N.A.T.O., la care au participat miniștrii apărării ai țărilor membre, cu excepția Franței și Islandei.Participanții au examinat probleme privind relațiile Est-Vest, tratativele referitoare la controlul asupra armamentelor și planurilor de dezvoltare a forțelor armate ale statelor membre — informează T.A.S.S.în comunicatul agenția ANSA, se trii . ‘ _N.A.T.O. pe perioada 1990—1994, pornind de la principiul menținerii unui dispozitiv al apărării autentic și credibil.Pe de altă parte, final este salutată laterală a forțelor armate în țările participante la Tratatul de la Varșovia și se exprimă satisfacția în legătură cu evoluția negocierilor de la Viena. în același timp, comunicatul afirmă că țările N.A.T.O. nu intenționează să abandoneze „strategia descurajării".

final, relevă au aprobat planul
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