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Intr-o atmosferă de puternică însuflețire creatoare, în întimpinarea marilor

evenimente politice ale anului, ilustrare vie a preocupării statornice pentru

dezvoltarea și modernizarea urbanistică a Capitalei, a tuturor localităților patriei

TOVARĂȘUL NICU1AE CEAUSESCU. ÎMPREUNA CU TNAlASA
ELENA CEAUSESCU AU INAUGURAI LUCRĂRILE

UE CUNSTRUCTIE A CENTRULUI NATIONAL UE CREAȚIE 
SI CULTURA SOCIALISTA „ClNTAREA ROMÂNIEI"

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, impreunâ cu tovarășa Elena Ceaușescu au inaugu
rat, miercuri, 5 iulie, lucrările de construcție a Centrului na
țional de creație și cultură socialistă „Cintarea României" 
din București, edificiu monumental, ocupind un loc distinct 
in salba grandioaselor realizări ce conferă Capitalei o nouă 
și strălucitoare înfățișare, demnă de anii de mărețe împliniri 
pe care țara întreagă le-a cunoscut in perioada de după 
Congresul ai IX-lea al P.C.R.

în atmosfera de puternic a- 
vînt creator generată de is
torica Plenară a C.C. al P.C.R., 
care a adoptat documente de im
portanță hotărîtoare pentru deve
nirea socialistă a patriei, de acti
vitate intensă pe care oamenii 
muncii o depun pentru a întîmpi- 
na cu succese de seamă cea de-a 
45-a aniversare a marii sărbători 
naționale de la 23 August și cel 
de-al XIV-lea Congres al partidu
lui, așezarea pietrei de temelie 
la acest nou edificiu a dobîndit 
dimensiunile unui eveniment cu 
profunde semnificații.

Și această inaugurare, asemenea 
atîtor altor evenimente caracteris
tice epocii de avînt constructiv în 
care trăim, pune cu pregnanță în 
lumină preocuparea statornică a 
conducătorului partidului și sta
tului nostru față de continua dez
voltare și modernizare a Ca
pitalei, materializată într-un vast 
și complex program de înnoiri

urbanistice, care dau măreție și o 
nouă frumusețe celui mai mare 
oraș al României, componentă im
portantă a amplului proces de în
florire multilaterală a tuturor lo
calităților țării.

în cadrul unei solemnități 
desfășurate la sediul Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au semnat per
gamentul pus la temelia viitoru
lui complex cultural, care, prin 
proporțiile sale, va fi cel mai im
punător ansamblu arhitectonic de 
acest profil din țara noastră.

La ceremonie au luat parte 
membri și membri supleanți ai 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretari ai Comite
tului Central al partidului.

Pe pergamentul ce poartă stema 
Republicii Socialiste România, în
cadrată de drapelele țării și parti
dului, se află înscrise cuvintele:

cum și personalități ale vieții ști
ințifice. culturale și artistice din 
Capitală, cărora li s-au alăturat 
mii de alți oameni ai muncii, au 
întîmpinat, la sosire, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu cu multă căldu
ră, cu deosebită stimă și consi
derație.

Noua întîlnire cu conducătorul 
partidului și statului a dobîndit, 
din primele momente, caracteristi
cile unei adevărate sărbători. Pe 
mari pancarte se aflau înscrise 
urări la adresa partidului și a se
cretarului său general, a patriei 
noastre socialiste, a eroicului 
popor român. Cei prezenți purtau

cu mîndrie portretele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, drapele tricolore 
și roșii.

S-a scandat cu însuflețire 
„Ceaușescu-P.C.R. „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu reales la 
al XIV-lea Congres !“.

în această ambianță entuziastă, 
de puternică vibrație patriotică, 
cei prezenți au exprimat adînca 
satisfacție și deplina adeziune ale 
întregii noastre națiuni față de 
hotărîrea recentei Plenare a C.C. 
al P.C.R. privind propunerea ca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie
(Continuare în pag. a IlI-a)

„Astăzi, 5 iulie 1989 — în al 45-lea an al aniversării 
revoluției de eliberare socială și națională, de dezvoltare 
liberă și independentă a României, anul celui de-al 
XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român — am 
inaugurat lucrările de construcție a OPEREI ROMANE din 
cadrul CENTRULUI NAȚIONAL DE CREAȚIE ȘI CULTU
RA SOCIALISTA „ClNTAREA ROMÂNIEI" din București 
— capitala țării —, monumentală ctitorie destinată înfloririi 
artei și culturii naționale, ce va purta peste secole simbolul 
forței și capacității creatoare ale poporului român, al voinței 
sale de păstrare a ființei naționale, de înaintare neabătută 
pe cele mai înalte culmi de progres și civilizație socialistă 
și comunistă".

După solemnitate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului 
au sosit pe șantierul unde au în
ceput lucrările de construcție a 
Centrului național de creație și 
cultură socialistă „Cintarea Româ
niei".

Situat pe Bulevardul „Victoria 
Socialismului", în imediata apro
piere a impunătorului edificiu al 
Bibliotecii Naționale — aflat în 
stadiu final de realizare —, vastul 
complex, destinat tuturor artelor, 
precum și unui larg evantai de 
manifestări cultural-științifice. se 
va încadra armonios în ansamblul 
noilor construcții înălțate pe aceas
tă arteră, a cărei inspirată și ori

ginală concepție arhitectonică o 
definește ca o realizare urbanis
tică de excepție, cu o personalitate 
distinctă în peisajul vieții spiri
tuale a Bucureștiului. Din acest 
loc se deschide privirii ampla 
perspectivă a marelui bulevard, 
încadrat de construcții elegan
te, avînd în fundal impozan
tul edificiu al Casei Republi
cii, ca și panorama cursului în
noit al Dîmboviței și a altor reali
zări edilitar-urbanistice de anver
gură.

Mîndri de tot ce s-a înfăptuit 
măreț și durabil în Capitală și în 
întreaga țară, în această epocă fără 
egal din istoria patriei, numeroși 
proiectanți, ingineri, maiștri, con
structori de pe acest șantier, pre
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E1.ENA CEAUȘESCU

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU 
S-A INTILNIT Cli TOVARĂȘUL YASSER ARAFAT, 

președintele Statului Palestina, președintele Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Qiberarea Palestinei

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, s-a in- 
tilnit, miercuri, cu tovarășul Yasser 
Arafat, președintele Statului Pales
tina. președintele Comitetului E- 
xecutiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, care a efectuat 
o vizită de lucru in tara noastră, la 
invitația conducătorului partidului 
și statului român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
salutat vizita in România a tova
rășului Yasser Arafat in calitate de 
președinte al Statului Palestina, a- 
preciind că aceasta va contribui la 
realizarea de noi pași in dezvoltarea 
relațiilor bilaterale, la întărirea ra
porturilor de prietenie și strinsă 
colaborare dintre poporul român și 
poporul palestinian.

Tovarășul Yasser Arafat a expri
mat tovarășului Nicolae Ceaușescu 
calde mulțumiri și profunda recu
noștință pentru sprijinul permanent 
acordat cauzei poporului pales
tinian. pentru poziția consecventă a 
României privind rezolvarea pe cale 
politică a problemelor din Orientul

Mijlociu. Totodată, oaspetele a dat 
o inaltă apreciere marilor realizări 
obținute de poporul român in dez
voltarea economiei, științei și cultu
rii, menționind in mod deosebit li
chidarea completă de către România 
a datoriei externe, care constituie 
un exemplu pentru toate popoarele 
lumii in lupta pentru apărarea si 
consolidarea independenței na
ționale.

In cadrul întrevederii, tovarășul 
Yasser Arafat a informat despre ul
timele evoluții privind problema pa
lestiniană, precum și in legătură cu 
noile acțiuni intreprinse de Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei in 
vederea reglementării situației din 
Orientul Mijlociu și instaurării unei 
păci juste in această zonă.

în timpul convorbirilor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Yasser Arafat au subliniat, și cu 
aceasță ocazie, importanța proclamă
rii Statului Palestina, precum și a 
Declarației politice adoptate cu acest 
prilej, apreciind că, in condițiile 
actuale, mai favorabile, sint nece
sare noi acțiuni in vederea convo
cării, intr-un timp cit mai scurt, sub

egida O.N.U., a unei conferințe in
ternaționale in problemele Orientu
lui Mijlociu, la care să participe 
toate părțile interesate, inclusiv Sta
tul Palestina, precum și Israelul și 
membrii permanenți ai Consiliului 
de Securitate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat — și de această dată — 
hotărirea partidului și statului nos
tru. a poporului român de a sprijini 
și in viitor lupta și eforturile neobo
site ale poporului palestinian pen
tru a se ajunge la o soluție politică 
globală, justă ?i durabilă a situației 
din Orientul Mijlociu, pentru înfăp
tuirea aspirațiilor sale legitime de a 
trăi în pace, îritr-o patrie liberă : și 
independentă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Yasser Arafat au exprimat 
hotărîrea de a dezvolta și întări, in 
noile condiții, relațiile de prietenie 
și colaborare dintre România și Sta
tul Palestina, dintre Partidul Co
munist Român și Organizația pentru

(Continuare in pag. a III-a)

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
Tovarășul Harry Tisch, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului Central al Federației Sindicatelor Libere Germane

Miercuri, 5 iulie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit pe tovarășul Harry 
Tisch. membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.S.U.G., președintele

Consiliului Central al Federației 
Sindicatelor Libere Germane, care 
efectuează o vizită de schimb de 
experiență in țara noastră.

Cu acest prilej. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i-au fost adre
sate un salut cordial, impreună cu

cele mai bune urări din partea to
varășului Erich Honecker, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia. președintele Consiliului de Stat
(Continuare în pag. a III-a)

Tovarășul Nguyen Khanh, vicepreședinte al Consiliului de. Miniștri 
al R.S. Vietnam

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. a primit, 
miercuri. pe tovarășul Nguyen 
Khanh. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R.S. Vietnam, care a

participat la lucrările celei de-a X-a 
sesiuni a Comisiei mixte guverna
mentale româno-vietnameze de co
laborare economică ce s-au desfășu
rat la București.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost

transmise un cald salut. împreună 
cu urări de multă sănătate, de deplin 
succes în intreaga activitate din 
partea tovarășilor Nguyen Van Linh, 
secretar general al Comitetului Cen-
(Continuare in pag. a III-a)

OPȚIUNEA ÎNTREGULUI PARTID, 
OPȚIUNEA ÎNTREGULUI POPOR 

Unanimă si entuziastă aprobare a propunerii de realegere 
a tovarășului Nicolae Ceausescu 

in funcția supremă de secretar general al partidului
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OPȚIUNEA ÎNTREGULUI PARTID, 
OPȚIUNEA ÎNTREGULUI POPOR 
Unanimă și entuziastă aprobare a propunerii de realegere a tovarășului 
lieolae Ceaușeseu în funcția supremă de secretar general al partidului

Alături de întregul nostru partid 
Si popor, comuniștii, toți fiii stră
bunelor meleaguri ale județului Că
lărași — se spune in telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI 
AL P.C.R. — iși exprimă acordul 
deplin și satisfacția entuziastă față 
de Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. 
cu privire la realegerea dumnea
voastră in suprema funcție de se
cretar general al partidului de că
tre Congresul al XIV-lea, dind glas 
celor mai alese sentimente de vi
brantă dragoste, stimă și recunoș
tință față de dumneavoastră, mare
le erou intre eroii neamului, genia
lul ctitor al României socialiste mo
derne, eminent ginditor și conducă
tor revoluționar, strălucit militant 
pentru idealurile supreme ale ome
nirii. ilustră personalitate a vieții 
politice mondiale. în deplin consens 
cu voința fermă a tuturor fiilor pa
triei, comuniștii, toți locuitorii jude
țului Călărași au deplina convingere 
că acest act polibc fundamental 
constituie opțiunea istorică a între
gului partid și popor, chezășia do 
granit a împlinirii celor mai îndrăz
nețe proiecte, a idealurilor supreme 
ale națiunii înscrise in Programul 
făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintării țării 
spre comunism.

Ne exprimăm, totodată, din adin- 
cul inimilor, sentimentele de aleasă 
prețuire față de tovarășa academi
cian doctor inginer Elena Ceaușeseu, 
eminent om politic și savant de largă 
recunoaștere internațională, față de 
prodigioasa contribuție ce o aduce la 
elaborarea și înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului și 
statului nostru, la înflorirea științei, 
învățămintului și culturii românești.

în acest an aureolat de mari eve
nimente politice — al XIV-lea Con
gres al partidului și a 45-a aniver
sare a revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiim- 
perialistă de la 23 August 1944 — 
ne angajăm solemn față de dum
neavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușeseu, că vom 
face totul pentru înfăptuirea neabă
tută a strălucitelor dumneavoastră 
orientări, a prevederilor ce ne revin 
din planurile și programele parti
dului de dezvoltare multilaterală a 
României, sporindu-ne mereu con
tribuția la înălțarea patriei spre noi 
piscuri de progres și prosperitate, 
spre zorii comunismului.

Comuniștii, toți oamenii munci! 
din județul Sălaj au primit cu 
profundă satisfacție și legitimă min

in'drie' patriotică,' asemenea intregului 
partid și popor, Hotărirea Plenarei 

«a G'.G. al P.C.R, privind propunerea 
de reinvestire a dumneavoastră, 
mult iubite și stimai e tovarășe 
Nicolae Ceaușeseu. de către Congre
sul al XIV-lea, in funcția supremă 
de secretar general al Partidului 
Comunist Român — se spune în te
legrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
SĂLAJ AL P.C.R. — văzind in acest 
important act politic însăși opțiunea 
de crez și conștiință a tuturor mem
brilor partidului, a intregii națiuni, 
pentru continuarea cu succes a 
măreței opere de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate in patria noastră, pentru întă
rirea și afirmarea prestigioasă, de
plină a independenței și suverani
tății României socialiste, pentru 
bunăstare, pace, securitate și pro
gres social, idealuri sub semnul că
rora au stat și stau eroica dumnea
voastră activitate și luptă revolu
ționară.

Toți oamenii muncii sălăjeni îșl 
fac o nobilă îndatorire de suflet și de 
conștiință din a reafirma, cu ini
mile pline de bucurie, mulțumirile 
cele mai profunde, imensa recunoș
tință și neasemuita dragoste față 
de dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușeseu, 
strălucit erou al unui popor erou, 
genial ctitor de tară nouă, proemi
nentă personalitate politică a lumii 
contemporane, pentru opțiunea stra
tegică de înaltă justețe privind dez
voltarea armonioasă a tuturor zone
lor țării, pentru înfățișarea prospe
ră. modernă și înfloritoare a Săla
jului de astăzi — renăscut din te
melii în anii de măreție ai „Epocii 
Nicolae Ceaușeseu".

Din adincul inimilor aducem un 
cald și vibrant omagiu tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușeseu, militant de frunte al 
partidului și statului, eminent sa
vant de largă recunoaștere interna
țională. pentru contribuția remar
cabilă la elaborarea și înfăptuirea 
planurilor și programelor de dez
voltare economico-socială a patriei, 
la înflorirea invățămîntului. științei 
și culturii, la afirmarea impetuoasă 
a revoluției tehnico-științifice in 
toate domeniile de activitate.

în telegrama CONSILIULUI DE 
CONDUCERE ȘI A COMITETULUI 
DE PARTID ALE MINISTERULUI 
INDUSTRIEI ALIMENTARE se 
arată : Dind expresie gindurilor și 
simțămintelor de fierbinte dragoste, 
inaltă prețuire și nemărginită recu
noștință ce le nutresc față de dum
neavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușeseu, comu
niștii. toți oamenii muncii din in
dustria alimentară, in deplină uni
tate de gind și simțire cu intregul 
partid și popor, exprimă totala ade
ziune și nemărginita mindrie pa
triotică fată de propunerea Plena
rei Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român privind 
realegerea dumneavoastră la Con
gresul al XIV-lea al partidului in 
inalta funcție de secretar general 
al partidului și vă adresează, și cu 
acest prilej, un fierbinte omagiu 
pentru neobosita activitate revolu
ționară ce o consacrați, cu exem
plară dăruire și abnegație, înain
tării necontenite a patriei pe dru
mul luminos al socialismului și co
munismului. afirmării României 
socialiste pe noi culmi de progres 
și civilizație.

Vă rugăm să primiți și cu acest 
prilej, mult stimate tovarășe secre
tar general. mulțumirile noastre 
fierbinți pentru sprijinul hotăritor 
și îndrumarea permanentă acordate 
de dumneavoastră și vă încredin
țăm, incă o dată, că nu vom precu
peți nici un efort pentru a traduce

In viată orientările și Indicațiile 
dumneavoastră de excepțională în
semnătate pentru întreaga noastră 
activitate, pentru a întimpina cu 
noi realizări Congresul al XIV-lea 
al Partidului Comunist Român și 
împlinirea a 45 de ani de la vic
toria revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiim- 
perialistă de la 23 August 1944.

în aceste emoționante momente, 
aducem totodată un fierbinte oma
giu tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușeseu, personali
tate de frunte a vieții noastre poli
tice. științifice și culturale, savant 
de largă recunoaștere internațională, 
care și-a consacrat întreaga viață 
cauzei clasei muncitoare, slujirii cu 
devotament a intereselor intregului 
popor, socialismului și păcii in lume.

în deplină unitate de gînd și sim
țire cu intregul partid și popor, co
muniștii, toți lucrătorii străvechilor 
plaiuri arădene iși exprimă cu inal
tă mindrie patriotică, cu sentimente 
de dragoste fierbinte și nețărmurit 
devotament profunda satisfacție și 
deplinul acord față de Hotărirea 
Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român privind 
propunerea de realegere a dumnea
voastră, la cel de-ăl XIV-lea Congres 
al comuniștilor români, în suprema 
funcție de secretar general al parti
dului — se spune în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN ARAD AL 
P.C.R. și a CONSILIULUI POPULAR 
JUDEȚEAN.

Propunerea făcută și hotărirea a- 
doptată reprezintă dorința fierbinte 
a intregului partid, a intregii noas
tre națiuni de a vă avea în fruntea 
partidului pe dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușeseu, genial strateg și 
conducător de țară, erou între eroii 
neamului, patriot înflăcărat și revo
luționar consecvent, strălucit gindi
tor și om politic de largă recunoaș
tere internațională, care de aproape 
șase decenii vă dedicați, cu devota
ment nețărmurit și pilduitoare dă
ruire. înfăptuirii aspirațiilor supre
me ale poporului — independența, 
fericirea, bunăstarea și pacea.

Pentru tot ce s-a înfăptuit în gran
dioasa operă de construcție socia
listă. în transformarea din temelii a 
patriei în această epocă de istorie 
nouă, pentru perspectivele luminoase 
de dezvoltare a țării și a județului 
Arad, comuniștii, toți cei ce trăim și 
muncim pe aceste străbune plaiuri 
românești, vă adresăm din adincul 
inimilor alesele noastre 'rhtilțumirț 
și întreaga recunoștință, susțihlnd cu 
toată ființa propunerea - ca la cel 
de-al XIV-lea Congres s& fiți- reales 
in funcția de secretar general al 
partidului, ca supremă chezășie a 
Înălțării patriei pe piscurile de aur 
ale comunismului. Avînd mereu vii 
in minte tezele, ideile și orientările 
dumneavoastră, mult stimate și iu
bite tovarășe secretar general, amplu 
reliefate in documentele pentru vii
torul Congres al partidului, mindri 
de a fi contemporanii celui mai 
proeminent fiu al poporului român, 
ne angajăm solemn să nu precupe
țim nici un efort pentru realizarea 
sarcinilor pe acest an și pe întregul 
cincinal, înfăptuind cu abnegație și 
dăruire cele mai cutezătoare obiec
tive, spre gloria și măreția scumpei 
noastre patrii — România socialistă.

împreună cu intregul partid și po
por, comuniștii, toți oamenii muncii 
din MINISTERUL COMERȚULUI 
EXTERIOR ȘI COOPERĂRII ECO
NOMICE INTERNAȚIONALE au 
primit cu legitimă mindrie Hotărirea 
Plenarei Comitetului Central cu pri
vire ia realegerea dumneavoastră de 
către Congresul al XIV-lea în func
ția supremă de secretar general al 
Partidului Comunist Român.

în acest moment istoric, în depli
nă unanimitate și în consens cu vo
ința întregii națiuni, exprimăm din 
toată inima adeziunea la propune
rea făcută și vă aducem cel mai 
fierbinte și înălțător omagiu dum
neavoastră, cel mai iubit fiu al po
porului, înflăcărat revoluționar și 
patriot, militant de seamă al miș
cării comuniste și muncitorești inter
naționale, personalitate proeminentă 
a lumii contemporane, care v-ați fă
cut din slujirea devotată a partidu
lui, patriei și poporului, a cauzei 
socialismului și păcii, țelul suprem 
al pilduitoarei dumneavoastră vieți 
șl activități revoluționare.

Am înțeles pe deplin că sarcinile 
mari ce ne revin, de creștere a ex
porturilor românești, in condiții de 
eficiență economică sporită, au la 
bază aplicarea programelor privind 
cercetarea științifică, dezvoltarea 
tehnologică și introducerea progre
sului tehnic, elaborate sub conduce
rea tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușeseu. prim vice- 
prim-ministru al guvernului, pre
ședintele Consiliului Național al 
Științei șl învățămintului, căreia ii 
exprimăm — și cu acest prilej — 
deosebita noastră prețuire pentru 
activitatea laborioasă pe care o des
fășoară zi de zi in slujba patriei.

Puternic mobilizați de profundele 
și amplele semnificații ale acestui 
eveniment memorabil din istoria 
partidului și poporului nostru și 
conștienți de importanța și marile 
răspunderi care revin comerțului 
exterior, ne angajăm, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușeseu, 
să acționăm cu fermitate revoluțio
nară pentru a transpune în viață 
sarcinile care ne revin.

Dind glas celor mai alese senti
mente de nemărginit devotament, 
dragoste fierbinte și profundă recu
noștință, comuniștii și, împreună cu 
ei. întregul personal al ACADE
MIEI MILITARE susțin din adincul 
inimilor Hotărirea adoptată de 
Plenara Comitetului Central al parti
dului privind propunerea pentru 
realegerea dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușeseu, in inalta funcție 
de secretar general al partidului și 
iși exprimă satisfacția deplină pen
tru această opțiune istorică — che
zășia înfloririi României socialiste, 
a înălțării ei, libere și independente, 
pe trepte tot mai înalte de progres 
și civilizație.

Vedem în hotărirea de realegere 

in suprema funcție de secretar ge
neral al partidului a celui mai iubit 
fiu al poporului nostru, Erou intre 
eroii neamului, patriot înflăcărat și 
revoluționar neînfricat, genial stra
teg al edificării socialismului și co
munismului in România, personali
tate proeminentă a lumii contempo
rane, actul de inaltă responsabilitate 
națională care dă certitudinea că 
țâra noastră va Înainta neabătut pe 
calea progresului și prosperității, 
spre împlinirea visului de aur — co
munismul.

Adresăm, totodată, cu adine res
pect și aleasă prețuire cele mai vi
brante sentimente de gratitudine și 
inaltă considerație tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușeseu. eminent om politic și de 
stat, saâant de largă recunoaștere 
internațională, a cărei prodigioasă 
activitate, alături de dumneavoastră, 
este generos consacrată împlinirii 
marilor idealuri ale poporului nos
tru,' dezvoltării științei, invățămîntu- 
lui și culturii românești, îmbogățirii 
patrimoniului cunoașterii universale.

Vă încredințăm, mult stimate și 
iubite comandant suprem, că vom 
munci cu spirit revoluționar și pa
siune pentru a întimpina cu cele mal 
bune rezultate in muncă marile eve
nimente politice ale acestui an — îm
plinirea a 45 de ani de la victoria 
revoluției de eliberare socială și na
țională. antifascistă și antiimperia- 
listă și Congresul al XIV-lea al 
partidului — pentru a da țării, in anul 
în care învățămintul militar supe
rior românesc aniversează un secol 

■de existență, cea mai valoroasă pro
moție de comandanți, ofițeri de stat 
major, activiști de partid, ingineri 
și subingineri militari cu o înalță 
pregătire, profund dhvotați patriei, 
partidului și poporului, gata In orice 
moment să apere independența, su
veranitatea și integritatea scumpei 
noastre patrii — Republica Socia
listă România,

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BUZĂU AL P.C.R. se ara
tă : Comuniștii, toți locuitorii jude
țului Buzău, luind cunoștință CU 
nemărginită bucurie și deplină sa
tisfacție de Hotărirea Plenarei Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român din 27—28 iunie 1989 
cu privire la realegerea dum
neavoastră. mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușeseu, de că
tre Congresul al XIV-lea în su
prema funcție de secretar general 
al Partidului Comunist Român, iși 
exprimă o dată cu țara întreaga lor 
adeziune, profunda mindrie patrio
tică. sentimentele de dragoste fier
binte și, nețărmurit devotament pe 
Cate Ie poartă celui mai'strălucit fiu 
al națiunii, ilustru conducător de 
partid și de stat, ctitor al Româ
niei socialiste moderne, marele Erou 
între eroii neamului, personalitate 
proeminentă a lumii contemporane, 
de numele și activitatea căruia se 
leagă perioada cea mai bogată în 
împliniri din multimilenara istorie a 
patriei, consacrată definitiv in con
știința națiunii sub numele de „Epo
ca de aur a României socialiste — 
Epoca Nicolae Ceaușeseu".

Sub înțeleaptă și clarvăzătoarea 
dumneavoastră conducere, mult sti
mate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușeseu. eroicul Partid 
Comunist Român a asigurat ți va 
întări unitatea moral-politică a în
tregului nostru popor, mobilizindu-l 
Ia înfăptuirea neabătută a cuteză
toarelor obiective pe care ni Ie 
propunem, pentru ca România să 
devină o țară socialistă multilateral 
dezvoltată, cu o economie înflori
toare. la baza căreia să se situeze 
cele mai înalte cuceriri ale revo
luției tehnico-științifice contem
porane și ale noii revoluții agrare.

însuflețiți de mărețele hotăriri a- 
doptate de Plenara Comitetului Cen
tral al partidului, la elaborarea că
rora dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general, ați 
adus o contribuție determinantă, ne 
angajăm să acționăm cu devotament 
și responsabilitate comunistă pentru 
traducerea lor neabătută in viață, 
pentru infăptuirea exemplară a sar
cinilor de plan pe acest an și pe in
tregul cincinal, pentru a întimpina 
cu noi și însemnate succese, in toa
te domeniile de activitate, a 45-a 
aniversare a victoriei revoluției de 
eliberare socială și națională, an
tifascistă și antiimperialistă de la 
23 August 1944 și Congresul al 
XIV-lea al Partidului Comunist Ro
mân.i

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI 
ÎNVĂȚĂMINTULUI au luat cunoș
tință. cu mare bucurie și deosebită 
satisfacție, de Hotărirea Plenarei 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român din 27—28 iunie 
1989 de a propune ca dumneavoas
tră. mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușeseu, să fiți reales, la 
cel de-al XIV-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, în suprema 
funcție de secretar general al parti
dului,

Mindri de grandioasele realizări 
obținute în construcția socialismului 
in scumpa noastră patrie, în special 
după Congresul al lX-lea al parti
dului, cadrele didactice, elevii și stu
denții de pe intreg cuprinsul țării 
văd în realegerea dumneavoastră in 
inalta funcție de secretar general al 
partidului garanția sigură a conti
nuității procesului revoluționar al 
făuririi socialismului cu poporul șl 
pentru popor. Realegindu-vă pe 
dumneavoastră în fruntea Partidului 
Comunist Român, avem certitudinea 
că România va merge ferm pe ca
lea construcției socialiste și comu
niste. că partidul nostru va aplica 
cu consecvență și în mod creator le
gitățile generale ale socialismului la 
condițiile concret-istorice din țara 
noastră.

Exprimîndu-ne acordul deplin față 
de hotăririle și documentele adop
tate de Plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, ne 
angajăm solemn că sub conducerea 
dumneavoastră clarvăzătoare și be
neficiind de îndrumarea directă și 
de inaltă competență a tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușeseu, președintele Consiliului 
Național al Științei și învățămîntu- 

lui, nu vom precupeți nici un efort 
pentru infăptuirea exemplară a sar
cinilor ce ne revin din cuvîntarea 
pe care ați prezentat-o la Încheie
rea lucrărilor plenarei.

împreună cu întregul partid și 
popor, comuniștii, toți oamenii 
muncii din cadrul INSPECTORA
TULUI GENERAL DE STAT PEN
TRU CONTROLUL CALITĂȚII 
PRODUSELOR au luat cunoștință 
cu neasemuită mîndrie și pro
fundă satisfacție de Hotărirea Ple
narei C.C. al P.C.R. de a propune 
celui de-al XIV-lea Congres al parti
dului realegerea dumneavoastră in 
suprema funcție de secretar general 
al partidului. în acest moment so
lemn pe care îl trăiește partidul 
nostru, vă rugăm să ne îngăduiți să 
vă exprimăm adeziunea fierbinte 
față de această propunere istorică 
ce izvorăște din sufletul și conștiința 
intregii națiuni, o dată cu adinca 
noastră recunoștință față de contri
buția inestimabilă pe care ați adus-o 
și o aduceți Ia fundamentarea pro
gramelor vizionare de dezvoltare 
economico-socială și de înălțare a 
României pe noi culmi de progres 
și civilizație. Numai prin realegerea 
dumneavoastră in fruntea parti
dului, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușeseu — cel mai iubit 
fiu al poporului român, genial stra
teg și ginditor al lumii contempo
rane, erou al păcii — avem garanția 
cea mai sigură a înfăptuirii neabă
tute a obiectivelor ce vor fi adoptate 
de Congresul al XIV-lea al parti
dului, a continuității procesului de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și de înaintare 
spre comunism în patria noastră.

Susținind din adincul inimilor pro
punerea de a fi reales in fruntea 
partidului, vă încredințăm că toți 
cei care ne desfășurăm activitatea 
in domeniul controlului calității pro
duselor și metrologiei, urmînd exem
plul strălucit de muncă și viață ce 
ni-1 oferiți permanent, vom acționa 
cu toată hotărirea și fermitatea pen
tru aplicarea noii legi recent votate 
de Marea Adunare Națională, pen
tru ridicarea continuă a nivelului 
tehnico-calitativ și a competitivității 
produselor românești,

în aceste momente de înălțătoare 
vibrație patriotică. de unitate 
indestructibilă în jurul partidului, în 
care Plenara Comitetului Central a 
hotărlt să propună realegerea dum
neavoastră la Congresul al XIV-lea 
in funcția supremă de secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
comuniștii, oamenii muncii mureșeni, 
uniți în gind și faptă cu întreaga 
națiune, exprimă din adincul inimilor 
deosebita satisfacție, mîndria patrio
tică și bucuria nemărginită de a vă 
avea și în viitor pe dumneavoastră, 
erou între eroii națiunii, ilustru 
ctitor al României moderne, In frun
tea partidului nostru comunist — se 
afirmă în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN MUREȘ AL P.C.R.

Vedem in această hotărîre dragos
tea și stima neprețuită, admirația, 
respectul și recunoștința comuniști
lor. ale intregului popor față de emi
nentul conducător comunist și om de 
stat, patriot și revoluționar înflăcă
rat, militant de frunte al mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale, personalitate proeminentă a 
lumii contemporane, care iși dedică 
din fragedă tinerețe întreaga via
tă fericirii și prosperității poporului 
român. înfloririi patriei, cauzei păcii 
și socialismului, împlinirii idealuri
lor de libertate și independență, 
înălțării României pe noi culmi de 
civilizație și progres. Participanți 
activi la construirea societății socia
liste multilateral dezvoltate, acțio- 
nînd cu pasiune revoluționară pen
tru înfăptuirea idealurilor pe care le 
promovați cu consecventă patrio
tică. comuniștii, toți oamenii muncii 
de pe plaiurile mureșene iși exprimă 
ferma lor convingere că realegerea 
dumneavoastră in inalta funcție de 
secretar general al partidului consti
tuie cea mai sigură garanție a con
tinuării pe un plan superior a con
struirii socialismului cu poporul și 
pentru popor, a înfăptuirii mărețe
lor programe de înălțare a societății 
românești spre luminoasele piscuri 
ale comunismului.

Vă încredințăm, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușeseu, că 
vom milita cu toată abnegația și 
dăruirea patriotică, cu întregul elan 
revoluționar pentru infăptuirea în
tocmai a mărețelor obiective ale 
actualului cincinal și ale etapei 
actuale a construcției socialiste. Sin- 
tem hotăriți să facem din fiecare zi 
premergătoare glorioasei aniversări 
de la 23 August și Congresului al 
XIV-lea al partidului o perioadă de 
maximă angajare în muncă și crea
ție. îndeplinind cu înaltă responsabi
litate sarcinile încredințate județului 
nostru in măreața operă de con
struire a socialismului și comunis
mului. aducindu-ne astfel maxima 
contribuție Ia înălțarea și prosperita
tea scumpei noastre patrii — Repu
blica Socialistă România.

Propunerea Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. privind re
alegerea dumneavoastră la cel de-al 
XIV-lea Congres al Partidului Co
munist Român tn suprema funcție 
de secretar general al partidului a 
fost primită cu imensă bucurie, sa
tisfacție și deplină aprobare de toți 
comuniștii și ceilalți oameni ai 
muncii din TRIBUNALUL SUPREM, 
se arată tn telegrama trimisă secre
tarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușeseu.

Prezenta dumneavoastră In fruntea 
partidului și munca fără preget pe 
care o desfășurati au făcut posibilă 
traducerea in viață a liniei nova
toare adoptată la cel de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român, au făcut ca epoca pe care 
o trăim, denumită cu legitimă min
drie „Epoca Nicolae Ceaușeseu", să 
fie cea mai dinamică din întreaga 
noastră istorie națională.

Ne exprimăm acordul deplin cu 
proiectele documentelor ce vor fi 
supuse dezbaterii și aprobării Con
gresului al XIV-lea al Partidului 
Comunist Român, care prefigurează 
marile perspective ale viitoarei dez
voltări economice și sociale. întări
rea în continuare a rolului partidu

• Omagiu stimatului conducător al partidului și țării, 
strălucitelor sale calități de militant revoluționar pentru 
independența, măreția și prosperitatea României socialiste, 
pentru progresul și pacea omenirii

• Responsabilitate comunistă în opera de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvoltate, angajare 
revoluționară de a cinsti prin fapte de muncă exemplare 
marile evenimente politice ale anului—Congresul al XIV-lea 
al partidului și a 45-a aniversare a revoluției din august 1944

lui șl statului *1  garantează ascen
siunea fermă a poporului nostru pe 
drumul socialismului și comunis
mului.

în telegrama MINISTERULUI IN
DUSTRIEI UȘOARE se menționea
ză : Oamenii muncii din industria 
ușoară, în frunte cu comuniștii, cu 
cea mai adincă și fierbinte recu
noștință iși exprimă întreaga ade
ziune și mîndrie patriotică pentru 
înălțătoarea și vibranta propu
nere a Plenarei Comitetului Cen
tral al partidului, de realegere la 
Congresul al XIV-lea al Partidului 
Comunist Român în înalta funcție de 
secretar general al partidului, a dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușeseu. cel mai iubit 
fiu al poporului. proeminentă 
personalitate a lumii contemporane, 
ctitorul României moderne, de nu
mele și activitatea căruia sînt le
gate toate realizările de prestigiu 
ale tării, apărătorul neclintit al 
păcii. înțelegerii și colaborării între 
popoare.

în același timp, aducem uil căl
duros omagiu mult stimatei și iubitei 
tovarășe Elena Ceaușeseu, eminent 
om de partid și de stat, savant de 
renume mondial, pentru activitatea 
neobosită pe care o desfășoară 
alături de dumneavoastră, cu înaltă' 
competentă și pasiune revoluționa
ră. in conducerea partidului și sta
tului. pentru remarcabila contribu
ție Ia înflorirea ■și afirmarea ne- 
mâiintilnită a științei, invățămlntu- 
lui și culturii, la înfăptuirea poli
ticii interne și externe a partidului 
și statului nostru.

Puternic însuflețiți de propunerea 
făcută pentru realegerea dumnea
voastră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușeseu, in înalta funcție 
de secretar general al partidului, ne 
angajăm să acționăm cu toate for
țele pentru a întimpina aniversarea 
a 45 de ani de la înfăptuirea actu
lui istoric din August 1944 și Con
gresul al XIV-lea al partidului cu 
noi și importante succese pe linia 
îndeplinirii sarcinilor de plan pe 
anul 1989.

Cu nemărginită bucurie și profun
dă satisfacție, comuniștii din 
MARELE STAT MAJOR, comanda
mentele și unitățile subordonate au 
luat cunoștință de propunerea Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. cu privire la realegerea dum
neavoastră în înalta funcție de se
cretar general al Partidului Comu
nist Român și iși exprimă deplina 
adeziune la Hotărirea Plenarei Co
mitetului Central privind dezbaterea 
în intregul partid și supunerea spre 
aprobare celui de-al XIV-lea Con
gres al partidului a acestei propu
neri, care reflectă gindirea și sim
țirea intregului popor român. Sîn- 
tem ferm convinși că realegerea 
dumneavoastră, mult iubite si stima
te tovarășe Nicolae Ceaușeseu, în 
înalta funcție de răspundere în 
partid și in stat consfințește voința 
întregii națiuni de a îndeplini cu 
fermitate revoluționară mărețele 
programe de dezvoltare multilate
rală a României socialiste, de a ac
ționa într-o unitate indestructibilă 
— sub conducerea dumneavoastră 
încercată — pentru întărirea conti
nuă a independentei, suveranității și 
integrității teritoriale a României.

în posturile noastre de ostași ai 
partidului, asemenea tuturor fiilor 
ce slujesc Patria străbună sub fal
durile de glorie ale Tricolorului, vă 
raportăm, mult iubite și stimate 
tovarășe comandant suprem, că vom 
consacra toată puterea noastră de 
muncă îndeplinirii la înalti indici de 
calitate și eficiență a sarcinilor po- 
liticq-militare de inaltă răspundere 
care ne sint incredințate. câ vom 
întimpina glorioasa aniversare a re
voluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia
listă și cel de-al XIV-lea Congres 
al partidului cu rezultate superi
oare în realizarea prevederilor Di
rectivei privind pregătirea militară 
ți politică a armatei.

împreună cu toți comuniștii, cu 
întregul nostru popor, sportivii pa
triei, tehnicienii, toți activiștii miș
cării sportive au primit, cu nemăr
ginită bucurie și profundă satisfac
ție, Hotărirea Plenarei Comitetului 
Centra! al Partidului Comunist 
Român de a propune celui de-al 
XIV-lea Congres realegerea dumnea
voastră in suprema funcție de secre
tar general al partidului, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușeseu, 
cel mai iubit fiu ai națiunii, strălucit 
conducător al României pe drumul 
marilor împliniri din viața țării, al 
edificării socialismului și comu
nismului pe pămintul românesc — se 
arată in telegrama CONSILIULUI 
NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE 
FIZICĂ ȘI SPORT.

Folosim, mult iubite șl stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușeseu, acest 
fericit prilej pentru a vă exprima 
profundele noastre sentimente de 
adine respect și aleasă prețuire, 
o dată cu cele mai vii mulțumiri și 
fierbinte recunoștință pentru pro

digioasa ți multilaterala dumnea
voastră activitate îndreptată spre 
mai binele țării, pentru condițiile 
minunate de care sportivii patriei, 
intregul tineret beneficiază, pentru 
afirmarea deplină, atit in activita
tea profesională, cit și, în formarea 
lor ca oameni de nădejde ai societă
ții noastre socialiste.

în aceste momente de deosebită 
efervescență politică, în care intre
gul nostru partid și popor au primit 
cu deplină și nețărmurită satisfac
ție ■ propunerea realegerii dum
neavoastră in suprema funcție în 
partid — «e spune în telegrama 
CONSILIULUI ZIARIȘTILOR — toți 
lucrătorii din presă, de la radio și 
televiziune, strins uniți în jurul parti
dului. al dumneavoastră, mult stima
te și iubite conducător, ne exprimăm 
totala adeziune față de această isto
rică holărire, precum și angajamen
tul de a urma neabătut politica in
ternă și externă a partidului, de a 
populariza amplu, cu devotament și 
înflăcărare revoluționară, documen
tele de însemnătate primordială ale 
recentei plenare, de a reflecta in 
paginile presei și in programele de 
radio și televiziune dezbaterea ce 
va avea loc în partid și popor in 
legătură cu proiectele Programului- 
Directivă și Tezelor pentru Con
gresul al XIV-lea al Partidului Co
munist Român, în spiritul magiș- 
tralei dumneavoastră cuvîntări, stră
lucit exemplu de abordare și in
terpretare științifică, revoluționară a 
problematicii construcției socialiste, 
a realităților lumii contemporane.

De asemenea, aducem un ales 
omagiu tovarășei Elena Ceaușeseu, 
eminent om politic și de știință, sa
vant de reputație mondială, pentru 
valoroasa și remarcabilă contribuție 
la afirmarea științei, învățămintului 
Si culturii românești, pentru îndru
mările și sprijinul prețios pe care 
le acordă activității de presă, un 
ajutor neprecupețit pentru îndepli
nirea In bune condiții a misiunii de 
mare răspundere încredințate presei 
de către partid ți popor.

Vom acționa cu inaltă răspunde
re pentru a întimpina, împreună cu 
intregul nostru popor, marile eve
nimente ale acestui ăn — a 45-a a- 
niversare a gloriosului „23 August" 
și cel de-al XIV-lea Congres al 
Partidului Comunist Român — cu 
cele mai bune realizări, pe măsura 
patrioticelor Îndemnuri și cerințe a- 
dresate partidului și poporului de 
dumneavoastră personal, mult sti
mate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușeseu, Mare Erou al 
Patriei și Poporului, conducător ge
nial, neînfricat și clarvăzător al 
României pe drumul glorios și eroic 
al făuririi socialismului și comunis
mului.

Cu sentimente de nețărmurită dra
goste, inaltă prețuire și deosebită 
stimă, în aceste momente înălțătoa
re de puternică vibrație patriotică 
ți legitimă mindrie, asemenea între

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, de aseme
nea, un mare număr de telegrame din partea altor comitete municipale, 
orășenești și comunale de partid, organizații de partid, sindicale, de tine
ret și de femei, ministere, instituții, centrale, colective de muncă din în
treprinderi industriale, de pe șantiere de construcții, din institute de 
cercetări și proiectări, unități agricole de stat și cooperatiste, instituții 
științifice, de cultură și artă, din domeniile Învățămintului și ocrotirii 
sănătății, unități militare.

In consens eu voința intregii națiuni, semnatarii acestor vibrante 
mesaje iși exprimă nemărginita satisfacție și deplina adeziune Ia 
Hotărirea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român de 
a propune ca la ai XIV-lea Congres să fie reales in funcția supremă de 
secretar general al partidului cel mai iubit fiu al națiunii noastre socia
liste. tovarășul Nicolae Ceaușeseu, eminent militant comunist și patriot 
înflăcărat, care, de aproape șase decenii, iși consacră, cu abnegație și 
eroism, întreaga viată și activitate binelui și fericirii poporului, ridicării 
României pe noi trepte de civilizație și progres. In telegrame se subliniază 
că acest măreț act politic, de deosebită însemnătate pentru destinul po
porului român, constituie cea mai sigură garanție a edificării cu succes 
a societății socialiste multilateral dezvoltate in patria noastră, a înaintării 
neabătute a României spie comunism.

Telegramele evidențiază și cu acest prilej rolu! decisiv, de uriașă în
semnătate ai tovarășului Nicolae Ceaușeseu în elaborarea șl înfăptuirea 
întregii politici de edificare a noii societăți eu poporul și pentru popor, 
a programelor de dezvoltare economică și socială a patriei, precum și 
contribuția sa de inestimabilă valoare la fundamentarea și aplicarea con
ceptului umanist al democrației muncitorești-revoluționare, la ridicarea 
continuă a nivelului de trai, material și spiritual, ai oamenilor muncii. 
Este relevată, totodată, înalta apreciere față de inițiativele și demersu
rile secretarului general al partidului, președintele Republicii. în direcția 
opririi cursei înarmărilor și înfăptuirii dezarmării, în primul rind a 
dezarmării nucleare, edificării unui climat de pace și securitate, de încre
dere și largă colaborare intre națiuni, care l-au impus în conștiința 
întregii omeniri ca un mare erou al păcii, neobosit promotor ai libertății, 
suveranității și independenței popoarelor.

Dind glas sentimentelor de aleasă dragoste și prețuire, de profundă 
recunoștință față de secretarul general al partidului pentru tot ceea ce 
a făcut și face pentru prosperitatea poporului român, telegramele expri
mă angajamentul ferm al clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, 
al tuturor oamenilor muncii din țara noastră de a acționa și in viitor. 
In spirit revoluționar, pentru realizarea exemplară a prevederilor de 
pian pe anul în curs și pe intregul cincinal, pentru transpunerea neabă
tută in viață a orientărilor șt sarcinilor de deosebită însemnătate cuprinse 
In magistrala cuvintare a tovarășului Nicolae Ceaușeseu la recenta Ple
nară a C.C. al P.C.R., in Programul-Directivă șl în Tezele pentru Con
gresul al XIV-lea al partidului, pentru a întimpina cu noi și importante 
succese marile aniversări șl evenimente politice din acest an.

Reafirmind unitatea indestructibilă a intregului popor in jurul parti
dului, al strălucitului său conducător, semnatarii acestor scrisori, mesaje 
și telegrame adresează tovarășului Nicolae Ceaușeseu, tovarășei Elena 
Ceaușeseu cele mai calde urări de fericire șl viață îndelungată, do 
deplină sănătate și putere de muncă pentru a conduce pe mal departe, 
eu aceeași clarviziune și cutezanță revoluționară, țara și poporul, pentru 
a Înălța scumpa noastră patrie pe cele mai înalte culmi de civilizați*  
socialistă și comunistă.

gului nostru popor, comuniștii, toți 
oamenii muncii din BANCA NA
ȚIONALA A REPUBLICII SOCIA
LISTE ROMANIA iși exprimă, din 
adincul inimii, totala adeziune la 
Hotărirea Plenarei Comitetului Cen
tral al partidului din 27—28 iunie 
1989, cu privire la realegerea dum
neavoastră la cel de-al XIV-lea Con
gres in inaita funcție de secretar 
general ai Partidului Comunist Ro
mân.

Vă asigurăm și cu acest prilej, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușeseu, că, urmind stră
lucitul dumneavoastră exemplu de 
muncă și viață, nu vom precupeți 
nici un efort și vom munci cu dă
ruire patrioticii și răspundere revo
luționară pentru înfăptuirea neabă
tută a politicii monetare și finan
ciare a partidului și statului nos
tru, pentru utilizarea cu maximă e- 
ficiență a fondurilor materiale și bă
nești și infăptuirea principiilor au- 
togestiunii și autofinanțării de că
tre toate unitățile socialiste. în con
formitate cu prevederile mecanis
mului economico-financiar.

într-o deplină unitate de glnd șl 
simțire cu intregul popor și partid, 
slujitorii sănătății din patria noas
tră au primit cu profundă recu
noștință. cu respect șl cu deplin# 
adeziune Hotărirea Plenarei Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român de a propune realegerea 
dumneavoastră la al XIV-lea Cdngres 
al partidului în funcția supremă de 
secretar general al Partidului Co
munist Român.

Mărețele înfăptuiri din anii socia
lismului dobindite cu deosebire în 
perioada istorică de excepție de 
după Congresul al IX-lea. de cînd vă 
aflați în fruntea partidului și statu
lui. au asigurat României și po
porului român un loc demn și res
pectat printre țările și popoarele lu
mii. în ansamblul acestor profunde 
transformări revoluționare se în
scriu la loc de cinste și realizările 
din domeniul ocrotirii sănătății 
populației, dezvoltarea fără prece
dent a bazei materiale și de cadre, 
ajunsă la nivelul țărilor dezvoltate 
ale lumii, creindu-se astfel condi
țiile aplicării conceptului medicinii 
moderne a omului sănătos — se afir
mă in telegrama CONSILIULUI 
DE CONDUCERE ȘI A COMITE
TULUI DE PARTID ALE MINIS
TERULUI sănătății, profund 
atașați idealurilor construcției so
cialiste din țara noastră, însuflețiți 
de Înaltul dumneavoastră exemplu 
de muncă și viață, comuniștii, toți 
lucrătorii sanitari se angajează în 
fata marelui erou al poporului ro
mân să-și Îndeplinească cu cinste 
misiunea de apărători \ ai sănătății 
și vieții semenilor, spre binele și 
fericirea poporului nostru, pentru 
propășirea patriei, pentru edificarea 
celei mai drepte și mai umane orîn- 
duiri pe pămintul României.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ 

CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU AU INAUGURAT 

LUCRĂRILE DE CONSTRUCȚIE A CENTRULUI NAȚIONAL DE 

CREAȚIE Șl CULTURĂ SOCIALISTĂ „CÎNTAREA ROMĂNIEI“

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU 
S-A ÎNTilNlT CU TOVARĂȘUL 

YASSER ARAFAT 
președintele Statului Palestina, președintele Comitetului 

Executiv al Organizației pentru [liberarea Palestinei
(Urmare din pag. I)
Eliberarea Palestinei. în interesul 
ambelor popoare, al cauzei păcii și 
înțelegerii internaționale.

La încheierea convorbirilor, cei 
doi conducători au apreciat carac
terul rodnic al noului dialog la ni
vel inalt, manifestindu-și încrederea 
că relațiile româno-palestiniene se 
vor dezvolta in continuare pe mul
tiple planuri.

La convorbiri au participat tova
rășii Gheorghe Rădulescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Ion Coman, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ion 
Stoian, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. Tudor Postelnicu, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.

Au luat parte Yasser Abed Rabbo, 
membru al Comitetului Executiv al 
O.E.P., Imad Chakour, consilier pre
zidențial, Ismail Ahmad Mohammad, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Statului Palestina la București.

Convorbirile s-au desfășurat într-o

atmosferă de caldă prietenie șl În
țelegere reciprocă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a ofe
rit, miercuri, un dejun in onoarea 
tovarășului Yasser Arafat, președin
tele Statului Palestina, președintele 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei.

Au participat persoanele oficiale 
române și palestiniene prezente Ia 
convorbiri.

în cadrul dejunului a continuat 
schimbul de păreri cu privire la 
căile și modalitățile de soluționare 
a situației din Orientul Mijlociu, a 
problemei palestiniene, pentru rea
lizarea unei păci juste și durabile 
in această regiune.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășul Yasser Arafat au toastat 
pentru continua dezvoltare a rela
țiilor de prietenie și Colaborare din
tre Republica Socialistă România și 
Statul Palestina, dintre Partidul Co
munist Român și Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei, dintre po
poarele român și palestinian, pen
tru realizarea unei păci trainice în 
Orientul Mijlociu și in întreaga 
lume.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășul Harry Tisch, membru al Biroului
Politic al C.C. al P.S.U.G., președintele

(Urmare din pag. I) 

reînvestit, la cel de-al XIV-lea 
Congres al P.C.R., în funcția su
premă de secretar general al 
partidului.

în repetate rînduri. tineri și ti
nere. uteciști, pionieri și șoimi ai 
patriei s-au apropiat cu dragoste 
de conducătorul iubit al partidu
lui și statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de tovarășa 
Elena Ceaușescu, oferindu-le flori, 
adresindu-le emoționante cuvinte 
de mulțumire pentru tot ce au 
făcut și fac spre binele patriei, al 
poporului român.

în aplauzele și aclamațiile ce
lor prezenți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost invitați 
în zona în care se efectuează lu
crările de fundație, unde, într-unul 
dintre pilonii viitoarei construcții, 
au așezat cilindrul cu înscrisul de
venit simbol al emoționantei inau
gurări oticiale a acestui nou și 
monumental edificiu, semnificativ 
pentru măreția prezentului socia
list al patriei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
turnat apoi cupe de beton la te
melia clădirii, impresionant act 
de ctitorie, moment solemn subli
niat prin puternice aplauze, prin 
însuflețite urale și ovații.

Edificiu de amploare fără pre
cedent în țara noastră, noul Com
plex cultural de pe Bulevardul 
„Victoria Socialismului" va cu
prinde șapte săli de spectacole, în
tre care sala operei, cu peste 3 100 
de locuri. Alte șase săli, avînd ca
pacități de 2 100, 1 900, 900 (două 
săli). 800 și 550 de locuri, vor fi 
astfel amenajate și dotate incît să 
ofere condiții optime, intr-un cadru 
de strălucire artistică și confort, 
pentru spectacole de teatru, balet, 
concerte, film, expoziții, corespun
zător întregii sfere de cuprindere 
cultural-artistică a Festivalului 
național „Cîntarea României".

Lucrările de pe vastul șantier 
oferă deja o imagine edificatoare 
a marelui complex cultural. In
dicațiile date de secretarul gene
ral al partidului s-au materiali
zat, încă din faza de concepție a 
lucrării, în proiecte ce-i conferă 
un caracter monumental, specific 
construcțiilor realizate in ultimii 

ani, precum și multiple funcționa
lități, în concordanță cu exigen
țele Festivalului național „Cîn
tarea României". întregul complex 
va dispune de dotări tehnice mo
derne, ce asigură calități acusti
ce și vizuale foarte bune, desfă
șurarea spectacolelor și a altor 
manifestări la un înalt nivel de 
concepție și realizare scenică,

O atenție deosebită s-a acordat 
problemelor legate de realizarea 
unei arhitectonici individualiza
te a fiecărei săli, a holurilor și 
celorlalte încăperi, pentru asigu
rarea unei estetici corespunzătoa
re a interioarelor.

Mulțumind tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu pentru onoarea 
deosebită făcută prin inaugurarea 
oficială a lucrărilor, constructorii 
s-au angajat să-și intensifice efor
turile în vederea finalizării în cele 
mai bune condiții a acestui obiec
tiv social-cultural reprezentativ 
pentru chipul nou al Bucureștiului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu si 
tovarășa Elena Ceaușescu au stat 
de vorbă apoi cu oameni de cultură 
și artă prezenți la ceremonie, care 
au exprimat profunda recunoștin
ță pentru realizarea acestui com
plex cultural unic prin proporțiile, 
monumentalitatea și multiplele 
sale destinații — adevărată floare 
arhitectonică a Bucureștiului de 
azi și dintotdeauna.

Secretarul general al partidului 
a subliniat că este necesar ca, încă 
de pe acum, colectivele artistice 
bucureștene să pregătească specta
cole pe măsura măreției și frumu
seții ijoii construcții.

La plecarea de pe șantier, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, împreună cu cei
lalți tovarăși din conducerea parti
dului și statului, au străbătut pe 
jos o parte a Bulevardului „Victo
ria Socialismului".

Aici, în zona aflată încă în stă- 
pînirea constructorilor, toți cei pre
zenți privesc cu admirație moder
nul ansamblu arhitectonic apărut 
în centrul Capitalei, la inițiativa 
secretarului general al partidului. 
Se văd de o parte și de alta fața
dele luminoase ale noilor edificii, 
șirul nesfîrșit al fîntînilor artezie
ne, oglinda curată a Dîmboviței, 
abia trecută de sub planșeul vas
tului complex urbanistic din Piața 

Unirii. în față, pe colina din capă
tul Bulevardului „Victoria Socia
lismului" se înalță dominatoare și 
mindră Casa Republicii.

Miile de bucureșteni au salutat 
cu entuziasm pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, cărora le-au ex
primat sentimentele lor de înaltă 
prețuire. Evoluția a numeroase 
grupuri de sportivi și copii, a an

samblurilor de cintece și dansuri 
a întregit ambianța sărbătorească 
a momentului. S-au scandat minu
te în șir : „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul ! “, 
„Ceaușescu reales la al XIV-lea 
Congres !“.

A fost reafirmată și în acest fel 
hotărîrea fermă a comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii de a 

acționa pentru înfăptuirea orien
tărilor și indicațiilor cuprinse in 

cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la recenta 
Plenară a C.C. al P.C.R., pentru 
îndeplinirea în cele mai bune con
diții a sarcinilor pe anul în curs 
și pe întregul cincinal, a planuri
lor și programelor de dezvoltare 
economico-socială a țării în pe
rioada 1991—1995 și în perspecti
vă, asigurînd înaintarea neșbătu- 

' tă a României pe drumul luminos 
al socialismului și comunismului.

Consiliului Central al Federației Sindicatelor 
Libere Germane

(Urmare din pag. I)
al Republicii Democrate Germane.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmi
tă tovarășului Erich Honecker 
salutul său călduros și cele mai 
bune urări.

în timpul convorbirii au fost evo
cate relațiile de prietenie și colabo
rare existente intre partidele, țări
le și popoarele noastre — inclusiv 
între organizațiile sindicale — care 
se dezvoltă continuu pe baza înțe
legerilor convenite Ia cel mai inait 
nivel. Au fost subliniate, totodată, 
posibilitățile existente pentru extin
derea, in continuare, a colaborării 
bilaterale pe diverse planuri. în in
teresul reciproc, al cauzei genera
le a socialismului, al întăririi păcii 
și conlucrării internaționale.

în timpul convorbirii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a reliefat rolul 

Tovarășul Nguyen Khanh, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R.S. Vietnam
(Urmare din pag. I)

trai al Partidului Comunist din 
Vietnam, și Vo Chi Cong, președin
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste Vietnam. Totodată, 
oaspetele a apreciat succesele obținu
te de poporul român, sub conducerea 
•partidului, în dezvoltarea socialistă 
a țării.

Mulțumind. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a transmis, la 
rîndul său, tovarășilor Nguyen Van 
Linh și Vo Chi Cong un salut 
călduros, iar poporului vietnamez 
prieten urări de progres și prospe
ritate.

în timpul întrevederii au fost evi
dențiate bunele relații de prietenie 
și colaborare româno-vietnameze, 
manifestindu-se dorința dezvoltării 
lor in continuare în spiritul ințelege- 
rilor convenite la cel mai înalt nivel. 
A fost reliefat rolul Comisiei mixte 

important ce revine sindicatelor in 
folosirea cadrului larg al sistemu
lui democrației muncitorești-revo- 
luționare, precum și necesitatea ca 
acestea să-și unească eforturile și 
să conlucreze tot mai strins în ve
derea dezvoltării socialiste a țărilor 
lor. in înfăptuirea politicii de fău
rire a socialismului și comunismu
lui, în îmbunătățirea climatului po
litic internațional, in lupta pentru 
dezarmare, pace și progres social.

în acest cadru, oaspetele a dat o 
înaltă apreciere succeselor obținute 
de poporul român in edificarea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate.

La primire a luat parte tovarășul 
Miu Dobrescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindica
telor din România.

A fost de față Herbert Plaschke, 
ambasadorul R, D. Germane la Bucu
rești.

guvernamentale in identificarea de, 
noi posibilități pentru intensificarea 
cooperării bilaterale in diverse do
menii de interes comun și diversifi
carea schimburilor comerciale care să 
ofere stabilitate și largă perspectivă 
raporturilor dintre cele două țări.

S-a subliniat că extinderea pe 
multiple planuri a conlucrării româ
no-vietnameze este în folosul dez
voltării pe baze socialiste a ambelor 
țări și popoare, al cauzei păcii și 
înțelegerii între națiuni.

în cadrul convorbirii a fost releva
tă identitatea punctelor de vedere 
ale celor două țări atit în ceea ce 
privește cohstrucția socialistă, cit și 
îh principalele probleme ale vieții 
internaționale.

La întrevedere a participat Ludovic 
Fazekas, viceprim-ministru al gu
vernului.

A fost de față Nguyen Trong Lieu, 
ambasadorul R.S. Vietnam la Bucu
rești.

■ ■■■■■■■■
Realizări în economie

BACĂU : Rezultate 
ale modernizării producției

In toate întreprinderile indus
triale și unitățile ' economice din 
județul Bacău se depun eforturi 
susținute pentru optimizarea pro
ceselor de producție și organiza
rea muncii. Se investește multă 
inteligență tehnică pentru moder
nizarea instalațiilor, mașinilor și 
utilajelor existente, introducerea 
unor tehnologii noi, se construiesc 
din fonduri^ de tehnică nouă in
stalații de înaltă productivitate, se 
execută lucrări pentru creșterea 
eficienței întregii activități econo
mice. De la inceputul anului au 
fost aplicate peste 850 măsuri teh
nice și organizatorice inscrise in 
programele de modernizare. Refe- 
rindu-se la eficiența acestora, ingi
nerul Alexandru Simionescu, vi
cepreședinte al Consiliului Jude
țean de Control Muncitoresc al 

Activității Economice și Sociale, 
ne spunea că a fost realizată, cu 
aceleași forțe, o producție indus
trială suplimentară in valoare de 
peste 677 milioane lei. in condițiile 
creșterii productivității muncii cu 
9 la sută și reducerii costurilor 
totale de producție cu 120 milioa
ne lei. Cele mai bune rezultate au 
fost obținute de colectivele de 
muncă de la Combinatul Petrochi
mic Borzești; întreprinderea Me
talurgică și Combinatul de Prelu
crare a Lemnului Bacău. între
prinderea Minieră Comănești și 
Trustul de Foraj-Extracție Moi- 
nești. (Gheorghe Baltă).

BAIA MARE : Livrări 
in avans la export

Preocupările stăruitoare ale oame
nilor muncii de la întreprinderea 
„Faimar" consacrate realizării rit
mice și cu eficiență mereu mai ridi

cată a producției pentru export s-au 
soldat cu succese deosebite. Astfel, 
in perioada care a trecut din acest 
an, planul la export a fost realizat 
in proporție de 119,9 la sută. Este 
un succes deosebit, care are la bază 
realizarea in avans a producției, mo
bilizarea celor mai bune cadre de 
concepție și execuție la această ac
tivitate. Produsele purtind marca 
„Faimar", care sînt exportate in nu
meroase țări, se bucură de unanime 
ao-ecieri. f’ind tot mai solicitate. 
(Gheorghe Pârja).

CONSTANȚA: Economii 
da materiale

în paralel cu activitatea produc
tivă, ce se desfășoară la cotele celor 
mai înalte exigențe, oamenii muncii 
din cadrul brigăzdor complexe și 
specializate ale antreprizei de con
strucții po-tuare — întreprinderea 
Antrepriză de Construcții Portuare 

Constanța manifestă o grijă deose
bită pentru cit mai buna gospodă
rire și folosire a materialelor de 
construcții. Prin aplicarea și res
pectarea cu strictețe a măsurilor 
privind încadrarea in normele de 
consum, precum și prin reintegrarea 
in circuitul productiv a unor însem
nate cantități de fier-beton recupe
rat. constructorii portuari au econo
misit. de la inceputul anului și pînă 
în prezent, peste 230 tone de metal. 
(Lucian Cristea).

HARGHITA: Eficiență 
sporită

Actionind cu perseverență pen
tru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor de producție și gospodă
rirea cu maximă răspundere a re
surselor materiale, pentru promo
varea progresului tehnic, harnicul 
colectiv de muncă al întreprinderii 
de Matrițe și Piese din Fontă din 

Odorhei a realizat peste plan, de 
la inceputul anului, o productie- 
marfă in valoare de peste 15 mi
lioane lei, depășind producția fi
zică la toate sortimentele, in spe
cial la utilaje și piese de schimb 
pentru industria chimică și petro
chimică. Aceste realizări s-au ob
ținut in condițiile reducerii chel
tuielilor la 1 000 Iei producție, de
pășirii productivității muncii pla
nificate cu 3.9 la sută, realizării 
unui beneficiu suplimentar de 
peste 17 milioane lei. (Nicolae 
Șandru).

BECLEAN : Valorificarea 
superioară a metalului

Deși arfe numai un deceniu de 
activitate, colectivul de oameni ai 
muncii de la întreprinderea Meta
lurgică Beclean a ajuns să fie bine 
cunoscut și apreciat atît de bene
ficiarii interni, cit și de partenerii 

de peste hotare, datorită calității și 
competitivității produselor pe care 
le realizează. Aici s-au asimilat și 
introdus in fabricație barele la
minate cu nervuri transversale, 
care duc la perfecționarea tehno
logiilor de lucru a construcțiilor 
din beton armat. Printre cele mai 
noi realizări figurează, după cum 
ne-a informat inginerul Valentin 
Coman. directorul întreprinderii, 
sirma din oțel cuprat. destinată în
locuirii conductorilor din cupru 
realizați în unitățile electrotehnice, 
întreaga tehnologie, ca și utilajele 
necesare sint rodul creației spe
cialiștilor și muncitorilor din Be
clean. (Gheorghe Crișan).

GORJ : Cantități sporite 
de energie electrică

Prin desfășurarea unor ample 
lucrări de amenajare hidrotehnică 
a rîurilor din zona montană, prin 

punerea în funcțiune a noi capaci
tăți, Gorjul și-a sporit an de an 
potențialul său energetic. Sistemul 
hidrotehnic și energetic Cerna— 
Motru—Tismana, in cadrul căruia 
ș-au realizat centrale electrice care 
însumează o putere de peste 
150 MW, iși aduce o contribuție 
importantă la valorificarea com
plexă a resurselor de apă din 
această zonă a țării. Este de sub
liniat faptul că, acționind cu răs
pundere pentru intreținerea ju
dicioasă și exploatarea la parame
trii optimi a agregatelor, hidro- 
energeticienii gorjeni, din rindul 
cărora se evidențiază colectivele de 
muncă de la centralele electrice 
Tismana și Valea Mare, și-au în
deplinit și depășit sarcinile de plan 
la toți indicatorii, ceea ce le-a 
permis să raporteze, la sfîrșitul 
primului semestru, o producție su
plimentară de energie electrică de 
peste 26 Ia sută. (Dumitru Prună).
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ÎN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
Oameni ai muncii de pe ogoare raportează

încheierea recoltării griului și orzului 
și obținerea unor producții mari la hectar

LA GRIU
IN JUDEȚUL GIURGIU :

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Braniștea — 10 250 kg 
la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Valea Bujorului — 
10 120 kg la hectar

IN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI :
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Gurbănești — 9 160 kg 
la hectar

• întreprinderea Agricolă de
Stat Ciulnița — 9 125 kg la
hectar

LA ORZ
Judelui Vaslui- 7005 kg la hectar

In telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, Comitetul Județean Vaslui al P.C.R. rapor
tează încheierea recoltării orzului de pe cele 20 300 
hectare, realizînd o producție medie la hectar de 
7 005 kg, întreaga recoltă fiind livrată la bazele de 
recepție. Un număr de trei unități agricole de stat și 
cooperatiste au obținut producții medii de peste 8 000 
kg la hectar.

Oamenii muncit din agricultura 
județului Vaslui raportează că 
AU ÎNCHEIAT RECOLTATUL 
ORZULUI PE CELE 20 300 HEC
TARE REALIZÎND O PRO
DUCȚIE MEDIE LA HECTAR DE 
7 005 KG, ÎNTREAGA RECOLTA 
FIIND LIVRATA LA BAZELE DE 
RECEPȚIE. UN NUMĂR DE TREI 
UNITATI AGRICOLE DE STAT 
ȘI COOPERATISTE AU OBȚI
NUT PRODUCȚII MEDII DE 
PESTE 8 000 KG LA HECTAR.

în prezent, puternic mobilizați 
de orientările, indicațiile și sarcini
le cuprinse in magistrală expunere 
rostită la Plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
27—28 iunie a.c.,' toți lucrătorii din 
agricultura județului nostru acțio
nează cu deosebită răspundere, sub 
conducerea organelor și organiza- 

\

CAMPANIA AGRICOLĂ DE VARĂ - DESFĂȘURATĂ EXEMPLAR!
TELEORMAN

în competiția cu timpul, fiecare oră 
este folosită din plin la recoltat

In județul Teleorman aria seceri
șului griului s-a extins In majorita
tea unităților agricole, măsurile în
treprinse pentru grăbirea celei mai 
importante acțiuni din actuala cam
panie de vară avind drept scop, in 
condițiile vremii instabile, organiza
rea temeinică a activității in cimp 
pentru folosirea deplină a fiecărei 
ore bune de lucru. Practic, pină 
marți seara recolta fusese pusă la 
adăpost de pe 32 100 hectare, ceea 
ce reprezintă 30 la sută din progra
mul stabilit. Mai avansat este sece
rișul în unitățile din consiliile unice 
agroindustriale Buzescu, Orbească, 
Putinelu, Drăgănești-Vlașca și Pu- 
rani.

La prima oră a dimineții, 
la capătul unei sole aparținind 
Cooperativei Agricole din Zlmnicea, 
cele 18 combine sint verificate mi
nuțios înaintea începerii lucrului. 
„A plouat in cursul nopții — ne 
spune inginerul Dan Malache, șeful 
fermei — și deocamdată nu putem 
intra in lanuri deoarece umiditatea 
boabelor este mare". Intre timp so
sește inginerul mecanic Adam Ișfă- 
nuț. „Am controlat starea lanurilor 
și pe alte suprafețe. La ferma nr. 6 
nu au căzut precipitații. De aceea, 
pentru a ciștiga timp, atît de pre
țios acum, vom muta operativ com
binele pe sola respectivă, unde se 
poate recolta din plin“. Am eviden
țiat acest aspect pentru a arăta că 
acum fiecare zi, fiecare oră bună de 
lucru trebuie folosită la maximum. 
Vremea instabilă, cu ploi în mai multe 
„reprize", impune luarea măsurilor 
corespunzătoare în funcție de condi
țiile concrete de pe fiecare solă. „De 
altfel, de cind am început secerișul 
griului, ne spune președintele Consi
liului Unic Agroindustrial Suhaia, 
tovarășul Gheorghe Tudose (din care 
face parte și unitatea amintită), am 
lucrat mai mult intre „ferestrele" 
dintre ploi. în ultimele zile umidi
tatea boabelor din lanuri a scăzut la 
17 la sută și chiar mai puțin, ceea ce 
permite acum să se lucreze intr-un 
ritm mai intens".

IAȘI

Muncă neîntreruptă în cîmp
După ce au încheiat recoltarea 

orzului de pe întreaga suprafață de 
15 238 hectare, mecanizatorii, coope
ratorii și ceilalți lucrători ai ogoa
relor județului Iași continuă efec
tuarea celorlalte lucrări agricole de 
sezon. Se adună paiele, se ară, se

IN SECTORUL AGRICOL 
ILFOV :

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Buftea — 8 832 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Gruiu — 8120 kg ia
hectar.

IN JUDEȚUL DOLJ :
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Moțăței — 8 100 kg la 
hectar

• întreprinderea Agricolă de
Stat Sadova — 8 070 kg la
hectar

fiilor de partid, pentru pregătirea 
campaniei de recoltare a griului 
incit această lucrare, așa cum ați 
indicat dumneavoastră, să se în
cheie in 7—8 zile, să punem la 
adăpost întreaga producție, in așa 
fel incit să nu se piardă nimic din 
recolta acestui an.

De asemenea, ne preocupăm in
tens pentru îmbunătățirea activi
tății din sectorul zootehnic, asigu
ri nd .îngrijirea și furajarea cores
punzătoare a animalelor.

Vă incredințăm că sîntem ferm 
hotărîți să acționăm cu înaltă răs
pundere pentru a obține cele mal 
bune rezultate in agricultură, in 
toate celelalte domenii de activita
te, cu convingerea că faptele noas
tre de muncă se înscriu în efortu
rile și izbinzile întregului nostru 
popor.

Este demn de remarcat faptul că 
aici, la Zimnicea, ca și in alte unități 
pe unde am trecut, se fac reglaje de 
5—6 ori pe zi, in funcție de starea la
nurilor, grija pentru grăbirea seceri
șului fiind Însoțită astfel de o preo
cupare permanentă pentru evitarea 
pierderilor de orice fel. Grija 
pentru a pune piinea țării la adă
post in cel mal scurt timp este evi
dentă și la Cooperativa Agricolă din 
Nanov. Aici recoltarea griului a în
ceput pe o solă"neirigată, unde cul
tura a ajuns mai repede la maturi
tate. Intr-un timp scurt, la Nanov, 
recolta de griu a fost pusă la adăpost 
de pe mai mult de jumătate 
din suprafața totală de 830 hectare. 
Explicația realizării unor viteze bune 
de lucru o găsim în hărnicia meca
nizatorilor, in temeinica organizare 
a activității in cimp. asîgurindu-se 
tot ceea ce este necesar pentru func
ționarea neîntreruptă a celor 14 com
bine.

Bilanțul de pină acum al seceri
șului griului arată că și in alte uni
tăți agricole din județ — Alexandria, 
Mavrodin, Frăsinet, Troianu, „23 Au
gust", Orbească, Purani. Băduleasa, 
Turnu Măgărele, Videle. Găleteni, 
Bujoru. unde s-au recoltat cele mai 
mari suprafețe •— in aceste zile se 
muncește cu înaltă răspundere. O 
atenție deosebită se acordă în ace
lași timp transportului operativ al 
producției din cimp la bazele de re
cepție, livrării cantităților prevăzu
te la fondul de stat. La baza de re
cepție unde sint afluite unitățile din 
zona Zimnicea am putut constata 
operativitatea cu care se fac probele 
de laborator și cintărirea, preocupă
rile pentru evidențierea corectă a 
producției. Totuși, nu putem trece 
cu vederea că în orele de vlrf, după- 
amiază, descărcarea mijloacelor de 
transport se face mai anevoios, din 
cele opt puncte de preluare a re
coltei numai două fiind complet 
mecanizate. (Stan Ștefan).

însămințează cea de-a doua cultu
ră. Pină In prezent, pe total județ, 
s-au și însămințat 260 hectare cu 
legume șl aproape 4 000 hectare cu 
porumb pentru boabe sau masă 
verde.

Concomitent, pe ogoarele județu-

IN JUDEȚUL NEAMȚ :
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Ștefan cel Mare — 8 950 
kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Piatra Neamț — 8 710 
kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Urecheni — 8 520 kg la 
hectar

• Stațiunea de Cercetări Agrico
le Secuienî — 8 430 kg la hec
tar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cordun — 8186 kg Ia 
hectar.

IN JUDEȚUL MUREȘ :
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Șincai — 8 630 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Ditnbău — 8 077 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Reghin — 8 051 kg la 
hectar.

IN JUDEȚUL ALBA :
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Aiud — 8 125 kg la hec
tar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cricău — 8 110 kg Ia 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Unirea — 8105 kg la 
hectar

• întreprinderea Agricolă de

PESTE UN MILION TONE DE LEGUME TIMPURII vremea
Într-o telegramă adresată to

varășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român. președintele 
Republicii Socialiste România, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
Ministerul Agriculturii — Direcția 
Generală Economică a Horticultu
rii raportează că, potrivit pro
gramului special inițiat de secre
tarul general al partidului, pînă la 
data de. 30. iunie, s-au recoltâȚ pește 
I milion tone de legume timpurii.

în telegramă se subliniază că 
programul special a determinat fo
losirea mai eficientă a pămintului 
de care dispun fermele legumicole, 
a spațiilor protejate, a condițiilor

Combinerul Ion Păturică 
de la ferma nr. 5 a între
prinderii Agricole de Stat 
Crevedia (Dîmbovița) este 
unul din campionii zilei ia 
seceriș, care au recoltat 
fiecare cite 50 de tone de 
gnu. Să-i cităm : Costache 
Gruianu, Petre Georgescu, 
Constantin Moldoveanu, 
Flrică Pușcașu, Ionel Ba
dea și Nicolae Chivu. Me
ritul pentru acest record 
realizat de jumătate din 
numărul mecanizatorilor 
din formația de la ferma 
nr. 5 le revine, in primul 
rind, lor pentru modul res
ponsabil in care exploatea
ză și îngrijesc combinele, 
pentru disciplina in muncă 
de care dau dovadă. 
„Timpul ne obligă să fim 
gata în orice moment pen
tru recoltare — ne spune 
mecanizatorul. Ba, mai 
mult. Facem tot ce depinde 
de noi pentru a recupera 
orele in care nu putem 
stringe griul din cauza u- 
mldității ridicate. Cu toate 
că de la începutul campa
niei n-am avut nici o zi 
plină de lucru, intreaga 
noastră formație a reușit 
să-șl realizeze cu regulari
tate norma". La aceasta a

lui Iași se efectuează prașila a treia 
la porumb și soia. La porumb, a- 
ceastâ lucrare s-a realizat pe mai 
bine de 45 000 hectare din cele 74 588 
hectare cultivate, iar la soia — pe 
9 652 hectare din cele 13 786 hectare 
aflate in cultură. De asemenea, a 
fost făcută pe suprafețe însemnate 
prașila a 4-a la sfecla de zahăr, 
floarea-soarelui și alte culturi.

Sub semnul hotărîrii de a acce
lera ritmul lucrărilor țn actuala 
campanie agricolă, lucrătorii ogoa
relor ieșene și-au concentrat for

țele și la strîngerea furajelor. Ast
fel. după recoltarea In întregime a 
borceagului de pe cele 2 526 hectare 
șl încheierea primei coase Ia trifo- 
liene, se zorește acum cositul tine
telor naturale. Pînă la 2 iulie, pe 
total județ lucrarea a fost realizată 
pe aproape 19 000 hectare din cele 
23 028 hectare existente. De aseme
nea. s-a terminat coasa a doua la 
trifoliene pe toate cele 10147 hec
tare. Sint perspective pentru a se 
realiza, in continuare, alte cantități 
de furaje de pe suprafețele cu tri

Stat Jidvei — 8 070 kg la hec
tar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Stremț — 8 055 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Ciumbrud — 8 040 kg 
Ia hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Vatra — Pașcani — 
8 080 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Hălăucești — 8 022 kg 
Ia hectar

k
In telegrame adresate tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România. lucrătorii 
ogoarelor din aceste unități anunță 
că, la terminarea recoltării griului 
și orzului, au obținut producții 
mari, depășind nivelurile planifi
cate.

In această perioadă — se subli
niază în telegrame — oamenii 
muncii din unitățile respective au 
asigurat condițiile necesare trece
rii cu toate forțele la secerișul 
griului și acționează în continuare 
la întreținerea culturilor prăsitoa
re. strîngerea și valorificarea fruc
telor și legumelor de sezon, re
coltarea și depozitarea furajelor, 
finalizarea altor activități din ac
tuala campanie agricolă de vară.

Cooperatorii, mecanizatorii, spe
cialiștii, ceilalți oameni ai mun
cii din aceste unități se angajează 
să depună eforturi susținute pen
tru efectuarea la timp și de ca
litate a tuturor lucrărilor prevăzu
te în vederea realizării, in acest 
an, a unor producții vegetale si 
animaliere cit mai mari. în con
cordanță cu obiectivele noii re
voluții agrare.

naturale, ceea ce a condus la spo
rirea livrărilor de legume către 
fondul de stat. Astfel, in acest an, 
comparativ cu anul 1988, la fondul 
de stat au fost predate mai mult 
cu 290 000 tone legume, cu 60 000 
tone cartofi, cu 46 000 tone fructe.

In incheierea telegramei se ex
primă angajamentul lucrătorilor 
din horticultura de a acționa fără 
preget, potrivit indicațiilor și 
orientărilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru indepli- 
nirea și depășirea prevederilor de 
plan, ca și a celor din programele 
speciale, astfel incit și în acest 
sector anul 1989 să fie anul celor 
mai mari recolte de pînă acum.

contribuit, firește, buna or
ganizare și rapiditatea cu 
care s-au luat decizii, mo
bilitatea cu care s-a ac
ționat. A alege sola fără să 
greșești și a prinde cel mai 
potrivit moment pentru a 
lucra din plin țin de măsu
rătorile făcute cu precizie, 
dar și de un anume simț al 
agronomului care aprecia
ză „la moment", in funcție 
de mai mulți factori, ordi
nea de bătaie. „Ne orien
tăm după timp și după

trat aici bună parte a uti
lajelor". Efectele organiză
rii, ale ordinii și disciplinei 
le-am surprins pe viu. De 
la semnalul de începere 
dat de inginerul Nicolae 
Mitrică, șeful fermei, n-au 
trecut nici 5 minute și toa
te combinele, in module de 
cite trei, au intrat in la
nuri, Sub influența soare
lui fierbinte umidițatea 
boabelor scade cu fiecare 
oră. Și, o dată cu aceasta, 
crește ritmul de lucru și

Secerișul
— în ritm intens

gradul de umiditate al la
nului, ținem seama de ex
punerea solei, dar și de 
soiul de griu cultivat — ne 
explică tovarășul Constan
tin Giosa, directorul între
prinderii Agricole de Stat 
Crevedia. La această fer
mă am cultivat soiul „Fun- 
dulea 133“ care in momen
tul de față este cel mai 
copt. De aceea, am concen

numărul buncărelor des
cărcate.

După ore lungi de aștep
tare, la amiază s-a inceput 
lucrul și la Cooperativa A- 
grico'ă de Producție Mana- 
sia, județul Ialomița. Sa
tisfacția acestui moment se 
citește pe chipul ingineru- 
lui-șef al unității, Teodor 
Stanciu, care se consultă cu 
șeful secției de mecanizare,

Cronica zilei
Miercuri după-amiază s-au înche

iat la București lucrările celei de-a 
X-a sesiuni a Comisiei mixte gu
vernamentale româno-vietnameze de 
colaborare economică.

Apreciindu-se cu satisfacție evo
luția continuu ascendentă a relații
lor economice dintre România și 
Vietnam, cele două delegații au e- 
xaminat, in spiritul înțelegerilor 
convenite la nivel înalt, noi acțiuni 
și măsuri concrete menite să con
ducă la dezvoltarea in continuare a 
conlucrării și cooperării economice 
și tehnico-științifice in domenii de 
interes comun, la creșterea și diver
sificarea schimburilor comerciale 
bilaterale.

La încheierea lucrărilor, președin
ții celor două părți in comisie — 
tovarășii Ludovic Fazekas, viceprim- 
ministru al guvernului, și Nguyen 
Khanh, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R.S. Vietnam — 
au semnat protocolul sesiunii.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Venezuela, ambasadorul a- 
cestei țări la București, Demetrio 
Boersner, a oferit miercuri o recep
ție.

Au participat membri ai guvernu
lui, reprezentanți ai conducerii unor 
ministere și instituții centrale, oa
meni de cultură și artă, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați in țara noastră.

(Agerpres)

tv
19.00 Telejurnal
19,23 Tezele pentru Congresul al XIV- 

lea al partidului — magistrală 
sinteză a dezvoltării Istorice a 
României, a prezentului și viito
rului socialist și comunist al pa
triei

19,43 File de glorioasă istorie. Poporul 
— făuritorul Istoriei, al vieții noi, 
libere și independente

20,03 Pe drumul Înfăptuirii noii revo
luții agrare

20,25 Trăim decenii de Împliniri mărețe. 
Spectacol literar-muzlcal-coregra- 
fic

20,55 Tinerețe, educație, spirit revolu
ționar. Tinerețea, o stare de auto- 
depășire și autoperfecțlonare

21,15 Localitățile țării in anul 45 ai re
voluției. Puternice centre econo- 
mico-sociale

tl.SO Ctitorii ale Epocii de Aur. Pe noul 
drum al Dunării spre mare

21.30 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Prognoza meteorologică pentru inter
valul 6 iulie, ora 20 — 9 iulie, ora 20. 
In țară : Vremea va fi caldă, chiar 
caniculară In jumătatea de sud-vest a 
tării, iar cerul va fi variabil, mai mult 
senin in regiunile vestice. Se vor sem
nala ploi slabe de scurtă durată, pe 
alocuri, tn estul țării, la începutul 'in
tervalului, Vîntul ya sufla slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
fi Cuprinse, tn general, intre 16 și 24 
de grade, iar cele maxfine între 30 și 
36 de grade in Jumătatea de sud-vest a 
țării și. in general. Intre 26 și 34 de 
grade tn celelalte regiuni. In București: 
Vremea va fi caldă, cu cerul variabil. 
Vîntul va sufla slab. Temperaturile mi
nime vor oscila Intre 18 șl 21 de grade, 
iar cele maxime Intre 32 și 34 de grade.

Constantin Constantin, asu
pra modului in care să di
rijeze in lan cele 15 com
bine, in așa fel incit toate 
să lucreze la capacitate, iar 
pină seara tirziu griul de 
pe intreaga parcelă de 70 
de hectare să fie recoltat. 
Ziua n-a fost lipsită de 
surprize. La puțin timp 
după ce combinele au in
trat în lan, la una din ele 
s-a rupt cureaua de la va
riator. Trebuia inlocuită. 
Exista riscul să fie ajunsă 
combina din urmă de cele
lalte din formație. Așa că 
se cerea o intervenție rapi
dă pentru a o repune ime
diat in mișcare. Așa a și 
fost. Au Intervenit mecani
cii de pe atelierul mobil, 
încheiem aceste rinduri 
notînd o dorință a meca
nizatorilor din această for
mație, și nu numai a lor : 
unitățile producătoare de 
curele de transmisie să 
manifeste mai multă grijă 
pentru calitatea produselor 
pe care le fabrică. Este 
partea lor de răspundere 
pentru pîinea care se 
stringe acum.
Lucian CIUBOTARU 
Foto: S. CRISTIAN

foliene. Cu toate acestea, s-au de
pozitat numai 45 000 tone fin, 32 000 
tone suculente și 7 500 tone grosiere, 
cantități cu mult mai mici față de 
cele prevăzute in plan a se realiza 
pînă la 1 iulie. Se impune impulsio
narea acțiunii de recoltare a fura
jelor pentru a se realiza planul 
anual, care prevede strîngerea în 
județ a peste un milion tone. Aces
tea sint pe cimp In cantități sufi
ciente, dar trebuie recoltate și depo
zitate cit mai urgent. (Manole 
Corcaci).

Domnului dr. HASTINGS KAMUZU BANDA
Președintele pe viată al Republicii Malawi

LILONGWE
Aniversarea a 25 de ani de la dobindirea independenței Republicii Ma

lawi îmi oferă prilejul deosebit de plăcut să vă adresez sincere felicitări, 
împreună cu urările mele cele mai bune.

Doresc să-mi exprim și cu această ocazie deplina mea convingere că 
relațiile de prietenie și colaborare statornicite între țările noastre vor cu
noaște o dezvoltare și diversificare continuă spre binele și folosul reciproc 
al celor două popoare, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării In întreaga 
lume.

Vă urez multă sănătate și fericire personală, iar poporului malawian 
prieten, pace, bunăstare și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte,
Doresc să vă exprim cele mai sincere mulțumiri pentru amabilul mesaj 

pe care mi l-ați adresat cu prilejul realegerii mele in funcția de președinte 
al Republicii Seychelles.

Cu cea mai înaltă considerație,
FRANCE ALBERT RENE*

• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 73. Ateneul Român) : Recital de 
două plane : Nikolas Astrinidis — 
Grecia, Iosif Ion Prunner
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu. 14 73 46) : 
Mizantropul — 18
• Teatrul Mic (14 70 81, la rotonda 
scriitorilor din Cișmlglu) : Clntăm 
pentru România de azi (spectacol de 
sunet și lumină) — 21
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" (13 13 00) : Meridiane folclo
rice — 18,30
• Teatrul „Țăndărică" (13 ’3 77, Ia 
Teatrul de păpuși Herăstrău) : Hal 
copii la joc ! — 18

Președintele Republicii Seychelles

Centenar Mihai Eminescu
Centenarul Mihai Eminescu este 

marcat prin noi apariții editoriale, 
prin numeroase și bogate manifes
tări cultural-artistice.

Editura .,Minerva" oferă cititori
lor, in colecția „Biblioteca pentru 
toți\ două volume din creația poe
tului. Primul, intitulat „Poezii", are 
o scurtă introducere, care poartă 
semnătura lui Tudor Arghezi, 
rinduri prin care autorul „Cuvinte
lor potrivite" relevă universalitatea 
creației eminesciene, locul pe care 
aceasta il ocupă in spațiul literatu
rii românești și universale. Nuve
listica, precum și o serie de alte 
scrieri publicate in presa timpului 
constituie cuprinsul celui de-al 
doilea volum, insoțit de un bogat 
tabel cronologic și intitulat „Proză 
literară".

„Iubirea de patrie" este titlul ge
neric al cărții recent apărute la 
Editura Militară in colecția „Colum
na" Lucrarea, însoțită de o deta
liată prezentare și de ample comen
tarii istorico-literare, adună in pagi
nile ei creația publicistică a poetu
lui, oferind o prezentare complexă 
asupra glndirii filozofice și socio
logice a bardului de la Ipotești. De 
asemenea, editura „Cartea Româ
nească" scoate de sub tipar un am
plu și documentat studiu despre 
„Adevăr și legendă in biografia lui 
Mihai Eminescu", semnat de Ion 
Roșu.

Din sulta de manifestări cultural- 
artistice, desfășurate cu acest prilej 
in Capitală, menționăm colocviul 
găzduit de Universitatea Cultural- 
Stiințifică, ce a avut ca temă „Emi
nescu. teoretician al culturii și civi
lizației românești" și la care au 
participat istorici literari, cercetă
tori, cadre didactice, un numeros 
public. Sub genericul „Mihai Emi
nescu — arc peste timp", biblioteca 
„Cezar Petrescu" a organizat o masă- 
rotundă. în cadrul căreia au fost 
prezentate volumele „Eminesciana" 
de Perpessicius și „Stele cardina
le. Eseu despre Eminescu", studiu 
semnat de.Ștefan Cazimir. Momen
tul a fost urmat de un recital din 
lirica eminesciană susținut de ac
tori de seamă ai scenei românești.

Cenaclul de dramaturgie al revis
tei ..Teatrul" a organizat la Insti
tutul de Cercetări .,Louis Pasteur" 
din Capitală o masă-rotundă cu 
tema „Intîlnire cu Eminescu". Mo
mentul a fost urmat de spectacolul- 
lectură „Pe Văratec in sus" — text 
dramatic inspirat din viața și opera 
poetului nostru național și pus in 
scenă de regizorul Tudor Mărăscu.

Sub genericul „La steaua care-a 
răsărit". Centrul de creație și cul
tură socialistă „Cintarea României" 
din Rîmnicu Vîlcea a găzduit o suită 
de manifestări omagiale, consacra
te comemorării centenarului morții 
lui Mihai Eminescu, tn program au 
fost incluse un colocviu, in cadrul 
căruia s-au evocat personalitatea și 
opera marelui scriitor, un spectacol 
literar-muzical. la care și-au dat 
concursul actori ai Teatrului Națio

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
FOTBAL. Sezonul fotbalistic esti

val este dominat in această lună de 
competiția „Cupa de vară Intertoto", 
care suscită un viu interes printre 
amatorii sportului cu balonul rotund, 
participant! la concursurile de pro
nosticuri sportive. La sfirșitul aces
tei săptămini se vor disputa meciu
rile etapei a două, care programează, 
la București, intilnlrea dintre echipa 
Rapid și formația suedeză Oergryte 
GSteborg. Partida va avea loc sim- 
bătă, 8 iulie, pe stadionul Ciulești, 
de la ora 17. Iată și alte jocuri ale 
etapei : Spartak Varna — Wismut 
Aue ; F. C. Liege — F. C. Lucerna ; 
Lokomotive Leipzig — Ligby ; B. K. 
Vejle — Hanovra ; Banik Ostrava — 
A. K. Grazer ; Djurgaarden — Sutt- 
gart Kickers.

TENIS. • în optimile de finală 
ale turneului internațional de tenis 
de la Varna, jucătorii români au ob
ținut victorii : Florin Segărceanu l-a 
întrecut cu 6—2, 5—7, 6—1 pe italia
nul Moine, George Cosac a dispus

cinema
• Secretul... armei secrete : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 
18,30, EXCELSIOR (65 49 45) — 9: li; 
13; 15; 17; 19, CULTURAL (83 50 13) 
—- 9‘ 11* * 13’ 15’ 17*  19
• Noiembrie, ultimul bal : VICTO
RIA (16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, STUDIO (59 53 15) — 10; 
12.15; 14,30; 17; 19,15
• Maria și Mirabela In Tranzlstoria: 
BUZEȘTI (50 43 58) — 15: 17; 19
• Francois Villon : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 18.45
• Viata ca o poveste (ftlmul româ
nesc, ieri și azi) — 19, Alo, aterizează 
străbunica — 15; 17 : POPULAR
(35 15 17)
• O vară cu Mara ; ARTA (21 31 86)
— 15: 17; 19
• Maria șl marea — 17; 19. Aventu
rile veveriței Mișl — 9; 11; 13; 15 : 
DOINA (16 35 38)
• Actrița : SCALA (11 03 72) — 9; 11; 
13; 15; 17.15: 19.30
• Locuri tn Inimă : UNION (13 49 04)
— 9: 11,15: 13.30; 15,45; 18: 20
• Caz cu caz nu se potrivește : PA
CEA (71 30 85) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Jandarmul st jandarmerlțcle : ME
LODIA (11 13 49) - 9: 11: 13; 15.15;
17,30; 19.30, AURORA (35 04 66) — 9; 
11; 13,15; 15.30; 17,43: 20; Ia grădină
— 21, MODERN (85 77 12) — la grădi
nă — îl
• Oricare tată Iubește un băiat : 

nal și corul Filarmonicii din Craio
va, precum și formația corală „Eu
phonic" din Rimnicu Vilcea. inter- 
pretind poeme eminesciene și com
poziții muzicale pe versuri din crea
ția lirică a Luceafărului poeziei ro
mânești.

La liceul „Nicolae Bălcescu" din 
aceeași localitate, a avut loc o se
siune de comunicări ale elevilor 
privind viața și activitatea literară 
ale lui Mihai Eminescu, urmată de 
recitalul de versuri eminesciene „Lu
ceafărul de sus", precum și de pre
zentarea, in lectura autorilor, a unor 
poezii din creația proprie a elevi
lor și pionierilor vilceni, dedicate 
omagierii marelui nostru poet na
țional.

Centrul de creație și cultură so
cialistă „Cintarea României" al sin
dicatelor din Pitești a găzduit o 
masă-rotundă cu tenia „Legenda și 
mitul național in marile creații emi
nesciene", un moment poetic „Din 
valurile vremii..." și medalionul li
terar „Mihai Eminescu — Luceafă
rul pururi tinăr".

La Centrul de creație și cultură 
socialistă „Cintarea României" al 
tineretului din aceeași localitate s-a 
desfășurat simpozionul pe tema 
„Universalitatea lui Eminescu", după 
care a urmat un recital literar-mu
zical alcătuit din poeme eminescie
ne și compoziții muzicale pe versuri 
din lirica marelui poet. In orașul 
Topoloveni au avut loc simpozionul 
„Mihai Eminescu — poet, național, 
poet universal", un moment poetic 
și un concert coral.

Momente de seamă din viața 
marelui nostru poet Mihai Emines
cu — perioada studiilor la Viena, 
activitatea sa de gazetar, legătura 
cu „Junimea" și colaboratorii apro- 
piați. Titu Maiorescu. Ion Crean
gă, Veronica Miele. Ioan Slavici — 
iată ce-și propune să prezinte, in
tr-o viziune artistică originală, 
spectacolul „Eminescu" al Operei 
Române din București, Prezentat 
miercuri, in premieră, noul spec
tacol de operă este un omagiu adus 
poetului național, cinstit — pe mă
sura unui talent de geniu — prin 
atitea fapte de cultură, in țară și 
peste hotare. Operă in trei acte de 
Paul Urmuzescu (după, un libret 
de Gheorghe Buluță, in regia acto
rului Ion Caramitru), spectacolul se 
distinge prin coloratura muzicală 
aparte, ce imbină armonios sono
rități contemporane și de epocă, 
prin viziunea scenografică și dis
tribuția de primă mărime.

Fapt semnificativ, prin acest 
spectacol opera bucureșteană. este 
reprezentată in etapa republicană 
a celei de-a Vll-a ediții a Festiva
lului național „Cintarea României". 
Premiera cu „Eminescu" vine la 
puțin timp după „Înger și demon" 
de Tudor Jarda, montare a Operei 
Române din Cluj-Napoca, alt eve
niment artistic de marcă consacrat 
centenarului poetului nepereche.

(Agerpres)

cu 6—2, 6—2 de polonezul Ywgnski, 
iar Răzvan Itu a ciștigat cu 6—1, 
4—6, 6—3 partida cu englezul Koul. 
• Turneul internațional de tenis de 
la Wimbledon a programat parti
de contind pentru optimile de fi
nală ale probei masculine de du
blu, încheiate cu următoarele rezul
tate : Cahill, Kratzman (Australia)
— Ivanisveici (Iugoslavia), Pereira 
(Venezuela) 6—3, 7—6, 6—1 ; 
McEnroe (S.U.A.), Hlasek (Elveția)
— Depalmer, Donnelly (S.U.A.) 6—7,
6—4, 3—6, 7—5, 10—8 ; Flach, Seguso 
(S.U.A.) — Raoux, Winogradsky
(Franța) 6—7, 6—2, 3—6, 6—3, 6—4.

CICLISM. Etapa a patra a Turu
lui ciclist al Franței, disputată pe 
traseul Liege — Wasquehal (255 km), 
a revenit olandezului Jelle Nijdam 
in 6h 13’58” (medie orară 40,912 km), 
în clasamentul general individual 
conduce portughezul Acacio da Sil
va. urmat de Lilholt (Danemarca) — 
la 24 secunde, de francezii Thierry 
Marie (la 1,57”, Laurent Fignon — 
la 2’37”) etc.

MUNCA (21 50 97) — 15; 1*7;  19, LU
MINA (14 74 16) — 9: 11; 13; 15; 17; 19
• De la literatură la film : PATRIa 
(1186 23) — 9: 11,13; 13,30; 15.45; 18;
20.15
• Omul de pe bulevardul capucini
lor : DACIA (50 35 94) — 9; 11; 13; 
15: 17; 19
• Bucuria tul Matveev : COTRO- 
CENI (81 68 83) — 15; 17,15; 19,30
• Duminica tn familie : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Cale liberă : TIMPURI NOI 
<1561 10) — 9; 11: 13; 15; 17: 19
• Iubire statornică : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15

teatre
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MĂREȚE ÎNFĂPTUIRI, LUMINOASE PERSPECTIVE
ALE DEZVOLTĂRII ROMÂNIEI SOCIALISTE
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Obiectivul fundamental al celui de-al 9-lea cincinal îl constituie 
dezvoltarea intensivă a economiei naționale, aplicarea programelor de 
organizare și modernizare a producției pe baza celor mai avansate cu
ceriri ale științei și tehnicii, realizarea unei noi calități a muncii în 
toate domeniile de activitate, asigurîndu-se trecerea la cea de-a doua 
fază, superioară, a construirii societății socialiste multilateral dezvol
tate în patria noastră, a înfăptuirii Programului partidului.

(DIN PROIECTUL PROGRAMULUI-DIRECTIVĂ AL CONGRESULUI AL XIV-LEA AL P.C.R.)

Dimensiuni și argumente ale muncii
rodnice a întregului popor

Creșterea venitului național
— în procente —

© In acest cincinal, venitul național sporește intr-un 
ritm mediu anual de 7,5-8,0 la suta, mai rapid decit al 
creșterii produsului social și al produsului național brut ;

• Cea mai mare parte a sporului venitului național se 
realizează pe seama creșterii productivității muncii so
ciale ; in industria republicană, ritmul mediu anual de 
creștere a productivității muncii este de 6,4—6,5 la sută 
în perioada 1985-1990.

• Va continua și se va accentua caracterul intensiv 
al dezvoltării ; o atenție deosebită se va ocorda creșterii 
producției și venitului național pe unitatea de fonduri 
fixe, reducerii consumurilor materiale și energetice pe 
unitatea de venit național.

• Ponderea cheltuielilor materiale în produsul social 
va scădea la 55 la sută în anul 1995 ;

• Corespunzător obiectivelor și direcțiilor prioritare 
ale dezvoltării, 70-72 la sută din venitul național se va 
repartiza pentru fondul de consum și 28—30 la sută pen
tru fondul de acumulare.

Creșterea producției-marfă 
industriale

— în procente —

• Rolul industriei de ramură conducătoare a econo
miei s-a accentuat, ponderea sa în crearea venitului na
țional sporind de la 53 la aproape 60 la sută în perioada 
1985-1990 ;

• în toate unitățile și sectoarele industriale sînt în 
plin proces de înfăptuire ample programe de perfec
ționare a organizării și modernizare a activității, ce asi
gură caracterul intensiv al dezvoltării și sporirea accen
tuată a eficienței economice ; în acest cincinal, pe an
samblul industriei republicane, cheltuielile totale scad 
cu 104,5 lei la 1 000 lei producție-marfă.

• Obiectivul principal în domeniul industriei îl con
stituie dezvoltarea intensivă, organizarea superioară și 
modernizarea proceselor de fabricație, ridicarea nivelu
lui tehnic și calitativ al produselor, creșterea prioritară a 
subramurilor de înaltă tehnicitate, care valorifică cu 
maximă eficiență munca socială ;

• Activitatea de cercetare științifică va fi orientată în 
direcția înfăptuirii programelor de organizare și moder
nizare, un obiectiv esențial constituindu-l promovarea 
unor tehnologii noi care să asigure reducerea consumu
rilor materiale și energetice ;

• Vor fi asimilate în fabricație noi tipuri de mașini, 
utilaje și instalații tehnologice, cu parametri construc
tivi și funcționali la nivelul realizărilor de vtrf pe plan 
mondial.

*

Creșterea producției globale 
agricole

— în procente —

• înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare se 
materializează în obținerea unor producții anuale de 
peste 30 milioane tone cereale, an de an realizîndu-se 
noi recorduri ale producției ;

9 Prin ritmul înalt de creștere — în medie, de 5,1—5,3 
la sută pentru producția globală și de 8,2—8,3 la sută 
pentru producția netă, în cincinalul actual - agricultura 
participă activ la dezvoltarea echilibrată, armonioasă a 
economiei, la sporirea venitului național.

• Se vor asigura în continuare dezvoltarea intensivă 
si modernizarea întregii agriculturi ; producția de cereale 
va ajunge, pînă în 1995, la 35—40 milioane tone ; în 
zootehnie vor crește efectivele, se vor extinde rasele de 
animale cu productivitate superioară, ceea ce va asigura 
creșterea producției de carne, lapte, lînă, ouă ;

• Se vor aloca circa 250 miliarde lei pentru inves
tiții, îndeosebi pentru finalizarea programului național 
de îmbunătățiri funciare ;

9 Cercetarea agricolă va promova mai larg cuce
ririle biologiei moderne și ingineriei genetice, în vederea 
realizării integrale a obiectivelor noii revoluții agrare.

Creșterea volumului 
comerțului exterior

— în procente —

© în actualul cincinal, exporturile cresc într-un ritm 
mediu anual de 6,8 la sută, devansînd ritmul de creș
tere a comerțului exterior ; pe această bază s-au creat 
condițiile pentru lichidarea datoriei externe în luna 
martie 1989 - moment ce marchează dobîndirea ade
văratei independențe și suveranități a patriei ;

• Un rol important revine relațiilor comerciale și de 
cooperare cu țările socialiste, care reprezintă circa 50 
la sută din volumul comerțului exterior românesc ; a 
crescut colaborarea economică cu țările in curs de dez
voltare, s-au extins relațiile cu țările capitaliste dez
voltate.

• Creșterea în ritm mai înalt a comerțului exterior 
decît a producției materiale și a venitului național va 
asigura participarea mai activă a țării noastre la circui
tul economic mondial ;

• Activitatea de cooperare economică și tehnico- 
științifică va ocupa un loc tot mai important în relațiile 
cu alte state, specializarea reciproc avantajoasă a pro
ducției contribuind la sporirea eficienței comerțului ex
terior ;

© $i în cincinalul viitor ritmul de creștere a ex
porturilor îl va devansa pe cel al importurilor, asigurin- 
du-se astfel echilibrul balanței de plăți externe.

uniți, Încrezători,
puternici

Tot ceea ce vedem astăzi in jurul nostru, toate mă
rețele înfăptuiri ale acestor ani — cei mai frumoși. cei 
mai bogați in împliniri socialiste, fără egal in întreaga 
existență istorică a României, ani alcătuind „Epoca 
Nicolae Ceaușescu" inaugurată de vastele deschideri 
creatoare, democratice ale celui de-al IX-lea Congres — 
au fost cindva doar năzuințe, doar visuri ale noastre. 
Uniți, încrezători, puternici, cu partidul nostru in 
frunte, aceste visuri, aceste năzuințe s-au transformat 
in fapte. In acest al 45-lea an de dezvoltare liberă, so
cialistă, producția industrială a țării este de 135 de ori 
mai mare ca in 1945, creșterea obținută după 1963 — 
anul celui de-al IX-lea mare forum al comuniștilor — 
fiind de 120 de ori : producția agricolă s-a mărit de 
circa 10 ori, in acest răstimp, din care de peste 6 ori 
după 1965. Am visat orașe fără periferii, cu arhitec
tură inspirată pe potriva marelui simț al frumosului 
care-i este propriu românului : și satele le-am vrut 
bucurindu-se de binefacerile urbanului, veghind creș
terea marilor recolte obținute prin mijlocirea celor mai

înaintate cuceriri ale științei agrotehnicii : toate 
le-am făurit cu miinile noastre, cu inteligența noas
tră, cu voința noastră nestrămutată de mai bine, 
în țară socialistă liberă și demnă. . Toate aceste 
vise împlinite sînt temelie trainică pentru nouă 
istorie, și mai cutezătoare, prefigurată în pro
iectul Programului-Directivă al Congresului al 
XIV-lea al partidului cu privire la dezvoltarea eco- 
nomico-socială a României in cincinalul 1991—1995 
si orientările de perspectivă pînă in anii 2000—2010 si 
in Tezele marelui forum al comuniștilor. Cu mân
dria legitimă de a se ști participant nemijlocit la 
făurirea viitorului nostru luminos, cu hotărirea neclin
tită de a nu-și precupeți eforturile pentru a se regăsi, 
prin munca proprie, in împlinirile și mai strălucite, 
științific concepute de Congresul al XIV-lea al parti
dului. fiecare om al muncii, fiecare cetățean al țării 
își concentrează atenția in aceste zile asupra acestor 
două istorice documente, mărturisind ferm angaja
ment să transforme prevederile lor in fapte.

Toți interlocutorii noștri, referin- 
du-se la deosebit de importantele 
documente recent apărute ale celui 
de-al XIV-lea Congres al partidu
lui au remarcat, in primul rînd, 
reperele sigure ale înălțării țării pe 
noi culmi de civilizație și progres, 
orizontul larg care se deschide asu
pra unei noi și importante etape de 
dezvoltare a României socialiste.
t- Pe drept cuvint se arată în 

Programul-Directivă că cel de-al 
XIV-lea Congres al partidului este 
Congresul marilor victorii socialis
te. al triumfului principiilor socia
lismului științific in transformarea 
revoluționară a societății românești 
— ne mărturisea maistrul specialist 
Nicolae Toma. șeful unei brigăzi 
de constructori de la Combinatul 
Chimic din Slobozia. Mărețele îm
pliniri socialiste din anii Epocii 
Nicolae Ceaușescu ne umplu inimi
le de mîndrie, de cutezanță. Cînd 
spun cutezanță, mă gîndesc că sta
diul atins prin puternica dezvoltare 
de pînă acum oferă o bază sigură 
pentru progrese viitoare de și mai 
mare amploare. De unde pornim 
acum, de la ce bază ? Am con
struit o industrie modernă, ca
pabilă prin produsele ei de mare 
complexitate și de înalt nivel teh
nic să concureze cu produsele celor 
mai dezvoltate industrii din lume. 
Agricultura noastră se numără 
printre cele intensive, de înalt ran
dament. Avuția națională a trecut 
de 5 mii miliarde lei, iar fondurile 
fixe productive sînt de circa 2 700 
miliarde lei. Acestea toate sînt va
lori uriașe create de mintea și de 
miinile noastre, cu multă sudoare, 
invingind nenumărate greutăți. 
Știm cu toții de ce prestigiu se 
bucură in lume țara noastră — eu, 
ca specialist, am fost în citeva țări 
cu care conlucrăm în construirea 
de mari obiective industriale în do
meniul chimiei și mi-a crescut ini
ma de bucurie ascultînd peste tot 
cuvinte de laudă la adresa Româ
niei rostite de oameni care știu 
ce înseamnă tehnica, știința. _ Deci 
pornim în viitor de la 0 bază so
lidă. Vrem mai mult, ne propunem 
să. atingem un stadiu și mai înalt 
de dezvoltare. Sîntem strîns uniți 
în jurul partidului, al secreta
rului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru că nu
mai așa, conduși de partidul nos
tru, vom putea să realizăm tot 
ceea ce visăm. De aceea. întregul 
nostru popor, intr-o entuziastă op
țiune unanimă, aprobă propunerea 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să 
fie reales în suprema funcție de 
secretar general al partidului Ia cel 
de-al XIV-lea mare forum al co
muniștilor. Pregătim cu compe
tentă. cu dăruire prezentul și vii
torul nostru, cu spirit revoluționar, 
cu încredere nestrămutată în for
țele noastre de creație, în partidul 
comunist, care a știut și știe să 
pună admirabil în lumină aceste 
forțe.

Alte opinii ? lat-o pe aceea a 
Ortansei ț’ițaru, primarul comunei 
Berești-Tazlău.

— După Congresul al IX-lea al 
partidului, ritmurile noi au pătruns 
și in viața comunei noastre. Ur- 
mașii-urmașilor fqștilor răzeși ai 
lui Ștefan sint oameni harnici, dar 
viața lor a fost o permanentă goa
nă după supraviețuire. Pămintul 
nostru este podzolic și în pantă. Cu 
greu reușea să ne hrănească. Este 
fapt cunoscut și recunoscut că va
lea Tazlăului era printre cele mai 
sărace din Moldova. Deși marea 
majoritate a familiilor sînt nu
meroase — eu insumi provin din- 
tr-o familie cu 14 copii — valea 
începuse să se depopuleze, oame
nii plecau să-și caute de lucru 
prin alte părți. In ultimii 20—25 de 
ani, fenomenul este invers. Foștii 
plecați se intorc la vatra strămo
șească. Explicația? Ani combătut 
eroziunea solului, am folosit semin
țe de elită. Pămintul — lucrat după 
tehnologii noi — rodește altfel. 
Grajdurile animalelor au apă cu
rentă și instalații de mecanizare. 
Munca a devenit mai ușoară și mai 
productivă. C.A.P.-ul nostru are 
beneficii de peste un milion de 
lei. Populația s-a stabilizat. Am 
construit in comună o topitorie de 
in cu 300 de muncitori, iar fabrica 
din Buhuși a înființat la noi o 
secție de retușat stofe. La ele se 
adaugă atelierul de dezmembrat 
tractoare casate, recondiționat pie
se de schimb și o balastieră. Ast
fel de activități sint rentabile, le 
vom dezvolta și în continuare. M-am 
bucurat foarte mult citind in proiec
tul Programului-Directivă al Con
gresului al XIV-lea al partidului 
că în comune se va urmări crearea 
condițiilor pentru obținerea unor 
producții agricole de 35—40 mii lei 
la hectarul agricol și că. pe baza 
valorificării resurselor locale, in 
anul 1995 producția industriei mici, 
în mediul rural, va ajunge la cel 
puțin 6 000 lei pe locuitor. Sintem 
convinși că vom reuși atingerea a- 
cestor obiective. Stau mărturie rea
lizările obținute pînă acum și fap
tul că opțiunea noastră a tuturora 
fost și a rămas aceasta : realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
funcția supremă de secretar ge
neral al partidului.

„Coborim" din Moldova in Bără
gan.

Inginerul Constantin Călin are 34 
de ani și este președintele Coopera
tivei Agricole de Producție „Gh. 
Doja“, vestită pentru producțiile 
mari obținute de-a lungul anilor. 
Pe cartea ei de vizită strălucesc 
două titluri de „Erou al Muncii So
cialiste", 5 distincții „Ordinul Mun
cii" clasa I. 3 „Meritul Agricol" cla
sa I. 26 „Meritul Agricol" clasele 
II și III și... sute de diplome. 
Povestește inginerul Constantin 
Călin : .

— Sînt unul dintre cei trei copii 
ai lui Nicolae și Dobra Călin,
familie care, în trecut. din
toamnă pînă-n toamnă își îm-
părțeau mălaiul cu căușul pal
mei. Apoi, după cooperativiza
re, viața noastră a început 
să se schimbe în bine. Aveam zece

ANCHETĂ 
SOCIAL-POLITICĂ

ani cînd, Împreună cu părin
ții și cu ceilalți locuitori ai co
munei, l-am primit pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu piine și sare. 
Era 26 iulie 1965 și țin minte data 
pentru că a fost prima vizită de 
lucru pe care a efectuat-o secreta
rul general al partidului in țară, 
imediat după Congresul al IX-lea. 
Vizita aceea a fost pentru noi — ca 
și altele, patru, care au urmat — 
momente de referință, veritabile 
borne de hotar. Acum dacă la grîu 
și porumb producțiile au crescut de 
4—5 ori. la floarea-soarelui și sfe
cla de zahăr ele' sînt de aproape 
5 ori mai mari decit cele obținute 
in urmă cu aproape un. sfert de 
veac. Față de anul cooperativizării 
averea obștească a unității noastre 
a sporit de la 23 000 la 140 000 000 
lei. Este rezultatul muncii noastre. 
Este bogată cooperativa, dar bogată 
este și comuna noastră, unde, din 
1965 și pînă in prezent, s-au ridicat 
aproape 1 000 de case noi, case cu 
televizoare, garnituri de mobilă, 
frigidere, aragazuri, covoare, cu tot 
ce-și poate dori orice bun gospodar 
care muncește și se bucură de mun
ca sa. S-au înălțat o școală mo
dernă cu clase pentru pregătirea 
muncitorilor agricoli, cu cabinete și 
laboratoare, dispensar uman, gră
diniță. centru de creație și cultură 
socialistă „Cintarea României", ma
gazine universale, secții de mică in
dustrie și prestări servicii. Pentru 
toate aceste realizări, noi, țăranii, îi 
mulțumim din suflet partidului, 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. care, prin spri
jin permanent, prin indicații și o- 
rientări prețioase, a schimbat total 
viața noastră, a oamenilor satului. 
Anul acesta, dacă la producția de 
orz am obținut peste 8 000 kg la 
hectar, la grîu. pe cele 860 hectare 
Cultivate, avem toate condițiile să

obținem peste 9 000 kilograme la 
hectar. Este aceasta o producție pe 
care părinții mei nici1 în cele mai 
frumoase visuri nu ar fi putut s-o 
prevadă, dar care. în același timp, 
este doar unul din obiectivele noii 
revoluții agrare, aflată și la noi în 
plină desfășurare.

Multiplicați acest tablou cu nu
mărul unităților din agricultura 
noastră socialistă și veți obține o 
impresionantă imagine a ceea ce 
va însemna și în viitor această a 
doua ramură de bază a economiei 
noastre naționale. O imagine pe 
care Programul-Directivă al Con
gresului al XIV-lea o prefigurează 
cu claritate : dezvoltarea intensivă 
și modernizarea întregii agriculturi.

— Care-i distanța dintre sat și 
oraș 2

— Intfmpinăm cu succese deo
sebite evenimentele politice ale 
acestui an, ne spunea inginerul- 
constructor Mihai Balica. Sărbăto
rii de la 23 August, Congresului al 
XIV-lea al partidului li se adaugă, 
aici, in orașul Moinești, aniver
sarea n 550 de ani de atestare do
cumentară a localității. Pentru noi, 
locuitorii, este un prilej de mîn
drie și deosebită angajare pentru 
că, deși „vîrstnică", urbea noastră 
arată mai tinără ca oricind. Grija 
nețărmurită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu față de om, față 
de satisfacerea nevoilor sale de 
progres și civilizație și-a pus pu
ternic amprenta și pe modul în 
care s-au transpus în practică rit
murile de urbanizare fără prece
dent a Moineștiului. Eu sînt aici 
din 1980 și știu pentru că. în
tr-un anume fel, orașul a crescut și 
a trecut și prin miinile mele. în 
1968 nu existau decit 250 de a- 
partamente. De fapt, pe atunci, 
frumoasele cartiere de azi nu erau 
decît fostele comune Micleasca, 
Hangului. Văsiești și Albotești. Nu
mărul apartamentelor a crescut 
acum la 4 400. în acest an vom 
mai construi incă 446, urmind ca, 
nu peste mult timp. întregul ne
cesar de locuințe să fie realizat și 
pentru populația Moineștiului. Am 
citit cu deosebită atenție pro
iectul Programului-Directivă al 
Congresului al XIV-lea și m-am 
convins că și noi, constructo
rii, avem asigurat front de 
lucru pentru mulți ani de-aici 
înainte. Numai intre 1991 și 1995 
trebuie să edificăm încă 700 de 
mii de apartamente, ceea ce în
seamnă că fiecare persoană va dis
pune. de o suprafață locuibilă de 
10—12 mp. E clar pentru oricine 
că procesul de înnoire a localită
ților țării, de urbanizare și de mo
dernizare continuă cu aceeași vi
goare și rigoare cu care ne-am 
obișnuit în anii de după Congre
sul al IX-lea al partidului. Iar noi, 
constructorii, ne angajăm să tra
ducem în viață această linie po
litică menită să ridice calitatea 
vieții întregii noastre națiuni.

Intr-adevăr, înnoirile vor continua. Putem afirma deja că în Româ
nia nu există așezare omenească in care civilizația socialistă să nu-și fi 
demonstrat superioritatea. Moinești — ca să pornim de la acest exem
plu — in pofida vechimii sale a fost unul dintre prăfuitele și uitatele 
tirguri moldovenești in care „nu se întimpla nimic". Dar asemenea târ
guri erau nu numai in Moldova, ci și in alte zone ale țării. Ce erau pînă 
nu de mult Șimleu Silvaniei. Miercurea-Ciuc. Țăndărei, Pașcani Făurei 
Titu, Cimpeni, Sf. Glieorghe. Iernut, Călărași, Țicleni, lanca. Balș etc’ 
etc. ? Erau simple toponime în geografia țării, iar astăzi, prin industria
lizare și urbanizare, au devenit veritabile cetăți ale muncii. Numele lor 
ne-am obișnuit să le întîlnim în presă, să auzim frecvent despre ele la 
radio, la televiziune. Dar nu numai fostele tirguri. s-au dezvoltat In 
anii socialismului, îndeosebi după Congresul al. IX-lea al. partidului. 
Ceea ce numeam cindva „orașe mari" au devenit chiar adevărate... ca
pitale. Pentru că așa se și prezintă ele astăzi : Brașov — capitala auto
camioanelor și tractoarelor, Pitești — a autoturismului „Dacia". Craiova
— a locomotivelor electrice și a transformatoarelor de mare putere. Arad
— a vagoanelor. Brăila — a excavatoarelor. Constanța — a transoceani
celor de foarte mare tonaj. Galați — capitala oțelului românesc... Iar 
ceea ce a devenit Bucureștiul se poate convinge oricine dorește, este 
capitala... capitalelor țării, o forță economică, politică, socială și cultu
rală cu totul remarcabilă, iar frumusețea sa, nu peste mult timp, o va 
întrece pe aceea a multora dintre marile orașe ale lumii. Garantul aces
tor afirmații 2 Tocmai programele de dezvoltare comunistă și faptul că, 
și pe mai departe, în fruntea partidului și a țării se va afla tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, omul a cărui personalitate s-a identificat definitiv cu 
noul chip și elanul constructiv al României contemporane.
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Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceausescu la Plenara C.C. al P.C1
— atentare principială a wulitemelor lumii contemporane

Festivalul Mondial al Tineretului și Studenților

O cerință stringentă a asigurării 
păcii: renunțarea la doctrina

„descurajării nucleare"
Spiritul de responsabilitate pen

tru soarta poporului român și a în
tregii umanități, realismul și uma
nismul profund, ca atribute defini
torii ale intregii activități externe 
a României socialiste, al cărei stră
lucit promotor este tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, și-au găsit 
din nou expresie in analiza pătrun
zătoare, asupra situației internaționa
le făcută de secretarul general al 
partidului, președintele Republicii la 
recenta plenară a C.C. al P.C.R., ca 
și in Tezele pentru cel de-al XIV- 
lea Congres al partidului. Subliniind 
că pe plan mondial s-a realizat și 
se menține un echilibru relativ în 
raportul de forțe, ceea ce a făcut po
sibil să se asigure, timp de aproape 
45 de ani, pacea in lume, să se de
pășească un șir de momente grele 
și să se realizeze progrese in solu
ționarea pe calea tratativelor a unor 
probleme acute, conducătorul parti
dului și statului nostru a reafirmat, 
cu toată limpezimea, că situația in
ternațională continuă, totuși, să se 
mențină deosebit de gravă și com
plexă.

Această apreciere se bazează, in 
primul rind — cuvintarea, ca și Te- 

? iele o subliniază în mod deschis —, 
pe perpetuarea cursei înarmărilor, 
pe existența in continuare în arse
nalele lumii a unor mari cantități 
de arme nucleare, de alte arme de 
distrugere în masă, de armament 
convențional, toată această uriașă 
acumulare de mijloace militare 
constituind o gravă primejdie la 
adresa păcii — iar in cazul re
curgerii la armamentul nuclear, la 
adresa a insăși menținerii vieții pe 
ansamblul planetei.

O doctrină perimată, un 
suport al politicii de forță 
și dominație. Din Pacate> a?a 
cum atestă faptele, cercurile mili
tariste refuză să privească in față 
această realitate, refuză să accepte 
adevărul de neocolit că apariția și 
dezvoltarea armamentului nuclear 
impun o schimbare radicală a gin- 
dirii politice din trecut, abordarea 
intr-un chip nou a problemelor in
ternaționale, renunțarea cu desăvir- 
șire la forță și la doctrinele mili
tare axate pe folosirea forței. Este 
de-a dreptul paradoxal că. recu- 
ppscînd pericolul distrugerii uu- 
cieărb, conducători politici și mili
tari din unele țări ale N.A.T.O. în
cearcă, în continuare, să acrediteze 
ideea, mai mult, să demonstreze 
chiar (ceea ce este imposibil de de
monstrat !) că tocmai existența 'ar
melor nucleare ar fi salvat pacea 
pînă în prezent și ar reprezenta o 
garanție, in acest sens, și pentru 
viitor. Această idee constituie esen
ța însăși a teoriei sau doctrinei 
așa-numitei „descurajări nucleare" 
(„nuclear deterrence"), potrivit că
reia posedarea armelor nucleare de 
către o anumită țară ar acționa ca 
un factor de descurajare sau reți
nere de la declanșarea de către un 
posibil adversar a unui atac, întru- 
cît acesta din urmă s-ar expune 
unei riposte nimicitoare ; prin fap
tul că ar conferi certitudinea unei 
„distrugeri reciproce", armele nu
cleare ar reprezenta, chipurile, cea 
mai sigură chezășie a păcii, insăși 
premisa excluderii războiului din 
viața societății.

Șubrezenia acestei teorii apare 
Insă limpede la orice analiză mai 
atentă, tocmai pentru că ea este clă
dită pe teroare, iar o pace avînd ca 
suport „echilibrul terorii" („distru
gerea reciproc asigurată !“) nu poa
te fi decit o pace precară, nesigură, 
în repetate rinduri, conducătorul 
partidului și statului nostru a arătat 
că atit timp cit se vor menține 
armele nucleare se va menține și 
pericolul unui război nuclear, cu 
toate consecințele incalculabile ce 
pot decurge de aici.

Adevărul este că arma nucleară 
în sine nu a acționat niciodată cu 
adevărat ca factor de reținere. Dacă

este adevărat că după cel de-al 
doilea război mondial s-a înregistrat 
cea mai îndelungată perioadă de 
pace din secolul nostru, acest lucru 
nu poate fi pus pe seama simplei 
existențe a armamentului nuclear. 
A afirma acest lucru ar însemna să 
nu se ia in seamă un șir de ele
mente esențiale, cum ar fi faptul 
că diferitele crize prin care a tre
cut omenirea in această perioadă 
nu au atins niciodată punctul critic, 
de la care nu mai există întoar
cere, ignorîndu-se cu bună știință 
rolul și influența determinantă ale 
popoarelor, voința lor de pace, care 
au contribuit decisiv la echilibrul 
relativ de forțe stabilit în lume.

Strategia „descurajării nucleare" 
constituie cel mai puternic stimulent 
al cursei înarmărilor nucleare, așa 
cum demonstrează actualele proiec
te ale alianței atlantice de moderni
zare a rachetelor cu rază scurtă de 
acțiune, ca și a celor strategice, 
concomitent cu desfășurarea pe mai 
departe â procesului de militariza
re a Cosmosului, cu continuarea 
experiențelor nucleare.

„Țările din N.A.T.O., aprecia pe 
bună dreptate secretarul general al 
P.C.R. pe baza tuturor acestor reali
tăți, nu au ajuns încă la înțele
gerea necesară pentru a renunța la 
vechea politică de forță, a «descu
rajării nucleare»".

„Modernizarea" — cale a 
sporirii continue a primej
diei unui conflict nuclear, 
în „Conceptul global", adoptat la 
recenta reuniune N.A.T.O. la nivel 
înalt de la Bruxelles, document care 
reprezintă strategia atlantică pen
tru viitorul deceniu, se arată, in 
termeni lipsiți de echivoc, că alian
ța militară occidentală va continua 
să se bazeze „in viitorul previzibil" 
pe o forță de descurajare care să 
îmbine „mijloacele nucleare cu cele 
conventionale". De unde și conclu
zia implicită potrivit căreia. întrucit 
armele nucleare considerate „înve
chite" nu ar mai fi capabile să ga
ranteze „descurajarea", ele trebuie 
„modernizate". Procesul „moderni
zării" are in vedere, in primul rind, 
cum se, știe, armele nucleare cu 
rază scurtă de acțiune staționate 
în Europa abia despovărată de pe
ricolul rachetelor nucleare cu rază 
medie de acțiune, ca urmare a acor
dului, sovieto-american. Or. așa cum 
declara tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
inclusiv in interviul acordat revistei 
„Revolution AfriCaine", prin trecerea 
la propusa modernizare nu numai că 
ar fi anulate, practic, efectele eli
minării rachetelor nucleare interme
diare, dar s-ar crea chiar o forță 
suplimentară, sporind deci primejdia 
unui dezastru mondial. Se cuvine a 
icita, in această privință, opiniile 
unor specialiști care pun în lumină 
că armele nucleare cu rază scurtă 
de acțiune sau tactice nu pot fi 
concepute, sub nici o formă, ca ju- 
cind rolul unui factor de „descu
rajare", așa cum încearcă să susțină 
adepții amintitei teorii, că ele au fost 
și sint, de Ia bun început, destinate 
operațiunilor militare, proliferarea 
și modernizarea lor estompînd tot 
mai mult linia de demarcație între 
un război convențional și unul nu
clear — și apropiind astfel perspec
tiva unei catastrofe fără precedent.

Acțiunile de modernizare vizează 
însă, in virtutea aceleiași perimate 
concepții, și arsenalele nucleare 
strategice, unde accentul se pune 
pe transferarea de pe amplasamen
te fixe pe platforme mobile in per
manentă deplasare a rachetelor 
balistice intercontinentale, pe am
plasarea la bordul submarinelor a 
rachetelor de croazieră cu rază lun
gă de acțiune, pe dezvoltarea bom
bardierelor strategice „invizibile", cu 
scopul de a face aceste arme cit 
mai greu de detectat și distrus. 
Concluzia care lesne se poate trage 
este că asemenea perfecționări, de
parte de a acționa în sensul „descu

rajării" de la declanșarea unui atac, 
sint, dimpotrivă, de natură a mări 
tentația unei „prime lovituri devas
tatoare".

în plus, nu se poate face abstrac
ție de un alt aspect, esențial : chiar 
dacă nu sint folosite, prin raza lor 
„globală" de acțiune, armele nu
cleare strategice dobîndesc caracte
rul unei „arme globale de șantaj" 
politic față de țările neposesoare de 
asemenea armamente.

In sfîrșit, nu trebuie nici un mo
ment exclusă din calcul posibilita
tea unui accident, a unei interpre
tări greșite de către sistemele auto
mate de avertizare, ori a unor acte 
iresponsabile, care, fiecare in parte, 
comportă riscuri enorme. Acciden
tele unor submarine nucleare, 
„pierderea" unor bombe cu hidro
gen de către avioane în zbor sau 
prăbușirea unor avioane cu arma
ment nuclear la bord, zborurile 
unor păsări confundate cu traiecto
riile unor rachete de către instala
țiile de reperare etc., etc. sint con
cludente în acest sens, numai întîm- 
plarea făcînd ca ele să nu capete 
dimensiunile unor tragedii irepa
rabile.

Unica soluție : dezarma
rea nucleară. Cu alte cuvinte> 
înseși evoluțiile pe planul cursei 
înarmărilor nucleare demonstrează 
că factorul de „reținere" încetează 
să mai acționeze, să mai fie ope
rant (în măsura in care a fost 
vreodată operant 1), mitul „descu
rajării nucleare", al „distrugerii 
reciproc garantate" se spulberă, iar 
spectrul războiului nuclear dintr-o 
simplă ipoteză tinde să se transfor
me intr-o apropiată și terifiantă 
realitate : ajungind să creadă (in 
mod justificat sau nu. aceasta nu 
contează) că a dobindit o superio
ritate hotăritoare, una din părți 
poate dezlănțui „începutul sfirși- 
tului".

Tocmai pornind de la totala in
consistență. de la caracterul aberant 
al teoriilor „descurajării" și „echi
librului terorii", România a arătat, 
nu o dată, prin glasul reprezentan
tului său cel mai autorizat, că sin
gura soluție cu adevărat realistă, 
singura alternativă a unui cataclism 
nuclear o constituie dezarmarea 
nucleară : „în aceste împrejurări, 
declara tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Plenara Comitetului Central, 
problema fundamentală a vieții 
internaționale este, in primul rind, 
aceea a renunțării la armele nu
cleare, la programele de moderni
zare a lor, realizarea de noi acor
duri intre Uniunea Sovietică și Sta
tele Unite ale Americii privind 
reducerea cu 50 la sută a rache
telor nucleare strategice și a unui 
acord general privind lichidarea 
deplină a oricăror arme nucleare".

„Echilibristica" pe- marginea pră- 
pastiei nucleare nu a fost nici in 
trecut și cu atît mai puțin nu poate 
fi în viitor un mijloc de nădejde 
pentru garantarea securității, ci a 
comportat. întotdeauna, și compor
tă in continuare riscuri enorme. 
Interesele supreme ale supraviețui
rii omenirii impun să se recunoască, 
așa cum susține România, alături 
de toate conștiințele înaintate ale 
planetei, aceste riscuri enorme pe 
care le implică concepția „descu
rajării", necesitatea abolirii ei neîn- 
tirziate prin renunțarea cu desăvâr
șire la armamentul nuclear, pentru 
ca spectrului „distrugerii reciproc asi
gurate" să ii ia locul raporturi de 
înțelegere, securitate și încredere 
reciprocă între state, bazate pe con
știința răspunderii comune pentru 
soarta umanității. Cuvintarea rostită 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Plenara C.C. al P.C.R.. Tezele pen
tru viitorul Congres al partidului, 
întreaga politică externă a României 
socialiste se constituie într-o lumi
noasă și neobosită pledoarie in acest 
sens.

Romulus CĂPLESCU

r
ILE DE PRESA
e scurt

PREGĂTIRI PENTRU REUNIU
NEA LA NIVEL ÎNALT A O.U.A.
Capitala Etiopiei va găzdui, intre 
24—26 iulie a.c,, reuniunea la ni
vel inalt a celui mai important fo
rum al continentului : Organizația 
Unității Africane. Anterior, de la 
17 iulie, se vor desfășura lucrările 
O.U.A. la nivel ministerial. Parti- 
cipanții vor definitiva agenda de 
lucru pentru reuniunea la nivel 
inalt. Observatorii politici relevă 
că la marele forum al reprezentan
ților continentului vor fi abordate 
cu prioritate probleme legate de 
situația din Namibia, consecințele 
politicii de destabilizare promova
tă de mulți ani de regimul rasist 
de la Pretoria, aspecte legate de 
întărirea cooperării afro-arabe.

RELAȚII FINLANDA — C.E.E. 
Finlanda va continua să promo
veze relații de cooperare cu Piața 
Comună, insă din afara organiza
ției vest-europene — a declarat mi
nistrul finlandez de externe, Vertti 
Paafio. în convorbirea avută cu 
omologul său spaniol. Franciseo 
Fernandez Ordonez. El a amintit 
că aderarea la Comunitatea Econo
mică (vest-) Europeană ar contra

veni politicii de neutralitate pro
movate de țara sa, subliniind, tot
odată, că in relațiile cu Piața Co
mună va urmări să-și protejeze 
interesele naționale.

ALEGERE. întrunit la Varșovia, 
Senatul R.P. Polone l-a ales in 
funcția de președinte ăl său pe 
Andrzej Stelmachowski.

AUTORITĂȚILE ISRAELIENE 
L-AU ARESTAT PE SCRIITORUL 
PALESTINIAN ASSAD EL ASSAD, 
redactorul-șef al revistei „El Ka- 
teb“, care apare în teritoriile ocu
pate. Postul de radio Israel, citat 
de agenția M.E.N.A., a anunțat că 
torțele israeliene au operat o per
cheziție la domiciliul lui Assad El 
Assad.

PERSOANE ELIBERATE DE 
S.W.A.P.O. Un prim grup format 
din 153 de persoane eliberate de 
Organizația Poporului din Africa 
de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) a sosit 
la Windhoek, in cadrul măsurilor 
planului de pace privind indepen
dența Namibiei. Fred Eckhard, 
purtător de cuvînt al O.N.U., a de
clarat că cei 153 au fost deținuți la 
Lubango, în Angola, de către

S.W.A.P.O., deoarece au colaborat 
cu regimul rasist de la Pretoria. 
S.W.A.P.O. a anunțat eliberarea a 
201 deținuți, foști colaboratori ai 
rasiștilor de la Pretoria. Potrivit 
Rezoluției 435 a Consiliului de 
Securitate, toate părțile implicate 
in Namibia trebuie să elibereze pe 
toți deținuții politici.

CAMPANIE ELECTORALA. în 
Japonia a început campania elec
torală in vederea scrutinului ce va 
avea loc la 23 iulie pentru came
ra superioară a Dietei, Camera 
Consilierilor, anunță agenția Kyo
do. Alegerile pentru camera supe
rioară au loc la fiecare trei ani, 
cind sint reînnoite jumătate din 
locuri.

IN IORDANIA vor avea loc. în 
luna noiembrie, alegeri parlamen
tare. O hotărire in acest sens a 
fost adoptată la o ședință a cabi
netului, care a aprobat și o serie 
de schimbări in legea electorală.

ASASINATE LA WASHINGTON, 
în ultimele cinci zile, poliția ame
ricană a înregistrat la Washington 
10 asasinate, din care cel puțin trei 
sint in legătură cu traficul de stu
pefiante, a anunțat „Washington 
Post". în acest fel, de la începutul 
anului, numărul asasinatelor din 
capitala Statelor Unite a atins ci
fra de 223.

SATELITUL ARTIFICIAL „NA- 
DEJDA". în Uniunea Sovietică a 
fost lansat satelitul artificial „Na-

Ideile și aprecierile cuprinse în mesajul 
președintelui României primite cu deosebit 

interes in rîndurile participanților
PHENIAN 5 (Agerpres). — în rîn

durile delegațiilor prezente în aceste 
zile la Phenian — tineri de pe toate 
continentele — au fost primite cu 
deosebit interes ideile și aprecierile 
cuprinse in mesajul adresat de pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
participanților la cel de-al XIII-lea 
Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților.

Pornind de la conținutul acestui 
excepțional document, solii tinere
tului român înfățișează colegilor de 
generație din alte țări principalele 
preocupări ale tinerilor din țara 
noastră, rezultatele deosebite în 
muncă și pregătire profesională cu 
care intimpină cea de-a 45-a aniver
sare a revoluției de eliberare socia
lă și națională, antifascistă și anti- 
imperialistă și Congresul al XIV-lea 
al Partidului Comunist Român.

în cadrul centrelor tematice, în- 
tîlnirilor multilaterale, mitingurilor 
de solidaritate, al celorlalte activități

politice, reprezentanți ai tineretului 
de pe toate continentele dau expresie 
îngrijorării profunde a popoarelor 
față de continuarea cursei înarmări
lor. îndeosebi a celei nucleare, față 
de menținerea stărilor de tensiune și 
conflict din diferite regiuni ale glo
bului, relevind necesitatea partici
pării active și unite a tinerei gene
rații la rezolvarea justă și durabilă 
a marilor probleme care confruntă 
omenirea.

Membri al delegației tineretului 
român se întîlnesc și au convorbiri 
cu reprezentanți ai unor organizații 
de tineret prezente la festival, ce se 
desfășoară sub deviza „Pentru soli
daritate antiimperialistă, pace și pri
etenie", manifestind hotărirea fermă 
a tinerei generații din țara noastră 
de a participa activ la întărirea uni
tății tineretului progresist și demo
cratic din întreaga lume, de a-și 
aduce contribuția, in spiritul politicii 
interne și externe a partidului și 
statului nostru, la rezolvarea marilor 
probleme ale lumii de astăzi.

Succesul „Zilelor culturii românești*  
în R. P. Chineză

BEIJING 5 (Agerpres). — In 
R. P. Chineză s-au încheiat „Zilele 
culturii românești" — eveniment 
remarcabil în ansamblul acțiunilor 
și manifestărilor devenite tradițio
nale pentru mai buna cunoaștere și 
prețuire in China prietenă a valo
rilor culturale și artistice din Roma
nța, a spiritualității românești. Pe 
parcursul unei săptămâni. sub egida 
Ministerului Culturii, a altor fo
ruri prestigioase de profil din R.P. 
Chineză, au fost organizate expozi
ții de carte, discuri, obiecte de

artizanat șl fotografii la Beijing și 
Shanghai. Formații artistice, so
liști vocali și instrumentiști din 
țara noastră au dat concerte in ca
pitala Chinei, precum și la Tian
jin. iar la Beijing și Shanghai au 
avut loc schimburi de opinii intre 
delegații ale uniunilor de scriitori 
din cele două țări.

Manifestările s-au bucurat de 
atenția și prețuirea1 marelui public 
chinez, care le-a apreciat ca măr
turii vii ale cursului ascendent al 
relațiilor de prietenie și colaborare 
între România și China,

î NOI ACȚIUNI Șl LUĂRI'DE POZIȚIE
i pentru Încetarea cursei înarmărilori--------------------------------
' împotriva modernizării rachetelor nucleare tactice 
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BERLIN 5 (Agerpres). — La Be¥- 
lin au avut loc convorbiri intre EriCh 
Honecker, secretar general al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consiliu
lui de Stat al R. D. Germane, și 
Rudolf Seilers, ministru însărcinat 
cu misiuni speciale și șef al Ofi
ciului de presă și informații al gu
vernului R.F. Germania. în cursul 
schimbului de opinii în probleme-

XS
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le dezarmării, secretarul general al 
C.C. al P.S.U.G. s-a pronunțat îm
potriva modernizării rachetelor nu
cleare tactice și pentru o Europă 
fără arme nucleare. De asemenea, 
el a subliniat că respectarea in
tegrității și suveranității naționale 
a statelor europene, in cadrul ac
tualelor granițe, continuă să fie o 
condiție fundamentală pentru men
ținerea păcii.

„Ailanticul de sud - zonă liberă 
de armele nucleare"

BUENOS 
„Atlanticul 
de armele nucleare1 
deviza sub care la Buenos Aires 
s-a desfășurat o Jntilnire naționa
lă organizată ' ' 
Argentina și

AIRES 5 (Agerpres). — 
de sud — zonă liberă 

'" — aceasta este

de Consiliul păcii din 
de Comisia naționa-

lă „Sudul Atlanticului — zonă a 
păcii". Participanții s-au pronun
țat in favoarea inițiativelor ce vi
zează promovarea unei păci trai
nice in partea de sud a Atlanti
cului și in întregul continent la- 
tino-american.

Zi de acțiune în Filipine împotriva bazelor 
militare străine

(Agerpres). — în Fi
de acțiu-

MANILA 5 
lipine s-a desfășurat o zi 
ne împotriva bazelor militare străi
ne și a armelor nucleare. Au fost 
organizate demonstrații la Manila 
și in alte orașe pentru a se expri
ma astfel dezaprobarea față 
prezența militară americană 
țară și năzuința de pace și dezvol
tare liberă a poporului filipinez. 
Pe de altă parte, din inițiativa or-

de 
in

ganizației internaționale antirăz
boinice „Forumul popoarelor din 
Asia și zona Pacificului pentru 
pace și dezvoltare", în 34 de orașe 
ale regiunii au avut loc mitinguri 
și demonstrații în sprijinul trans-, 
formării Asiei și Pacificului într-o 
zonă a păcii, liberă de arme de 
distrugere in masă și de baze mi
litare.

„O piatra de hotar in soluționarea 
problemei reunificârii Coreei"

Un articol din ziarul „Nodon Sinmun"
PHENIAN 5 (Agerpres). — In

tr-un articol publicat., de ziarul „No
don Sinmun" cu prilejul celei de-a 
17-a aniversări a Declarației comu
ne Nord-Sud se arată că principii-

dejda", cu ajutorul unei rachete 
purtătoare de tip „Cosmos". La 
bordul acestuia, precizează T.A.S.S., 
se al'lă aparatură științifică de na
vigație pentru localizarea navelor 
flotei maritime și de pescuit a 
U.R.S.S., precum și pentru căuta
rea navelor și avioanelor aflate în 
dificultate.

RAPORT O.M.S. DESPRE PERI
COLUL FUMATULUI. Fumatul 
provoacă anual moartea a 2,5 mi
lioane persoane pe glob, constituind 
una dintre cele mai. grave amenin
țări pentru .sănătatea oamenilor — 
se arată intr-un raport al Orga
nizației Mondiale a Sănătății. Bo
lile provocate de fumat pricinuiesc 
moartea a 1,5 milioane persoane în 
țările industrializate,-, dintre care 
peste 475 000 au virsta sub 65 de 
ani. Maladiile cel mai frecvent ci
tate in cazul fumătorilor sint can
cerul la plămîni, bronșitele cronice, 
emfizemul pulmonar.

INUNDAȚIILE CARE S-AU 
PRODUS ÎN STATUL ASSAM, din 
nordul Indiei, ca urmare a ploilor 
musonice deosebit de abundente, 
continuă să se amplifice. Potrivit 
relatării agențiilor de presă, apele 
fluviului Brahmaputra s-au revăr
sat, marți, asupra zonei de exploa
tare a petrolului de la Duliajan, 
făcind ca numeroase sonde să de
vină inoperante. întinse suprafețe 
de culturi agricole, in special ore- 
zării, precum și multe așezări 
umane sint inundate.

le independenței, reunificârii pașni
ce și marii unități naționale, for
mulate de președintele Kim Ir Sen, 
au devenit programul comun al reu- 
nificării națiunii și o piatră de hotar 
în soluționarea problemei reunifică- 
rii patriei — transmite agenția 
A.C.T.C. în articol se relevă că după 
această declarație au fost făcute și 
alte propuneri pentru reunificarea 
pașnică a Coreei, dar ele nu au dat 
roadele așteptate din cauza poziției 
obstrucționiste a S.U.A. și a re
gimului de la Seul. Pentru înfăp
tuirea păcii in Coreea și pentru reu
nificarea ei este necesar să fie re
trase forțele americane din Coreea 
de Sud, să înceteze acțiunile inter- 
venționiste și să se pună capăt ac
țiunilor scizioniste, se arată in ar
ticol.

O.U.A. SE PRONUNȚĂ PENTRU 
LICHIDAREA SISTEMULUI INUMAN 

AL SEGREGAȚIEI RASIALE
ADDIS ABEBA 5 (Agerpres). — 

La încheierea unei vizite efectuate 
în S.U.A. de o delegație ministeria
lă a Organizației Unității Africane 
(O.U.A.) a fost dat publicității un 
document in care se solicită autori
tăților americane să exercite noi 
presiuni asupra Africii de Sud pen
tru lichidarea sistemului inuman al 
segregației rasiale. în acest scop se 
subliniază necesitatea aplicării de 
sancțiuni , economice cuprinzătoare și 
obligatorii împotriva regimului de 
Ia Pretoria.

Vizita unei delegații de activiști de partid 
din Armata Republicii Socialiste România in U.R.S.S.

în perioada 30 iunie — 5 iulie, o 
delegație de activiști de partid din 
Armata Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de general-locotenent 
Ilie Ceaușescu, membru al C.C. al 
P.C.R., adjunct al ministrului a- 
părării naționale și secretar al Con
siliului Politic Superior al Armatei, 
a efectuat o vizită de lucru în 
U.R.S.S.

Pe timpul cit s-a aflat în țara 
vecină și prietenă, delegația mili
tară română a fost primită de to
varășul V. M. Cebrikov, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.C.U.S.

Oaspeții români au fost primiți, de 
asemenea, de general de armată 
D. T. Iazov, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
ministrul apărării al U.R.S.S.

Lucrările Comisiei mixte de cooperare economică 
și tehnică româno-venezueleană

CARACAS 5 (Agerpres). — La Ca
racas s-au desfășurat, în perioada 
3—5 iulie, lucrările Comisiei mixte 
de cooperare economică și tehnică 
româno-venezueleană. S-a făcut o 
analiză asupra stadiului și evoluției 
schimburilor comerciale și a coope
rării economice dintre cele două țări,

precum și asupra perspectivelor dez
voltării acestora. Protocolul semnat 
la încheierea lucrărilor prevede mă
suri și acțiuni concrete pentru creș
terea și diversificarea schimburilor 
bilaterale, in special prin acțiuni de 
cooperare în sectorul minier, al căi
lor ferate, celulozei și hirtiei, con
strucțiilor de mașini.

Convorbiri la nivel înalt f ranco-sovietice
PARIS 5 (Agerpres). — La Paris 

au continuat convorbirile la nivel 
înalt franco-sovietice, prilejuite de 
vizita oficială în Franța a lui Mi
hail Gorbaciov, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., președintele So

vietului Suprem al U.R.S.S. între 
cele două țări au fost încheiate o 
serie de acorduri în domeniile eco
nomic, comercial, tehnico-științific, 
cultural etc — relatează agenția 
T.A.S.S.

NEGOCIERILE - SINGURA CALE RAȚIONALĂ

PENTRU SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR

® Convorbiri pentru apropierea pozițiilor 
Iranului și Irakului

GENEVA 5 (Agerpres). — Secre
tarul general al O.N.U., Javier Pe
rez de Cuellar, a avut convorbiri la 
Geneva cu ministrul afacerilor ex
terne al Iranului, Aii Akbar Vela- 
yati, cu privire la situația din Golf. 
Perez de Cuellar a anunțat că joi, 6

iulie, va conferi la Roma cu minis
trul de externe irakian, Tarik Aziz, 
in continuarea eforturilor de apro
piere a pozițiilor celor două state 
în vederea ajungerii la un acord re
feritor la soluționarea justă și dura
bilă a situației din regiune.

® Progrese realizate de Comisia de reconciliere 
din Nicaragua

MANAGUA 5 (Agerpres). — Co
misia de reconciliere din Nicaragua 
a ajuns la un acord cu privire Ia 
dialogul național, desfășurarea pro
cesului electoral, demobilizarea ele
mentelor „contras" staționate in 
Honduras și amnistie — informează

agenția Efe. Comisia, formată din 
reprezentanți ai guvernului sandi» 
nist, ai opoziției și personalități po
litice independente, a fost creată In 
virtutea acordurilor de pace „Esqui- 
polas II".

• In favoarea lansării unui dialog 
de înțelegere națională în Salvador

SAN SALVADOR 5 (Agerpres). — 
Președintele Frontului Democratic 
Revoluționar din Salvador. Guiller
mo Ungo, care deține și funcția de 
vicepreședinte al Internaționalei So

cialiste. s-a pronunțat pentru lan
sarea unui dialog de reconciliere ha- 
țională in Salvador și incetarea stă
rii conflictuăle interne — relatează 
agenția Efe.

® Contacte între părțile implicate în conflictul 
din sudul Sudanului

KHARTUM 5 (Agerpres). — Noua' 
conducere din Sudan a declarat că, 
in scopul instaurării păcii in țară, 
proclamă încetarea unilaterală a fo
cului în zona sudică, unde acționea
ză de mai. mulți ani forțele „Miș-

ctirfi' 'PopWare ‘ Me' iliberk're a Su
danului" (M.P.E.S.). S-a făcut cu
noscut că intre reprezentanții gu
vernului și cei ai M.P.E.S. au avut 
loc contacte, ambele părți exprimin- 
du-și acordul de a avea convorbiri.

In 1988 — transfer-record de resurse financiare 
din țările sărace spre cele bogate

— relevă un raport al ECOSOC
GENEVA 5 (Agerpres). — La Ge

neva s-au deschis lucrările sesiunii 
Consiliului Economic și Social al 
O.N.U. (ECOSOC). Luînd cuvîntul in 
ședința de deschidere, secretarul ge
neral al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, a arătat că numeroase pro
bleme de pe agenda sesiunii au o 
importanță vitală pentru omenire, 
fiind legate de instalarea unor re
lații economice echitabile intre sta
te. Evenimentele din ultimul an, a 
relevat vorbitorul, au arătat interde
pendența directă dintre asigurarea 
stabilității politice și progresul e- 
conomico-social. în pofida tuturor 
decepțiilor pe care le-au avut de 
suferit numeroase țări în curs de 
dezvoltare, există speranțe că pină 
în anul 2000 situația va fi mai bună 
decit in prezent, a arătat secreta
rul general al O.N.U.

în raportul asupra evoluției eco
nomiei mondiale, dat publicității la 
Geneva, ECOSOC relevă că deca
lajele în dezvoltarea economică în
tre țările bogate și cele sărace au 
persistat in cursul anului 1988 și au

afectat in mod special statele din 
Africa și America Latină.

Raportul subliniază că diferențele 
existente în dezvoltarea economică 
între statele bogate și sărace, ca și 
criza pe care o provoacă povara 
datoriei externe în lumea a treia au 
constituit „caracteristica cea mai 
pregnantă" a vieții economice mon
diale în anul care a trecut, cind s-a 
produs un transfer-record de resur
se financiare din Sud spre Nord, 
cifrat la 33 de miliarde dolari. Din 
această cauză, se arată in raport, 
majoritatea țărilor din Africa și 
America Latină s-au aflat în situații 
deosebit de dificile, ținind cont și 
de faptul că venitul pe locuitor in 
aceste state este de 50 de ori mai 
mic decit cel din țările industria
lizate.

Această situație, menționează ra
portul, a împiedicat țările cu o mare 
datorie externă, contractată în spe
cial in perioada 1982—1983, să-și re
stabilească un echilibru al balanței 
de plăți, acestea nefiind in măsură 
să-și realizeze nici măcar investițiile 
necesare folosind resursele proprii.

UN RAPORT OFICIAL PUBLICAT LA BONN EVIDENJIAZA

Recrudescenta organizațiilor de extremă dreaptă in R.F.G.
S-a comis un mare număr de acte violente

BONN 5 (Agerpres). — O crește
re considerabilă a extremismului de 
dreapta a avut loc, anul trecut. în 
R.F.G., informează un raport oficial 
publicat la Bonn.

La sfirșitul lui 1988 erau înregis
trate 28 300 de persoane ca făcind

parte din organizații de extremă 
dreaptă — cu 12,3 la sută maț mul
te decit în anul 1987 — a semnalat 
ministrul de interne vest-german, 
Wolfgang Schaeubel. Cele 71 de or
ganizații de această tendință au co
mis. in 1988, 73 de acte violente.

PORTUGALIA :

Muncitorii de Ia compania „Rodoviaria 
Nacional“ se pronunță împotriva privatizării
LISABONA 5 (Agerpres). — Lu

crătorii din transporturile interurba
ne din Portugalia au întrerupt 
miercuri lucrul pentru 24 de ore, re- 
vendicind îmbunătățirea condițiilor 
de trai și de muncă. Urmată in pro
porție de peste 90 la sută de munci

torii companiei „Rodoviaria Nacional", 
greva a fost convocată de sindicatele 
de ramură, afiliate la Conferința 
Generală a Muncitorilor din Portu
galia (C.G.T.P.). Greviștii au cerut, în 
același timp, guvernului șă renunțe 
la planurile de privatizare a compa
niei amintite.

În Italia și Belgia - cote ridicate ale șomajului
Cei mai mulți dintre șomeri sint tineri sub 30 de ani

ROMA 5 (Agerpres). — Numărul 
șomerilor înregistrați oficial în Ita
lia a fost in luna iunie de 2,92 mi
lioane. 70 la sută dintre șomeri sint ti
neri între 15 și 29 de ani. Cea mai 
mare rată a șomajului se înregis
trează in sudul Italiei — 21,3 Ia 
sută.

BRUXELLES 5 (Agerpres). — La 
Bruxelles s-a anunțat că numărul 
șomerilor înregistrați oficial in Bel
gia a fost in luna iunie de 384 018, 
ceea ce reprezintă 9.1 la sută din 
totalul populației apte de muncă. Un 
mare număr dintre șomeri sint ti
neri între 16 și 30 de ani.
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