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DEZVOLTAREA ARMONIOASĂ
A TUTUROR ZONELOR ȚĂRII
- o realitate definitorie
a României de azi
Repartizarea justă a forțelor de producție, a industriei, pe întreg teritoriul țării,
constituie una din marile realizări ale construcției socialiste în țara noastră, care asigură
condiții de muncă oamenilor muncii din toate județele, ridicarea nivelului lor de trai mate
rial și spiritual, a gradului general de civilizație, condiții pentru adevărata egalitate în
drepturi între toți cetățenii patriei noastre, fără nici o deosebire.

NICOLAE CEAUȘESCU
Puterea populară a moștenit de la
regimul burghezo-moșieresc o țară
subdezvoltată, un nivel redus de dez
voltare a forțelor de producție și o
repartizare neechilibrată a acestora
pe teritoriu ; industria era slab dez
voltată și avea o structură pe ra
muri necorespunzătoare ; agricultu
ra dispunea de o bază tehnico-materială precară ; standardul de viață
era scăzut pentru majoritatea popu
lației țării. Existau mari decalaje
între județe. în anul 1945, în timp
ce pe ansamblul țării revenea o
producție de circa 730 lei pe locui
tor, acest indicator era cuprins în
tre 86 Iei pe locuitor în județul Ia
lomița și 3 288 Iei pe locuitor în ju
dețul Hunedoara. Mari disparități
teritoriale existau și în ceea ce pri
vește gradul de urbanizare. Din cel
3,6 milioane de locuitori ai orașelor,
circa jumătate se aflau în munici
piul București șl în județele Cluj,
Constanța. Dolj, Iași. Prahova și Ti
miș. De asemenea, existau decalaje
teritoriale substanțiale șl în ce pri
vește calificarea și instruirea popu
lației, ocrotirea sănătății șl prestă
rile de servicii.
în acește condiții, înlăturarea de
zechilibrelor economlco-sociale șl
asigurarea unei repartizări raționale
a forțelor de producție in profil te
ritorial constituiau una din necesită
țile cele mai stringente, care tre
buia să fie rezolvată în procesul
industrializării socialiste.
Amplasarea rațională a forțelor de
producție pe întreg teritoriul țării,
dezvoltarea proporțională a tuturor
județelor șl zonelor, ridicarea gra
dului de civilizație materială a
Întregului popor șint componente
organice ale concepției partidului
nostru de industrializare socialistă,
obiective de importanță majoră ale
făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate. Subliniind marea
însemnătate a acestor obiective pen
tru construirea noii orinduirl, to
varășul Nicolae Ceaușescu atrăgea
atenția că edificarea socialismului și
comunismului „presupune dezvolta
rea puternică a forțelor de producție
pe întreg teritoriul țării, într-o con
cepție unitară șl de largă perspecti
vă. Numai pe această cale se asigură
ridicarea gradului de civilizație al

tuturor localităților, lichidarea migrației populației spre orașele mari,
transformarea armonioasă a între
gii structuri și vieții sociale, fău
rirea deplinei egalități in ce pri
vește condițiile de muncă și viață,
exercitarea drepturilor și afirmarea
în cimpul vieții sociale a tuturor
cetățenilor țării".
încă de la Conferința Națională
din 1945, problemei repartizării ra
ționale a forțelor de producție în
teritoriu partidul i-a acordat impor
tanța cuvenită, subliniindu-se nece
sitatea creării unor mari unități in
dustriale in diferite regiuni ale țării
pentru valorificarea bogățiilor natu
rale. în primele trei cincinale, 1951—
1965, In procesul de industrializare
a țării s-au realizat progrese în re
partizarea forțelor de producție in
teritoriu, a avut loc o oarecare ame
liorare a decalajelor economice și
sociale, fără însă a fi soluționate
problemele de fond, țar decalajele
esențiale nu au fost estompate sem
nificativ.
O dată cu Congresul al IX-Iea al
partidului, lucrurile ș-au schimbat
radical. Este meritul tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, de a fl sesizat lo
cul, rolul și Importanța repartizării
raționale a forțelor de producție în
teritoriu în strategia Industrializării
țării, precum și de a fi conturat sur
sele, mijloacele și căile de șoluționare
concretă a acestei probleme com
plexe. România a fost printre pu
ținele țări ale lumii care și-a fixat
ca obiectiv rezolvarea problemei re
partizării raționale a forțelor de
producție în profil teritorial pînă în
anul 2000, ca parte integrantă a pro
cesului de lichidare a decalajelor
economice dintre tara noastră și ță
rile dezvoltate, de transformare a
României într-o țară industrială.
O însemnătate deosebită pentru
aplicarea politicii partidului de dez
voltare economico-socială în profil
teritorial a avut Legea privind re
organizarea teritorial-administrativă
a țării, adoptată cu peste două de
cenii în urmă. înfăptuită din ini
țiativa secretarului general al parti
dului, reorganizarea teritorial-admi
nistrativă a țării, în 1968, a avut un
rol covîrșitor în crearea cadrului

economico-social necesar pentru
dezvoltarea echilibrată, armonioasă
a fiecărui județ, a fiecărei localități,
în ridicarea zonelor rămase in
urmă, prin repartizarea rațională a
forțelor de producție, prin valorifi
carea la un nivel superior a resur
selor materiale și umane, creînd,
totodată, condiții optime pentru ma
nifestarea deplinei egalități în drep
turi pentru toți cetățenii patriei
noastre, pentru eliminarea decala
jelor economice în profil teritorial
și creșterea nivelului de trai al în
tregii populații.
Prin reorganizarea teritorial-admi
nistrativă s-au înlăturat verigile și
treptele intermediare, nejustificate
din punct de vedere economic și is
toric pentru țara noastră, s-a asigu
rat apropierea conducerii centrale de
unitățile de bază administrativ-teritoriale, deschizînd largi perspective
pentru înfăptuirea cu fermitate a
politicii de amplasare rațională a
forțelor de producție pe întreg teri
toriul țării, de dezvoltare armonioa
să a tuturor județelor.
Pornind de la rolul determinant al
industriei în valorificarea resurselor
naturale și de muncă și în lichi
darea decalajelor, în ultimele două
decenii, în special în perioada 1971—
1980, s-a îmbunătățit repartizarea te
ritorială a industriei in județele mai
puțin industrializate. Trebuie rele
vat faptul că în 1970, la nivelul țării,
producția industrială pe locuitor era
de 15170 Iei, in 27 de județe pro
ducția fiind sub această mărime. La
sfirșitul deceniului, în anul 1980,
existau 6 județe puternic industria
lizate, 19 județe cu profil industrialagrar, restul avînd o structură
agrar-lndustrială.
Pentru perioada 1986—1990 șl în
perspectivă, pe baza analizei pro
funde, de mare deschidere istorică,
întreprinsă de Congresul al XIII-lea
al partidului, s-a fundamentat ca
trăsătură
dominantă dezvoltarea
forțelor de producție prin încor
porarea celor mai noi cuceriri ale
științei și tehnicii și asigurarea pro
gresului calitativ al factorilor de
producție. în viziunea secretarului
general al partidului, toate județele
și localitățile patriei sînt cuprinse
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ln strategia generală de repartizare
rațională a forțelor de producție.
Politica de dezvoltare teritorială
integrează cerințele creșterii eficien
ței economice cu cele ale soluțio
nării problemelor sociale atit prin
prisma obiectivelor și sarcinilor pre
zente, cit și a celor de perspectivă,
avînd în vedere, în cadrul opțiuni
lor generale ale dezvoltării econo
mice, realizarea unor echilibre op
time dinamice între industrie, agri
cultură și celelalte ramuri ale pro
ducției materiale, precum și în ce
privește structurile demografice te
ritoriale, structurile sociale din toa
te zonele țării, raporturile dintre ve
niturile diverselor categorii ale
populației etc. Corespunzător aces
tor cerințe, repartizarea teritorială a
activităților economico-sociale nu
presupune transpunerea in fiecare
județ a structurii de ansamblu a
economiei naționale. în procesul
qmogenizăril economico-sociale sub
aspect teritorial se urmărește ca în
fiecare județ să se creeze o struc
tură judicios diferențiată a ramu
rilor producției materiale, in func
ție de condițiile naturale, de situa
ția resurselor materiale și de forță
de muncă existente, de posibilitățile
de a organiza eficient legăturile in
terzonale de aprovizionare și con
sum.
Dezvoltarea în ritm susținut a for
țelor de producție, îmbunătățirea
repartizării lor teritoriale au deter
minat creșterea populației ocupate,
structurarea mai echilibrată a aces
teia pe ramuri și subramuri ale economiei, folosirea cu eficiență spo
rită a resurselor de muncă, ceea ce
a avut puternice implicații econo
mice șl sociale. La Congresul al
XII-lea al P.C.R. a fost adoptat un
program special privind dezvoltarea
și modernizarea pe plan calitativ
superior a vieții economice și so
ciale în toate zonele țării. Subli
niind marea însemnătate economică
și socială a modificărilor structurale
în ocuparea resurselor de muncă,
trebuie arătat în același timp că,
prin aplicarea măsurilor stabilite
pentru accentuarea nolului factori
lor intensivi ai reproducției, produc
tivitatea muncii va avea un rol de
terminant în creșterea producției în
toate zonele țării. Realizările obți
nute în amplasarea forțelor de pro
ducție, în dezvoltarea tuturor loca
lităților creează condițiile cele mai
bune pentru afirmarea unei adevă
rate egalități, din toate punctele de
vedere, între toți cetățenii țării,
pentru manifestarea plenară a oa
menilor muncii în toate domeniile
de activitate. „Am asigurat și vom
asigura neabătut condiții de partici
pare egală la viața socială a tutu
ror cetățenilor patriei noastre Indi
ferent de naționalitate — sublinia
tovarășul Nicolae Ceaușescu —
pentru că, indiferent in ce limbă
vorbim, reprezentăm un singur po
por — poporul socialist al Româ
niei".
Ca urmare a dezvoltării forțelor
de producție și amplasării lor rațio
nale in teritoriu, se realizează un
amplu șl complex proces de dezvol
tare armonioasă a comunelor și sa
telor noastre, în care locuiește circa
47 la sută din totalul populației.
Demn de remarcat este faptul că,
drept rezultat al înfăptuirii progra
mului de dezvoltare și modernizare
a localităților patriei, au fost create
noi centre orășenești, prin dezvol
tarea corftunelor cu cele mai bune
perspective de progres.
Astăzi putem afirma cu deplin
temei că România dispune nu nu
mai de o strategie avansată privind
amplasarea rațională în teritoriu a
forțelor de producție, ci și de un
concept practic, confirmat de rezul
tatele obținute in ultimele două de
cenii, în schimbarea geografică a
repartizării producție! materiale și
(Continuare în pag. a IV-a)

ÎN TELEGR.MAE ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Oameni ai muncii de pe ogoare raportează încheierea recoltării
griului, mazării și rapiței și realizarea unor producții mari la hectar
ÎN PAGINA A V-A

Președintele Republicii Socialis
te
România,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. a primit, vineri,
21 iulie. în stațiunea Neptun, un grup
de oameni de afaceri reprezentind
firme din domeniul comerțului cu
produse textile din țări vest-europe
ne —• Anglia, Franța, R.F. Germania.
Italia, Suedia — care întrețin relații
economice cu țara noastră.
în timpul convorbirii, care a avut
loc cu acest prilej, au fost discutate
aspecte ale colaborării dintre între
prinderile românești de comerț exte
rior și firmele vest-europe.ne din do
meniul comerțului cu produse textile,
precum și posibilitățile existențe in
vederea dezvoltării în continuare a
acestor relații, in contextul general
al conlucrării dintre România și țări
le respective.
Luînd cuvintul în cadrul întreve;
derii, conducători ai firmelor vesti
europene au. adresat președintelui
Nicolae Ceaușescu mulțumiri pentru
primire, pentru posibilitatea oferită
de a se intîlni cu șeful statului român,
și a examina unele probleme legate
de amplificarea și diversificarea
schimburilor comerciale dintre între
prinderile românești și companiile
vest-europene. Ei au făcut propuneri
în legătură cu dezvoltarea .cooperării
cu întreprinderi din România în ve
derea creșterii importurilor de pro
duse textile românești, in concordanță
cu cerințele pieței mondiale. Tot
odată, s-au referit >la modul ta care
se desfășoară colaborarea cu între
prinderile de comerț exterior româj nești, apreciind nivelul, .tehnic, cali! tativ aii produselor industriei ușoare
i din România, precum și buna pregă
tire a specialiștilor din aeest dome
niu, ceea ce asigură premise pentru
o mai largă conlucrare a firmelor
străine cu întreprinderile de profil
din țara noastră.

Conducătorii firmelor vest-eu
ropene au dat o Înaltă apreciere
succesului obținut de România în
ce privește lichidarea integrală a
datoriei externe ei au subliniat do
rința lor de a lărgi colaborarea cu
tara noastră, corespunzător noilor
posibilități create și nivelului ac
tual de dezvoltare a economiei ro
mânești.
Luînd cuvîntul în cadrul lntîlnirii.
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a
salutat pe reprezentanții firmelor
vest-europene, arătînd că prezența
lor în țara noastră le va permite
discutarea. împreună cu reprezen
tanții întreprinderilor românești, a
unui cerc larg de probleme în ve
derea intensificării relațiilor eco
nomice ale României cu firmele și
companiile vest-europene.
în acest cadru, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a subliniat că in
domeniul industriei ușoare au fost
stabilite o 'serie de măsuri menite
să contribuie la modernizarea și
perfecționarea continuă a procese
lor de producție, la realizarea unor
produse cu parametri tehnici su
periori, de calitate tot mai bună, asigurîndu-se astfel situarea. într-un
timp cit mai .scurt, a industriei
ușoare românești la nivelul cerințe
lor și tendințelor existente pe pia
ța europeană și mondială.
în continuare, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a arătat că țara
noastră dorește să promoveze o
largă colaborare cu firmele și com
paniile din țările vest-europene. pe
baza unor acorduri de lungă du
rată. în acest sens, s-a evidențiat
importanta convenirii unor legături
mai directe între aceste firme și în
treprinderi mari producătoare ale
industriei ușoare din România, cre-

îndu-se astfel condiții pentru solu
ționarea mai operativă a tuturor
problemelor privind buna desfășura
re a cooperării reciproc avantajoase.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
subliniat că achitarea datoriei ex
terne demonstrează forța economiei
noastre naționale, faptul că sistemul
nostru economic este bun șl nu ne
propunem în nici un fel să aducem
schimbări radicale in funcționarea
lui, ci doar să perfecționăm, în con
tinuare, autoconducerea și autogestiunea, să aplicăm permanent cela
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii in toate domeniile de activi
tate.
Țara noastră —- a subliniat to
varășul Nicolae Ceaușescu — se pro
nunță pentru un comerț fără nici
un fel de condiții și discriminări,
reciproc avantajos, pentru un sis
tem financiar care să țină seama de
realizarea unor relații de egalitate
și echitate între toate statele. Pe această bază, România este hotărită
să dezvolte o largă colaborare cu
toate țările lumii.
în încheiere, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a urat o bună
cooperare intre companiile străine
șl întreprinderile românești, care să
contribuie la dezvoltarea generală a
relațiilor dintre țările și popoarele
noastre și, totodată, să servească
colaborării și conlucrării în Europa,
politicii de dezarmare, destindere și
pace.
La primire au luat parte tovarășii
Gheorghe Oprea, prim viceprim-ministru al guvernului, Ștefan Andrei,
viceprim-ministru al guvernului.
Maria Flucsă, ministrul industriei
ușoare, reprezentanți ai conducerii
Ministerului Comerțului Exterior și
Cooperării Economice Internațio
nale.
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Ritmurile noului
pe temeliile industrializării
Orologiul din turnul pri
măriei ne reamintește, la
fiecare ceas, că aici și-au
dat mina, frate cu frate,
românii dintr-o parte și
din alta‘ a Milcovului, veniți în istoricul ianuarie
1859 să sece —• cum spune
cîntecul — „dintr-o sorbi
re" tot ce ar fi putut sta
în calea Unirii de neam și
de "țară, visul dintotdeauna al românilor.
Sin tem la Focșani, izvor
de istorie, loc in care orice
român, sosit din oricare
parte a țării, pășind in
Piața Unirii — locul unde
trona, pină la 1859. borna
despărțitoare de frați —
simte puternic fiorul miridriei patriotice, al dragos
tei de țară, al increderii în
viitorul ei luminos.
Focșani, oraș atit de trai
nic ancorat în istorie, și-a
redescoperit, în anii socia
lismului, viguroase puteri
de nouă istorie, constructi
vă, asemenea atitor altor
localități ale țării, îmbogățindu-și nemăsurat cronica
cu strălucitele realizări ale
acestui timp. Despre această nouă cronică ne
vorbește Maria Stan, se
cretar al comitetului de
partid al întreprinderii de
confecții, fiică a acestor
locuri :
— Nu am nevoie de prea
multe cuvinte ca să descriu
vechiul oraș Focșani, mo
destul tirgușor de provin
cie, pină mai ieri. Iar cind
spun : „pină mai ieri", mă
refer la o perioadă de
timp care s-a prelungit
pînă prin anul 1965. Faima
acestei zone de-a lungul
vremii a dat-o cultura
viței de vie. Podgoriile
Focșanilor au fost renumi
te și, în anii noștri, au că
pătat renume și mai mare.
Numai că, de data aceasta,
podgoriile Focșanilor au
rămas o parte oarecare
într-un ansamblu de ac
tivități de mare diversi

tate și semnificație. în
Focșani s-a făurit o mo
dernă platformă industria
lă. Mai întîi s-a construit
aici Combinatul de' prelu
crare a lemnului și Fabri
ca de confecții ; apoi, rind
pe rind, întreprinderea de
scule și elemente hidrauli
ce, întreprinderea meta
lurgică, întreprinderea de
aparataj electric pentru
instalații.
întreprinderea
de prelucrare a maselor
plastice, întreprinderea de
vase emailate. Filatura de
bumbac, întreprinderea de

ale unei industrii tinere,
dar puternice. Și cea mai
elocventă dovadă în acest
sens este faptul că, anul
trecut, județul Vrancea a
fost declarat județ „Erou
al Muncii Socialiste" pen
tru rezultatele obținute în
activitatea industrială.
O performantă izvorîtă
din dăruirea, din abnega
ția unor oameni care au,
în sfîrșit, ce și-au dorit
dintotdeauna : posibilitatea
de a se afirma pe de
plin, la ei acasă, stăpîni
pe meserii altădată cu to-
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tricotaje. Filatura de lină
pieptănată. Astfel, după
ce. ani și ani de zile,
populația din zonă migra
spre alte orașe ale țării
în căutare de locuri de
muncă in industrie, s-a
ajuns la... „dificultatea"
de a opta pentru o mese
rie sau alta, pentru o în
treprindere sau alta. O da
tă cu apariția industriei,
orașul a ieșit din amorțea
lă. Au apărut blocuri de
locuințe, s-au conturat car
tiere noi, centrul vechi al
orașului a fost reconstruit
din temelii, la scara gmui
prezent dinamic, a unui
viitor la care cei mai în
vîrstă focșăneni poate nici
n-au visat,
— De fapt, putem spu
ne că întregul oraș s-a
construit din temelii — ne
mărturisea și Laurențiu
Veber, directorul. între
prinderii de scule și ele
mente hidraulice, unitate
recent distinsă cu titlul
de „Erou al Muncii Socia
liste" pentru locul I în în
trecerea socialistă, loc ob
ținut patru ani consecutiv.
Noul oraș Focșani a apă
rut pa temeliile trainice

Această impetuoasă dez
voltare a municipiului Foc
șani, făcind parte din ma
rele ansamblu al progresu
lui societății noastre pe toa
te planurile,. realizat după
Congresul al IX-lea , al
partidului, este datorată evident activității de ctitor a
secretarului
general' al
partidului. Ca să ne re
ferim direct la Focșani,
după fiecare dintre vi
zitele de lucru pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu,
împreună cu tovarășa 'Elena
Ceaușescu. le-a întreprins
aici, orașul a dobîndii noi
perspective și noi dimen
siuni ale creșterilor sale.
Anii ce au trecut de la
cel de-al IX-lea Congres
au fost ani în care orașul,
întregul județ și-au conso
lidat poziția in rindul așe
zărilor și zonelor industria
lizate. Au fost anii unor
spectaculoase reveniri ale
oamenilor la matcă,’ știut
fiind că populația amante
lor tirgușoare fără industrie
migra, după locuri de mun
că, spre zonele industria
lizate. Au venit „acasă"
din uzinele Brașovului, alâ
Capitalei, ale Ploieștiului,
ale altor și altor orașe in
dustrializate toți cei ce
părăsiseră aceste locuri la
vremea „lipsei de perspec
tivă". Au venit maiștri,
muncitori specialiști, ingi
neri. S-au reașezat temei
nic, au pregătit, la rîndu-le, generațiile tinere
de muncitori, și-au dat si
lința să condenseze etape
și au reușit. Așa se expli
că felul cum este gospodă
rit orașul, așa se explică
performanțele realizate în
industrie, așa se explică
mișcarea de invenții și
inovații ce a căpătat o-am
ploare deosebită în rindul
tinerelor colective de pe
platformă.

tul necunoscute aici, și ca
cetățeni ai unui oraș cum
poate multi n-au visat. Un
oraș uiide, în anul Congre
sului al IX-lea al partidu
lui, industria era prezentă
cu mici ateliere de dogărie
și cu secții industriale gravitînd in jurul.., viței de vie
(ce altceva trebuia decît
butoaie, șpălieri, araci' și
inventarul agricol clasic ?).
Noile temelii se constituie
într-o puternică platformă
industrială, cu unități de
diverse profiluri — meta
lurgie, mecanică fină, pre
lucrarea lemnului, indus
trie ușoară ș.a. —, unități
amplasate pe platforma
care cuprinde, intr-un arc,
intrările in oraș, străjuind.
ca petalele unei flori,
aproape
jur-împrejurul
centrului renăscut. Prime
le blocuri au apărut, cum
era și firesc, în preajma
primelor unități industria
le. „Gară" sau „Blocuri
sud", apoi „Bahne" — car
tierele începutului, ampla
sate la intrările în oraș,
erau tot atjtea ferestre
deschise spre chipul de
acum al orașului „fără
periferii".
(Continuare in pag. aV-a)
______________________ y
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MĂREȚE ÎMPLINIRI REVOLUȚIONARE
ÎN „EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU^

ȘCOALA ROMÂNEASCĂ,
școală pentru toți tinerii României
O puternică dezvoltare au cunoscut știința, învățămîntul, cultura, activitatea politico-educativă de formare
a omului nou. Putem afirma cu îndreptățită mîndrie că, în această perioadă istorică scurtă, știința românească, în
vătămîntul, cultura au devenit o puternică forță a progresului general al societății noastre.
NICOLAE CEAUȘESCU
întîmplarea pe care o vom
evoca aici, de la ea pornind ca
să cuprindem dimensiunile În
tregi ale prezentului, s-a petre
cut in urmă cu patruzecișiopt
de ani.
Tinărul învățător Victor Lun
gu a fost numit director de
școală primară in satul Galați
de pe Valea Ampoiului... „Di
rector de școală". Posibil ca,
atunci cind, la Alba Iulia, i-a
fost propus acest titlu, el să fi
sunat promițător sau, poate,
consolator, în mintea incă tinărului dascăl.
Nu știm cum arăta concret
satul Galați la acea dată (pu
tem deduce, veți vedea de ce),
dar știm exact cum arăta școa
la. Și putem ghici cit de mare a
fost decepția noului „director"
în clipa în care s-a aflat in fața
acelei dărăpănături cu o singu
ră încăpere, semănînd mai mult
a grajd stînd să se dărinie din
pricina deselor inundații provo
cate de ieșirea din matcă a
apelor Ampoiului. într-un do
sar, învățătorul ne-a lăsat
fotografiile școlii. Nu neapă
rat pentru posteritate. Do
sarul avea alt scop. Era dosa
rul unor insistente, apoi dispe
rate demersuri pe care le-a fă
cut Victor Lungu la toate auto
ritățile posibile (și imposibile)
pentru a obține... Dar să cițim
din dosar. Mai intît, memorii
ți cereri adresate pretorului
plății Zlatna la care va reveni
mereu ți mereu, întotdeauna in
zadar, apoi inspectoratului șco
lar și în cele din urmă...
„Domnule Ministru,
Subsemnații, reprezentanți ai
comunei Galați din istoricul ju
deț al Albei, cu profund respect
venim a Vă ruga următoarele :
Comuna Galați este cea mai
săracă comună de pe Valea Am
poiului din Munții Apuseni, lo
cuitorii ei, moți, 6int cei mai să
raci, poate, dintre toți locuito
rii satelor din munții moților.
Pămîntul lor sărăcăcios, pietros
ți neproductiv, nu le produce
nici atita baremi cit să le ajungă
pentru hrana lor, mai mult decit
simplă de altfel, dar încă să le
mai rămlnă ți prisos. Singura
lor avuție, dacă intr-adevăr ar
fi o avuție aceasta, este pădu
rea. Singurul lor mijloc de trai
este codrul, atît de bun și ne
despărțit prieten al românilor,
atît în vremuri bune, prea pu
ține pentru moții noștri, ca ți
pentru ceilalți fii ai țării, cît și
în vreme de restriște.
Mulți, Domnule Ministru, atît
dintre scriitorii talentați cît șl
dintre cei fără talent, atît din
tre politicienii mal puțin «ași»
cît ți dintre cei mai mari po
liticieni i-au cintat în versurile
și scrierilor lor, i-au ridicat,
teoretic, în Înălțimile cerului
dar absolut nici unul dintre binefecătorii pe hîrtie ai acestor
locuitori nu s-au coborît ca să
tragă cu urechea șl să simtă cu
sufletul lor durerea adîncă șl
necazurile multiple ale acestor
năcăjite ființe. Acești locuitori
sînt șl astăzi, în secolul tehnicei șl al afirmării civilizației,
fără un lăcaș unde cartea —
acest bun ți poate singurul de
care ar putea dispune — să se
poată dezvolta, unde învățătu
ra, cultura să poată încolți in
inimile și mințile acelora cari
au dreptul la ele și cari Ie aș
teaptă...
N-au local de școală nici pînă
în prezent. Domnule Ministru...
Și aceasta datorită faptului
că sint săraci, mai săraci chiar
decit haina in care-i îmbracă
acest cuvînt...
Din acestea motive Îndrăznim
să vă rugăm, Domnule Mi
nistru..."
Nu, nu cereau să le ridice sta
tul o școală. Poate că învățăto
rului 1 s-o fi părut că ar fi fost

prea mult. Ceea ce făcea obiec
tul cererii lor era, in fond, un
lucru de nimic : statul să ce
deze terenul pe care se afla
așa-zlsa școală — teren ăl oco
lului silvic — împreună cu clă
dirile de pe el, dacă acele jal
nice două dărăpănături demult
abandonate puteau fi numite
clădiri. Ei, satul ar fi folosit
materialele rezultate din demo
lare ți, preparindu-și singuri
cărămizi și var, transportind
lemn și nisip, muncind cu toții,

tre forurile administrative ale
statului. Apoi memorii de re
venire, întrebări. Pe aceeași
scară ierarhică — pretură, in
spectorat școlar, ministere și
miniștri (a) Agriculturii și Do
meniilor, al Educației Naționa
le, Ia Consiliul de Miniștri...).
De nicăieri, nici un răspuns
Școala s-a construit în cele
din urmă. Dar nu atunci. Ci
după Eliberare, în ai i de în
ceput ai construcției socialiste,
în 1949. Construită integral din

edificat-o, școala, ca mijloc prin
cipal de formare și educare, de
împlinire a personalității omu
lui, ca agent civilizator, a fost
pusă in deplinele sale drepturi
chiar dacă pentru asta s-au ce
rut considerabile eforturi mate
riale, chiar dacă au fost de re
cuperat mari Și grele rămîneri
in urmă. Pentru școală, pentru
instituția învățămîntului. pen
tru pregătirea tinerelor genera
ții de cetățeni ai țării — drept
fundamental înscris in Consti

statlsticile noastre utilizează, ca
etalon, numărul sălilor de cla
să. Cifra ee rezultă este, și ea.
impresionantă (sint zeci de mii!),
dar poate eă cea mai expresivă
comparație care s-a făcut in acest domeniu este următoarea :
ceea ce s-a construit în Româ
nia „Epocii Nicolae Ceaușescu"
pentru invățămint echivalează,
ca volum, cu edificiile a 10
(zece!) orașe mari, avind, fieca
re. 100 000 de locuitori. Sau,
dacă preferați, echivalentul unul

tecturli. La fel, multe dintre
construcțiile pentru noile licee.
Dacă toate acestea ar fi posibil
să fie adunate într-un singur
loc, ar rezulta nu o localitate
oarecare, ci una de referință
pentru înaltul nivel profesional
și artistic al arhitecturii româ
nești contemporane.
Nu e, in asta, doar dorința de
a construi trainic și frumos. E
infinit mai mult. Este expresia
materială (dar și spirituală) a
importanței pe care partidul,

mulul, prin inteligență șl efort.
Și, mai presus de toate, prin
sentimentul suveran al puterii
și posibilității de decizie asupra
propriului destin, printr-o înal
tă știință a dezvoltării.
Populația școlară a României
de azi cuprinde un sfert din
întreaga populație a tării ! Deci
fiecare al patrulea cetățean este
cuprins intr-o formă organizată
a învățămîntului (nu se includ
aici formele organizate de ridi
care a pregătirii profesionale

. Construcțiile pentru invățămint realizate după Congresul |
al IX-lea echivalează cu 10 erase a cite 100 D00 locuitori I
ar fi ridicat un local de școală,
modest, desigur, dar cît de ne
cesar. Alte versiuni ale memo
riului au fost însoțite de foto
grafii ale zidurilor amintite
„pentru a edifica și mai mult in
această chestiune și a învedera
situația deplorabilă în care se
face învățămîntul în această co
mună"... Privim și noi fotogra
fiile rămase în dosar șl ceea ce
vedem nu e doar „situația de
plorabilă" în care se făcea invățămîntul, ci deplorabila situa
ție a vieții sătenilor, intocmai
cum spunea, cu dureroasă vi
brație,
inimosul
învățător :
„...sint săraci, mal săraci chiar
decit haina în care-i îmbracă
acest cuvînt....". Lingă ziduri,
în fotografii, sînt și cîțiva din
tre copiii, bărbații și femeile sa
tului. Desculți, în veșminte po
nosite, întreaga lor înfățișare
acuză umilința.
Una după alta, foile dosaru
lui repetă același strigăt adre
sat cind unuia, cind altuia din

fondurile statului, școală mare
și sănătoasă, pentru opt clase.
In fond, ce este extraordinar
In destinul acelei școli? Că nu
exista în sat un local adecvat
procesului de instrucție școlară?
Nu era, nici pe departe, un caz
ieșit din comun. Sate fără școli
și fără învățători erau destule
— cei mai tineri dintre dum
neavoastră intrebați-i pe părinți
și bunici.
Impresionează profund cele
scrise de Victor Lungu — invo
cații ale deznădejdii, dezvăluiri
ale unor realități dramatice. Im
presionează cu atît mai mult
cu cit ele se află într-un con
trast categoric față de realitatea
prezentului. O realitate con
struită firesc, în decursul unui
interval istoric în care întreaga
noastră societate a trecut prin
profunde transformări, de na
tură să modifice întregul peisaj
și întreaga structură a vieții so
ciale. In societatea pe care am

tuția Românief socialiste —, so
cietatea noastră a făcut enorm.
Am văzut și școala construită
în 1949 in satul Galați. S-a nu
mărat, poate, printre primele
localuri de școală construite in
România după ce poporul și-a
luat soarta, cu adevărat, in pro
priile miini. Pentru acele înce
puturi ea reprezenta mult.
Acum însă, dacă o așezăm ală
turi de ceea ce s-a realizat in
tre timp în acest domeniu, rămine o clădire mai puțin decit
modestă. Mare, important este
simbolul pe care il poartă. Pen
tru că mai mult de trei sfer
turi din ceea ce există astăzi ca
zestre materială a școlii româ
nești s-a realizat în anii con
strucției socialiste. Iar din această nouă bază materială a
învățămîntului, peste 10 la sută
s-a construit in anii de după
Congresul al IX-lea, adică în
ceva mai mult de două decenii!
Este o cifră pe care trebuie s-o
înțelegem limpede. în general,

singur mare oraș nou pentru
1 000 000 de locuitori! Am spu
ne că o jumătate de București,
dacă Bucureștiul ar fi în între
gime nou. Și, totuși, comparația
nu exprimă întregul adevăr.
Pentru ca, se știe, construcțiile
școlare sint, în general, mai
complexe, mai pretențioase de
cit cele ale blocurilor de locu
ințe. Intre construcțiile de învățămint se numără șt noile
localuri de școală pentru cutare
sau cutare comună (nici acelea
simple), dar și masivul, somp
tuosul complex al politehnicii
bucureștene. Sau al politehnicii
din Brașov. Al noilor edificii
pentru universitatea din ClujNapoca, pentru platforma uni
versitară a Timișoarei, pentru
facultățile din Iași,
Craiova,
Galați, pentru alte noi centre
universitare (Suceava, Bacău,
Sibiu, Pitești. Constanța, Hune
doara. Oradea și altele șl altelel. Mul/e dintre ele nu sint
simple clădiri funcționale, ci adevărate opere ale artei arhi-

statul, societatea o acordă in
stituției invățămintului, cadru
lui și condițiilor formării omu
lui de mîine, solidei și armoni
oasei sale pregătiri.
Am văzut, nu de mult, un nou
local de școală intr-o comună
din județul Brăila. O adevăra
tă operă de artă. Și prin arhi
tectura ei, dar și prin decorații
le aplicate pe un zid exterior
(un mozaic, operă a unor cunoscuți artiști plastici). Și vă in
vităm și pe dumneavoastră să
vă imaginați cum ar privi as
tăzi Victor Lungu, dacă ar re
veni dintr-o dată printre noi, un
asemenea local de școală co
munală. Ar crede, fără îndoia
lă, că a nimerit într-un alt mi
leniu, într-o altă lume. Ceea ce
n-ar fi departe de adevăr. Pen
tru că noi am izbutit să compri
măm timpul. Printr-o politică
judicioasă a organizării econo
mice și sociale, a valorificării
energiilor și resurselor societă
ții, a stimulării creativității o-

din întreprinderi și instituții
care cuprind, practic. întregul
personal muncitor din Româ
nia). Sint puține țările lumii
aflate intr-un asemenea stadiu
al dezvoltării instrucției școla
re. Socotind situația de la care
s-a pornit și răstimpul in care
s-a ajuns Ia actualul stadiu, aceasta este pentru România o
realizare de uriașe proporții. Efectul ei este deja evident : ni
velul, mereu în creștere, al in
struirii culturale, tehnico-profesionale, de educație al între
gului nostru popor.
Importanța pe care partidul
nostru, secretarul său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, o
acordă școlii rezidă, cum spu
neam, nu doar din uriașul vo
lum de investiții alocat respec
tivului domeniu și nu doar
din largul acces la învăță
tură ai absolut tuturor cetățe
nilor țării, ci. in același timp,
din saltul calitativ structural
realizat în invățămintul româ

nesc după Congresul al IX-lea
al partidului. O reconstrucție
înnoitoare a școlii și educației in
ansamblu, cu schimbarea și regîndirea intregului sistem astfel
incit să dispară artificiala sepa
rare din trecut dintre școală și
lumea muncii. A'fost un proces
amplu, realizat prin perfecțio
nări succesive, ca parte inte
grantă a întregii strategii a dez
voltării economico-sociale pe
care tovarășul Nicolae Ceaușescu
a elaborat-o și o conduce cu
genială forță de gînditor revo
luționar comunist. Remodelarea
structurală a învățămîntului ro
mânesc este menită să răspun
dă necesităților mereu crescutu
lui nivel al dezvoltărilor și exi
gențelor celorlalte sectoare ale
vieții sociale, progresului din
toate domeniile și intr-o per
spectivă de lungă durată. In toa
te acestea recunoaștem contri
buția eoncretă, de înaltă valoa
re, a tovarășei academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu, sub
a cărei îndrumare și conducere
Invățămintul, cercetarea, știința
și cultura au dobindit nivelul și
înaltul lor prestigiu de astăzi.
A fost creată simbioza orga
nică dintre invățămint și pro
ducție, dintre educația școlară
și nevoile vieții economico-so
ciale. Conlucrarea, întrepătrun
derea dintre invățămint, cerce
tare științifică și producție, atțt
de larg generalizată, iși spun
răspicat cuvintul atit in pregăti
rea temeinică a tinerelor gene
rații, cit și în aportul concret
al invățămintului la realizarea
programelor de cercetare știin
țifică, dezvoltare tehnologică și
progres tehnic. Dacă ne refe
rim numai la anul 1988, de
exemplu, invățămintul superior
și instituțiile universitare de
cercetare științifică au realizat
direct 178 de obiective de cer
cetare, 228 de obiective in cola
borare, toate făcind parte din
planul național unic. Li se
adaugă 3100 de obiective de
cercetare din planurile ministe
relor economice, centralelor și
Întreprinderilor industriale, In
stitutelor de cercetări și ingine
rie tehnologică. Să amintim aici
și participarea la viața de pro
ducție a liceelor industriale, a
școlilor profesionale, a altor in
stituții școlare. Școala, faculta
tea au devenit, prin urmare,
participante directe la activita
tea de muncă și creație pentru
care se pregătesc tinerii noștri,
realizind în acest fel educația
nu pentru, ci chiar in perime
trul de muncă și creație al so
cietății.
în anul școlar 1988—1989, re
cent încheiat, au fost in Româ
nia 5,7 milioane de școlari,
elevi și studenți, preșcolari.
Dintre ei, 27 365 au absolvit învățămintul superior devenind
specialiști în cele mai diverse
domenii. 199 578 au absolvit li
ceul și 177 620 școlile profesio
nale. Vor păși in viață cu un
statut social solid, cu un loc de
muncă asigurat, cu o limpede
perspectivă a vieții. în fiecare
an e la fel.
în
cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu la recenta
plenară a C.C. al P.C.R., ca și
în Tezele pentru Congresul al
XIV-lea al partidului se vor
bește despre generalizarea învă
țămîntului de doisprezece ani.
Atît pentru tinerii orașelor, cit
și pentru cei din mediul rural.
Deci nu peste multă vreme,
noile generații de țărani, de lu
crători ai agriculturii vor fi
deținători ai unei diplome de
bacalaureat. Va fi o realitate,
ca toate prevederile pe care
partidul nostru și le-a înscris
în program și care, cu tenaci
tate, au fost transpuse in viață.

Mihai CARANFIL
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU, MARELE ERUU AL ROMÂNIEI,
OMAGIUL, DRAGOSTEA $1 RECUNOȘTINȚA ÎNTREGULUI POPOR
VIBRANTE MESAJE SI TELEGRAME ADRESATE DE PE TOT CUPRINSUL
PATRIEI SECRETARULUI GENERAL AL PARTIDULUI
în aceste momente sărbătorești,
popor anicînd întregul partid si
...
versează împlinirea a 24 de ani de
la istoricul Congres al IX-lea al
partidului, eveniment de impor
tantă cardinală pentru destinele pa
triei, care a inaugurat epoca
glorioasă a celor mal de seamă
izbânzi din Istoria multimilenară a
poporului român, însuflețiți de
cele mai alese gînduri și simțămin
te de nețărmurită dragoste, adîncă
prețuire și înaltă recunoștință, lngă&uiti-ne — se arată în telegranta COMITETULUI MUNICI
PAL BUCUREȘTI AL P.C.R. — să
vă exprimăm dumneavoastră, mult
stimata și
iubite
tovarășe
Nicolae Ceaușescu.
conducătorul
clarvăzător al partidului și statului,
genialul ctitor și strateg al Româ
niei socialiste moderne. ilustră
personalitate a lumii contemporane,
omagiul fierbinte al celor aproape
500 000 de comuniști, al tuturor oa
menilor muncii din Capitală.
Cu aceleași sentimente de adinei
prețuire șl legitimă mindria patrio
tică, aduasm respectuosul nostru
omagiu tovtirășei academician doctor
Inginer Eletna Ceaușescu, personali
tate proeittlnentă a vieți! noastre
politice, savant de Înalt prestigiu
mondial, căite acționează cu consec
vență și dăruire pentru edificarea
socialismului in patria noastră, a
unei lumi tn care să triumfe pacea,
Iar știința, lnvftțămlntul sl cultura
să slujească progresului, apărării
valorilor civilizației umane.
Mindri de grandioasele Înfăp
tuiri ale perioadei pe cane. In semn
de aleasă cinstire a genialului
său ctitor, o numim ..Epoca
Nicolae
Ceaușescu",
comuniștii.
toți oamenH muncii din Capitală,
aproblnd cu înflăcărare Istorica propunere a realegerii dumneavoastră,
la Congresul al XlV-lea, tn Înalta
funcție de secretar general al parti
dului, nutresc profunda convingere
că acest act de importantă funda
mentală pentru continuitatea poli
ticii novatoare, profund originala
promovate cu consecventă de parti
dul si statul nostru reprezintă ga
ranția sigură a Înfăptuirii neabătu
te a grandioaselor obiective de ri
dicare a României pe cele mal
Înalte culmi ale progresului sl ci
vilizației comuniste.
tngăduiți-ne. mult Iubite sl stima
te tovarășe Nicolae Ceausescu, să
vă exprimăm In aceste momente
Înălțătoare, Încă o dată, cele mai
alese sentimente de Înaltă stimă si
prețuire și să vă adresăm, cu adine
respect, cele mal alese urări de
multă fericire șl sănătate, putere
de muncă ed viață îndelungată. în
cununate continuu de noi șl mari
împliniri in activitatea rodnică șl
neobosită ce o dedicați fericirii poporului, edificării socialismului
................... Ș‘
comunismului.

Cu cela mal alese sentimente de
dragoste, respect si prețuire,. vă
. ____
„
_
________
mult
rugăm
să ne
permiteți. _iIubite șl stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. să fim pur
tătorii glodurilor de nemărginită
recunoștință pe care vi le poartă
comuniștii, toți oamenii muncii —
se subliniază În telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN ARGE9
AL P.C.R. — și să vă adresăm, cu
prilejul Împlinirii a 24 de ani de
la Istoricul Congres al IX-lea al
Partidului Comunist Român, cele
mal respectuoase și călduroase fe
licitări, urarea fierbinte de multă
sănătate șl fericire, de viață înde
lungată spre binele și prosperitatea
poporului român, pentru Înaintarea
neabătută a patriei noastre pe calea
socialismului si comunismului.
Cu aceleași calde sentimente, adresăm cele mal vil mulțumiri to
varășei Elena Ceaușescu. activist de
frunte al partidului șl statului nos
tru, personalitate proeminentă a
vieții politice, științifice sl socialculturale din tara noastră sl din
Întreaga lume.
Aniversăm 24 de ani de la Con
gresul al IX-lea al partidului sub
puternica Impresie a Hotărtrli re
centei Plenare a C.C. al P.C.R.. de
a propune ca la cel de-al XlV-lea
Congres al partidului să fiți reales
dumneavoastră, mult stimate șl
Iubite tovarășe Nicolae Ceausescu.
In funcția supremă de secretar ge
neral al Partidului Comunist Român.
Susținem din toată inima, cu toată
căldura sl cu toată dragostea aceas
tă propunere, pe deplin convinși că
în frunte cu dumneavoastră, mult
stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, cel mal Iubit
fiu al partidului și poporului, țara
noastră va merge ferm pe drumul
deschis de cel de-al IX-lea Congres,
va Înfăptui neabătut programele
cutezătoare ce vor fi adoptate de
cel de-al XlV-lea Congres al parti
dului.
împlinirea a 24 de ani de la
Congresul al IX-lea al Partidului
Comunist Român, eveniment de refe
rință, cu semnificații istorice, Început
de epocă nouă în activitatea parti
dului, a întregii noastre națiuni so
cialiste. este șl pentru noi — se
arată în telegrama COMITETULUI
JUDEȚEAN BISTRITA-NASĂUD AL
P.C.R. — un fericit prilej de a da
expresie sentimentelor noastre de
prețuire și nețărmurită recunoștință
față de dumneavoastră, mult iubite
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
eminent si cutezător conducător, pa
triot șl revoluționar Înflăcărat, mi
litant neobosit pentru triumful
idealurilor socialismului șl comunis
mului.
Cu nespusă bucurie, cu deplină sa
tisfacție, Intr-un gînd șl voință cu
Întregul partid șl popor, comuniștii,
toți oamenii muncii de pe cuprinsul
județului Bistrfța-Năsăud susțin cu
toată căldura inimilor lor Hotărirea
Plenarei C.C. al P.C.R. din Iunie a.c.
ca la cel de-al XlV-lea Congres să
fiți reinvestlt tn suprema funcția de
secretar general al partidului, aceasta
fiind garanția sigură a Înfăptuirii
mărețelor programe de dezvoltare
economlco-socială și înflorire multilaterală a scumpei noastre patrii.

In aceste momente de Înălțătoare
trăire patriotică, cind Întregul nos
tru popor, intr-o vibrantă simțire de
inimă ți cuget, cinstește prin exem
plare fapte de muncă împlinirea a 24
de ani de la Congresul al IX-lea al

l

Partidulul Comunist Român — se
spune in telegrama CONSILIULUI
CENTRAL AL UNIUNII GENERALE
A SINDICATELOR — vă aducem
dumneavoastră. înflăcărat patriot și
militant revoluționar, marele Erou
Intre eroii neamului, ctitorul Româ
niei socialiste moderne, omagiul
fierbinte pentru tot ceea ce ati făcut
$i faceți de aproape șase decenii, cu
neasemuită dragoste de tară si răs
pundere comunistă, pentru propă
șirea și fericirea patriei șl poporu
lui român, pentru o lume a păcii,
echității și colaborării între toate
statele.
Alăturlndu-se voinței unanime a
Întregului popor, cei peste șapte mi
lioane de oameni al muncii, membri
ai sindicatelor. îșl exprimă. In acest
moment aniversar, deplina lor apro
bare și profunda satisfacție față de
Hotărirea Plenarei C.C, al P.C.R, pri
vind relnvestlrea dumneavoastră, la
Congresul al XlV-lea, în funcția
supremă de secretar general al
partidului, văzind In această opțiune
politică cardinală chezășia mersului
nostru neabătut Înainte. Împlinirea
plenară a celor mai cutezătoare pro
iecte si aspirații de progres si bună
stare ale poporului.
In acest ceas sărbătoresc, vă rugăm
pe dumneavoastră, mult Iubite sl
stimate tovarășe secretar general
Nicolae Ceausescu, pe mult stimata
tovarășă Elena Ceausescu, să primiți
urarea noastră fierbinte de multi
ani. cu sănătate el aceeași neasemui
tă putere do muncă, spre gloria
partidului, a poporului, a scumpei
noastre patrii.
tn atmosfera de amplă eferves
centă politică, șl lnsuflețlțoare —
angavc.„a
—
jare patriotică cu care Întregul nostru popor cinstește
x cu noi «fapte
*- demuncă, cu realizări remarcabile anlversarea a 24 de ani de la Con
gresul al IX-lea al partidului, eve
niment de Importantă crucială In
viața partidului șl a țării, piatră de
hotar in noua Istorie a României,
lntr-o deplină unitate de cuget și
simțire cu toți fiii patriei, comu
niștii, toți oamenii muncii — se spu
ne In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN CALARAȘI AL P.C.R. —
vă adresăm un profund șl respec
tuos omagiu, sentimentele de ne
mărginită dragoste, prețuire șl re
cunoștință față de dumneavoastră.
Erou intre eroii neamului, genial
militant politic șl strateg revoluțio
nar, ctitorul României socialiste,
proeminentă personalitate a lumii
contemporane.
Folosim șl acest minunat prilej
pentru a exprima deplina satisfacție
și profunda adeziune față de Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. privind
propunerea de realegere a dumnea
voastră. mult Iubita sl stimata to
varășe Nicolae Ceausescu, la cel
de-al XlV-lea Congres al partidului.
In suprema funcție de secretar ge
neral al P.C.R., avlnd deplina con
vingere că acest act politic funda
mental constituie chezășia de gra
nit a Împlinirii Idealurilor supreme
ale națiunii, garanția Înaintării
neabătute a României pe drumul
luminos al socialismului șl comunis
mului, al progresului, bunăstării șl
Păcii.
Vă tnaredlnțăm pe dumneavoastră,
mult stimate și Iubite tovarășe se
cretar general Nicolae Ceaușescu,
pe mult stimata tovarășă Elena
Ceaușescu, că nu vom precupeți nici
un efort pentru a Intlmpina marea
sărbătoare do la 23 August șl Înal
tul forum al comuniștilor romani,
Congresul al XlV-lea al P.C.R.. cu
rezultate deosebite In realizarea
sarcinilor de plan, Înfăptuind neabă
tut strălucitele dumneavoastră orien
tări.
Intr-o deplină unitate do gtnd și
faptă cu Întregul nostru partid șl
popor, comuniștii, toți oamenii
muncii de pe străvechile meleaguri
românești ale ludetulul nostru — se
arată tn telegrama COMITETULUI
JUDEȚEAN CLUJ AL P.C.R. — vă
roagă, mult atlmate șl Iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu. să primiți,
cu prilejul aniversării a 24 de ani
de la Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român și a alege
rii dumneavoastră In suprema func
ție de partid, cele mal calde felici
tări, profunda și Înalta lor cinstire,
admirație șt recunoștință pentru
strălucita activitate pe care ati des
fășurat-o șl o desfășurați cu clarvi
ziune, fermitate șl consecventă re
voluționară pentru făurirea desti
nului nou, socialist fi comunist sl
României, pentru triumful păcii șl
colaborării in lume.
Exprimăm, de asemenea, eu adine
respect, alese sentimente de prețui
re tovarășei Elena Ceaușescu pentru
remarcabila contribuție la edifica
rea societății socialiste multilateral
dezvoltate în patria noastră, la afir
marea geniului creator al poporului
român.
în aceste zile, cind proiectul Programului-Directivă și Tezele celui
de-al XlV-lea Congres al partidului
polarizează atenția comuniștilor, a
întregului popor, ni se oferă minu
natul prilej de a exprima, din adincul inimilor, adeziunea noastră de
plină la Hotărirea Plenarei C.C. al
P.C.R. cu nrivlre la realegerea dum
neavoastră, mult stimate si iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu. In su
prema funcție de secretar general al
partidului — garanție sigură a ridi
cării patriei pe noi culmi de progres
șl civilizație, a Înaintării ferme a
României pe drumul glorios al so
cialismului șl comunismului.

în telegrama COMITETULUI CEN
TRAL AL U.T.C. se spune : tn aceste momente solemne, de aleasă
și Înălțătoare sărbătoare, prilejuite
de aniversarea a 24 de ani de la
Istoricul Congres al IX-lea al Parti
dului Comunist Român, eare, exprimtnd dorința unanimă a comuniș
tilor, a întregului nostru popor, v-a
ales in fruntea gloriosului și Incercatului partid al clasei noastra
muncitoare, vă rugăm să primiți,
mult Iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. omagiul tnflăcărat, gîndurile șt sentimente
le de nețărmurită dragoste sl fier
binte recunoștință, de profundă
mindria patriotică ale tinerel gene

rații pentru neobosita activitate re
voluționară desfășurată cu devota
ment și exemplară dăruire, pentru
excepționala cutezanță și fermitate
cu care acționați pentru făurirea
celei mal demne și umane societăți
pe pămlntul străbun al patriei, pen
tru edificarea unei Romanii libere șl
prospere, tntr-o lume nouă, a păcii
și înțelegerii intre națiuni.
Adresăm, totodată, tovarășei Elena
Ceaușescu, distins om politic și sa
vant de largă recunoaștere interna
țională, cele mai vil sentimente de
stimă șl vibrantă recunoștință pen
tru contribuția deosebită adusă la
elaborarea șl Înfăptuirea politicii ge
nerale a partidului și statului nos
tru, pentru neobosita activitate pusă
In slujba dezvoltării mereu ascen
dente a tnvățămlntului, științei și
culturii românești.
Conștienți de importanța eovtrșîtoare a contribuției pe care ațt
adus-o la îmbogățirea el dezvolta
rea creatoare a tezaurului teoriei sl
practicii revoluționare, na reafir
măm Încă o dată totala adeziune
față de Hotărirea Plenarei C.C. al
P.C.R. privind realegerea dumnea
voastră, mult Iubite șl stimata to
varășe Nicolas Ceaușescu, la Con
gresul al XIV-lee al partidului, ia
suprema funcție de secretar general,
garanție a Înfăptuirii cu succes a
programului grandios de Înflorire pe
mal departe e țârii.

gere e dumneavoastră, cel mai Iubit
fiu al țării. Erou tntre eroii neamului
românesc. Ia marele forum al comu
niștilor români din noiembrie. în
funcția supremă de secretar general
al partidului, act politic fundamental
care oferă certitudinea îndeplinirii
neabătute a orientărilor programati
ce care luminează în timp, dincolo de
orizontul anului 2000, viitorul Româ
niei.

în aceste zile, cind se Împlinesc
24 de ani de la Congresul al IX-lea
al Partidului Comunist Român, eveniment înscris cu litere de aur
In istoria națională, care a marcat,
prin alegerea dumneavoastră în
fruntea Partidului Comunist Ro
mân, un moment hotăritor pentru
destinele României — se arată In
telegrama CONSILIULUI NAȚIO
NAL AL FEMEILOR — milioane
le de femei de la orașe șl sate, tn
deplină unitate de gînd șl simțire
cu Întregul popor, vă adresează, din
adfncul Inimilor, cel mal Înalt oma
giu, Împreună cu expresia sentimen
telor lor de cea mai aleasă stimă și
prețuire, deosebit respect și profun
dă recunoștință pentru eroica dum
neavoastră activitate revoluționară
de aproape șase decenii, pentru
mărețele Înfăptuiri și glorioasele
ctitorii din epoca Înnobilată cu Ilus
trul dumneavoastră nume, „Epoca
Nicolae Ceaușescu**.
Aniversarea a 24 de etd de la to-

Evenimentul crucial din Iulie 1965
este gravat cu litere de aur In con
știința poporului român pentru că
atunci, prin voința unanimă a co
muniștilor, a întregii națiuni, ați fost
ales tn suprema funcție de secretar
general al partidului, opțiune Istorică
de excepțională Însemnătate pentru
Înfăptuirea noii strategii de dezvol
tare economico-socială a țării, me
nită să accelereze progresul societă
ții noastre socialiste — se spune în
telegrama CONSILIULUI DE CON
DUCERE AL MINISTERULUI AFARARII naționale.
Dăm glas, de asemenea, sentimen
telor noastre de adine respect șl înal
tă recunoștință față de tovarășa
academician doctor Inginer Elena
Ceaușescu, eminent om politia șl de
stat, savant de largă recunoaștere
internațională, eare, alături de dum
neavoastră, are o remarcabilă con
tribuție la elaborarea șl Înfăptuirea
politicii interne șl externe a partidu
lui șl statului nostru, ia dezvoltarea
Invățămintulul, științei, artei șl cul
turii românești.
în deplin consens cu voința între
gii națiuni, ne exprimăm nemărgini
ta satisfacție șl Întreaga adeziune la
Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. din
Iunie a.c. de a propune ca, la cel
de-al XlV-lea Congres, dumneavoas
tră, mult iubita șl stimata tovarășe
Nicolae Ceaușescu, să fiți reales In
funcția supremă de secretar general
«1 partidului, «ceasta constituind cea

• Aleasă prețuire, sentimente de inaltă stimă
strălucitului patriot revoluționar, conducătorului
iubit al partidului și poporului nostru
• Adeziunea fierbinte a întregului partid și popor
la propunerea Plenarei C.C. al P.C.R. ca tovarășul
Nicolae Ceaușescu să fie reales, la cel de-al XlV-lea
Congres, in funcția supremă de secretar general
al partidului
• Mindrie patriotică pentru mărețele realizări
socialiste din anii inaugurați de Congresul al IX-lea
al partidului, angajament revoluționar de a Înfăptui
exemplar planul pe acest an și pe întregul cincinal,
hotăririle Congresului al XlV-lea al partidului
în telegrama COMIrErULUI JU
DEȚEAN DÎMBOVIȚA AL P.C.R.
sa arată t Eveniment politic de tnsemnfttatș Istorică tn riața partidu
lui și a țârii. Congresul al IX-lea,
care v-a ales, exprimlnd voința tu
turor comuniștilor, a întregii națiuni,
In suprema funcția de secretar ge
neral al partidului, a Inaugurat epo
ca cea mai luminoasă și bogată tn
Înfăptuiri din Întreaga noastră is
torie, epocă marcată profund de gindirea și activitatea dumneavoastră
revoluționară, mult iubite șl stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, față de
care ne exprimăm Întreaga noastră
prețuire șl Înalta recunoștință
comunistă.
Ne exprimăm, totodată, deosebita
prețuire și aleasa considerație față
da mult stimata tovarășă Elena
Ceaușescu, remarcabil om politic șl
savant de largă recunoaștere inter
națională, pentru marea contribuție
pe care a adus-o șl o aduce la În
făptuirea programelor de dezvoltare
economico-socială a patriei, la dez
voltarea științei, tnvătămîntului șl
culturii, la formarea omului nou. la
dezvoltarea și afirmarea multilate
rală a personalității umane.
Mindri că partidul și statul nostru
au In frunte pe cel mai iubit șl
stimat tiu al poporului, genial eti-»
tor al României moderne, ne anga
jăm solemn, mult iubita șt stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă
urmăm cu credință si devota
ment tn tot ce gîndițl sl Între
prindeți, să facem totul In lu
mina orientărilor și indicațiilor
dumneavoastră, ca un suprem omagiu pe care vt-1 aducem la
acest înălțător eveniment, pentru a
întîmpina cu realizări remarcabile a
45-a aniversare a victoriei revoluției
de eliberare socială și națională,
antifascistă șl antllmperiallstă și
Congresul al XlV-lea al partidului.

Pentru oamenii muncii din județul
nostru, asemenea întregului popor,
aniversarea a 24 de ani de la cel
de-al IX-lea Congres al Partidului
Comunist Român reprezintă — se
spune tn telegrama COMITETULUI
JUDEȚEAN GALAȚI AL P.C.R. prilejui minunat de evocare a fap
telor care s-au așezat la temelia
epoci! grandioase care vă poartă nu
mele, timp tn care țara a dobîndit
o nouă frumusețe, la tnălțimea as
pirațiilor de veacuri ala romănilor.
Exemplul dumneavoastră, mult
Stimate
șl
iubite
io r « c I j e
Nicolae Ceaușescu, *1 tovarășe! Elena
Ceaușescu, »ste urmat ra încredere
șt devotament Je toți șamenll «nun
ii! din patria aoastră. tonstltula mo
delul suprem tl patriotismului fier
binte, al dăruirii; patosului șl
curajului revoluționar.
în deplină unanimitate, na expri
măm adeziunea fierbinte la Hotărirea
Plenarei Comitetului Central al
P.C.R. privind propunerea de reale

toricul forum «omunlst din iulie
1965 constituie un minunat prilej
pentru a exprima din nou. din adincul Inimilor noastre, unanima adezlune față de Hotărirea Plenarei
Comitetului Central al Partidului
Comunist Român din Iunie a.c. pri
vind propunerea ca la Congresul al
XlV-lea să fiți reales tn funcția su
premă de secretar general al parti
dului.
în aceste momente de aleasă săr
bătoare, permitețl-ne «ă dăm ex
presie sentimentelor noastre de dra
goste fierbinte, nemărginit respect șl
deosebită admirație față de tovarășa
Elena Ceaușescu, militant de frunte
al partidului și statului nostru, emi
nent om de știință, savant de re
cunoaștere universală, simbol al
muncii creatoare, al cărei nume s-a
Înscris pentru totdeauna, spre înal
tă cinstire, alături de el dum
neavoastră. mult stimate și Iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu. tn con
știința poporului român, in istoria
neamului românesc și a lumii con
temporane.
în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN IALOMIȚA AL P.C.R.
se «pune : tn atmosfera de puternică
angajare politică, de profundă vibra
ție patriotică in sare întregul nos
tru partid șl popor aniversează îm
plinirea a 24 de ani de la istoricul
Congres al ÎX-lea, care, prin voin
ța de nestrămutat a națiunii, v-a
ales in «uprema funcție de condu
cere a partidului, comuniștii, toți lo
cuitorii județului Ialomița vă adu
cem un fierbinte omagiu dumnea
voastră, mult iubite fi stimate tova
rășa Nicolae Ceaușescu, mare Erou
intre eroii neamului, genial strateg
șl ctitor de țară nouă, patriot înflă
cărat șl revoluționar consecvent,
eminent militant al mișcării comunis
te și muncitorești internaționale.
Cu alese sentimente de stimă șl
prețuire, cu deosebit respect, expri
măm întreaga noastră gratitudine mult
stimatei tovarășe Elena Ceaușescu,
eminent om politic, savant de Înalt
prestigiu șl recunoaștere internațio
nală, pentru îndelungata activitate re
voluționară șl contribuția Inestimabi
lă pe care o aduce la fundamentarea
și înfăptuirea planurilor și progra
melor de dezvoltare economico-socia
lă a patriei, la tnflorirea științei, tnvățămintulul și culturii naționale.
Cu mindria Îndreptățită de a vă
avea mereu la clrma destinelor noas
tre comuniste, încrezători tn viitorul
de aur al patriei, prefigurat magis
tral de Programul-Dtrectlvă șl Teze
le pentru marele forum comunist din
aoiembrte, ne reafirmăm bucuria și
adeziunea deplină pentru realegerea
dumneavoastră in funcția supremă de
«ecretar general al partidului, la cel
de-el XlV-lea Congres — chezășie si
gură a făuririi unei vieți libere și In
dependente, a ridicării patriei pe
înaltele culmi ale socialismului șl
comunismului.

mal sigură garanție a edificării cu
succes a societății socialiste multila
teral dezvoltate în patria noastră, a
înaintării ferme s României spre
comunism.
Mindri de prezentul luminos sl
viitorul strălucit al patriei, ostașii
țării vă Încredințează că, mobilizați
de magistralele dumneavoastră cuvîntări rostite la recentele plenare
ale C.C. al P.C.R.. a Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncit, de pro
iectul Programulul-Directivă. de Te
zele pentru Congresul al XlV-lea al
partidului, tși vor concentra efortu
rile șl capacitatea creatoare pentru
a dobîndi noi și însemnate realizări.

în acest Înălțător ■ moment sărbă
toresc. cînd eroicul nostru popor ani
versează împlinirea a 24 de ani de
la istoricul Congres al IX-lea — se
arată in telegrama CONSILIULUI DE
CONDUCERE
ȘI
CONSILIULUI
POLITIC ALE MINISTERULUI DE
INTERNE — vă rugăm resoectuos să
ne permiteți a vă adresa calde urări de
multă sănătate, viață îndelungată și
neobosită outere de muncă în frun
tea partidului și statului, spre binele
și fericirea poporului, oentru mă
reția și gloria «cumpei noastre patrii,
Republica Socialistă România.
Aducem, totodată, un respectuos
Omagiu mult stimatei tovarășe
șcademlcian doctor inginer Elena
Ceaușescu, militant de frunte al
partidului șl «tatulu! nostru, savant
de largă recunoaștere internațională,
eare. împreună cu dumneavoastră,
desfășoară o vie si amplă activitate
dedicată propășirii oatriei, dezvoltă
rii ștfintei. învătămîntului și culturii
românești. Îmbogățirii patrimoniului
cunoașterii universale.
înalta prețuire pe care națiunea
română o acordă marilor înfăptuiri
ale construcției socialiste și-a aflat
o vie expresie tn entuziasmul șl ade
ziunea cu care intregul partid și po
por au intîmpinat Hotărirea Plenarei
C.C. al P.C.R. din 27-28 iunie a.c.
privind propunerea de realegere a
dumneavoastră, la cel de-al XlV-lea
Congres, în suprema funcție de
secretar general al partidului, garan
ția existentei unei patrii cu un pre
zent socialist demn, cu un viitor co
munist luminos.
în momentul emoționant al sărbă
toririi a 24 de «ni de cind dumnea
voastră. mult iubite si stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. vă aflațl
Ia conducerea destinelor națiunii, vă
rugăm respectuos să ne permiteți să
vă asigurăm că ne vom consacra
toată energia șl puterea noastră de
muncă pentru a înfăptui neabătut
sarcinile ce ne revin din magistrale
le cuvîntăr! pe tare le-ați rostit îa
Plenara C.C. al P.C.R. din iunie a.c.
si a Consiliului Național al Oameni
lor Muncii din Iulie 1989. din proiec
tul Programulul-Directivă si Tezele
pentru Congresul al XlV-lea.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN OLT AL P.C.R. se relie
fează : într-un glas cu țara întrea
gă, comuniștii, toți oamenii muncii
din județul nostru vâ adresează, din
toată inima, mult iubite și stimate
tovarâșe Nicolae Ceaușescu, ctitor și
arhitect de geniu al României so
cialiste. un fierbinte și Înălțător
omagiu la marea sărbătoare a parti
dului ^i a patriei — împlinirea a 24
de ani de la Congresul al IX-lea al
Partidului Comunist Român.
Aducem, totodată, cu acest prilej.
Înalta noastră prețuire, Însoțită de
cele mal alese sentimente de re
cunoștință. mult stimatei tovarășe
Elena Ceaușescu, eminent om po
litic șl de stat, savant de largă
recunoaștere internationalâ, care 1st
aduce o contribuție deosebită la
dezvoltarea multilaterală a patriei,
la afirmarea științei, invățămintulul
și culturii românești.
Rezultatele pe care le-am obținut
șl le obținem în industrie si agri
cultură reprezintă răspunsul nostru
comunist, muncitoresc, prin care
susținem, cu toată căldura Inimii,
propunerea Plenarei C.C. al P.C.R.
privind realegerea dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, la Congresul al
XlV-lea, in suprema funcție de se
cretar general al partidului, cheză
șie sigură a Înaintării neabătute a
patriei spre comunism.
Mindri de tot ce am înfăptuit lao
laltă cu țara, sub flamurile glo
rioase ale drapelelor tricolore șl ro
șii, hotărlți să ne Înzecim efortu
rile pentru a asigura prosperitatea
și progresul continuu al patriei, In
lumina Tezelor și proiectului Programului-Directivă
pentru Con
gresul al XlV-lea, vă adresăm dum
neavoastră, mult iubite șl stimate
tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, mult stimatei
tovarășe Elena Ceaușescu. cele mai
alese și respectuoase urări de mul
tă sănătate, fericire și putere de
muncă, spre a conduce partidul, pa
tria, poporul pe culmile luminoase
ale socialismului și comunismului
biruitor.

în aceste zile de înălțătoare vibra
ție patriotică, revoluționară, cînd în
tregul nostru partid si popor aniver
sează împlinirea a 24 de ani de la
Istoricul Congres al IX-lea al Parti
dului Comunist Român, vă rugăm să
ne Îngăduiți ca, in numele comuniș
tilor. al tuturor celor ce trăiesc șl
muncesc in județul Sibiu, să vă adu
cem, din adlncul inimilor, un profund
omagiu. Împreună cu cele mai alese
sentimente da înaltă prețuire și via
recunoștință
pentru
prodigioasa
activitate pe care o desfășurat! in
fruntea partidului și statului, pentru
rolul determinant pe care l-ați avut
și 11 aveți tn imprimarea unui curs
dinamic. Înnoitor întregi! vieți economico-sociale
a
țării,
pentru
contribuția dumneavoastră hotărîtoare in asigurarea continuității pro
cesului revoluționar, în stabilirea, pe
baza aplicării creatoare a legltățilot
generale ale construirii noii socie
tăți, a obiectivelor șl strategiei dez
voltării României fn acest glorios ara
de timp, în cincinalul viitor și In
perspectiva anilor 2000—2010 — se
spune In telegrama COMITETULUI
JUDEȚEAN SIBIU AL P.C.R.
Urmînd neabătut strălucitul dum
neavoastră exemplu de muncă și
viață, de pilduitoare activitate revo
luționară pusă In slujba intereselor
supreme ale poporului nostru, ne ex
primăm șl cu acest prilej adeziunea
noastră deplină la Întreaga politică
Internă și externă a partidului și
statului nostru, văzind In Hotărirea
recentei Plenare a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român
privind realegerea dumneavoastră,
mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, la cel de-al
XlV-lea Congres, tn funcția supremă
de secretar general al partidului,
opțiunea Istorică ce se constituie In
tr-o puternică garanție pentru pre
zentul șl viitorul socialist și comunist
al patriei.
într-o atmosferă de puternică în
suflețire patriotică și angajare re
voluționară, împreună cu întregul
nostru partid si popor, comuniștii,
toți oamenii muncii — se spune în
telegrama CONSILIULUI DE CON
DUCERE AL MINISTERULUI AFA
CERILOR EXTERNE - dau o vi
brantă expresie sentimentelor de
dragoste, stimă șl recunoștință fată
de dumneavoastră, mult stimate și
Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
ctitor strălucit al noilor destine ale
României socialiste. Erou între eroii
neamului, proeminentă personalita
te a lumii contemporane, cu pri
lejul aniversării a 24 de ani de la
Istoricul Congres al IX-lea al Parti
dului Comunist Român.
în deplină unitate de cuget șl
simțire cu Întregul partid și popor,
ne exprimăm deplina adeziune șl
profunda satisfacție față de recen
ta Hotărlre a Plenarei Comitetului
Central al Partidului Comunist
Român cu privire la realegerea
dumneavoastră, la cel de-al XlV-lea
Congres, in suprema funcție de
secretar general al partidului, op
țiune istorică ce reprezintă o ga
ranție sigură pentru prezentul și
viitorul socialist și comunist al pa
triei, pentru înfăptuirea cu succes
a Programului de făurire a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate
și de Înaintare spre comunism.
Ne angajăm solemn ca. urmtnd
exemplul dumneavoastră luminos
de viață șl muncă revoluționa
ră, să ne aducem Întreaga contri
buție la transpunerea In prac
tică a indicațiilor, orientărilor și
sarcinilor pe care nl le datl.
Bîntem ferm hotăriți să tntimpinăm
cu noi realizări cea de-a 15-a ani
versare a zilei de 23 August șl cel
de-al XlV-lea Congres al parti
dului.
Mindri de a fl partlclpanțl Ia mă
rețele transformări revoluționare,
generate de Istoricele hotărirt sie
Congresului sl IX-lea de «cum 24
de ani, de cind dumneavoastră ați
fost învestit, prin voința neamului
și chemarea istoriei, «ă conduceți cu
înțelepciune destinele patriei și
partidului, perioadă Înscrisă cu
litere de aur in Istoria po
porului drept „Epoca de aur

Nicolae Ceaușescu", vă rugăm să ne
permiteți — se reliefează In tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN
MARAMUREȘ AL P.C.R. — să dăm
glas, cu nemărginită bucurie și sa
tisfacție, adeziunii noastre unanime
față de Hotărirea Plenarei C.C. al
P.C.R. din 27—28 iunie a.c. cu privire
la realegerea dumneavoastră, la cel
de-al XlV-lea Congres, In funcția su
premă da secretar general al parti
dului, garanție sigură a ridicării pa
triei pe noi culmi de progres șl ci
vilizația, a continuității procesului
revoluționar și triumfului revoluției
socialiste și comuniste in România.
Folosim «cest emoționant prilej
aniversar pentru a adresa, cu
profund respect, tovarășei Elena
Ceaușescu, militant da frunte al
partidului șl statului, savant da lar
gă recunoaștere Internațională, sen
timentele noastre de aleasă stimă șl
recunoștință pentru contribuția re
marcabilă Ia elaborarea și Înfăptuirea
Îiolltlcii interne și externe a patriei,
a Înflorirea științei, tnvățămlntului
șl culturii.

în telegrama CONSILIULUI DE
CONDUCERE AL MINISTERULUI
JUSTIȚIEI se spune i Glorioasa anlversare a 34 de ani de la istori
cul Congres el IX-lea al Partidu
lui Comunist Român — eveniment
deschizător de eră nouă in viața
partidului șl a patriei — oferă co
muniștilor, tuturor oamenilor mun
cii din Ministerul Justiției, aseme
nea Întregului popor, prilejul de a
exprima cele mai vil sentimente de
nețărmurită dragoste, profund res
pect și recunoștință față de dum
neavoastră, mult stimate el iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu, patriot
Înflăcărat, eminent revoluționar, ge
nial fondator al României socialis
te, marele Erou al națiunii, proemi
nentă personalitate a lumii contem
porane, a mișcării comuniste șl mun
citorești internaționale.
La glorioasa aniversare a celei
mai rodnice etape din istoria pa
triei. exprimăm, de asemenea, ale
se sentimente de Înaltă prețuire șl
deosebit respect tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu,
eminent om politic și savant de
largă recunoaștere internațională,
pentru aportul remarcabil la elabo
rarea și realizarea politicii interne
șl externe a partidului și statului.
Înflorirea științei, tnvățămlntului și
culturii în țara noastră.
în consens cu voința Întregului
partid, a Întregii națiuni, lucrătorii
organelor justiției reafirmă cu deo
sebită satisfacție și mindrie patrio
tică adeziunea entuziastă, sprijinul
total față de hotărirea unanimă a
partidului și țării privind propu
nerea de realegere a dumneavoas
tră. mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, tn funcția su
premă de secretar general al Parti
dului Comunist Român, în care ve
dem suprema garanție a continuării
operei de edificare a societății so
cialista multilateral dezvoltate, cu
poporul șl pentru popor.
în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN VÎLCEA AL P.C.R. sa
arată : Congresul al IX-lea al parti
dului a marcat o mare deschidere
în toate domeniile vieții noastre ma
teriale și spirituale, stlmulînd gîndirea șl acțiunea creatoare, inlăturind dogmatismul și tendințele de
Închistare, creind condiții afirmării
viziunii dialectica, novatoare, spiri
tului revoluționar tnnoitor tn toata
domeniile de activitate. Sintem
profund conștienți că tot ceea ca
s-a ctitorit tn acest răstimp pe plan
economic șl social, tn toate dome
niile vieții materiale șl spirituale se
datorează geniului dumneavoastră de
strateg încercat al construcției socia
lismului. magistralei dumneavoastră
opere teoretice și practice, puse în
slujba celor mai scumpe idealuri ale ,
Înfloririi scumpei noastre patrii. Re
publica Socialistă România.
Acestea sint argumentele supreme
pentru care comuniștii, toți cei ce
trăim și muncim în județul Vllcea
ne exprimăm Întreaga adeziune la
realegerea dumneavoastră de către
Congresul al XlV-lea în suprema
funcție de secretar general al parti
dului. chezășia sigură a înfăptuirii
pe mai departe a epopeii socialis
mului românesc, argumentul istoric
cel mai de neclintit în favoarea
înaintării neîntrerupte a patriei spre
înaltele piscuri ale comunismului.
Permitețl-ne ca tn aceste zile de
glorioasă aniversare să vă adresăm
dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, precum și mult
stimate! tovarășe Elena Ceaușescu,
cele mai sincere și respectuoase
urări de multă sănătate și fericire,
de putere de muncă și împlinire a
generoaselor dumneavoastră idealuri,
ce se confundă cu idealurile poporu
lui de progres și prosperitate, de li
bertate și pace, de înaintare neabă
tută spre largile orizonturi ale ce
lei mai înaintate societăți, visul de
aur al întregii omeniri — societa
tea comunistă.
Comuniștii, Întregul colectiv al
oamenilor muncii — se spune în te
legrama colectivului ÎNTREPRIN
DERII „TRACTORUL" BRAȘOV —
cu inimile pline de bucurie și sen
timente de inaltă mindrie patriotică,
ne exprimăm deplina satisfacția
pentru marile victorii dobîndite de
națiunea noastră în cei 24 de ani
care au trecut da la istoricul Con
gres al IX-lea al Partidului Comu
nist Român, de cînd vă aflațl, mult
stimate
și
iubite
tovarășe
Nicolae Ceaușescu, in fruntea parti
dului și statului nostru, cea mal
rodnică epocă 'din Istoria multimile
nară ■ patriei noastre.
Vă încredințăm, mult Iubite șl sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
că întregul nostru colectiv in frun
te cu comuniștii, nu va precupeți
nici un efort pentru a întîmpina
marea sărbătoare de la 23 August
și înaltul forum al comuniștilor ro
mâni — cel de-al XlV-lea Congres
ul partidului — cu rezultațe deose
bite tn realizarea sarcinilor economico-sociale ce ne revin, a angaja
mentelor pe care nl le-am asumat,
sporlndu-ne contribuția la înflorirea
necontenită a României socialiste.
j
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CAMPANIA AGRICOLĂ DE VARĂ

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

In Editura ‘Politică a apărut:

NICOLAE

CEAUSESCU

Cuvintu re la Plenara

- RIGUROS ORGANIZA TĂI

Consiliului

Național al Oamenilor Muncii

Președintele Republicii Socialist» România
Am fost profund mișcat de felicitările ți urările pe care ați binevoit a£
mi le adresați cu ocazia zilei mele do naștere.
Cu acest prilej fericit, Imi este deosebit de plăcut să vă exprim sincera
mulțumiri și să urez Excelenței Voastre sfinâtete și fericire perșonală iar
poporului român progres ți prosperitate.
’
Vă rog să primiți expresia Înaltei mele considerațlunL
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La recoltarea și depozitarea
furajelor, un bilanț care trebuie să îndemne
la acțiuni mai energice
COVASNA:

în județul Covasna. din 24 600 hec
tare de finețe naturale s-a recoltat
producția de masă-verde de pe
aproape 22 GOO de hectare, depozitindu-se 36 009 de tone de fin și peste
32 000 tone suculente, cantitate încă
mult prea mică fată de resursele
existente in această vară in unită
țile agricole. Este adevărat că și
ploile de la. inceputul lunii iunie au
îngreunat efectuarea lucrărilor de
recoltare. însă tot atît de adevărat
este și faptul că, acolo unde au exis
tat preocupări serioase, situația re
coltării și depozitării furajelor este
corespunzătoare. însoțiți de to
varășa ludita Mesaroșiu, pre
ședintele
Consiliului Agroindus
trial Bodoc, ne-am putut con
vinge de adevărul potrivit căruia
tactorul esențial în soluționarea
uneia dintre cele mal importante
probleme ale zootehniei, și anume
isigurarea furajelor, este munca
tăcută cu răspundere. „Acest an a
fost deosebit de prielnic pentru dez
voltarea plantelor de pe pajiștile naurale — precizează ludita Mesaroșiu.
Dar dacă la recoltarea gramineelor
ierene ritmul a fost mulțumitor, la
tinetele naturale — una din cele mai
valoroase surse de asigurare a fu
rajelor — ritmul recoltării șl depo
rtării este sub posibilitățile de care
iispunem. Afirm acest lucru Întrunit
n concepția unor conducători de
mltăți agricole nu există Încă In suicientă măsură consolidată ideea
jotrivlt căreia cu cit Începi mal de
vreme recoltarea furajelor, cu atit
ii mai multe posibilități de a depo:ita cantități suplimentare de fin de
rană calitate, în ultimele săptâmîni
impui a fost prielnic pentru prepa■area finului, iar adevărații gospoiarl au înțeles să treacă la cosit sau
iu folosit metoda de conservare sub
ormă de semlsiloz, fapt ce le per
nițe ca peste dteva săptămîni de pe
iceleași suprafețe să mal recolteze
ncă o coasă. In timp ce acel care
ntîrzie recoltarea se mulțumesc doar
:u o singură coasă pe an. O altă
iroblemă este acordarea celei mai
nari atenții calității furajelor depo
rtate. Din anii trecut! ne-am putut
la seama că in unele unități agricoe, deși cantitativ au avut asigurate
urajele necesare, producțiile animaiere nu s-au ridicat la nivelurile
ilanificate și aceasta tocmai din cau:a calității necorespunzătoare a aestora, a conținutului scăzut de
iroteine șl vitamine".
Comuna Ghidfalău se numără
jrintre unitățile cu un puternic secor zootehnic — peste 2 000 de bovine
ii 3 000 de ovine, la care se adaugă
afectivele asociației economice lnercooperatiste. „Din experiența anior trecuți ne-am putut da seama că
> structură corespunzătoare a fuajeior contribuie in mare măsuă la realizarea producțiilor de lapte,
iarna și lină planificate — ne
pune primarul comunei amintite,
diklâs Molnăr. Astfel, ne-am propus
a în acest an. in balanța furajeră,
iproximativ 55 la sută să constituie
înul de cea mal bună calitate ei 35

la sută suculentele. în acest sens am
și acționat. Întreaga cantitate de le
guminoase perene a fost recoltată șl
depozitată, sortiment la care dorim
să obținem cel puțin două coase
în plus față de anii trecuți. De ase
menea. de pe 300 de hectare de pa
jiști. datorită dezvoltării unei vege
tații bogate, masa-verde este reți
nută pentru recoltare in vederea ob
ținerii unui plus de circa 2 000 tone
finuri de cea mai bună calitate. Men
ționez că în acest an vom depozita
orice resurse furajere, singura cale
ce asigură creșterea producțiilor animaliere. în această perioadă obți
nem aproape 12 litri de lapte pe
vacă, producție care se poate mări
dacă vom ști să folosim mai chibzuit
resursele de furaje de pe pajiști".
Aceleași aspecte pozitive pot fi
consemnate și la Cooperativa Agri
colă Arcuș, unde inginerul-șef al
unității, Tanko Elek, ne-a informat
că pină In momentul de față au fost
depozitate 3 300 tone de suculente.

Președintele Cooperativei Agricole
Valea Crișultii, tovarășul Gheorghe
Diaconu, arăta că de pe, suprafața
de -274 de hectare finețe naturale
e-au strins 415 tone furaje.
Mai puține lucruri bune putem
spune insă despre vecinii unităților
amintite, respectiv despre cooperati
vele agricole din Bodoc și Micfalău
— și nu numai <de «ici —unde recol
tarea fînețelor este întîrziată. Ade
vărul este că ritmul lent în care se
desfășoară lucrările Ia Cooperativa
Agricolă Bodoc face ca vegetația să
Îmbătrânească ș< să piardă din cali
tățile ei nutritive, iar in locul pro
ducției recoltate nu poate crește
otava. Aceeași situație o intîlnim și
la Micfalău, unde cositul tinetelor
s-a efectuat pe mai puțin de jumă
tate din suprafața tie fineață exis
tentă și unde au fost depozitate can
tități mici de fin Situația conservă
rii suculentelor este și mal necores
punzătoare In unitățile amintite, de
oarece nici la Bodoc șl nici la Micfalău nu B-a depozitat nici o canti
tate din acest sortiment. Atît condu
cere® Consiliului Agroindustrial Bo
doc. dt și cea a unităților sale com
ponente trebuie să aibă în vedere că
ne aflăm de -acum in a doua parte
a lunii iulie șl orice aminare a re
coltării și depozitării furajelor în
seamnă pierderi.

Constantin TIMARC

corespondentul „Scînteii*

Creșterea ritmului secerișului,
un rezultat firesc al bunei organizări a muncii
neamț,

în aceste zile, mecanizatorii si
cooperatorii din județul Neamț și-au
intensificat eforturile pentru grăbirea
recoltării griului. Foloslndu-ae cu
maximă eficiență fiecare zi și oră
bune de lucru, griul a fost secerat
pină aseară de pe mai/bine de 60 la
sută din suprafață. în consiliile
agroindustriale Ion Creangă.- Sagna,
Gherăiești, Dulcești, situate In zona
sudică a județului, lucrarea se află in
fază avansată. Deși fluxul lucrărilor
a fost întrerupt de ploile căzute in
aceste zile, prin măsurile luate de
factorii de răspundere de la direcția
generală pentru agricultură, de
specialiștii din fiecare consiliu unic
agroindustrial și unitate cooperatistă
s-a reușit să se recupereze In bună
parte răminerile în urmă, asigurindu-se condiții ca In cel mai scurt
timp campania griului să se încheie.
Din datele centralizate rezultă că re
colta de griu obținută este cea mal
mare din istoria acestor locuri. Așa
stau lucrurile în consiliile agroin
dustriale Moldoveni, DobrenI, Păstrăveni, Gherăiești, Ion Creangă șa.
Că se acționează cu toată răspun
derea pentru strîngerea și punerea
la adăpost a Întregii recolte ne-am
convins in raidul Întreprins In Con
siliul Agroindustrial Girov. în fer
ma Văleni a I.A.S. Girov, mecani
zatorii de pe cele 14 combine aștep
tau momentul prielnic intrării în
lan. Inginerul loan Flllpov, direc
torul unității, ne spune că activita
tea se reia imediat ce umiditatea
boabelor permite. Rind pe rind, sub
supravegherea șefului de fermă. In
ginerul Eugen Buzarin. combinele.

împărțite în module de eîte trei.
Încep recoltarea, reușind să finali
zeze într-un timp record secerișul
pe cele peste 100 hectare. Privim
spicele mari, boabele sănătoase și
împărtășim întru totul părerea direc
torului întreprinderii, care ne asi
gură că recolta se va situa In jur
de 8 000 kg la hectar.
La Cooperativa Agricolă Girov
stăm de vorbă cu Neculal Bostan,
președintele unității. Era mlhnit de
faptul că o bună parte din spicele
de griu din tarlaua Han erau cul
cate la pămînt, datorită vîntulul șl
ploilor. Împreună cu Nicolae du
rea, înginerui-șef, supraveghea func
ționarea combinelor. Ceea ce nu
putea să preia hederul, lăsat foarte
aproape de sol, o făceau cu secerile cel 50 de cooperatori mobilizați
In acest scop. Pentru ca nici un spic
să nu rămînă, nici un bob să nu se
piardă. Munca este bine organizată
șl la Cooperativa Agricolă Mărgi
neni. Toți oel din conducerea comu
nei șl a unității, repartizați pe punc
te de lucru, asigurau recoltarea
griului, eliberarea de paie a tere
nului, transportul producției. Con
comitent cu secerișul se efectuau și
alte lucrări S recoltarea inului pen
tru fibră, strîngerea și livrarea le
gumelor.
Așadar, ritm intens de lucru pen
tru ca acțiunea de recoltare a griu
lui să se încheie in cel mal scurt
timp șl întreaga producție să ajun
gă In bazele de recepție.

Ion TALPA

corespondentul „Scînteil*

■■■■■■■
.A ÎNTREPRINDEREA „23 AUGUST" DIN SATU MARE

Sporirea exportului prin permanenta

adaptare la cerințele competitivității
Intenslflclndu-șl eforturile creatoa
re pentru a întîmpina cu rezultate
emarcabile cea de-a 45-a aniversare
i revoluției de eliberare socială și
ațională, antifascistă și antiimpeialistă și Congresul al XIV-lea al
artidului, colectivul întreprinderii
23 August" din Satu Mare și-a o~
toraț exemplar, lună de lună, sarinile la producția-marfă, precum și
î export. Practic, potrivit cererilor
mor parteneri externi s-au livrat
uplimentar peste 11700 mașini de
'ătit cu gaze.
Cum s-a acționat pentru obținerea
icestor realizări 1 Iată ce ne-a reatat în acest sens directorul tehnic
il unității, inginerul Szilăgyi Tămas :
.Dată fiind importanța covîrșitoare
i exportului în producția intreprinierii, cea dinții preocupare a comietului de partid și consiliului oameîiior muncii a fost de a asigura, prin
irganizațiile de, partid, sindicale, ceelalte organizații de masă și obștești,
:unoașterea de către toți oamenii
riuncii a sarcinilor mari ce ne renn, astfel incit să se acționeze cu
esponsabilitate pentru îndeplinirea
or exemplară. Produsele noastre
int exportate in aproape 20 de țări,
ntre care U.R.S.S., R.D.G., R.F.G.,
talia. Franța. Polonia. Ungaria,
Ihina, Grecia, Malayezia, Libia, fieare partener formulînd cerințe disincte de execuție a produselor. De
ceea, s-a pus foarte pregnant proilema asigurării răspunderii depline
>entru calitate, pentru respectarea
descripțiilor tehnice pe întreg fluxul
le fabricație, de la proiectarea proluselor pină la ieșirea lor pe poarta
abricii, spre parteneri".
Ne aflăm la secția de montaj.
Viei, la producția de export lucreaă echipe specializate, alcătuite din
ei mai bine pregătiți ți experlmenați muncitori. Totuși, șl In cadrul
icestor formații „noui" apare sub
orma permanentei primeniri a culoștințelor profesionale. Ea este Im>usă nu numai de modernizările și
nnoirile constructive șl tehnologice,
1 și de dotarea producției cu aparaură modernă, de mare finețe și
irecizie. Așa cum a fost cazul, reent, cu aparatura destinată măsuării debitului și etanșeității la mâ
inile de gătit, precum și altor paranetri tehnico-funcționali ai produelor. în felul acesta se asigură deectarea celor mat mid defecțiuni șl
lereglâri, facilitînd remedierea lor
iperativă. Ridicarea nivelului de cali

ficare șl policalificare — acțiuni
realizate prin cursuri șl Instruiri la
locul de muncă — a fost șl este im
pusă și de necesitatea adaptării tot
mai rapide în cazul schimbării unui
post de lucru de pe banda de montaj
cu un alt post, care necesită un alt
gen de operații in funcție de ce
rințele care apar în procesul de pro
ducție. în contextul grijii pentru ca
litatea ireproșabilă a produselor, se
cuvine evidențiată acțiunea de autoutilare cu standuri de probă — așa
cum sînt cele care asigură coaxial itatea debitelor de gaz sau standurile
pentru încercarea balamalelor.
Din preocuparea de a se preveni
cit mai multe din situațiile care ar
putea perturba procesul de produc
ție, a intrat ta practica unității săt
mărene trimiterea din vreme a unor
reprezentanți ai compartimentului
C.T.C. „acasă" la furnizorii diferi
telor materiale sau piese : geamuri,
butoane, rozete, suporți, minere, unde
se faoe recepția înainte de livrare,
întărirea asistenței tehnice tn toate
schimburile și cu deosebire tn schim
burile II și III constituie 3 altă mă
sură bine venită, prin care se asigură
maximă cursivitate procesului de
producție, rezolvarea operativă a tu
turor problemelor ce pot apărea pe
fluxul de fabricație.
De la tovarășul Augustin Ițtoc,
directorul comercial al întreprinderii,
am aflat detalii privind modul de or
ganizare a acestei acțiuni :
— Pe lingă „clasica" funcție de
„persoană de serviciu pe Întreprin
dere". ți in afară de cadrele tehnice
din secții, zilnic. In fiecare schimb
este prezent, prin rotație, cite unul
din cei 25 membri al consiliului oa
menilor muncii. în felul acesta cresc
atît gradul de competență al asistenței
tehnice, cit și operativitatea în asu
marea responsabilității pentru luarea
deciziilor ce se impun. La fel de
oportună șl eficientă In cadrul acțiu
nii de optimizare a urmăririi zilnice
a realizării sarcinilor la export este
organizarea In fiecare dimineață a
unor scurte inttlntri operative între
factorii de resort. In care se rapor
tează despre activitatea din ultimele
24 ore. Ortce abatere și dereglare ce
pot interveni in desfășurarea progra
mului stabilit sint analizate, adop
ți ndu-se pe loc măsurile ce se Im
pun pentru remedierea eventualelor
neajunsuri în producție. De fapt, aserhenea analize directe, operative,
de cele mal multe ori la fața locului.

se repetă șl ta cursul zilei, dacă este
necesar.
înnoirea șl modernizarea produse
lor constituie unul din domeniile cele
mai fertile de acțiune creatoare, de
care depind într-o măsură decisivă
continuitatea ți dezvoltarea produc
ției de export a întreprinderii. în
această privință o Însemnătate deo
sebită are preocuparea de a
veni in cel mai înalt grad posibil
în întîmpinarea cerințelor și exigen
țelor partenerilor extern) șl, Implicit,
de a asigura scurtarea duratei pe
care o parcurge viitorul produs de
la faza de concepție țl proiectare la
lansarea în fabricația de serie. Sa re
levă In acest context conlucrarea
foarte strînsă dintre conducerea în
treprinderii șl colectivul secției a
IlI-a Satu Mar®, aparținînd Centru
lui de Cercetare Științifică ți Ingi
nerie Tehnologică pentru Articole
Casnice București. Astfel, gradul de
înnoire și modernizare el produselor
se ridică pină acum ia peste 90 la
sută din totalul producției din acest
an. majoritatea noilor produse fiind
destinate exportului.
în mod concret. în perioada care
e trecut de la începutul anului au
fost lansate în fabricație peste 50
modele noi. de diferite tipodimensiuni. în care au fost introduse ele
mente care asigură un grad superior
de funcționalitate, sporirea randa
mentelor termice și a puterii calorice
de coacere, cu un consum mai redus
de combustibil, o linie estetică mo
dernă, plăcută. Slnt de domeniul
prezentului sau al viitorului toarte
apropiat o serie de produse noi. cu
număr sporit de elemente tipizate,
cum ar fi cele cu cuptorul mărit,
plită incastrabiiă in mobilier, cu noi
tipuri de arzătoare, cu regulator de
aer. precum ți diferite alte îmbună
tățiri constructive.
Acționînd pentru menținerea sl
Întărirea prestigiului ciștlgat pe
plan internațional prin produsele pe
care le fabrică, manifestind preocu
pări asidue pentru lansarea de noi
produse cu caracteristici superioare
aflate în prezent tn diferite stadii de
concepție sau asimilare, permanent
adaptate la cerințele competitivității,
colectivul întreprinderii „23 August"
din Satu Mare are toate condițiile
pentru a-șl amplifica bunele rezul
tate obținute pină acum in dome
niul producției pentru export

Octav GRUMEZA

corespondentul „Scinteli"

ÎN TELEGRAME ADRESATE

HASSAN AL ll-LEA
Regele Marocului
----------- ---- -■ -- -...... - -- ........

Domnului NICOEAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
Județele Oit, Bihor și Buzău raportează realizarea

Poporul din Seychelles ml se alătură In a vă exprima sincere mulțumiri
pentrtl amabilul tnesaj șl pentru urările da bine pe care ni le-ați adresat
cu ocazia celei de-a XIII-a aniversări a independenței noastre.
La rindul nostru vă adresăm, cu căldură, aceleași urări.
Cu cea mal Înaltă considerația,

planului la producția-marfă industrială pe trei ani
și șapte luni din, actualul cincinal
într-o telegramă adresată tovarășului
NrCOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român,
președintele tf.epublicii Socialiste
România, Comîftetui .Județean Olt al
P.C.R. raportează că oamenii muncii
din acest județ ara îndeplinit eu
8 zile mal devreme planul Ia pro*
docția-marfă pe șei itrei «ni și țapi*
luni din aetuaJul cincinal. Aceasta
creează posibilitatea ca pină la sflrșătul lunii iulie să se realizeze supli
mentar o producție-imarfă de ciraci»
800 milioane lei.
Așa cum ne-ați Indiicat, cum ne-ați
orientat și în cadrul vizitelor de lu
cru efectuate împreună cu fault
stimata tovarășă Eletna Ceaușescu ti»
unități Industriale dtn județul nostru
— se arată in telegramă — ne-am
preocupat în mod deosebit de reali
zarea producției fizice, îndeosebi a
produselor
destinate
exportului.
Planul la total export • fost depășit
în această perioadă cu circa 100 mi
lioane lei. Iar pe devize convertibile,
încă de acum «m îndeplinit preve
derile pe 3 ani șl 11 luni. In prezent
lucrînd pentru producția de export
care se prevedea prin plan a fi li
vrată partenerilor externi tn luna
Congresului al XIV-lea al pwrtlduiui.
Punînd accent pe realizarea obiec
tivelor de organizare șl modernizare
a producției, pe ridicarea calității
produselor, reduoerea consumurilor
de materii prime, materiale, energie.
Încadrarea ta costurile de producție
șl sporirea eficienței muncii, ev fost
obținute peste prevederile planului
Importante cantități de aluminiu,
laminate si țevi din aluminiu, elec
trozi șl nipluri. din grafit, confecții
textile.
în încheiere, se exprimă angaja
mentul ferm aii comuniștilor, td tutu
ror oamenilor muncii din județ de a
acționa cu hotiirire pentru a întîmpi
na cea de-a 45-a aniversare a revo
luției de eliberare socială și naționa
lă. antifascistă și antilmperialistă de
la 23 August și Congresul al XIV-lea
al partidului cai importante împli
niri și succese de seamă.

Totodată, pe aceeași perioadă s-a
depășit cu 3,8 la sută planul la In
vestiții total șl cu peste 4 la sută la
const ructii-montaj. capacitățile puse
tin funcțiune in sectorul energetic
asigurind, comparativ cu începutul
cincinalului, creșterea de 3 ori a pu
terii instalate în termocentrale și
hidrocentrala Au fost date în ex
ploatare, de asemenea, capacități im
portante în domeniul chimiei, me
talurgiei și mecanicii fine.
Raportăm că am depășit planul la
construcția de locuințe, precum Și la
exportul pe relația cu țările socialis
te și am onorat integral contractele
pe devize convertibile.
Na angajăm «ă nu precupețim nici
■un efort pentru a întîmpina marile
evenimente politice ale acestui ah cu
cele mai bune rezultate în toata do
meniile de activitate, sporindu-na
contribuția la progresul neîntrerupt
al scumpei noastre patrii — Repu
blica Socialistă România.
într-e telegramă adresată tova
rășului NICOLAE
CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România. Comitetul Jude
țean Buzău al P.C.R. raportează în
deplinirea prevederilor de plan la
producția-marfă Industrială pe 3 ani
șl 7 luni din actualul cincinal ia
data de 21 Iulie. Acest succes de
prestigiu a fost obținut îndeosebi ca
urmare a creșterii productivității
muncii șl aplicării consecvente a
măsurilor de organizare științifică
și ’/nodemlzare a producției. Pină la
sfîfșitul acestei luni se va obține o
p/oducție-marfă suplimentară In
valoare de peste 600 milioane lei,
«se se va materializa In livrarea su
plimentară către economia națională
a unor importante cantități de geam
tras si laminat, otel-beton, electrozi
de sudură, prefabricate din beton
armat, cherestea, tricotaje, confecții
textile, produse ale Industriei elec
tronice.
Toate aceste realizări au fost po
sibile ca urmare a îndeplinirii rit
mice a planului, a bunei aprovizio
nări tehnico-materiale, a introdu
cerii progresului tehnic, a condu
cerii Întregii activități de către or
ganele și organizațiile de partid.
în Încheiere, se arată : însuflețiți
de hotărârile Plenarei Comitetului
Central al Partidului Comunist Ro
mân. de Hotărirea-chemare a Ple
narei Consiliului Național al Oame
nilor Muncii, de sarcinile și Îndem
nurile adresate de dumneavoastră,
mult stimate și Iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu. ne angajăm să
acționăm cu ’ devotament și respon
sabilitate comunistă pentru înfăp
tuirea exemplară a sarcinilor de
plan pe acest an șl pe Întregul cin
cinal.

în telegrama adresată tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România da Comitetul Județean
Bihor al P.C.R. se arată : La Îm
plinirea celor 24 de ani de la istori
cul Congres al IX-lea șl de la alege
rea dumneavoastră în .suprema func
ție de secretar general al partidu
lui, omagiul nostru fierbinte înmă
nunchează realizarea ta avans cu 14
sile a planului la producția-marfă
Industrială pe 3 ani și 7 luni, cu o
depășire de peste 1,4 miliarda Iei,
concretizată in Hvrarea peste pre
vederi a importante cantități de
lignit și alte produse pentru sectoa
rele prioritare și ramurile Înalt pro
ducătoare.

Importante succese ale oamenilor
muncii din Capitală
106 unități economice au îndeplinit planul
la producția-marfă pe 7 luni din acest an
Acționînd eu abnegație st dăruire
pentru transpunerea In practică a
orientărilor șl sarcinilor formulate
de secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. oame
nii muncii din Capitală au realizat
In perioada cere a trecut din acest
cincinal, pește prevederile planului,
o producție-marfă In valoare de
peste 13 miliarde lei, l-n condițiile
creșterii accentuate a productivită
ții muncii, ale Înnoirii șl moderni
zării produselor In proporție de 73.8
la sută.
Ferm hotărlta să continue seria
acestor bune rezultate, acționînd ta
direcția aplicării măsurilor cuprin
se tn programele de modernizare.
Introducerii rapide a unor tehnolo
gii avansate, de Înaltă productivita
te, un număr de 106 unități econo
mice raportează îndeplinirea In
avans cu zece zile a planului la
producția-marfă pe 7 luni din acest
an. creindu-se premise pentru ob
ținerea. in perioada care a rămas

pină la finele lunii, a unei produc
ții suplimentare tn valoare de peste
370 milioane lei. Ca urmare s mă
surilor organizatorice șt tehnice
luate de consiliile oamenilor mun
cii din aceste unități — care au vi
zat scurtarea ciclurilor de fabrica
ția, înnoirea produselor, creșterea
parametrilor lor tehnico-funcționali
— au fost livrate peste plan eco
nomiei naționale si la export utilaje
chimice, energetice, tehnologice, mo
toare, locomotive, pompe, echipa
mente de calcul, mobilă, prefabrica
te din beton ș.a.
In prezent, oameni! muncii din
Capitală își concentrează eforturile
In vederea Înfăptuirii programelor
stabilite, astfel incit. In cinstea
celei de-a 45-a aniversări a revo
luției de eliberare socială și naționa
lă. antifascistă șl antilmperialistă si
a celui de-al XIV-lea Congres al
partidului, să realizeze peste plan
însemnate cantități de produse des
tinate economiei naționale și ex
portului. (Gheorghe loniță).

FRANCE ALBERT RENE
Președintele Republicii Seychelles

Cronica zilei
La București au avut loa consul
tări Intra conducerile Ministerului
Afacerilor Externe al Republicii So
cialiste România și Ministerului Afaeerilor Externe al Republicii De
mocrate Germane.
Din partea română a participat
Constantin Oancea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, iar din
partea R.D. Germane, Harry Ott,
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne.
în spiritul înțelegerilor șl orien
tărilor convenite la nivel înalt cu
privire la amplificarea continuă a
relațiilor de prietenie ți colaborare
dintre România și R.D. Germană au
fost examinate stadiul realizării ac
țiunilor și prevederilor documente
lor bilaterale, extinderea raporturi
lor economice, a cooperării și spe
cializării in producție, a colaborării
in domeniile științei, culturii, Invățămtntului, turismului, pe linia or
ganizațiilor de masă si obștești. S-a
procedat, de asemenea, la un schimb
de păreri tn legătură cu unele pro
bleme internaționale actuale.
Oaspetele a fost primit de loan
Totu. ministrul afacerilor externe.
La încheierea vizitei, adjunctul
ministrului afacerilor externe al
R.D. Germane a fost primit de Ion
Stoian. membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al
C.C. al P.C.R.
tn timpul șederii tn țara noas
tră, Harry Ott a vizitat obiective

economice si eocial-culturăle din
București. Pitești și Brașov.
♦
La Ambasada Republicii Populara
Democrate Coreene din București a
avut loc. vineri, o conferință de pre
să In cadrul căreia ambasadorul acestel țări, Mun Biong Rok, a fă
cut o Informare In legătură cu reu
niunea comună a Biroului Politic al
C.C. al Partidului Muncii din Co
reea șl a Comitetului Popular Cen
tral al R.P.D. Coreene privitoare la
cea de-a #-a reuniune la cel mat
Înalt nivel a țărilor nealiniata.
♦
Cn prilejul Zilei naționale •
publlcil Arabe Egipt, vineri a avut
loc In Capitală o manifestare cultu
rală organizată de Institutul Român
pentru Relațiile Culturale cu Străină
tatea șl Asociația de Prietenie
Româno-Eglpteană. In cadrul căreia
au fost prezentate Impresii de călă
torie din această țară șl s-a vizionat
un film documentar egiptean.
Au luat parte membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. și Asociației de Prie
tenie Româno-Egipteană, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne și ai Ligii Române âe Prietenie
cu Popoarele din Asia și Africa, un
numeros public.
A fost prezent Saad Aboulkhelr,
ambasadorul Republicii Arabe Egipt
la București.
(Agerprvs)

Forumul național al pionierilor
Vineri e-au deschis, in municipiul
Pitești, lucrările celui de-al XVI-lea
Forum național al pionierilor, sub
deviza
Epoca de aur, sub tri
color șl roșu steag, «pre comunism,
tot înainte !“.
Desfășurat în perioada în care în
tregul nostru popor, în deplină uni
tate de gînd și faptă, aniversează
cu vibrantă mindrie patriotică îm
plinirea a 24 de ani de la Congresul
al IX-lea al Partidului Comunist Ro
mân, Forumul național al pionieri
lor reprezintă pentru cea mai tînără generație a patriei un nou și
minunat prilej de a da expresie sen
timentelor ds fierbinte și nețărmu
rită dragoste, de profund respect și
vie recunoștință față de tovarășul
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al partidului, președintele Re
publicii, strălucit militant revolu
ționar și înflăcărat patriot care a
dat României glorie si măreție, îm
plinind năzuințele cele mai înălță
toare ale poporului român.
Partlcipanții la Forumul național
dau glas, in numele tuturor copii
lor tării, adeziunii fierbinți șl de
pline la Istorica hotărîre a Plena
rei C.C, al P.C.R. din 27—28 iunie

a.e. privind propunerea realegerii da
către Congresul al XIV-lea, tn func
ția suprem» de secretar general al
Partidului Comunist Român, a
tovarășului Nlcolaa Ceaușescu,
Totodată, purtătorii cravatei roșii
eu tricolor iși îndreaptă gtndurlle
și sentimentele de aleasă dragoste,
profundă recunoștință, stimă, respect
șl prețuire către tovarășa Elena
Ceaușescu, eminent om politic și
savant de largă recunoaștere in
ternațională, pentru prestigioasa ac
tivitate pa care o desfășoară in ve
derea elaborării șl înfăptuirii poli
ticii partidului și statului nostru,
dezvoltării șl Înfloririi știința!, învățămlntulul șl culturii românești,
formării și afirmării multilaterale a
personalității umane.
în cadrul Forumului național al
pionierilor vor fi stabilite măsuri da
perfecționare și ridicare la un ni
vel calitativ superior a întregii ac
tivități desfășurate de consiliile și
comandamentele pionierești, pentru
a intimpina cu noi realizări marea
sărbătoare de la 23 August și Con
gresul al XIV-lea al partidului, pen
tru a transpune neabătut în practi
că hotărârile ce vor fi adoptate de
Marele Forum al comuniștilor.

„Galele Amfiteatru"
în cadrul manifestărilor organi
zate in cinstea aniversării mărețu
lui act de la 23 August 1944 șl a
celui de-al XIV-lea Congres al
Partidului Comunist Român, vineri
a început, în tabăra studențească
din stațiunea tineretului Costinești,
ediția a Xl-a a „Galelor Amfitea
tru", manifestare politico-ideologică
și culturai-educativă organizată de
Consiliul Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România.
Manifestarea reprezintă un nou
prilej de reafirmare a profundelor
sentimente de stimă, prețuire și re
cunoștință pentru grija și preocu
parea permanentă pe care secreta
rul general «1 partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, le acordă for
mării și afirmării tinerei generații
universitare a patriei, pentru con
dițiile minunate de muncă și viață

de oare beneficiază, a angajamen
tului ferm al studenților din patria
noastră de a face totul pentru a în
făptui exemplar sarcinile ce le re
vin in amplul proces de dezvoltare
economico-socială a țării.
în program sînt prevăzute expu
neri privind activitatea secretarului
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pusă în slujba
edificării societății socialiste multi
lateral dezvoltate, a păcii șl pro
gresului. politica Internă și externă
a partidului șl statului nostru, dez
bateri pe teme ale științei, drama
turgiei, literaturii, artei plastice, fil
mului și sportului, spectacole reali
tate cu participarea celor mal bune
formații artistice studențești, lau
reate ale ultimei ediții a Festivalu
lui Artei și Creației Studențești.

■»
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Telex
La 6fîrșlt de săptămtnă
Săptămtaa politică
închiderea programului
Telejurnal
Sub tricolor, «ub roșu steag. Ver
suri patriotice, revoluționare
Teleenciclopedia
Valsul și tangaul ta... concert.
Spectacol cu public
Film artistic. „Don Gabriel". Pro
ducție a studiourilor poloneze. Cu t
Bronislaw Pewlik, Barbara Krafft,
Ryszarda Hanln, Igor Smlalowslcl,
Gustav Lutkiewicz. Regia : Ewa șl
Czeslaw Petelskl
Telejurnal

vremea
Prognoza meteorologic» pentru Inter
valul H Iulie, (ora «1 — K talie, (ora
M). In țar» < Vremea va continua să
se încălzească treptat, tar ceru! va ti
variabil, mal mult noros la începutul
intervalului ta estul fi nord-estul țării,
unde, pe alocuri, se vor mai semnala
plot sub formă de aversă. în rest,
averse izolate după-amlaza. Vtntul va
sufla slab pină la moderat, cu unele
Intensificări la munte din sector nordvestlc. Temperaturile minime vor fi
euprtnse Intre 10 șl IB grade, mai scă
rițe In Seprestunl, mal ales ta pri
mele nopți. Iar maximele, ta general.
Intre 22 fl 32 de grade, tn București î
Vremea va continua >ă se încălzească
treptat, tar cerul va tl variabil. Vtatul va sufla slab ptnă ta moderat.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
Intre 13 șl io grade, cele maxime Intre
37 și 31 de grade.

Dezvoltarea armonioasă a tuturor
zonelor tării
(Urmare din pag. I)
aptrituale pe județe și localități,
care a permis lichidarea, în linii
cnarl, a uneia dintre cele mai grele
moșteniri lăsate de regimul burghezo-moșieresc : disproporția flagrantă
tn dezvoltarea diferitelor zone ale
țării. Tabloul repartiției teritoriale
a forțelor de producție după volu
mul total de activitate economică
pe locuitor se prezintă astfel : dacă
In 1968. anul reorganizării admlnistratlv-teritoriaie, 29 de județe rea
lizau un volum de activitate de pină
la 20 miliarde lei și numai 12 județe
aveau un volum de peste 20 mi
liarde lei, !n prezent situația s-a
schimbat radical ; in primul rind,
nici un județ nu mai are un volum
de activitate economică de sub 20
miliarde lei; 24 județe au o activitate
Intre 20—60 miliarde lei, 7 județe in
tre 60—80 miliarde lei, 4 județe în
tre 80—100 miliarde lei, iar 6 județe
de peste 100 miliarde lei. tn ceea
ce privește producția industrială pe
locuitor, tn anul 1988, 34 de județe
eu realizat nivelul minim de 60 000
lei atabilit de Congresul al XlII-lea
al P.C.R., tar tn 1990, așa cum
ee subliniază In proiectul Programului-Directivă al Congresului
al XIV-lea al Partidului Comu
nist Român cu privire la dez-

voltarea economico-socială a Româ
niei tn cincinalul 1991—1995 șl orien
tările de perspectivă pină in anii
2000—2010, nici un județ nu se va
afla sub 80 000 lei, urmînd ca tn
anul 1995. în fiecare județ să se
realizeze un volum de activitate economică pe locuitor de cei puțin
100 900 lei. S-a dezvoltat și se va
dezvolta tn continuare. îndeosebi in
mediul rural și in orașele cu un po
tențial redus, industria, asigurîndu-se, și pe această cale, valorifi
carea superioară a resurselor lo
cale. Concomitent cu preocuparea
pentru dezvoltarea activității Indus
triale, tn toate județele țării se va
acționa pentru realizarea unei agri
culturi intensive, de mare randa
ment 1 vor fl create condiții pentru
obținerea unor producții agricole ds
35—40 mii lei la hectarul agricol,
ceea ce va reprezenta un pas Im
portant pe calea Îmbunătățirii con
dițiilor de viață ale țărănimii. Tot
odată, in comune se va dezvolta,
diversifica și moderniza întreg sis
temul ie tnvâțămint. se va lărgi atît
cantitativ, cit șl calitativ asistenta
medicală, se va dezvolta puternic
baza materială pentru activitatea
cultural-educativă șl de creație. Se
poate spune că România va dispune
peste ci ți va ani de o infrastructură
modernă în toate județele țării,

ceea ce va face să dispară deosebirile
esențiale dintre județe și localități,
asigurindu-se în comune condiții
de muncă și de viață tot mai apropia
te de cele din orașe. Ca urmare a dez
voltării cu prioritate a județelor, a
iocaUttților mai puțin industrializa
te, s-au redus șl se vor reduce con
tinuu decalajele economice și so
ciale dintre județe, a avut loc și va
continua să se realizeze o relativă
omogenizare a dezvoltării lor eco
nomice, s-a ridicat și se va ridica
pe mai departe gradul de civilizație
«J tuturor localităților, creindu-se
astfel premise trainice pentru asi
gurarea deplinei egalități în mun
că rf viață, tn exercitarea reală a
drepturilor șt îndatoririlor prevăzu
te in Constituție și afirmarea perso
nalității tuturor cetățenilor tării.
La orizontul mileniului trei, așa
cum rezultă din proiectul Program ului-Directivă, România va fi o țară
dezvoltată din ounct de vedere eco
nomic, cu 3 amplasare teritorială op
timă s forțelor de producție. Astfel,
se va reuși să se înlăture definitiv
decalajul economic șl social pricinuit
de vitregele Împrejurări ale trecutu
lui, iar România se va înscrie ferm
In rindul țărilor avansate din lume.

Prof. untv. dr.
Mihai PĂRĂLUȚĂ
Lector univ. Cristea NIȚA
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ÎN TELEGRAME^ ADRESATE TOVARĂȘULUII NICOLAȘ CEAUȘESCU

Oameni ai muncii de pe ogoare raportează încheierea recoltării
griului, mazării și rapiței și realizarea unor producții mari Ia hectar
LA GRÎU

Judelui Bihor-8165 kg la hectar
In telegrama adresată tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste
România, Comitetul Județean Bihor al P.C.R. raportea
ză încheierea recoltării griului de pe întreaga supra
față, obținînd o producție medie de 8 165 kg la hectar.
Un număr de 40 unități agricole de stat și cooperatiste
și 6 consilii unice agroindustriale au obținut producții
medii de peste 9 000 kg grîu la hectar.
In atmosfera vibrantă In care
tntreaga națiune omagiază împli
nirea a 24 de ani de la Istoricul
Congres al IX-lea și își exprimă
adeziunea față de hotărirea pri
vind propunerea de realegere, la
cel de-al XlV-lea forum al co
muniștilor români, In funcția su
premă de secretar general al
partidului, a dumneavoastră, mult
iubite și stimate, tovarășe
Nicolae Ceaușescu, oamenii mun
cii din agricultura județului Bihor
RAPORTEAZĂ CU DEPLINA SA
TISFACȚIE CA AU ÎNCHEIAT
RECOLTATUL GRÎULUI DE PE
ÎNTREAGA SUPRAFAȚA CULTI
VATA, OBȚINÎND O PRODUCȚIE
MEDIE DE 8 165 KG LA HECTAR,
UN NUMĂR DE 9 UNITĂȚI AGRI
COLE DE STAT ȘI 31 COOPERA
TIVE AGRICOLE DE PRODUCȚIE
AU REALIZAT PRODUCȚII MEDII
DE PESTE 9 000 KG LA HECTAR.
DE ASEMENEA, 6 CONSILII UNÎCE AGROINDUSTRIALE DE STAT
ȘI COOPERATISTE AU OBȚI

NUT PRODUCȚII MEDII DE PES
TE 9 000 KG LA HECTAR PE ÎN
TREAGA SUPRAFAȚA CULTI
VATA.
în prezent se acționează la eli
berarea terenului, insămintarea
culturilor duble, întreținerea plan
telor prăsitoare, la recoltarea șl
valorificarea superioară a legume
lor și fructelor, a celorlalte culturi
de sezon, concomitent cu intensi
ficarea preocupării pentru realiza
rea efectivelor de animale și a
producțiilor prevăzute în zooteh
nie.
în numele comuniștilor, el tutu
ror oamenilor muncii din județul
Bihor, se spune in telegramă, vă
asigurăm de hotărirea de a obține,
In intimpinarea marilor eveni
mente politice ale acestui an. re
zultate cit mai bune în toate do
meniile, sporindu-ne astfel contri
buția la ridicarea scumpei noastre
patrii — Republica Socialistă Ro
mânia — pe noi trepte de progres
și civilizație.

Județul Bacău - 80/2 kg la hectar
în telegrama adresată tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste
România, Comitetul Județean Bacău al P.C.R. rapor
tează terminarea recoltării griului de pe întreaga su
prafață și obținerea unei producții medii de 8 072 kg
la hectar.
Puternic mobilizați de tnsuflețltoarele dumneavoastră îndemnuri
pentru sporirea necontenită a rod
niciei pămintului, pentru înfăp
tuirea obiectivelor noii revoluții
agrare, toți oamenii muncii din agricultura județului Bacău RA
PORTEAZĂ ÎNCHEIEREA RE
COLTĂRII GRÎULUI DE PE ÎN
TREAGA SUPRAFAȚĂ ȘI OBȚI
NEREA UNEI PRODUCȚII MEDII
DE 8 072 KG LA HECTAR.
Cooperatorii, mecanizatorii, spe
cialiștii, toți lucrătorii ogoarelor
județului Bacău, sub conducerea
nemijlocită a organelor și organi
zațiilor de partid, se arată în tele

gramă, acționează pentru elibera
rea terenurilor șl semănatul cul
turilor duble și succesive, întreți
nerea culturilor prăsitoare șl iri
garea unor suprafețe cit mal mari
de teren, recoltarea și valorifica
rea superioară a legumelor și
fructelor, pentru strînsul și depo
zitarea furajelor.
Vă încredințăm, mult stimate
șl iubite tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, că nu vom
precupeți nici un efort pentru tra
ducerea In viață a sarcinilor în
credințate, pentru ridicarea Româ
niei socialiste pe noi trepte de
progres șl civilizație.

UNITĂȚI CU PRODUCȚII

MARI LA HECTAR
ÎN JUDEȚUL BOTOȘANI i
• întreprinderea Agricolă de Stat
Dorohoi — 8 756 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Flămînzi — 8 334 kg la
hectar

•

ÎN JUDEȚUL GORJ:

•

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Băleștl — 8 505 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Văgiulești — 8 487 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Bîlteni — 8 410 kg la
hectar

ÎN JUDEȚUL DOLJ :
• întreprinderea Agricolă de Stat
Breasta — 8 484 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Calafat — 8 397 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Gînciova — 8 388 kg Ia
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
st
în telegrame adresate tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general ai Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii So
cialiste România, oamenii muncii
din unitățile agricole de stat și co
operatiste, informînd despre in

•

•

•

ducție Calopăr —* 8 379 kg la
hectar
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Goicea — 8 357 kg la
hectar
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Blstreț — 8 331 kg Ia
hectar
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Gighera — 8 314 kg la
hectar
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Maglavit — 8 292 kg la
hectar
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Desa — 8 288 kg Ia
hectar

ÎN JUDEȚUL ALBA :
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Tartaria — 8 110 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Vințul de Jos — 8102
kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Petrești — 8 035 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro-ducție Ohaba — 8 015 kg la
hectar

★
cheierea recoltării griului de pe
toate suprafețele cultivate. ra
portează realizarea unor producții
ridicate, superioare celor planifi
cate.
în prezent, se arată în telegra
me. forte mecanice și manuale

sint mobilizate la eliberarea tere
nurilor, la Insămintarea culturilor
duble șl succesive, concomitent cu
recoltarea legumelor și fructelor,
strîngerea și depozitarea furajelor,
realizarea acțiunilor necesare dez
voltării sectorului de creștere ■
animalelor.
Puternic mobilizați de indicațiile
și Îndemnurile secretarului gene

ral al partidului — se arată In În
cheierea telegramelor — toti oa
menii muncii de la sate acționea
ză intens pentru a obține in acest
an producții vegetale șl anima
liere cit mai mari, sporindu-și ast
fel cqntribuția la dezvoltareș ge
nerală a tării, la creșterea necon
tenită a nivelului de trai al tntregului popor.

LA MAZĂRE
• Județul Olt — 4620 kg la hectar
• Județul Dolj — 4410 kg la hectar
• Sectorul agricol Ilfov — 4357 kg
la hectar
• Județul Călărași — 4350 kg la hectar
• Județul Ialomița — 4314 kg la hectar
• Județul Botoșani — 4310 kg la hectar
• Județul Timiș — 4 265 kg la hectar
• Județul Tulcea — 4 260 kg la hectar
• Județul Constanța — 4 250 kg la hectar
• Județul Argeș —4240 kg la hectar
• Județul Alba —4230 kg la hectar
• Județul Galați —4225 kg la hectar
• Județul Dîmbovița - 4223 kg la hectar
• Județul Arad —4210 kg la hectar
• Județul Mehedinți — 4 200 kg la hectar

LA RĂPITĂ

'_________

___________

__________

• Județul Olt —3612 kg la hectar
• Județul Arad —3310 kg la hectar
• Județul Botoșani — 3020 kg la hectar
în telegrame adresate
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, comite
tele județene de partid Olt, Dolj,
Călărași, Ialomița, Botoșani, Timiș,
Tulcea, Constanța, Argeș, Alba,
Galați, Dîmbovița, Arad, Me
hedinți, precum și sectorul agricol
Ilfov raportează că au încheiat
recoltatul mazării boabe de pe în
treaga suprafață cultivată, obținînd
producții medii de 4 620, 4 410,
4 350, 4 314, 4 310, 4 265, 4 260. 4 250,
4 240, 4 230, 4 225. 4 223, 4 210, 4 200
și, respectiv, 4 357 kg Ia hectar.
De asemenea, in telegrame adre
sate de comitetele județene de
partid Olt, Arad și Botoșani se
raportează încheierea recoltării
rapiței și realizarea unor recolte
medii de 3 612, 3 310 și, respectiv,
3 020 kg la hectar.
In telegrame ce subliniază că

recoltele mari se datorează măsu
rilor întreprinse în direcția respec
tării cu strictețe a tehnologiilor,
mai bunei organizări a muncii,
folosirii corespunzătoare a mașini
lor și utilajelor, întreținerii solu
lui și culturilor, întăririi ordinii și
disciplinei în întreaga activitate.
în prezent, se arată in telegra
me, toate eforturile sint concen
trate la eliberarea terenurilor,
efectuarea arăturilor, Insămintarea
culturilor duble, recoltarea legu
melor șl fructelor, stringerea șl
depozitarea furajelor, la execu
tarea la timp și de cea mai bună
calitate a celorlalte lucrări de
sezon.
Agricultorii din acesta județe se
angajează să acționeze pentru a
obține șl la celelalte culturi pro
ducții la nivelul cerințelor noii re
voluții agrare, cinstind astfel marea
sărbătoare națională de la 23 Au
gust și Congresul al XlV-lea al
partidului.

UNITÂȚI CU PRODUCȚII MARI
DE MAZĂRE LA HECTAR
ÎN JUDEȚUL IALOMIȚA i
• întreprinderea Agricolă de
Stat Ograda — 4 640 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Valea Măcrișului —
4 444 kg la hectar

ÎN JUDEȚUL GIURGIU :
• întreprinderea pentru Produ
cerea Legumelor Uzunu —
4 530 kg la hectar
• Asociația Economică de Stat
★
în telegrame adresate tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, oamenii
muncii din unitățile agricole de
stat și cooperatiste respective, informind despre încheierea recoltă
rii acestei culturi, raportează cu
mindrie obținerea unor producții
ridicate, peste cele planificate. în
continuare, in telegrame se arată
că lucrătorii ogoarelor acționează
in prezent pentru eliberarea tere
nului, efectuarea arăturilor și în-

și Cooperatistă de Legume Iz
voarele — 4 520 kg la hectar

IN JUDEȚUL TELEORMAN t
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Drăgănești Vlașca —
4 412 kg Ia hectar

IN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA r
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Petrești — 4 310 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Comișani — 4 298 kg
la hectar

★
sămînțarea, in condiții de cea mal
bună calitate, a culturilor duble și
succesive, pentru întreținerea cul
turilor prășitoare, pentru executa
rea celorlalte iucrări de sezon. In
telegrame se dă expresie hotăririi
tuturor celor ce muncesc pe ogoa
re de a Îndeplini exemplar sarci
nile ce le revin, pentru obținerea
în acest an de producții record,
corespunzător cerințelor noii revo
luții agrare.

Ritmurile noului pe temeliile industrializării
(Urmare din pag. I)

— Sint dintre cei ce Înainte de a
lucra aici, la l.S.E.H. Focșani, am
lucrat în alte întreprinderi, in ora
șele in care industria a apărut mal
de mult — ne mărturisește sublnginerul Ionel Radu de la întreprinde
rea de scule și elemente hidraulice.
Sîntem o sumedenie, și aici în uzi
nă, și in alte întreprinderi de pe
platformă, cei care, in căutarea unor
locuri de muncă in industrie, ne-am
Îndreptat pașii spre alte localități.
Eu am lucrat ca muncitor la „Progresul“-Brăila, am fost lăcătuș me
canic. Aici, la Focșani, am lucrat întll in industria locală, apoi, din 1974,
la l.S.E.H. între timp am devenit

subinginer. De altfel, trebuie să vă
spun că aproape fiecare dintre noi
a crescut, profesional, in pas cu uzi
na, cu platforma industrială, cu ora
șul Există aici un climat propice
afirmării personalității fiecăruia, un
climat care te obligă să cauți mereu
soluții tehnice noi, să nu te mulțu
mești niciodată cu cit știi, cu cit
realizezi pentru formarea ta, pentru
colectivul din care faci parte --'așa
cum, in repetate rînduri, a îndemnat
și îndeamnă secretarul general al
partidului,
așa cum
tovarășul
Nicolae Ceaușescu a cerut-o, recent,
și în cuvîntarea la plenara Consi
liului Național al Oamenilor Muncii.
Un climat propice continuei autodepășlri. Interlocutorul nostru, autor
de invenții și inovații, ca și colegul

său. Ion Munteanu, șl ca atîțta alții,
și-a făcut un fel da a doua profesie
din căutarea cu perseverentă de noi
soluții tehnice, din a se implica in
tot ce înseamnă viața uzinei, viata
orașului.
Ca el gîndesc și muncesc toți oa
menii muncii din colectivele indus
triale ale orașului, fiecare dintre cei
peste 20 de mii de comuniști, fiecare
cetățean al municipiului Focșani.
Lipsite de orice soi de complexe,
cu ambiția de a demonstra capacita
tea tehnică de care dispun, unitățile
focșănene produc: mașini-unelte. scu
le așchietoare, elemente hidraulice,
instalații și utilaj tehnologic „la
temă", multe dintre ele premiere me
nite, fiecare, să elimine încă și încă
un produs de pe lista importurilor ;

laminate, produse din mase plastice,
mobilă de lux, vase emailate, con
fecții.
„Hai să dăm mină cu mină...". Oro
logiul din bătrînul turn al primăriei
se integrează desăvîrșit In chipul nou
al orașului. Martor ai tuturor acestor
schimbări, muzicalul mesager al lui
Cronos în Focșani te îndeamnă parcă
să privești atent în jur : iată ce au
outut înălța, uniți pe vecie, la Foc
șani. ca în oricare oraș al patriei,
românii, cu deosebire în anii ce au
urmat Congresului al IX-lea al parti
dului. în epoca marilor ctitori! ale so
cialismului.

Anica FLORESCU
Dan DRAGULESCU

corespondentul „Scînteii"

4 45-4 ANIVERSARE
A Z!LE[ RENAȘTERII POLONlEj
Tovarășului WOJCIECH JARUZELSKI
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez,
Președintele Republicii Populare Polone

Tovarășului MIECZYSLAW RAKOWSKI
Președintele Consiliului de Miniștri ai Republicii Populare Polone
Drșgl tovarăși,

în numele Comitetului Centra) al Partidului Comunist
Român, al Consiliului de Btaț și Guvernului Republicii
Socialiste România, al intregulul popor român și al nostru
personal, vă adresăm dumneavoastră, conducerii de partid
ș! de stat a Republicii Populare Polone șl poporului prie
ten polonez un cald salut tovărășesc și cele mal sincere fe
licitări, cu prilejul marii sărbători naționale, cea de-a 45-a
aniversare a Zilei Renașterii Poloniei.
Sub conducerea Partidului Muncitoresa Unit Polonez,
clasa muncitoare, Întregul popor polonez au obținut, în
cei 45 de ani care au trecut de Ia eliberarea patriei de
sub dominația hitleristă, succese șl realizări de seamă in
opera de construcție socialistă, în dezvoltarea potenția
lului economic, tehnico-știir.țifjc și cultural al țării, in ri
dicarea nivelului de trai material și spiritual al oamenilor
muncii.

Ne exprimăm și cu acest prilej convingerea fermă că
acționind în comun. In spiritul ți pe baza celor convenite
Împreună, relațiile de prietenie tradițională și colaborare
multilaterală dintre Partidul Comunișt Român ți Partidul
Muncitoresc Unit Polonez, dintre Republica Socialistă
România și Republica Populară Polonă vor continua să
te extindă și să se aprofundeze In toate domeniile, spra
binele poporului român șl al poporului polonez, al cauzei
generale a socialismului, păcii, destinderii ți colaborării
internaționale.
De ziua marii sărbători jubiliar», vă adresăm, dragi to
varăși, dumneavoastră, comuniștilor, întregului popor po
lonez, urarea de noi șl mari succese In Înaintarea fermă a
Poloniei pa calea socialismului, In asigurarea bunăstării
poporului prieten polonez, In lupta pentru pace, democra
ție și progres, pentru colaborare Intra toate popoarele
lumii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

RECEPȚIE
Cu prilejul celei de-a 45-a ani
versări a Zilei Renașterii Poloniei,
ambasadorul acestei țări la București,
Jerzy Wozniak, a oferit, vineri, o re
cepție.
Au participat tovarășii Ion Dincft,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv a! C.C. al P.C.R., prim
viceprlm-mlnlstru al guvernului, Ion
Stoian. membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al
C.C. al P.C.R., Ion Radu, membru
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului. Ion Slrbu.
secretar al C.C. al P.C.R., miniștri,

Astăzi, poporul polonei mar
chează sărbătoarea sa națională —
Împlinirea a 45 de ani de la eli
berarea țării, dată Intrată fn isto
rie ca Ziua Renașterii Poloniei.
Victoria de acum patru decenii și
jumătate a constituit un eveni
ment de însemnătate epocală pen
tru destinele națiunii poloneze și
ale statului polonez, incununlnd
lupta eroică a maselor populare, a
forțelor patriotice, in frunte cu
comuniștii, Împotriva cotropitori
lor hltleriști, pentru redobindirea
independenței șl salvarea ființei
naționale, pentru dezvoltarea Po
loniei pe calea progresului social.
Așa cum este știut, ocupația fas
cistă — invadarea Poloniei la 1
septembrie 1939 marcind declan
șarea celui de-'al doilea război
mondial — a fost însoțită de o
cumplită teroare, de execuții in
masă, hitleriștii avînd ca scop de
clarat exterminarea fizică a po
porului polonez. în acei ani grei,
milioane de muncitori, țărani șl
intelectuali, militari și partizani,
tineri șl vîrstnicL, de pe întreg cu
prinsul Poloniei, Însuflețiți de un
fierbinte patriotism, s-au angajat
in mișcarea de rezistentă ; para
lel, au fost organizate unități mi
litare care au luptat pe toate fron
turile împotriva mașinii de război
naziste, poporul polonez aducind. alături de popoarele sovieti
ce, de celelalte popoare din coali
ția antlhitleristă. o contribuție de
seamă la victoria finală asupra
fascismului.
Devenit pentru prima oară tn
zbuciumata sa istorie liber și stăpin pe destinele sale, Însuflețit de
idealurile libertății șt socialismu
lui, poporul polonez s-a angajat.

adjuncțl de șefi de secție Ia C.C. a!
P.C.R., reprezentanți ai conducerii
Consiliului Național al F.D.U.S., Mi
nisterului Afacerilor Externe, Minis
terului Apărării Naționale, ai altor
ministere ți instituții centrale, al
unor organizații de masă și obștești,
activiști de partid și de stat, gene
rali și ofițeri, reprezentanți al vieții
cultural-artlstice, ziariști.
Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră.

TELEGRAME
Cu prilejul celei de-a 45-a ani
versări a Zilei Renașterii Poloniei,
președintele Marii Adunări Națlo-

șub conducerea Partidului Munc’toresc Unit Polonez. într-o vastă
activitate pentru reconstruirea și
dezvoltarea tării, activitate ca s-a
bucurat de simpatia caldă a tutu
ror forțelor progresiste din Euro
pa și din intreaga lume.
în anii construcției socialiste,
oamenii muncii din Polonia au ob
ținut realizări importante In dez
voltarea economică și socială a pa
triei. Cuceriri fundamentale, În
scrise la loc de cinste In bilanțul
acestor ani, sint asigurarea .inde
pendenței naționale, trecerea pu
terii în mtinile celor ce muncesc,
lichidarea exploatării, construirea
unei industrii puternice șl diversi
ficate, dezvoltarea generală a for
țelor de producție, edificarea bazei
materiale necesare pentru progre
sul multilateral al țării. O puter
nică Înflorire au cunoscut lnvățămintul, știința și cultura.
Cel de-al X-lea Congres al
P.M.U.P. a elaborat un amplu pro
gram pentru soluționarea proble
melor economice și sociale com
plexe ce s-au ivit în viata țărlt
pentru valorificarea mai deplină șl
modernizarea In continuare a po
tențialului productiv creat, ridica
rea productivității șl sporirea efi
cienței, pe baza folosirii celor mal
noi cuceriri ale științei și tehnicii,
perfecționarea mecanismului eco
nomic și adlncirea democrației,
creșterea rolului conducător al
Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez, întărirea legăturilor sale cu
clasa muncitoare, cu masele popu
lare, fn vederea asigurării înain
tării Poloniei pe calea socialismu
lui, a afirmării mal puternice ■
potențialului creator al noii orlnduiri.

nale a Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Giosan. a adresat o te
legramă de felicitare mareșalului
(președintelui) Seimului Republicii
Populare Polone. MikolaJ Kozakiewicz.
Cu același prilej. Consiliul Națio
nal al Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, ministrul afacerilor
externe, ministrul apărării naționa
le. conducerile unor Institutil cen
trale. organizații de masă și ob
ștești au adresat telegrame de fe
licitare instituțiilor și organizațiilor
similare din R.P. Polonă.

(Agerpres)

Sărbătoarea națională e poporu
lui polonez constituie un nou pri
lej pentru a evoca bunele relații
de prietenie șl colaborare românopoloneze, cu vechi și bogate tra
diții, relații care s-au dezvoltat
puternic în anii construcției socia
liste — tn domeniile politie, eco. nomlc, tehnico-științlflc și cultu
ral, ca șl pe planul vieții interna
ționale. In lupta pentru securita
te, pace șl cooperare In Europa și
tn intreaga lume. La temelia ra
porturilor româno-poloneze au (ost
și sint trainic așezate prevederile
Tratatului de prietenie, colaborare
și asistență mutuală, semnat in
1949, reînnoit și Îmbogățit in 1970,
declarațiile comune și alte docu
mente bilaterale, a căror traducere
consecventă în viață a determinat
evoluția ascendentă a conlu
crării. O contribuție de mare
însemnătate la întărirea aces
tor relații au adus-o intilnirile
la nivel înalt, la București șt Var
șovia, cu ocazia vizitelor reciproce
ale tovarășilor Nicolae Ceaușescu
și Wojciech Jaruzelski. Cei doi
conducători au relevat cu aceste
prilejuri voința țărilor noastre de
a acționa pentru ridicarea colabo
rării româno-poloneze la un nivel
șl mal înalt, au elaborat măsuri
pentru valorificarea posibilităților
existente tn acest sens, în Intere
sul îmbogățirii conlucrării tn toate
domeniile de interes comun. Reali
tatea a demonstrat și demonstrea
ză că dezvoltarea continuă a rela
țiilor de prietenie și colaborare
româno-poloneze corespunde In
întregime intereselor făuririi noii
orîndulrl tn România și Polonia,
cauzei generale • socialismului și
păcii.

Repere ale dezvoltării
Al treilea oraș ca Întindere și popu
lație a! Poloniei, Szczecin aste, Îna
inte de toate, un mare port la
Marea Baltică. Deși de țărmul propriu-zls al mării îl despart nu mai
puțin de 65 km, respirația mării se
transmite deja pe cursul navigabil
al Odrei șl pe canalele sale adinei,
la care pot acosta nave de tonaje
medii — pină ia 25 000 tdw. In
schimb, la Swlnoujcie, care face
parte din același complex portuar,
acolo unde Odra se varsă fn mare,
pot ancora nave de 75 000 tdw și
chiar mai mari.
Szczecin este constituit din nu
meroase asemenea canale, în labi
rintul cărora greu te descurci fără
o hartă și un ghid competent. Pe
noi ne-a însoțit, într-una din zilele
călduroase ale acestui început de
vară, dispecerul principal al portu
lui, Wojtech Boguslawschi, care lu
crează aici de 41 de ani — după
cum o mărturisește cu o mindrie
nedisimulată.
Sîntem informați că. la un trafic
anual de aproape 18 milioane tone
(recordul în ce privește traficul de
mărfuri prin cele două porturi s-a
Înregistrat în 1978, cind au fost de
rulate 24.5 milioane tone mărfuri),
în structura mărfurilor preponde
rente sint : cărbunele, minereul,
fosforul și apatita. griul, lemnul.
Portul este dotat cu instalații și
utilaje moderne, de mare capaci
tate, care determină scurtarea
timpului afectat manipulării măr
furilor. între acestea, ni se semna
lează ca o realizare de dată recen
tă podul automat care descarcă si
multan, prin răsturnare, două va
goane cu minereu in cala marilor
vapoare. Pentru perioada de iarnă,
cind minereul este înghețat, acest
pod este prevăzut și cu o instalație
de încălzire a vagoanelor respective.
Vizltînd portul aveam să consta
tăm cu plăcere că unul din marile
sale cheiuri se numește „Romania",
și aceasta nu numai ca un simbol
al relațiilor de prietenie dintre ță
rile noastre, ci și pentru că, efec
tiv, intre Constanța și Szczecin
există o legătură maritimă stator
nică : chiar în aceste zile — ni se
spune — pe mineralierul „Bistrița",
sub pavilion tricolor, se incarcă
65 000 tone de cărbune pentru raarile‘ noastre combinate.
A reflecta insă realitățile acestui
oraș-port numai prin vocația sa
maritimă ar însemna să diminuăm

mult Imaginea unui oraș cu o certă
putere economică, în care s-au dez
voltat continuu ramuri industriale
diverse, cum sint : construcțiile na
vale, metalurgia, chimia, construc
țiile de mașini-unelte, electronica,
industria mobilei și industria ali
mentară și, în cadrul acesteia din
urmă, tndeosebl aceea de prelucra
re a peștelui. Popasul pe care l-am
făcut într-o altă zi la Centrala de
prelucrare a peștelui, explicațiile
oferite de directorul acestei unități,
ing. Stanislaw Lang, care ne spu
nea că, anual, aici intră în producție
15 000 tone de pește, ne-au relevat
preocupările, cu vechi tradiții, pen
tru valorificarea superioară a aces-

NOTE DE CĂLĂTORIE
tei Importante bogății naturale ■
Poloniei.
S-a realizat mult și tn domeniul
social. Orașul, care la 5 mai 1945,
data eliberării sale de fascism, era
ruinat în proporție de 50 la sută,
aproape că nu mai păstrează astăzi
nici una din urmele distrugătoare
ale războiului. Au fost refăcute ca
sele pentru ca oamenii să aibă unde
locui ; au fost reconstruite Între
prinderile, fabricile și uzinele pen
tru ca ei să poată munci ; au fost
înălțate școli și universități unde
copiii să poată învăța. în voievodat
s-au refăcut peste 1000 de străzi,
în lungime de 750 km, și au trebuit
construite sau reconstruite 50 de
poduri și estacade.
Două caracteristici ni s-au impus
observației după cele clteva zile
petrecute aici : tinerețea locuitori
lor și verdele parcurilor și al gră
dinilor ce inundă orașul.
Cinci Institute de tnvățămlnt su
perior, cu profile ce țin de dome
niile medicine!, marinărfei, agrono
miei, politehnicii șt pedagogiei —
In care învață citeva mii de studenți — și circa 500 de școli gene
rale și medii cu peste 150 000 de
elevi dau dimensiunea unui proces
de invățămint dinamic, In măsură
să asigure cadrele necesare schim
bului de azi și de mîine.
Gazdele ne-au invitat să vizităm

o asemene» școală — Liceul de arte
plastice, care, spre surpriza noas
tră plăcută, poartă numele lut
Constantin Brâncuși. 200 de elev!
deprind aici. In spațiul liniștit al
unei clădiri cu o vechime respec
tabilă, tainele unor frumoase pro
fesiuni, cum sint cele de decora
tori, scenografi, designezi, grafi
cieni.
Vorbeam despre multitudinea
parcurilor, grădinilor și scuarurilor care l-au conferit Szczecin-ului renumele de „oraș verde". Cu
noșteam această particularitate dintr-un anterior popas in acest vestic
oraș al Poloniei, cind, în urmă cu
12 ani, vizitasem și frumosul parc
dendrologic, cu care pe drept se
mîndresc locuitorii săi. Tocmai de
aceea, în discuția pe care am purtat-o la primăria orașului — în fața
unei uriașe machete a urbei — cu
arhitecta Iolanta Jarosz șl cu zia
ristul Andrzej Borkowski, ne-am
interesat despre ceea ce s-a reali
zat deosebit în acești 12 ani, cum
se dezvoltă și se conservă patrimo
niul natural al marelui oraș.
Am fost informați că în tot acest
răstimp, pe malul drept al Odrei
a prins contur definitiv un nou
cartier de 30 000 apartamente (anual,
la Szczecin se construiesc circa 3 000
de apartamente). Nordul și sudul
orașului #u fost mai direct legate
printr-o arteră stradală modernă
și funcțională, în cadrul căreia este
încorporat și un nou pod, cu patru
benzi de circulație, peste fluviu.
Este o frumoasă operă de artă a
inginerilor constructori de poduri.
S-au creat două noi piscine șl a
fost modernizat stadionul, pe care
evoluează echipa locală de fotbal
„Pogon" Szczecin. S-a construit
zona „portului liber" și s-a defini
tivat, in apropiere, ansamblul de
locuințe „Prietenia" (5 000 aparta
mente). Au fost realizate, eu con
tribuția nemijlocită a cetățenilor,
noi spații verzi, însumînd peste
10 000 mp, iar cele existente sint
bine conservate, ca un prețios dar
al generațiilor de azi pentru cele
viitoare.
Sint toate acestea clteva repere
doar ale unui continuu proces de
dezvoltare pe care Szczecin-ul îl
trăiește astăzi, racordat puternic,
prin munca locuitorilor săi. ta am
plul proces de înnoire pe care îl
parcurge Polonia contemporană.

Constantin ISMAILEANU

fllmniare novatoare, in sjiriiiil concepției științifice
a tmrarnsuli Micolae Ceaosescu, a proMemelor contemporaneității

Soluționarea prin tratative a problemelor
litigioase - singura cale rațională pentru
edificarea unor relații7 internaționale
noi si7 durabile
7
România s-a pronunțat și se pronunță pentru soluționarea
conflictelor și problemelor litigioase numai și numai prin tratative,
pe cale pașnică. Viața a demonstrat că oricît de îndelungate sînt
tratativele, aceasta este singura cale de soluționare durabilă, singu
ra alternativă la acțiunile militare, la forță.
NICOLAE CEAUȘESCU
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Dinamism, spirit constructiv, înal
tă principialitate Sînt trăsăturile
definitorii ale politicii externe pro
movate cu consecventă de România
îndeosebi In perioada deschisă de
Congresul al IX-lea al partidului. O
componentă fundamentală a acestei
politici o constituie eforturile per
severente pentru abolirea definitivă
a. politicii de forță din viata Inter
națională și soluționarea pe cale
pașnică, prin tratative, a problemelor
litigioase. Reafirmind această preo
cupare constantă a politicii ex
terne a tării noastre, manifestată
da-a lungul întregii perioade care
a. urmat istoricului Congres al
IX-lea, tovarășul Nicolae Ceaușescu
evidenția, la Plenara C.C. al P.C.R.
din 27—28 iunie a.c., că „România se
pronunță cu toată fermitatea pentru
încetarea conflictelor din diferite
părți ale lumii și soluționarea pro
blemelor litigioase numai și numai
prin tratative".
Reprezintă, fără îndoială, until din
marile merite ale președintelui
României acela de a fi argumentat
In mod științific, avînd In vedere
tocmai realitățile lumii contempora
ne, necesitatea obiectivă a soluțio
nării exclusiv pe cale pașnică a di
ferendelor, a Întronării ferme a acestui principiu in relațiile dintre
state, tn concepția șefului statului
român, rezolvarea pașnică a tuturor
problemelor litigioase constituie o
cerință legică a dezvoltării contem
porane, a promovării destinderii șl
cooperării Intre state.
O asemenea cerință derivă din În
seși realitățile lumii de azi, ctnd pe
glob s-au acumulat Imense cantități
de arme, îndeosebi nucleare, și clnd
o singură scinteie ar putea da naș
tere unul conflict generalizat, atotdistrugător. Iată de ce — așa cum
subliniază cu mare forță de convin
gere secretarul general al partidu
lui, președintele Republicii — sa
impune o nouă abordare a proble
melor lumii contemporane. Aborda
rea intr-un chip nou a problemelor
vieții internaționale presupune nu
numai eliminarea definitivă a arme
lor nucleare, a celorlalte arme de
distrugere in masă, trecerea la mă
suri hotărlte de dezarmare, dar șl
renunțarea definitivă la calea mili
tară de rezolvare a problemelor din
tre state, soluționarea tuturor con
flictelor existente, precum și a ori
căror probleme litigioase exclusiv
prin mijloace pașnice, prin tra
tative.
Așa cum ilustrează întreaga expe
riență istorică, recurgerea la forță,
la mijloacele militare nu a dus nici
odată și nici nu poate duce la o
soluționare reală și trainică a pro
blemelor. Dimpotrivă, politica de
forță, războaiele nu au făcut decît
să complice și mai mult problemele,
să le agraveze, să accentueze neîn
crederea, să genereze noi focare de
tensiune, să compromită viitorul re
lațiilor dintre statele respective
pentru perioade îndelungate de
timp, să aducă mari daune și sufe
rințe popoarelor. Este adevărat că
intr-o lume atit de complexă, cum
este lumea de azi — in care co
există țări cu orlndulrl sociale dife
rite. cu potențiale umane, economice
șl militare de o mare diversitate, cu
tradiții și experiențe Istorice variate,
o lume In care se ciocnesc atitea in
terese contradictorii — este inevi
tabilă apariția unor probleme sau
neînțelegeri, dezacorduri și diferende Intre diferite state ți grupări de
state. în concepția președintelui
României, toate aceste probleme,
fără nici un fel de excepție, lndiferent de natura lor, de locul sau
zona In care s-au produs, îșl pot
găsi o rezolvare viabilă, care să țină
seama de interesele tuturor state
lor, numai prin mijloace pașnice,
prin tratative Intre părțile direct
interesate.
Desigur, datorită complexității
unor probleme, nu Întotdeauna tra
tativele pot conduce rapid la rezol
varea lor. Uneori, pe calea spre în
țelegere apar obstacole, a căror de
pășire poate deveni dificilă. Esen
țial este să se acționeze pentru ne
tezirea terenului spre realizarea în
țelegerii. în concepția țării noastre,
a secretarului general al partidului,
tratativele trebuie să se desfășoare
in spirit constructiv, de stimă și res
pect reciproc, să se manifeste per
severență, receptivitate și compre
hensiune față do punctele de vedere
ale partenerului, numai in acest fel

puttndu-se ajunge Ia rezolvări re
ciproc acceptabile. Chiar dacă tra
tativele cer adesea mult timp, multă
răbdare, față de pierderile umane,
față de distrugerile groaznice ale
războiului, negocierile, oricît de
lungi și grele ar fi, constituie, in
opinia României, singura cale ce
trebuie urmată. O demonstrează, de
altfel, evoluțiile intervenite în ul
timul timp in diferite regiuni ale
lumii — în Asia de sud-vest și Asia
de sud-est, tn Africa, America Cen
trală și altele — unde s-au înregis
trat progrese notabile pa calea unor
soluționări pașnice, prin tratative, a
situațiilor conflictuale existente.
Tocmai In acest spirit țara noas
tră, tovarășul Nicolae Ceaușescu
au desfășurat șl desfășoară, așa cum
se relevă și in Tezele pentru Con
gresul al XIV-lea al partidului, o

amplă activitate pentru a contribui
la afirmarea căli tratativelor, ca
singura cale rațională pentru regle
mentarea diferendelor dintre state,
potrivit cerințelor edificării unor
relații Internaționale noi, democra
tice, ale unei lumi a păcii și secu
rității.
Este o orientare fermă, principială
a României socialiste, care l-a adus
Înaltă considerație șl prețuire pe
plan internațional. Este astfel bine
cunoscut și larg apreciat că. ori de
cîte ori s-a produs o încălcare tau
o atingere a păcii și securității in
tr-o zonă sau alta a lumii. România,
tovarășul Nicolae Ceaușescu au
adoptat o atitudine hotărită împo
triva actelor agresive și a manifes
tărilor de forță, s-au situat constant
de partea celor ce și-au apărat
dreptul ia existență și la viață li
beră, s-au ridicat cu vigoare pentru
a face apei la rațiune, pentru re
zolvarea problemelor existente prin
negocieri. în mod deosebit, pre
ședintele României a subliniat nece
sitatea de a se evita angajarea sta
telor respective — în marea lor ma
joritate state în curs de dezvoltare
— în conflicte armate, cu atit mai
mult cu cit ele sînt confruntate cu
multiple probleme, care fac nece
sară mobilizarea tuturor resurselor
umane, materiale și financiare de
care dispun pentru a-și asigura pro
gresul economic și social. Angajarea
pe calea confruntării, a războiului
nu poate decît să le aducă mari
daune materiale șl umane, aceasta
slujind ptnă la urmă cercurilor im
perialiste, interesate în stimularea
conflictelor așa-zise locale, ceea ce
le permite să-și ofere „servicii" de
o parte sau da alta, să-și impună
propria politică.
Ansamblul evoluțiilor din ultimul
timp, faptul că s-a trecut la solu
ționarea pe calea dialogului a unor
conflicte din diferite zone ale lumii
reprezintă o confirmare a justeței
poziției principiale a țării noastre
tn favoarea renunțării la calea mi
litară și a rezolvării prin mijloace
pașnice a tuturor problemelor liti
gioase, a eforturilor perseverente șl
a demersurilor constante desfășurate
de România, de secretarul general
al partidului, președintele Repu
blicii, în această direcție.
Se știe însă că, din păcate, în
lume mal persistă incă focare de
conflict, că nu peste tot armele răz
boiului au fost înlocuite cu „arme
le" rațiunii. O situație gravă și com
plexă se menține In regiunea Orien
tului Mijlociu ; în ciuda eforturilor
depuse, a înțelegerilor la care s-a
ajuns în cadrul Conferinței de la
Geneva, războiul fratricid din Afga
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LA MOSCOVA au început lu
crările celei de-a patra sesiuni a
Comisiei mixte sovieto-chineze de
colaborare economică ți tehnicoștlințifică. Delegația sovietică la
convorbiri este condusă de Iur!
Masliukov, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P C.U S., prim-vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri a) U.R.S.S., isr cea chineză
de Tian Jiyun, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.C., viceLpremier al Consiliului de Stat al
R.P. Chineze.

DECLARAȚIE. Delegația R.P.D.
Coreene la negocierile preliminare
menite să pregătească convorbirile
polltico-militare la nivel înalt între
Nord și Sud a dat publicității o
declarație tn care propune reluarea
acestor negocieri, la Panmunjon. la
sfîrșitul lunii august. Partea sudcoreeană este chemată să dea o in
terpretare corectă actualelor tendin
țe si să răspundă pozitiv la apelul
părții R.P.D. Coreene, contribuind
astfel la deschiderea porților dialo
gului.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA

i

nistan provoacă In continuare nu
meroase pierderi umane și mari dis
trugeri materiale j nici în zona
Americîl Centrale nu s-a ajuns la
transpunerea integrală în fapt a acordurilor de pace semnate în urmă
cu doi ani ; persistă, de asemenea,
stări de încordare pe continentul
african. In Asia și în alte părți ale
lumii, toate acestea punînd. o dată
mal mult, In relief necesitatea In
tensificării acțiunilor, atît pe plan
regional, cit și internațional, pentru
stingerea tuturor focarelor de încor
dare și conflict, pentru găsirea unor
soluții juste ■?! durabile, corespun
zător intereselor popoarelor.
în același timp, în concordantă cu
liniile programatice ale Congresului
al IX-lea al P.C.R., România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu au acor
dat și acordă o atenție deosebită
îmbunătățirii șl dezvoltării modali
tăților și procedurilor de reglemen
tare pașnică a diferendelor interna
ționale.
Experiența demonstrează,
de altfel, că orice țară, fie ea mare
șau mică, poate șl trebuie să-și asume răspunderea pentru soluționa
rea problemelor internaționale, să
participe activ, cu drepturi egale, la
găsirea soluțiilor care să corespundă
intereselor fiecărei națiuni.
In repetata rîndurl, președintele
României a arătat că, dacă rolul
hotărîtor in soluționarea probleme
lor litigioase revine părților direct
implicate, este tot atît de adevărat
că este necesară contribuția tuturor
statelor care pot să stimuleze apro
pierea punctelor de vedere, să ajute la realizarea da înțelegeri, la
depășirea stărilor de încordare și
conflict, la desfășurarea cu succes
a tratativelor.
Un rol de o deosebită importanță
revine, in opinia țării noastre, Or
ganizației Națiunilor Unite, chema
tă, prin Înseși prevederile Cartei, să
acționeze prin toate mijloacele pen
tru reglementarea pașnică a tuturor
diferendelor care apar între state,
înscrierea da către țara noastră,
Încă din 1979, a punctului privind
„Reglementarea pașnică a diferen
delor internaționale", adoptarea prin
consens, tot la inițiativa României,
a Declarației privind reglementarea
Îiașnlcă a diferendelor internaționae și a Apelului soiemn către toate
statele lumii aflate în conflict pen
tru încetarea fără Intirziere a ac
țiunilor armate și soluționarea pro
blemelor dintre ele pe calea trata
tivelor, precum și propunerea de
recurgere la o comisie de bune oficii, mediere sau conciliere, în ca
drul O.N.U., pentru soluționarea di
ferendelor dintre state — propunere
adoptată la sesiunea din acest an a
Comitetului special pentru Carta
O.N.U. și creșterea rolului organi
zației — au pornit tocmai de la ne
cesitatea punerii mai bine în va
loare a posibilităților pe care le
oferă Organizația Națiunilor Unite
pentru a se acționa mai riguros și
mai eficient in direcția prevenirii și
soluționării, pe baze juste și dura
bile, a conflictelor dintre state.
De altfel. Întreaga evoluție din
viata internațională atestă că, în po
fida unor dificultăți, a manif^tării in atîtea cazuri a unor interesa
contradictorii, postulatul soluționă
rii problemelor litigioase dintre sta
te numai și numai prin tratative
cîștigă mereu mai mult teren. Aceasta vine să confirme o dată în
plus viabilitatea, spiritul construc
tiv și realismul unei opțiuni fun
damentale a politicii externe a
României socialiste — politică Inau
gurată da Congresul al IX-lea al
partidului și desfășurată cu exem
plară consecventă și clarviziune, eta
pă cu etapă, în întreaga perioadă
care a urmat.
Preocuparea și eforturile constan
te ale României, unanim apreciate
pe plan mondial, îndreptate spre abolirea definitivă a politicii de forță
din viața Internațională, spre rezol
varea tuturor problemelor litigioase
exclusiv pe calea tratativelor poartă
pecetea personalității tovarășului
Nicolae Ceaușescu, a contribuției
inestimabile pe care secretarul ge
neral al partidului, președintele ță
rii. a adus-o și o aduce la recunoaș
terea și aplicarea universală a aces
tor principii, la îndepărtarea pentru
totdeauna a spectrului războiului
din viața societății, la făurirea unei
lumi mai drepțe și mai bune pe
planeta noastră.

Radu BOGDAN
ALEGERE. Bogi Boglcevio a fost
ales ca membru al Prezidiului
R.S.F. Iugoslavia din partea Re
publicii Bosnia și Herțegovina. a
anunțat agenția Taniug.
DEMONSTRAȚIE ÎN COREEA
DE SUD. în orașul Kwangju (si
tuat la 280 km sud de Seul) s-au
produs în cursul nopții trecute în
fruntări între elevi sud-coreeni șî
forte ale politiei. Demonstranții —
peste 10 000 de persoane — au pro
testat față de măsurile luate de
autoritâti de a îngrădi posibilitățile
de Instruire. Ei și-au exprimat, tot
odată, sprijinul tată de grevele
profesorilor. Presa locală de la Seul
apreciază că acestea au fost cele
mai ample manifestări din ultimele
luni la care au participat elevii de
liceu.

Schimb de mesaje la nivel înalt
româno-nicaraguan
MANAGUA 21 (Agerpres). — Din
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, și a tovarășei
Elena Ceaușescu au fost transmise
tovarășului Daniel Ortega Saavedra,
coordonatorul Comisiei Executive a
Direcțiunii Naționale a Frontului
Sandinist de Eliberare Națională, pre
ședintele Republicii Nicaragua, și to
varășei Rosario Murillo cele mai cal
da felicitări șl urări de sănătate șl
fericire, de pace, progres și prosperi
tate poporului nicaraguan prieten.
Tovarășul Daniel Ortega Saavedra
a rugat să se transmită președintelui
Nicolae Ceaușescu șl tovarășei Elena
Ceaușescu cele mai sincere șl căl

duroase urări de sănătate șl fericire,
de noi succese poporului român
prieten.
Schimbul de mesaje a avut loo cu
ocazia primirii de către președintele
Daniel Ortega a tovarășului Gheorghe
Rădulescu, membru al Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
vicepreședinte al Consiliului de Stat,
care a participat la Managua la ma
nifestările prilejuite de cea de-a X-a
aniversare a victoriei revoluției popu
lara sandiniste.
★

Tovarășul Gheorghe Răduilescu g-a
tntîlnit cu Sergio Ramirez, vicepre
ședinte al Republicii Nicaragua. Au
fost abordate, cu abest prilej, as
pecte ale dezvoltării relațiilor bilate
rale pe multiple țxlanuri.

In pregătirea reuniunii statelor nealiniate
rind vor fi distribuite primele pro
j
NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres).
iecte de documente. De asemenea, au
■ — Biroul de coordonare al țărilor
' nealiniate l-a întrunit la New York,
fost analizate probleme legate de
la nivel de ambasadori pe Ungă Na
participarea unor organizații si țări
țiunile Unite. în cadrul unei reuniuni
cu statut de invitați, precum si
cu caracter pregătitor în legătură cu
agendele de lucru ale reuniunilor de
conferința la nivel înalt .a statelor
experți și. respectiv, ministeriale
nealiniate. Reprezentantul* Iugosla
viei, țara-gazdă a conferinței (4—7 x care vor preceda conferința la nivel
înalt.
septembrie a.c.), a Informat că In su

Evoluția situației din Namibia
WINDHOEK 21 (Agerpres). — Se
cretarul general al O.N.U.. Javier
Perez de Cuellar, și-a continuat joi
vizita tn Namibia destinată observării
■la fața locului a modulul tn care se
desfășoară punerea în aplicare a
planului O.N.U. de acordare a inde
pendenței acestui teritoriu. Potrivit
relatărilor agențiilor de presă. Ia so
sirea sa în orașul Ondangwa, din nor
dul Namibiei, secretarul general, care
era însoțit de trimisul special, Marttl
Ahtisaari, și de alți colaboratori au
fost întlmpinați de numeroși repre
zentanți ai populației namibiene, care
au cerut ca Grupul de asistență al
O.N.U, pentru perioada de tranziție
(U.N.T.A.G.) să acționeze Imediat și
cu fermitate pentru retragerea
din Namibia a membrilor poliției
„Koevoet", aflată în slujba R.S.A.
Aceste elemente au faima de a fi des

fășurat, timp de mulți ani, acțiuni
de maltratare și jaf asupra populației
namibiene din regiunile nordice, dedlndu-se șl in prezent ia acte de Inti
midare și tâlhării.

Agențiile da presă Informează din
Windhoek că, în cursul zilei de joi,
au fost eliberați 24 de deținuți poli
tici, membri al Organizației Po
porului din Africa de Sud-Vest
(S.W.A.P.O.), întemnițați de autorită
țile rasiste din R.S.A. în timpul ocu
pării teritoriului namlbian. Cu prile
jul eliberării acestui ultim grup de
deținuți din rîndul luptătorilor pen
tru libertatea Namibiei, la Katutura.
suburbie a orașului Windhoek, a
avut loc un miting, la care a luat
cuvîntul secretarul pentru problemele
informațiilor al S.W.A.P.O., Hodipo
Hamutenya •— menționează agenția
TJLJS4S.

Africa — zonă fără arme nucleare!
Un deziderat reafirmat în cadrul reuniunii ministeriale a O.U.A.
ADDIS ABEBA 21 (Agerpres). —
în capitala Etiopiei au continuat vi
neri lucrările celei de-a 50-a sesiuni
a Consiliului ministerial al Organi
zației Unității Africane (O.U.A.).
Participant» au examinat un raport
asupra problemelor dezarmării și
nediseminării armelor nucleare, pre
zentat de secretarul general al
O.U.A., Ide Oumarou, și și-au ex
primat dorința de transformare a
Africii într-o zonă fără armament
nuclear.
O atenție deosebită a fost acorda
tă, de asemenea, problematicii largi

a dezvoltării schimburilor comercia
le și a cooperării pe multiple pla
nuri dintre statele continentului, a
aprofundării dialogului Sud-Nord,
înlăturării barierelor protecționiste
impuse de unele țări dezvoltate, mo
dernizării formelor de organizare a
economiei, precum și perfecționări)
sistemului de transmitere a informa
țiilor, prin înlăturarea dependenței
de mijloacele de informație occiden
tale.
Lucrările
reuniunii
consiliului
continuă și sîmbătă.
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• Intense dueluri de artilerie la Beirut • Activitate diplomatică
in sprijinul soluționării pe cale politică a situației din zonă •
Demers pentru încetarea represiunilor din teritoriile ocupate
BEIRUT 21 (Agerpres). — Vineri
se Înregistra un calm precar tn sec
toarele de est și de vest ale Beiru
tului, după intensele dueluri de ar
tilerie înregistrate pe parcursul
nopții. în urma tirurilor, potrivit
unui bilanț dat publicității în capitala
libaneză, au fost înregistrate pier
deri de vieți omenești. Surse ala
securității libaneze, citate de agen
ția KUNA, au declarat că de la iz
bucnirea ostilităților, la 14 martie,
495 de persoane și-au pierdut viața,
iar alte 2 100 au fost rănite.

PRAGA 21 (Agerpres). — La Praaa
a avut loc o întrevedere între Milos
Jakes, secretar general al C.C. al P.C.
din Cehoslovacia, și Yasser Arafat,
președintele Statului Palestina, pre
ședintele Comitetului Executiv al
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, transmite agenția C.T.K. Au
fost abordate aspecte ale situației
din Orientul Mijlociu și căile de so
luționare a conflictului din zonă.
LONDRA 21 (Agerpres). — Adreslndu-se. la Londra, membrilor unul
comitet al Camerei Comunelor, re
gele Hussein al Iordaniei a subliniat
că stabilirea unui stat palestinian
independent reprezintă un factor

esențial tn reglementarea pașnică a
conflictului arabo-israelian.
Vorbitorul a subliniat că Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei a
creat condițiile necesare realizării
unei reglementări pașnice. Pe de altă
parte, regele Hussein a apreciat că
planul israelian referitor la organi
zarea de alegeri în teritoriile ocu
pate este menit doar să pună capăt
revoltei palestiniene, fără să garan
teze rezultate concrete în direcția
unei reglementări durabile șl pașnice.

TRIPOLI 21 (Agerpres). — Un
grup de copii palestinieni au vizi
tat Birou] Organizației Națiunilor
Unite din Tripoli unde au prezentat
scrisori adresate secretarului gene
ral al O.N.U., președintelui în exer
cițiu al Consiliului de Securi
tate și
Adunării
Generale
a
O.N.U. în documente se cere sâ se
intervină de urgență pentru a sa
pune capăt escaladării actelor de re
presiune ale forțelor lsraeliena da
ocupație împotriva locuitorilor pa- <
lestinienf, încetarea politicii de de- 1
portări șî a practicilor de închidere
a școlilor, universităților șl a alto»
instituții de învătămînt din teritorii
le arabe ocupate, a anunțat agenția
JANA.

împotriva amestecului S. U. A.
în treburile interne ale R. P. Chineze
O declarație a Comitetului pentru relațiile externe
al Adunării Naționale Populare
BEIJING 21 (Agerpres). — Comi
tetul pentru relațiile externe al
Adunării Naționale Populare a R.P.
Chineze a dat publicității o declarație
In legătură cu amestecul Congresu
lui S.U.A. în afacerile interne ale
Chinei constînd în adoptarea în fo
rul legislativ american a unor amen
damente privind aplicarea de sanc
țiuni economice împotriva acesteia,
informează agenția China Nouă.
Potrivit documentului, amendamen
tele reflectă o deformare intențio

nată a faptelor șî a realităților le
gata de eforturile Chinei de a pune
capăt tulburărilor și a stingo rebe
liunea
contrarevoluționară
din
Beijing, denigrînd și atacînd în mod
nefondat guvernul chinez.
în declarație se arată că amestecul
grosolan al Congresului S.U.A. în
treburile interne ale R.P. Chineze
constituie o gravă lezare a sentimen
telor naționale ale poporului chinez,
relevă agenția China Nouă.

Republica Panama continuă să fie ținta unor
permanente provocări
• Luare de poziție a ministrului panamez al relațiilor externe
• Declarația reuniunii O.S.A.
WASHINGTON 21 (Agerpres). — în
discursul pronunțat în cadrul reu
niunii O.S.A.. ministrul panamez al
relațiilor externe, Jorge Eduardo
Ritter, a reafirmat hotărlrea gu
vernului panamez de a acționa con
secvent pentru realizarea reconcilie
rii naționale în Panama — transmite
agenția Prensa Latina. „Am luat
această hotărlre — a adăugat el —
în pofida faptului că încă persistă
grave amenințări cu intervenția la
adresa Republicii Panama și că se
produc zilnic violări din partea
S.U.A. ale tratatelor Torrijos-Carter".
Panama — a spus ministrul
panamez — continuă să fie victima
unei politici a provocărilor pericu
loase și constante din partea forțelor
armate ale S.U.A. staționate în zona
Canalului Panama, ceea ce pune în
pericol atît pacea internă, cît și sta
bilitatea politică regională. în acest
context, vorbitorul a evidențiat ne
cesitatea încetării blocadei economice
și a presiunii militare a S.U.A. împo
triva Republicii Panama.

WASHINGTON 21 (Agerpres). — în
declarația finală adoptată la înche
ierea reuniunii miniștrilor relațiilor

externe din țările membre ale Or
ganizației
Statelor
Americana
(O.S.A.). participant!! au hotărît să
fixeze data de 1 septembrie ca limi
tă pentru încheierea misiunii Comișiei speciale a O.S.A. pentru spriji
nirea eforturilor panameze de reali
zare a reconcilierii naționala —
transmite agenția Prensa Latina. O
decizie Inițială in acest sens a fost
adoptată de Grupul celor opt (Grupul
de la Contadora
și
Grupul de
sprijin), a cărui propunere de extin
dere a mandatului comisiei respec
tive s-a lovit de refuzul S.U.A., ceea
ce a determinat, de nltfel, șl sus
pendarea lucrărilor reuniunii O.S.A.

TEGUCIGALPA 21 (Agerpres). —
La Tegucigalpa a avut loc o ma
nifestație pașnică împotriva prezenței
forțelor contrarevoluționare nicaraguane și a tnmelor S.U.A. pe terito
riul Hondurasului — informează
agenția Efe. Participanțil au cerut
guvernului să acționeze pentru a se
pune canat acestei situații, pronuntîndu-se în favoarea continuării
eforturilor pentru instaurarea păcii
în America Centrală.

Pentru întărirea unității forțelor
de stînga din Argentina

Membrii organizației Campania pentru dezarmare nucleară din Marea
Britanie au organizat o demonstrație de protest împotriva Intrării in
portul Portsmouth a navei militare americane „lowa", avind la bord
arme nucleare. Pe una dintre pancartele purtate de manifestanțl se
putea citi s „Afară cu rachetele de croazieră 1“

Înghețarea tratativelor cu privire la viitorul
bazelor americane din Grecia
ATENA 21 (Agerpres). — Tratati
vele cu privire la viitorul bazelor
americane din Grecia „au înghețat",
a declarat primul adjunct al minis
trului elfen de externe, Gheorghios
Papoulias. După cum se știe, acor
dul cu privire la colaborarea in do
meniul economic și al apărării din
tre cele două țări, pe temeiul că
ruia au fost amplasate bazele S.U.A.
pe teritoriul Greciei, a expirat la
sfîrșitul anului 1988. La data respec

tivă, guvernului american i s-a no
tificat necesitatea desființării obiec
tivelor militare în termen de 17 luni,
dacă între timp nu se va încheia un
nou acord. Gheorghios Papoulias a
menționat că perioada cît se va afla
la putere actualul guvern de „tran
ziție" este inclusă în acest termen.
împotriva prezenței bazelor mili
tare americane se pronunță pături
largi ale populației țării — reamin
tește agenția T.A.S.S.

„ȘOSEAUA PRIETENIEI CHINONEPALEZE" urmează să fie reamenajată și modernizată, tn baza unui
acord între guvernele celor două
țări. Agenția China Nouă precizea
ză că șoseaua — cu o lungime de
114 km — va permite realizarea
unui trafic rapid, in ambele sen
suri. care va contribui Ia lărgirea
schimburilor dintre R.P. Chineză și
Nepal.
PROGRAM SPAȚIAL. în cadrul
unei ceremonii prilejuite de îm
plinirea a 20 de ani de la primul
zbor pe lună — al echipajului na
vei spațiale americane .Aoollo 11“
— președintele Statelor Unite,
George Bush, a anunțat un pro
gram spațial pe țermen lung care
prevede organizarea unei expediții
eu echipaj uman spre planeta Mar
te. noi zboruri spre Lună și — ca

uri prim pas — crearea tn anii ’90
a unei stații spațiale cu echipaj.
MIȘCARE
REVENDICATIVA.
Date oficiale publicate tn buletinul
parlamentului atestă că anul cu
rent este cel mal neliniștit pe
frontul muncii din Marea Britanie
din ultimele decenii, tn perioada
tanuarie-mal anul acesta au fost
pierdute în total 435 000 zile de
muncă, tn aceste date nu sînt In
cluse ultimele acțiuni greviste din
vara acestui an. Astfel, tn Marea
Britanie continuă șl tn prezent gre
vele feroviarilor, lucrătorilor din
porturi și funcționarilor publici.

VICTIME ALE DROGURILOR.
Politia vest-germană a confiscat la
6firșitul săptăminii trecute o canti
tate de 92 kilograme de heroină, în
valoare de 18 milioane mărci. Este
una dintre cele mai importante

BUENOS AIRES 21 (Agerpres). —
Secretarul general al Partidului Co
munist din Argentina. Patricio Echegaray, a declarat — în cadrul unei
conferințe de presă — că există
riscul divizării națiunii, 10 la sută
din populație beneficiind de 43 la
sută din venitul național șl trimițînd în exterior milioane de do
lari. De cealaltă parte, marea ma
joritate sortită marglnallzărtl, foa-

motel și analfabetismului — trans
mite agenția Prensa Latina. El a pro
pus o serie de măsuri urgente, cum
sînt înghețarea prețurilor și înceta
rea plății datoriei externe, măsuri no
care le consideră posibil de aplicat.
Secretarul general al P.C. din Ar
gentina s-a pronunțat pentru întări
rea alianței Stîngii Unite și creșterea
rolului ei în viața social-politică a
țării, în vederea apărării aspirațiilor
majore ale maselor l^rgi populare.

R F.G.i Cereri pentru stăvilirea activității
elementelor neonaziste
BONN 21 (Agerpres). — Confedera
ția sindicatelor vest-germane (D.G.B.)
s-a pronunțat recent pentru adop
tarea de măsuri în vederea comba
terii rasismului, tn continuă creș
tere în ultimul timp, din R.F. Ger
mania. Intr-o declarație cu privire
la situația muncitorilor imigranți din
R.F.G.. Jochen Richert, director exe
cutiv al D.G.B., a subliniat că tre
buie combătute atît rasismul latent,
cît și manifestările de ură față de
străini' și imigranți, fenomene care
vin in sprijinul pozițiilor neofasciste
ale organizațiilor de extremă dreaptă.
La rîndul său, Wolfgang Roth, ex
pert pentru probleme economice al

capturi de droguri efectuate In ul
timii ani tn R.F. Germania, tn pri
mele sase luni ale acestui an, din
cauza consumului de stupefiante în
R.F.G. și-au pierdut viața 460 per
soane.
INCENDII. Circa 6 000 de per
soane au fost evacuate din unele
tone ale departamentului Gironde,
tn sud-vestul Franței, ca urmare a
Izbucnirii unui Incediu violent care
a distrus 4 000 ha nădure de brazi.
Temperaturile ridicate au făcut ca
flăcările să se extindă, deși in
lupta cu focul au fost folosite mai
multe avioane, venite in ajutorul
pompierilor.

O STATISTICA A O.M.S. Po
trivit statisticilor date publicității
la Geneva de Organizația Mon
dială a Sănătății (O.M.S.), In pe
rioada martie 1988 — martie 1989,

Partidului Social-Democrat (de opo
ziție), a declarat că rasismul este
condamnabil din punct de vedere
moral.
Uniunea Tinerilor Democrațl din
R.F. Germania a adresat un apel ti
neretului progresist din întreaga țară
să-și intensifice acțiunile de stăvilire
a pericolului ascensiunii neonazismului. în apel se atrage atenția asu
pra tendințelor extremei drepte de a
racola adepți în rîndul studenților,
precum și asupra necesității ca tînăra
generație să se situeze in primele
rînduri ale luptei Împotriva fascis
mului, pentru drepturi democratice.

numărul cazurilor de SIDA (Sin
dromul tmunodeficientei dobîndite) a crescut cu 9 636 numai în
țările europene. în prezent —
arată comunicatul O.M.S. — în 31 de
țări europene sînt înregistrați
22 609 bolnavi, majoritatea dintre
aceștia fiind bărbați. Statisticile
menționează că din decembrie 1988
pînă tn martie 1989 țările care au
înregistrat cele mai numeroase
cazuri de SIDA sînt : Franța —
754, Spania — 616, Italia — 486,
R. F. Germania - 307, Marea Britanie — 210, Elveția — 104, Olan
da - 97.
UN CUTREMUR de magnitudi
nea 5.8 pe scara Richter s-a produs in zona Batang din provincia
chineză Sichuan, a anunțat Biroul
seismologie de stat din China. Nu
s-au semnalat victime pînă în prerent
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