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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU ÎMPREUNĂ 
CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU 

au primit delegația organizației gidetene de partid Constanta, 
cu priepd împliniri a 24 de ani de la Congresul al N-tea al partididui

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit delegația parlamentară braziliană

Tovarășul Nicolae Ceau.șescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu au primit, luni. în stațiunea Neptun, delegația organizației județene de partid Constanța.Delegația a prezentat conducătorului partidului și statului nostru omagiul fierbinte al locuitorilor a- cestei înfloritoare zone a țării, cu prilejul împlinirii a 24 de ani din
CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși.
Doresc să vă mulțumesc mult 

pentru acest mesaj și pentru a- 
ceastă manifestare, prilejuită de 
împlinirea a 24 de ani de Ia Con
gresul al IX-lea al partidului.

Este adevărat, nu e o cifră ro
tundă, dar probabil că, aflindu-ne 
în perioada de pregătire a Con
gresului al XIV-lea al partidului, 
organizația de partid Constanța, ca 
și celelalte organizații de partid, 
precum și diferite colective de oa
meni ai muncii au considerat că 
este bine să acorde o anumită a- 
tenție împlinirii a 24 de ani de 
la Congresul al IX-lea, care a de
terminat o schimbare radicală in 
activitatea partidului și în dezvol
tarea socialistă a țării.

In general, in anii construcției 
socialiste am obținut multe reali
zări. Am transformat țara, din- 
tr-un stat agrar-industrial slab 
dezvoltat, intr-o țară industrial- 
agrară în plin progres, în toate do
meniile. Toate acestea demonstrea
ză forța și capacitatea partidului 
nostru comunist, care și-a înde
plinit și iși îndeplinește cu cinste 
misiunea sa istorică de a conduce 
poporul român pe calea socialis
mului și comunismului, a bună
stării, a fericirii, a adevăratei li
bertăți și independențe.

Vă mulțumesc pentru felicitări
le adresate. Mulțumesc, cu acest 
prilej, tuturor organizațiilor jude
țene de partid, tuturor organizații
lor de partid, tuturor colecti
velor de oameni ai muncii.

Partidul nostru, poporul nostru 
au, intr-adevăr, cu ce să se rnin- 
drească ! Avem realizări minunate 
in toate domeniile — și in indus
trie și în agricultură — iar în 
acest an realizăm ceea ce ne-am 
propus de Ia începutul Iui 1989, să 
obținem cea mai bună producție 
agricolă de pină acum ! Doresc să 
adresez felicitări constănțenilor 
pentru rezultatele de pină acum, 
dar și tuturor județelor, tuturor 
oamenilor muncii de pe ogoare, 
atit din întreprinderile agricole de 

ziua cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost ales, prin voința întregii națiuni, în suprema funcție de conducere în partid, de către Congresul al IX-lea al P.C.R., eveniment de însemnătate hotări- toăre pentru destinele patriei și ale poporului român, care a inaugurat perioada celor mai strălucite înfăptuiri din istoria României.Luînd cuvintul, primul-secretar al Comitetului Județean Constanța al P.C.R.. Mihai Marina, a spus :

stat, cit și din cooperativele agrico
le de producție. Doresc, de aseme
nea, să adresez urarea ca și Ia ce
lelalte culturi — deci pe întregul 
an — să obținem cele mai bune 
producții agricole de pină acum !

Avem și in industrie rezultate 
bune. Deja multe județe au rapor
tat că au încheiat planul pe 3 ani 
și 7 luni din actualul cincinal cu 
rezultate bune. Toate județele sint 
angajate ca, pină la 23 August, să 
realizăm planul pe 8 luni, iar pină 
la Congresul partidului să reali
zăm planul pe întregul an, in toate 
domeniile, inclusiv in export, cu 
rezultate bune !

Vă felicit și pe voi șl toate cele
lalte comitete județene, ii felicit 
pe toți oamenii muncii din indus
trie și din celelalte sectoare de 
activitate !

Nu trebuie să uităm nici un mo
ment că toate aceste realizări sint 
rezultatul muncii clasei muncitoa
re, a țărănimii, intelectualității, a 
întregii noastre națiuni, care — in' 
deplină unitate, sub conducerea 
partidului nostru comunist — în
făptuiesc politica internă și exter
nă. (Aplauze puternice, prelungite).

Să întărim continuu legăturile 
cu întregul popor pentru că numai 
în unitatea indisolubilă dintre 
partid și popor avem garanția în
făptuirii programului de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, a înaintării spre comu
nism ! Unitatea dintre partid șl 
popor Înseamnă a asigura ca în
tregul popor să acționeze în spirit 
revoluționar, în toate împrejură
rile. Să ne prezentăm ca un popor 
unit, acționind pentru a ne crea 
propriul nostru viitor — liber, in
dependent, de bunăstare, de feri
cire, in societatea comunistă ! (Vii și puternice aplauze).

Trebuie să ducem ferm o poli
tică de colaborare cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orinduire 
socială, pentru dezarmare și, in 
primul rind, pentru eliminarea ar
melor nucleare, pentru soluționa
rea problemelor grave ale subdez
voltării, pentru noi relații econo

Comuniștii, toți cei ce trăim și muncim in județul Constanța ne alăturăm sentimentele de stimă, prețuire și recunoștință la omagiul și elogiul pe care partidul și țara yi le aduc în acest moment aniversar. dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu. Marele Erou intre eroii neamului, ilustru conducător, personalitate proeminentă a lumii contemporane. Cu deosebit respect vă rugăm să primiți cele mai călduroase felicitări pentru activi

mice internaționale — de echitate, 
de egalitate, de avantaj reci
proc —, pentru realizarea unei 
lumi mai drepte și mai bune ! 
Aceasta presupune o poziție fermă 
împotriva politicii marilor puteri 
imperialiste, a capitalului finan
ciar și a monopolurilor, care do
resc să continue politica de domi
nație și asuprire a marii majori
tăți a omenirii.

Reuniunea celor 7 șefi de state 
ai țărilor capitaliste dezvoltate, 
care și-au arogat cu de Ia sine pu
tere dreptul de a da lecții și de a 
stabili cum să se dezvolte omeni
rea, demonstrează însă că ei nu 
pot și nu vor putea să soluționeze 
problemele care privesc viața a 
peste 5 miliarde de oameni. Nu
mai unite, popoarele pot pune ca
păt politicii de dominație imperia
listă — a monopolurilor și a ca
pitalului financiar —, pot realiza 
o politică nouă in viața interna
țională, în care fiecare popor să se 
dezvolte în mod liber, așa cum do
rește ! (Aplauze puternice, îndelungate).

Subliniez toate acestea pentru 
că, dacă vorbim de drumul par
curs în 24 de ani, trebuie să avem 
în vedere că ne propunem să mer
gem cu pași mai fermi înainte, 
spre societatea socialistă multila
teral dezvoltată, spre comunism. 
Documentele adoptate de plenara 
din iunie a Comitetului Central al 
partidului dau o perspectivă clară 
și trebuie ca toate organizațiile de 
partid — deci și organizația de 
partid din Constanța — să se an
gajeze cu toate forțele in dezba
terea temeinică în partid, cu în
tregul popor, a acestor documente, 
pentru ca Congresul al XIV-lea al 
partidului, adoptind programul de 
dezvoltare viitoare a țării, să aibă 
asentimentul întregii națiuni ! Și 
sint convins că întregul nostru 
popor va acționa în deplină uni
tate, in așa fel incit Congresul să 
dea o perspectivă minunată mer
sului înainte, spre comunism, al 
României ! (Vii și puternice a- plauze). 

tatea strălucită pe care o dedicați de aproape șase decenii, cu nesecat patos revoluționar, cauzei partidului și poporului, pentru contribuția dumneavoastră determinantă la elaborarea .și .înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului, la progresul necontenit al patriei, la întărirea independentei și suveranității sale. Intr-o deplină unitate de voință cu întregul partid și
(Continuare in pag. a V-a)

Vă felicit incă o dată pentru re
zultatele obținute in acest an ! Cu
nosc bine organizația de partid din 
județul Constanța — din 1946 —, 
dar și după aceea am cunoscut și 
urmărit continuu cum și-a desfă
șurat activitatea. Constanța a fost 
primul județ in care s-a realizat 
cooperativizarea agriculturii, cu 32 
de ani in urmă, și anul acesta ve
dem atit roadele cooperativizării, 
cit și ale politicii juste agrare a 
partidului, de acordare a mijloa
celor necesare — tehnice, științi
fice, financiare — pentru dezvol
tarea agriculturii. Numai coopera
tivizarea in sine nu rezolvă pro
blema. Ea creează un cadru or
ganizatoric — al marii proprietăți 
—. însă fără a se asigura baza 
materială și științifică necesară nu 
se obține o agricultură avansată. 
Recoltele pe care le obținem noi 
in Constanța și in întreaga țară 
sint tocmai rezultatul acestei po
litici !

De ce subliniez acest lucru? Pen
tru că trebuie să fim conștienți că 
și in viitor va trebui să acordăm 
multă, multă atenție dezvoltării 
echilibrate a țării — a industriei, 
a agriculturii, a științei, invăță- 
mintului, culturii, activității ideo
logice, ridicării conștiinței revolu
ționare a întregului partid și popor!

Cu aceasta, tovarăși, vă mulțu
mesc incă o dată și vă urez succese 
în întreaga activitate ! (Cuvîntarea secretarului general al partidului a fost îndelung și puternic aplaudată de toți cei prezenți, dîndu-se astfel expresie sentimentelor de profundă dragoste și prețuire ale tuturor oamenilor muncii din județul Constanța, din întreaga țară față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, ctitorul de geniu al României moderne, hotărîrii tuturor comuniștilor, a întregii națiuni, ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales la cel de-al XIV-lea Congres în înalta funcție de secretar general al partidului — garanția supremă a înfăptuirii visului de aur al poporului român — comunismul).

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, luni, în stațiunea Neptun, delegația parlamentară braziliană, condusă de Luiz Henrique Da Silveira, primul-secretar al Prezidiului Executiv al Camerei Deputa- ților și Congresului National al Republicii Federative a Braziliei, care, la invitația Marii Adunări Naționale, efectuează o vizită în tara noastră.Conducătorul delegației a prezentat tovarășului Nicolae Ceaușescu un mesaj din partea președintelui în exercițiu al Republicii Federative a Braziliei, Paes De Andrade, ca o expresie a sentimentelor de prietenie, de admirație și respect pe care poporul brazilian și conducerea țării sale le nutresc față de România și președintele ei. In mesaj se spune :
„Domnule Președinte,
Este o mare onoare pentru țara 

noastră să vă transmită dumnea
voastră prin președintele Republicii 
in exercițiu mesajul poporului bra
zilian, ce vă va fi inminat personal 
de delegația Braziliei, condusă de 
fostul ministru al științei și tehno
logiei, deputatul federal Luiz 
Henrique Da Silveira, primul-secre
tar al Prezidiului Executiv al Ca
merei Deputațiior și Congresului 
Național.

Sint adinei legăturile ce ne unesc 
cu Republica Socialistă România, 
împotriva oricăror discriminări și 
in lupta pentru Independența și 
suveranitatea națiunilor, in special 
pentru dezarmarea nucleară, care 
constituie astăzi o preocupare con
stantă a popoarelor care se pro
nunță pentru o pace universală, 
trainică.

Să ne unim eforturile pentru ea 
lumea de pace și de progres la care 
visăm să fie tot atit de aproape de 
noi ca și sentimentele noastre de 
fraternitate".Arătind că delegația parlamentară braziliană, ce cuprinde lideri ai partidelor care au cea mai mare reprezentare în Congres, este deosebit de onorată de întrevederea acordată de șeful statului român, oaspetele a elogiat activitatea președintelui Nicolae Ceaușescu, subliniind că este o mare personalitate nu numai pentru România, ci și pentru întreaga lume, pentru istorie. In aoest cadru, s-a dat o înaltă apreciere politicii externe românești, inițiativelor și demersurilor întreprinse de președintele Nicolae Ceaușescu în favoarea soluționării pe cale pașnică, prin tratative, a problemelor litigioase care mai dăinuie în diferite zone ale lumii, a dezarmării, păcii și colaborării internaționale.In același timp, manifestîndu-și satisfacția de a fi vizitat țara noastră, primul-secretar al Prezidiului Executiv al Camerei Deputațiior și Congresului Național al Republicii Federative a Braziliei a arătat că parlamentarii din țara sa au rămas plăcut impresionați de realizările remarcabile obținute de poporul român - in dezvoltarea economico-socială a patriei, îndeosebi în cei 24 de ani de cînd președintele Nicolae Ceaușescu se află la conducerea țării. In mod deosebit a fost reliefat succesul important obținut de România prin achitarea integrală a datoriei externe.In continuare, conducătorul delegației parlamentare braziliene a arătat că toate aceste succese creează, o bază trainică pentru dezvoltarea și mai puternică a colaborării dintre Brazilia și România, colaborare care a cunoscut o evoluție pozitivă, după vizita șefului statului român în Brazilia, avînd deschise perspective pe multiple planuri.Luînd cuvintul, Jorge Vianna Dias Da Silva, președintele Grupului parlamentar de prietenie Brazilia- România, a arătat că este deosebit de fericit că poate vizita România în anul în care aceasta sărbătorește 45 de ani de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, cunoscînd astfel importantele obiective economice și sociale, marile înfăptuiri in domeniul dezvoltării și modernizării tuturor orașelor și satelor țării. Vorbitorul a relevat puternica impresie produsă de achitarea de către România a datoriei sale externe, care dovedește 
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puterea economică a țării, realismul programelor ei de dezvoltare economico-socială. Totodată, oaspetele a arătat că în Brazilia sint bine cunoscute și apreciate inițiativele României, ale președintelui Nicolae Ceaușescu consacrate dezarmării, asigurării păcii, dezvoltării colaborării dintre toate națiunile lumii.
In continuare, a luat cuvintul to

varășul NICOLAE CEAUȘESCU, care 
a adresat calde mulțumiri pentru me
saj și a rugat să se transmită pre
ședintelui in exercițiu al Republicii 
Federative a Braziliei salutul său, 
împreună cu cele mai bune urări.

Consider — a arătat in continuare 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — vizi
ta dumneavoastră ca o expresie a 
relațiilor bune dintre România și 
Brazilia, a dorinței comune de a dez
volta și mai mult relațiile dintre ță
rile noastre.

Referindu-se la drumul parcurs de 
(ara noastră pe calea dezvoltării eco
nomice și sociale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a relevat că sute 
de ani România a fost sub domina
ția imperiilor străine. Nici după cu
cerirea independenței, din 1877, 
România n-a avut o adevărată inde
pendență, deoarece monopolurile și 
diferite societăți străine stăpineau 
cea mai mare parte a bogățiilor ță
rii. De aceea România a rămas in 
fapt o (ară slab dezvoltată.

In cei 45 de ani de la revoluția 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă și in 
cei 40 de ani de construcție socia
listă, România a realizat trecerea 
de la o țară agrar-industrială slab 
dezvoltată la o țară industrial-agrară, 
eu o industrie modernă și cu o agri
cultură avansată. Față de acum 45 
de ani realizăm o producție indus
trială de 135 de ori mai mare in acest 
an și o producție agricolă de 10 ori 
mai mare. Pe această bază, venitul 
național a crescut de 40 de ori și 
s-a ridicat nivelul de viață al po
porului. Am reușit să realizăm vaste 
construcții industriale, agrare, so
ciale, locuințe, școli, spitale, centre 
de cultură. Acum 45 de ani aproape 
40 Ia sută din populație nu știa 
carte. Acum avem invățămînt obli
gatoriu de 10 ani, iar incepind de 
anul viitor întregul tineret va în
văța, obligatoriu, 12 ani. Am dez
voltat puternic știința și cultura, 
considerind că nu putem realiza o 
societate in care poporul să fie pe 
deplin liber fără o inaltă știință și 
cultură. Am acordat o mare atenție 
dezvoltării formelor democratice de 
conducere a societății.

îndeosebi după Congresul al IX- 
lea al partidului, a subliniat in con
tinuare tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
am pornit de la faptul că in Româ
nia trebuie să realizăm socialismul 
corespunzător condițiilor și voinței 
poporului nostru.

Am pornit ferm de la concepția 
că socialismul trebuie să-1 realizăm 
cu poporul și pentru popor și că in 
acest sens trebuie să creăm forme
le organizatorice corespunzătoare, 
care să permită participarea directă 
a poporului Ia elaborarea politicii 
interne și externe, la realizarea ei.

Acum discutăm in partid și cu în
tregul popor programele de dezvol
tare pină in anul 2000 și in unele 
domenii pină in 2010.

Pentru a realiza tot ceea ce ne-am 
propus avem nevoie de pace, de o 
largă colaborare internațională cu 
toate statele, fără deosebire de 
orinduire socială.

Referindu-se Ia situația in
ternațională actuală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că s-au 
făcut anumiti pași in direcția solu
ționării unor probleme, dar pașii 
sint incă mici, iar pericolele care au 
rămas sint deosebit de mari. După 
cum este bine cunoscut, armele nu
cleare existente pot distruge lumea, 
de citeva ori. In prezent, N.A.T.O. 
discută să modernizeze armele cu 
rază scurtă de acțiune și tactice, 
ceea ce inseamnă o creștere de 4 ori 
a capacității lor de distrugere.

De aceea, noi considerăm că situa
ția se menține foarte gravă și că 
lupta pentru dezarmare, și in pri
mul rind pentru dezarmare nucleară. 

pentru eliminarea armelor nucleare 
trebuie să stea in centrul activității 
tuturor popoarelor, a parlamentelor 
de pretutindeni.

In continuare, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a referit la fap
tul că în timp ce cheltuielile mili
tare au atins niveluri uriașe — circa 
1 200 miliarde dolari —, situația ță
rilor in curs de dezvoltare s-a în
răutățit. Chiar în țările așa-zis dez
voltate — inclusiv în S.U.A. —, a 
crescut șomajul, sporește numărul să
racilor. Referindu-se la situația eco
nomică mondială deosebit de gravă, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a sub
liniat rolul extrem de negativ al da
toriilor externe, care cu deosebire în 
cazul țărilor în curs de dezvoltare 
se ridică la sume considerabile.

la achitarea In 
către România a 
externe, tovarășul

Referindu-se 
întregime de 
datoriei sale _______„__
Nicolae Ceaușescu a arătat că țara 
noastră a făcut eforturile necesare 
atit din eonsiderente politice, cit și 
economice. Creditele nu au ajutat la 
dezvoltare, ci, dimpotrivă, deveni
seră o piedică in realizarea progra
melor economice și sociale. Banca 
Mondială și Fondul Monetar Inter
național, cu sprijinul sau la îndem
nul monopolurilor și finanței mon
diale, căutau să impună și României 
condiții politice și economice, așa cum 
au procedat și procedează cu toate ță
rile debitoare. Prin măsurile luate, 
țara noastră a reușit să aloce o parte 
importantă din venitul național pen
tru dezvoltare, asigurindu-se astfel 
progresul continuu al țării, concomi
tent cu achitarea datoriei externe și, 
în același timp, cu ridicarea nivelu
lui de trai al poporului.

Referindu-se la intilnirea la nivel 
înalt a celor 7 state industrializate, 
de la Paris, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că, in 
fapt, acestea și-au propus să con
tinue vechea politică de dominație 
și asuprire. Iată de ce — a arătat 
președintele Nicolae Ceaușescu — 
pentru țările lumii a treia se pune 
problema de a-și intări solidarita
tea. colaborarea șl de a acționa in 
deplină unitate pentru a impune ță
rilor bogate să se așeze la masa tra
tativelor și să găsească soluții re
zonabile și juste.

Țările capitaliste trebuie să Înțe
leagă că fără soluționarea probleme
lor subdezvoltării nu se poate vorbi 
de stabilitate economică și politică 
in lume.

Este necesar să se ajungă în cel 
mai scurt timp la o conferință in
ternațională in cadrul O.N.U., unde 
să se discute și să se elaboreze mă
surile de comun acord.

Referitor la conflictele existente In 
diferite zone ale globului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că 
România se pronunță pentru solu
ționarea lor numai pe cale politică, 
prin tratative. Trebuie să lăsăm fie
cărui popor dreptul de a-și hotărî 
singur calea dezvoltării pe care o 
dorește fără nici un amestec din a- 
fară. Numai așa se pot asigura sta
bilitatea și pacea în lume. Noi con
siderăm că parlamentele au și tre
buie să-și asume o răspundere și 
mai mare in direcția aceasta. Aș dori 
— a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — ca parlamen
tele noastre să conlucreze mult mai 
larg in această privință.

Referindu-se la relațiile dintre 
România și Brazilia, pe care le-a 
apreciat ca fiind bune, președintele 
țării noastre a subliniat că România 
este gata și dorește să dezvolte larg 
relații cu Brazilia, în toate domeniile.

In încheiere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a urat o mai bună 
colaborare între popoarele și țările 
noastre, intre parlamentele României 
și Braziliei și a rugat să se transmi
tă parlamentarilor și poporului brazi
lian prieten cele mai bune urări de 
succes in dezvoltarea economico-so
cială, în întărirea independenței și 
suveranității naționale.La primire au luat parte Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, și Mihail Niculescu, deputat.A fost de față ambasadorul Braziliei la București, Milton Bezerra Cabrat

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, MARELE EROU AL ROMÂNIEI, 
OMAGIUL, DRAGOSTEA Șl RECUNOȘTINȚA ÎNTREGULUI POPOR 
Vibrante mesaje și telegrame adresate de pe tot cuprinsul patriei secretarului general al partidului 
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{ PRIN PROIECTUL PROGRAMULUI - DIRECTIVĂ SI TEZELE PENTRU CONGRESUL AL XIV-LEA AL PARTIDULUI,^

NOI ȘI CUTEZĂTOARE ORIZONTURI DEZVOLTĂRII SOCIALISTE MULTILATERALE A PATRIEI

— Problematica vastă și complexă 
a proprietății socialiste ocupă un loc 
de prim-plan in documentele pro
gramatice pentru cel de-al XIV-lea 
Congres al partidului. Ce semnifi
cații are acest fapt ?— Retrospectiva drumului parcurs de țara noastră in anii socialismului, cu deosebire realizările istorice din perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, pun în evidență cu deosebită putere adevărul că instaurarea, dezvoltarea și perfecționarea continuă a proprietății socialiste, preocuparea neabătută pentru apărarea și intărirea ei reprezintă temelia de neclintit a progresului multilateral al țării, a edificării cu succes a noii orînduiri — argumentează prof, univ. dr. Vasile Nichita. Valorificind științific, creator marile posibilități oferite de proprietatea socialistă pentru accelerarea progresului social. România a reușit, intr-o perioadă istorică scurtă, nu numai să depășească starea de Înapoiere în carele „afla datorită politicii claselor exploatatoare și dominației imperialiste, dar și să se transforme, cu deosebire după cel de-al IX-lea Congres al partidului, intr-un stat cu o industrie puternică, modernă, bazată pe cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, cu o agricultură viguroasă, în plin progres pe calea înfăptuirii noii revoluții agrare. Generalized semnificația acestui amplu proces revoluționar, care reliefează cu tărie justețea și consecvența politicii promovate de partidul nostru, de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, politică de aplicare creatoare a adevărurilor socialismului științific Ia realitățile și condițiile din România, Tezele subliniază cu deosebită claritate : „Viața, practica revoluționară au demonstrat, atit in cadrul (ărij noastre, cit și pe plan mondial, rolul fundamental, hotărîtor al proprietății socialiste a întregului popor și cooperatiste in făurirea noii orînduiri sociale. Dezvoltarea și întărirea ei continuă constituie o necesitate vitală, orice diminuare a marii proprietăți socialiste, întoarcerea la forme de proprietate capitalistă, inclusiv la mica proprietate, este de natură să pună in pericol nu numai construirea socialismului. ci și însăși dezvoltarea economico-socială a popoarelor, bunăstarea și independența lor".

— Perfecționarea continuă a pro
prietății socialiste reprezintă, in lu
mina documentelor supuse dezbaterii 
și adoptării de către Congresul al 
XIV-lea, una dintre opțiunile strate
gice ale făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintării 
României spre comunism. Care sint 
principalii factori care concură la a- 
cest amplu proces de perfecționare ?— Depășind cu luciditate și cutezanță revoluționară viziunile trium- faliste, de esență utopică, ca și schemele simplificatoare, dogmatice, după care marile avantaje pe care le oferă proprietatea socialistă s-ar valorifica de la sine, combătînd pozițiile de subapreciere sau chiar de negare a principiilor socialismului, de Întoarcere spre forme capitaliste, ceea ce contravine profund intereselor popoarelor respective, cauzei socialismului, Partidul Comunist Român, sub impulsul și prin contribuția decisivă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a acționat consecvent pentru o abordare și soluționare novatoare a tuturor problemelor ce privesc perfecționarea și întărirea proprietății socialiste a întregului popor și cooperatiste, a teoriei și practicii construcției socialiste în ansamblu. Se detașează în acest context preocuparea statornică a partidului nostru pentru promovarea unei politici ferme de alocare a unei părți însemnate din venitul național pentru acumulare, pentru dezvoltare, țimndu-se seama — așa cum a subliniat și recent tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cuvîntarea la plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii — că acumularea „este o lege universal valabilă", că „acumularea, fondul de dezvoltare constituie factorul hotărîtor al progresului societății omenești", cu atît mai mult cind poporul iși făurește în mod liber viitorul. O însemnătate hotăritoare pentru dezvoltarea proprietății socialiste prezintă aplicarea neabătută în viață a principiului după care „socialismul se făurește cu poporul pentru popor", care presupune îmbinarea armonioasă a dirijării unitare a economiei, pe baza planului național unic, cu participarea largă și efectivă a oamenilor muncii la adoptarea și înfăptuirea deciziilor care privesc prezentul și viitorul țării, cu principiile autoconducerii muncitorești și autogestiunii economico-financiare. Potrivit concepției secretarului general al partidului, formele de conducere, de planificare a activității economice și sociale nu sint date o dată pentru totdeauna, ele trebuie să fie perfecționate continuu, în raport cu dezvoltarea forțelor de producție, în concordanță cii cerințele perfecționării cadrului democratic de conducere a societății, cu necesitatea întăririi răspunderii colectivelor de oameni ai muncii în administrarea și gospodărirea părții din proprietatea întregului popor date lor în folosință. Așezarea producție! 

și vieții sociale pe temelia de neclintit a proprietății socialiste generează obiectiv caracteristici, legități și mecanisme noi de funcționare a societății, conduce Ia formarea și statornicirea unui tip nou, superior de relații de producție și sociale, la creșterea calității muncii și vieții, la afirmarea deplină a principiilor eticii și echității socialiste. Punind pregnant în lumină remarcabilul potențial de progres economic și social generat de proprietatea socialistă, in afara căreia edificarea socialistă este de neconceput, documentele programatice pentru cel de-al XIV-lea Congres al partidului deschid noi și minunate perspective înfloririi multilaterale a patriei pe drumul glorios spre visul de aur — comunismul.Argumentele teoretice in favoarea necesității obiective de a consolida și îmbogăți necontenit proprietatea socialistă își află un corespondent nemijlocit în activitatea practică a stă- pinilor de fapt și de drept aii avuției naționale — oamenii muncii. Dezbaterea noastră continuă la Întreprinderea de Mașini-Unelte pentru Presare-Forjare din Tîrgu Jiu, una dintre numeroasele ctitorii ala „Epocii Nicolae Ceaușescu". O modernă cetate industrială, edificată în baza indicațiilor date la fața locului de secretarul general al partidului, de a se crea și în această zonă a țării o structură economică dinamică și complexă, care să contribuie Ia dezvoltarea echilibrată, ,1a valorificarea deplină a resurselor materiale și de forță de muncă existente în județul Gorj. S-a împlinit de curlnd un deceniu de la punerea în funcțiune a primei capacități de producții. Un timp relativ scurt, dar den» 

PROPRIETATEA SOCIALISTĂ 
-la temelia opțiunilor pentru prezentul 

și viitorul patriei
în împliniri. Fondurile fixe ale întreprinderii au crescut de peste opt ori, s-au perfecționat și modernizat capacitățile productive, s-a diversificat gama de fabricație, realizîndu-se peste 60 tipuri de mașini-unelte de mare complexitate și înaltă eficiență — multe dintre ele fiind produse- unicat. Și, ceea ce nu este mai puțin important, în acești ani s-a format aici un puternic colectiv muncitoresc, de peste 2 000 de constructori de mașini, situat în prima linie a bătăliei pentru nou, pentru progres tehnic.

— Se afirmă, și pe bună dreptate, 
că democrația muncitorească-revolu- 
ționară reprezintă cadrul optim de 
valorificare a potențialului proprie
tății socialiste. Care Sini argumente
le unei unități ca a dumneavoastră, 
caracterizată prin tinerețea colectivu
lui și noutatea proprietății ? îl în
trebăm pe Nicolae Munteanu, pre
ședintele consiliului oamenilor mun
cii.— Aș lăsa să răspundă faptele. Iată, în primul semestru din 1989 am realizat integral producția fizică nominalizată ia toate tipurile de mașini, în condițiile în care aceasta a înregistrat o creștere de peste 10 la sută comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Față de începutul cincinalului, productivitatea muncii a sporit cu 35 la sută, iar peste 90 la’ sută din mașinile ce poartă marca întreprinderii noastre sint competitive cu cele realizate de firmelț cu tradiție în lume. Cum au fost posibile aceste realizări într-o unitate atît de tînără ? Desigur, datorită bunei noastre înzestrări, a modernității ei, dai în același timp și faptului că această bază tehnico-materialȘ este gospodărită. utilizată și întărită cu competență și spirit de angajare muncitorească ; faptului că. în condițiile democrației muncitorești-revoluțio- nare. ale autoconducerii și autos>es- tiunii. oamenii noștri au conștiința și răspunderea de stăpîni ai avuției ce le-a fost dală pe mină — ceea ce îi face să participe cu idei, propuneri și mai ales cu fapta la sporirea avuției obștești.Calitatea de proprietari, producători și beneficiari ne obligă, așadar, să manifestăm în permanentă inițiativă și răspundere atît în forumurile autoconducerii muncitorești, cît și la fiecare.dintre locurile noastre de muncă. să ne angajăm activ, de la muncitor pînă la director. în efortul de consolidare și dezvoltare a patrimoniului întreprinderii. care este un bun inalienabil al întregului popor. Această participare plenară, plină de dăruire, exprimă esența democrației noastre muncitorești-revoluționare, a- tașamentul nostru fierbinte față de politica partidului, față de calea so

cialistă de dezvoltare. Iată de ce respingem cu hotărîre așa-zisele concepții de reîntoarcere la proprietatea de tip capitalist, la „piața liberă", sub care se ascund încercările forțelor ostile socialismului de a reinstaura exploatarea omului de către om, vechile rînduieli al căror preț prea scump l-a plătit în trecut și poporul român. Dar roata istoriei nu mai poate fi dată înapoi, în România capitalismul a apus pentru totdeauna ! Așa cum a afirmat cu tărie tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a Consiliului Național al Oamenilor Muncii, în numele nostru, al tuturora: 
„La noi, poporul este adevăratul stă- 
pîn și va rămine veșnic stăpin pe 
destinele sale, pe bogățiile sale

»- Cu ce ginduri și fapte vă în
scrieți in dezbaterea documentelor 
programatice pentru cel de-al XIV- 
lea Congres al partidului ?— Transpunerea in viață a obiectivelor cuprinse în aceste documente de majoră Însemnătate în viața partidului și a țării ne solicită o și mai puternică angajare muncitorească revoluționară pe toate planurile activității materiale și spirituale. In a- cest scop, comitetul de partid șl consiliul oamenilor muncii au pus in fața întregului colectiv sarcina diversificării mai accentuate a gamei de mașini-unelte, a modernizării continue a tehnologiilor de lucru. SIntem preocupați ca, o dată cu creșterea gradului de complexitate tehnică, să realizăm mașini-unelte cu un consum mai redus de metal, dar cu parametri superiori de funcționare. Totodată, sîntem preocupați de Îmbunătățirea prospectării pieței externe. în vederea contractării la timp a noilor pro

• Conducerea de către partid - chezășia dezvoltării 
necontenite a țării pe baza trainică a proprietății 
socialiste, în lumina mărețelor obiective înscrise în docu
mentele programatice pentru cel de-al XIV-lea Congres.

• Prin perfecționarea democrației muncitorești- 
revoluționare - valorificare optimă a potențialului de 
progres al proprietății socialiste.

• Angajare, competență și răspundere comunistă în 
sporirea, perfecționarea și apărarea avuției întregului 
popor, în spiritul patrioticelor orientări și îndemnuri ale 
secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

duse, a sporirii producție! pentru export. Contribuția noastră de faptă comunistă la dezbaterea proiectului Programului-Directivă și Tezelor pentru Congresul al XIV-lea al partidului se va concretiza și prin intensificarea activității politico-educative, menită să ajute la stimularea inițiativei și creativității muncitorești — autentică forță în efortul de dezvoltare și întărire a proprietății socialiste. Ne vom exprima și în acest fel acordul deplin cu spiritul și conținutul acestor Istorice documente, adeziunea de conștiință și faptă Ia politica partidului, înalta satisfacție față de propunerea privind realegerea la Congresul al XIV-lea a tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de secretar general al partidului, garanția demnității faptelor țării în anii ce vin.Unitate distinsă în anul 1988 cu înaltul titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare", pentru obținerea unei producții medii de 21 150 kg porumb știuleți la hectar. Cooperativa Agricolă de Producție Braniștea, din județul Giurgiu, și-a onorat și în acest ăn blazonul de unitate fruntașă. Astfel, cooperatorii, mecanizatorii și specialiștii de aici, aplicînd cu răspundere și pasiune cele mai noi cuceriri ale agrotehnicii, au reușit să obțină producții medii la orz și grîu de 8 950 kg și, respectiv, 10 250 kg Ia hectar.— Altădată, aceste rezultate nu puteau fi nici măcar visate de către oamenii locului — ne spune președintele cooperativei, Ilie Anculescu. îmî amintesc că atunci cînd am pornit pe drumul cooperativizării avuția noastră obștească era mai mult declt modestă. Aveam cîteva atelaje, pluguri 

șl grape, iar numărul animalelor din zootehnie nu trecea cu mult Dește sută. Toate aceste bunuri ale începutului de nou drum abia dacă însumau vreo 650 000 lei. Astăzi, avuția obștească a cooperativei a ajuns la peste 58 milioane Iei, Iar veniturile pe care le realizăm anual din producțiile de cereale, din cele zootehnice, precum și în cadrul secțiilor noastre prestatoare de servicii se ridică la circa 37 milioane lei.
— Care este cheia acestor succese?— Ne-au mai Întrebat mulți, cău- tînd să descopere cine știe ce secrete. De fapt, „secretul" stă în faptul că în toți acești ani, și cu deosebire in epoca inaugurată de cel de-al IX-lea Congres, cînd partidul, secretarul său general au redat agriculturii locui re care îl merită în economia țării și tot sprijinul necesar, noi am pus din plin umărul pentru sporirea avuției obștești, știind că numai' pe temelia ei trainică pot fi obținute recolte bogate și pot crește corespunzător veniturile cooperatorilor. Proprietatea socialistă este, ca să spun așa, ca pămîntul : dacă te îngrijești de el. dacă îl sporești rodnicia și îl aperi, te răsplătește din plin. Nici un efort nu este prea mare cînd te bucuri de mijloacele, avantajele și rezultatele pe care ți le oferă continua sporire a averii cooperatiste. Cum să fi ajuns noi vreodată la asemenea producții-record cu mijloacele sărace și înapoiate ale micii proprietăți agricole de odinioară ? Și cum își închipuie unele cercuri\reacționare din Occident că țăranul s-ar mai întoarce vreodată la „binefacerile" tipului de proprietate capitalist, la sărăcia și mizeria de altădată ? 

Este știut că orice fel de reîntoarcere, indiferent de pretext, la forme de proprietate capitalistă, inclusiv la mica proprietate, este de natură să genereze vechile stări de lucruri, cu toate suferințele și privațiunile care însoțesc exploatarea muncii altora — inechitate, împilare, înjosirea omului. In ce ne privește pe noi, țăranii cooperatori din România, acționăm cu toate mijloacele pșntru întărirea și dezvoltarea proprietății socialiste tocmai pentru că ne-am convins că este singura cale de realizare a unor recolte sporite, a mersului satului spre civilizație, a ridicării nivelului general de trai. Iată de ce susținem cu toată fermitatea și convingerea ideile cuprinse în Tezele pentru Congresul al XIV-lea privitoare la proprietatea socialistă și cooperatistă. Ne-am bucurat și ne bucurăm din partea statului de un puternic spriiin material pentru Întărirea continuă a proprietății cooperatiste, aceasta constituind o elocventă expresie a alianței muncitorești-țărănești. Socotesc că un principal mijloc de întărire și dezvoltare a proprietății socialiste, a avuției naționale îl constituie tocmai acest schimb echitabil între sat și oraș, schimb la care noi contribuim, an de an, cu livrări tot mai însemnate de produse agroalimentare la fondul de stat.
— Ce vă propuneți pentru viitor in 

lumina Tezelor și proiectului Progra
mului-Directivă pentru cel de-al 
XIV-lea Congres ?— Din studierea lot am reținut atenția deosebită ce se acordă agriculturii în strategia de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, de continuă înflorire a patriei.

Sint prevăzute obiective Importante pe linia înfăptuirii noii revoluții agrare. Astfel, producția globală agricolă va spori cu 20—25 la sută, ne baza folosirii raționale a fondului funciar și creșterii potențialului productiv al pămîntului. Se vor generaliza producțiile mari, realizîndu-se, pînă în anii 2000—2005, o producție agricolă stabilă de cel puțin .40—45 milioane tone cereale anual. Toate acestea pun în lumină caracterul riguros științific al politicii de dezvoltare necontenită a economiei țării, contribuția excepțională a Marelui Erou al Patriei noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ia edificarea unei concepții clarvăzătoare privind înflorirea continuă a agriculturii noastre socialiste. Privim spre satul de mîine cu mîndria de a-1 ști mereu și mereu mal înfloritor. Așa cum ne cere și ne îndeamnă permanent tovarășul Nicolae Ceaușescu, stimat și iubit de întreaga noastră țărănime, de întregul nostru popor pentru tot ce a făcut și face pentru triumful ideilor socialismului, pentru progresul și bunăstarea generală. Propunerea privind realegerea sa la Congresul al XIV-lea în fruntea partidului, o spunem cu toată certitudinea, izvorăște asemeni celui mai limpede izvor din gîndurile și voințele noastre, ale tuturor. Această realegere este argumentul suprem că vom înfăptui ceea ce ne-am propus, obiectivele stabilite. Ne regăsim în aceste obiective însuflețitoare propriile aspirații, ho- tărîrea de a le înfăptui prin valorificarea superioară a posibilităților oferite de proprietatea socialistă — mecanizare, irigații, noile cuceriri ale științei agricole —, prin mai buna îngrijire și. cultivare a pămîntului, principalul nostru mijloc de producție. cu mai multă pricepere, răspundere și dăruire.Există o strinsă Interdependență între creșterea continuă a proprietății socialiste și progresul economico- social a! țării. O relație fundamentală a opțiunilor din prezent și viitor, căreia documentele programatice pentru Congresul al XIV-lea li conferă noi dimensiuni în perspectiva făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate. Asupra acestei idei-ax care se impune din studierea și dezbaterea documentelor a ținut să stăruie, ilustrînd-o cu realitățile Tîrgoviștei de astăzi, tovarășul Dumitru Huidu, secretar al comitetului municipal de partid.— După Congresul al IX-lea, cînd a fost transpusă In viață orientarea fermă a partidului nostru de a se aloca pentru dezvoltare circa o treime din venitul național, cînd tuturor zonelor și localităților li s-au oferit posibilități mult Sporite de înflorire economică, prin repartizarea armonioasă a forțelor de producție 

pe întreg teritoriul țării, vechea „cetate de scaun" a intrat, practic, în epoca unei noi întemeieri. Vizitele tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în municipiul nostru au constituit borne luminoase pe drumul noii sale deveniri, fiecare pur- tînd acum nume cu adincă rezonanță în economia națională : Combinatul de Oțeluri Speciale, întreprinderea „Oțelinox", întreprinderea de Strunguri și întreprinderea „Rom- lux" ; Platforma de industrie alimentară ; vechea întreprindere de Utilaj Petrolier și întreprinderea Chimică „Victoria", care au traversat mai multe etape de dezvoltare și modernizare. în perioada de puternice accelerații de după cel de-al IX-lea Congres, producția-marfă industrială a municipiului a crescut de 23 ori, rîndurile personalului muncitor au sporit de 4,5 ori ca urmare a creării unui mare număr de locuri de muncă. De reținut că statul nostru socialist ne-a pus la dispoziție în acest răstimp suma de 32 miliarde lei pentru investiții, fonduri pe care le-am realizat îndeosebi în sectoarele productive.
— Care este reflexul social al spo

ririi proprietății întregului popor ?— Potrivit orientărilor și indicațiilor pe care secretarul general al partidului le-a dat în timpul dialogurilor de lucru cu oamenii muncii din municipiu, au fost aplicate soluții adecvate pentru utilizarea rațională a resurselor umane și materiale din zonă, pentru edificarea unui centru industrial puternic, a unui oraș modern pe toate planurile. Dezvoltarea economică a permis, și a impus dezvoltarea urbanistică a localității. Au fost construite circa 25 000 de apartamente, licee șl școli gimnaziale, creșe și. grădinițe, spital nou și două policlinici, cinematograf te, case de cultură, magazine și încă multe altele. Tirgpviștea deci, ca de altfel oricare alt. oraș al tării., repre- zintă dovada de neclintit a forței și superiorității proprietății socialiste, față de orice altă formă de proprietate. Numai și numai socialismul, pe această bază de proprietate, este îți măsură să asigure dreptatea și egalitatea socială, o existentă liberă șl demnă pentru toți cetățenii patriei. Acesta este adevărul în susținerea căruia aduce puternice și proprii argumente dezvoltarea multilaterală a municipiului nostru. în acest spirit sint concepute Tezele pentru Congres, primite cu profundă adeziune de noi toți pentru că ne regăsim in ele idealurile pe care le știm astfel confirmate deplin în viitor.Desfășurîndu-șl activitatea în spiritul orientărilor de excepțională însemnătate din Teze și proiectil Programului-Directivă, organizația municipală de partid, colectivele da oameni ai muncii din întreprinderi și instituții, în frunte cu comuniștii, vor acționa și în viitor, cu energie sporită, pentru dezvoltarea și perfecționarea proprietății socialiste, pentru apărarea acestei fundamentale^ cuceriri revoluționare. Amplele măsuri de modernizare a proceselor de producție, care se află permanent pe ordinea de zi, sint menite să dea dimensiuni noi caracterului intensiv-calitativ al activității economice. Documentele programatice pentru Congresul al XIV-lea angajează și mobilizează toate forțele in realizarea exemplară a programelor de lucru privind calitatea și competitivitatea produselor, sporirea productivității muncii și eficienței economice. Orientată pe aceste direcții, munca politico-educativă pe care o desfășoară organele și organizațiile de partid are drept țel principal, așa cum a indicat tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a C.C. al P.C.R., intărirea ordinii și disciplinei, a grijii față de creșterea și perfecționarea proprietății socialiste, intr-un cuvînt, cultivarea responsabilității de proprietar, producător și beneficiar, a spiritului civic, de angajare revoluționară. Țara de mîine va fi mai bogată, mai înfloritoare. Așa se prevede în proiectul Programului-Directivă, în Tezele pentru Congresul al XIV-lea. Și așa va fi. Această certitudine se bazează pe faptul că întotdeauna, cu deosebire după Congresul al IX-lea, partidul, cu contribuția decisivă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a elaborat programe și orientări clarvăzătoare. mobilizatoare și realiste. Și întotdeauna ele au fost înfăptuite. Este meritul hotărîtor al tovarășului Nicolae Ceaușescu in această angajare generală a energiilor țării pentru progresul țării. Iată de ce, gîn- dind asemeni tuturor comuniștilor, tuturor oamenilor țării, exprim cele mai vii sentimente de aleasă prețuire și recunoștință Marelui Fiu al Patriei și Poporului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, profunda satisfacție, mîndrie și adeziune față de propunerea de a fi reales în funcția supremă de secretar general al partidului, la cel de-al XIV-lea Congres, pentru a conduce în continuare cu aceeași fermitate și clarviziune revoluționară opera măreață de afirmare puternică, liberă și independentă a României socialiste de azi, a României comuniste de mîine.
Victor VANTUcu sprijinul corespondenților „Scînteii"- _____ >
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU, MARELE EROU AL ROMÂNIEI, 
OMAGIUL. DRAGOSTEA $1 RECUNOȘTINȚA ÎNTREGULUI POPOR
VIBRANTE MESAJE SI TELEGRAME ADRESATE DE PE TOT CUPRINSUL 

PATRIEI SECRETARULUI GENERAL AL PARTIDULUI
La aniversarea a 24 de ani de la alegerea dumneavoastră la istoricul Congres al IX-lea in funcția supremă de secretar general al partidului, comuniștii. toii cei ce trăiesc și muncesc in județul nostru — se spune in telegrama COMITETULUI JUDE

ȚEAN ALBA AL P.C.R. — vă aduc un fierbinte și respectuos omagiu pentru îndelungata și eroica activitate revoluționară desfășurată in folosul poporului român, al cauzei socialismului și comunismului, al păcii, prieteniei și colaborării in lume.Folosim și acest minunat prilej aniversar pentru a ne manifesta încă o dată, cu toată căldura și însuflețirea, adeziunea nestrămutată față de Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 27—28 iunie a.c. de a fi reales la cel de-al XIV-lea Congres in funcția de secretar general al partidului. opțiune de înaltă semnificație istorică.Vom acționa neabătut pentru Îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin pe acest an și pe întregul cincinal. întîmpinînd cele două mari evenimente politice ale anului 1989 — cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944 și Congresul al XIV-lea al partidului — cu rezultate deosebite in întreaga noastră activitate.în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN ARAD AL P.C.R. se arată: în aceste memorabile zile, cind aniversăm împlinirea a 24 de ani de la Congresul al IX-lea — piatra de temelie in istoria modernă a tării, in viața națiunii noastre, care a deschis perioada unor realizări nemaiintilnite în istoria multimilenară a României — permiteți-ne să vă adresăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, cele mai calde felicitări și să vă exprimăm. în numele celor ce trăiesc și muncesc pe plaiurile arădene. alese și profunde sentimente de inaltă prețuire și recunoștință pentru excepționala contribuție pe care ați adus-o, în fruntea partidului, la făurirea destinului nou al scumpei noastre patrii. Animați de perspectivele luminoase 
ale viitorului României socialiste, de înalta garanție a prezenței dumneavoastră în fruntea partidului și statului nostru. vă rugăm. mult iubite și stimate tovarășe secretar general, să primiți. împreună cu expresia vie a recunoștinței față de pilduitoarea activitate teoretică și practică dedicată slujirii fără preget a intereselor fundamentale ale poporului. urările noastre fierbinți de viață îndelungată, multă sănătate și putere de muncă, pentru a ne conduce. cu aceeași înțelepciune și spirit revoluționar, spre noi_ culmi și importante victorii în măreața operă de edificare socialistă și comunistă a patriei.în aceste momente de vibrantă și însuflețitoare efervescentă politică, ce marchează împlinirea a 24 de ani de la marele Congres al IX-lea al Partidului Comunist Român, cind prin voința fermă a comuniștilor, a întregului popor, ați fost ales în suprema funcție de secretar general, vă rugăm să ne permiteți — se arată în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BACAU AL P.C.R. — a da glas sentimentelor noastre de profundă dragoste și mindrie patriotică, in semn de ales si sincer omagiu pe care îl aducem prodigioasei dumneavoastră activități, pusă in slujba împlinirii celor mai cutezătoare și îndreptățite aspirații de progres, demnitate umană și fericire ale națiunii.în atmosfera de puternică șl vie satisfacție generată de istorica opțiune a întregului partid și popor, ne exprimăm totala adeziune la Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 27—28 iunie a.C. privind propunerea de realegere a dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la cel de-al XIV-lea Congres, in suprema funcție de secretar general al partidului, act politic de însemnătate cardinală, care reprezintă garanția sigură a înfăptuirii neabătute a hotăririlor ce vor fi adoptate de mărele forum al comuniștilor români din noiembrie.în aceste momente sărbătorești, de intensă bucurie pentru țară și popor, cind se împlinesc 24 de ani de la Congresul al IX-lea — eveniment de maximă însemnătate care, împlinind voința fierbinte a întregii națiuni, v-a ales în suprema funcție de secretar general al partidului pe dumneavoastră, revoluționarul neînfricat și patriotul înflăcărat, strălucitul ctitor și strateg al României socialiste moderne. conducătorul genial al mersului nostru neabătut înainte, noi. comuniștii din ORGA
NIZAȚIA DE PARTID A APARA
TULUI COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST RO
MAN, vă aducem un vibrant omagiu, insoțit de urarea fierbinte de viață îndelungată, în deplină sănătate și putere de muncă, spre a ne conduce cu fermitate pe drumul luminos al socialismului și comunismului.Realegerea dumneavoastră de către Congresul al XIV-lea în înalta funcție de secretar general al partidului — unanimă opțiune de gînd și voință a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii — constituie garanția sigură a înfăptuirii neabătute a luminosului program al edificării societății socialiste și înaintării României spre comunism.în aceste momente înălțătoare, de profundă vibrație patriotică, revoluționară. cind toți fiii patriei noastre străbune cinstesc împlinirea a 24 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului. înscris pentru totdeauna cu litere de aur în istoria patriei, comuniștii. toți oamenii muncii din județul nostru — se spune in telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN BIHOR 
AL P.C.R. — vă adresează dumneavoastră. mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. ilustru gînditor și militant politic, genialul fondator al României socialiste, cel mai de seamă erou între eroii neamului, proeminentă . personalitate a lumii contemporane. 

un înflăcărat omagiu, expresie a sentimentelor lor de nemărginită dragoste. stimă și recunoștință pe care vi le poartă.Animați de perspectivele luminoase ale viitorului României socialiste, strălucit prefigurate în proiectul Pro- gramului-Directivă și Tezele pentru Congresul al XIV-lea, susținînd din adincul inimii propunerea de realegere, la înaltul forum al comuniștilor români. în suprema funcție de secretar general al partidului a dumneavoastră. mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. opțiune istorică ce se constituie într-o puternică garanție pentru prezentul si viitorul comunist al patriei, ne angajăm să nu precupețim nici un efort pentru a întimpina acest eveniment de largă rezonanță în conștiința întregii națiuni cu cele mai bune rezultate.în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN BOTOȘANI AL 
P.C.R. se subliniază : Eveniment de excepțională însemnătate in desfășurarea grandiosului proces al construcției noii orinduiri. Congresul al IX-lea, care v-a încredințat, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în numele partidului și al poporului român, funcția supremă de conducere a națiunii noastre socialiste, se înscrie intre momentele glorioase din istoria multimilenară a tării noastre.Și cu acest prilej oamenii muncii din străbuna vatră a Botoșanilor ,vă aduc un înalt si vibrant omagiu, glodurile lor indreptîndu-se cu recunoștință și spre tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, care. în toată această perioadă de mărețe înfăptuiri, a fost alături de dumneavoastră, contribuind printr-o prestigioasă activitate, de inestimabilă valoare, la ridicarea științei, in- vătămintului și culturii românești pe noi trepte de afirmare.Mindri de mărețele înfăptuiri pe care le-a obtinut patria română, sub strălucita dumneavoastră conducere, sintem bucuroși că avem posibilitatea la această aniversare de a vă mulțumi din adincul inimilor noastre, mult stimate si iubite tovarășa Nicolae Ceaușescu, pentru că. împreună cu tara, beneficiind de sprijinul dumneavoastră direct, județul Botoșani, rezultat al acestei epoci, a cunoscut o puternică ascensiune, o rapidă si impresionantă dezvoltare pe toate planurile.îfl atmosfera de puternică vibrație patriotică, de legitimă mindrie și profundă angajare revoluționară, cu care întregul popor aniversează împlinirea a 24 de ani de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român — piatră de hotar în destinele socialiste ale națiunii noastre — se arată în telegrama adresată de CO
MITETUL JUDEȚEAN BRAILA AL 
P.C.R. — comuniștii, toți oamenii muncii din județul nostru sînt însuflețiți de cele mai alese sentimente de fierbinte dragoste și nemărginită recunoștință fată de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.în aceste momente solemne, cu înaltă stimă și profund respect, dăm glas sentimentelor noastre de neasemuită admirație si prețuire față de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, strălucit exemplu de spirit creator și dăruire revoluționară, care și-a adus și aduce o contribuție de excepție la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și statului, la înflorirea științei, invă- țămintului și culturii românești, la triumful idealurilor de colaborare, prietenie și pace între popoare.Vă adresăm respectuos rugămintea să primiți, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. sentimentele de inaltă stimă, aleasă prețuire și profundă recunoștință ale tuturor brăilenilor. împreună cu voința și dorința noastră fermă ca, la cel de-al XIV-lea Congres, dumneavoastră, marele și înțeleptul conducător al poporului român, să fiți reales în suprema funcție de secretar general al partidului, garanția sigură a înfăptuirii visului de aur al omenirii — comunismul.în aceste zile de efervescentă activitate în toate domeniile vieții so- cial-economice și politice, cind se împlinesc 24 de ani de la istoricul Congres al IX-lea al partidului, care, exprimînd voința fierbinte a întregului partid, a națiunii noastre, v-a ales la cîrma destinului patriei, vă aducem un vibrant omagiu dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, conducător clarvăzător și înțelept, suflet din sufletul neamului, erou al cărui nume, simbol al României contemporane, s-a contopit cu cea mai fertilă epocă din istoria multimilenară a acestor pămînturi românești — se spune in telegrama 

CONSILIULUI CULTURII ȘI EDU
CAȚIEI SOCIALISTE.în aceste zile cind toată suflarea românească este angajată plenar și entuziast în întîmpinarea cu noi și mărețe fapte de muncă a celei de-a 45-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944, a celui de-al XIV-lea Congres al partidului, dăm glas a- deziunii noastre entuziaste la Hotă- rirea Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie de a vă realege pe dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, in fruntea partidului la cel de-al XIV-lea Congres, supremă certitudine a mersului nostru neabătut înainte, pe drumul socialismului și comunismului.Ne facem o datorie de Inimă șl conștiință din a reafirma, la această glorioasă aniversare, dragostea noastră nețărmurită față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru faptul că, de la Congresul al IX-lea, de cind prin voința unanimă a comuniștilor, a întregului popor vă aflați în fruntea partidului și statului, ați imprimat un nou curs vieții politice și economico-sociale, dezvoltării democrației muncitorești-re- voluționare, procesului complex de făurire a societății socialiste multi

lateral dezvoltate șt de înaintare a patriei spre comunism, ați ridicat la înălțimi nebănuite prestigiul internațional al României, țară a păcii, al cărui nume este rostit astăzi cu deosebit respect și admirație pe toate meridianele lumii — se arată in telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN BUZĂU AL P.C.R.în aceste momente de efervescență patriotică, generate de documentele programatice ce urmează a fi supuse dezbaterii și aprobării marelui forum al comuniștilor români din luna noiembrie, comuniștii, toți locuitorii județului Buzău își exprimă, asemenea întregului popor, entuziasta adeziune Ia Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R., din iunie a. c., privind realegerea dumneavoastră la "Congresul al XIV-lea in suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român. Convinși fiind că această opțiune istorică reprezintă voința unanimă a întregului nostru partid și popor, cea mai' sigură garanție a înfăptuirii neabătute ,a planurilor și programelor de înflorire multilaterală a patriei.în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN CARAȘ-SEVERIN AL 
P.C.R. se arată : Acum, cind întregul popor. într-o deplină unitate de cuget și simțire, sărbătorește 24 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului, eveniment înscris cu litere de aur în istoria patriei, moment hotăritor pentru destinele României moderne, vă rugăm să 

EPOCA • Puternică, unanimă adeziune 
a întregului partid și popor la propu
nerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu 
să fie reales, la cel de-al XIV-lea Con
gres, în funcția supremă de secretar 
general al partidului.

• Mîndrie patriotică pentru mă
rețele realizări socialiste din anii 
inaugurați de Congresul al IX-lea al 
partidului, angajament ferm pentru 
a înfăptui exemplar planul pe acest 
an și pe întregul cincinal, hotărîrile 
Congresului al XIV-lea al partidului.

primiți omagiul suprem al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul Caraș-Severin, cele mai alese sentimente de dragoste și prețuire, înaltul respect și recunoștința vie pentru vasta activitate revoluționară pe care o desfășurați fără contenire, spre binele și fericirea poporului.Puternic însuflețiți de tezele, ideile și orientările cuprinse în magistrala cuvîntare rostită la recenta plenară a C.C. al P.C.R., în documentele pentru cel de-al XIV-lea Congres al partidului, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Caraș-Severin își exprimă entuziasta adeziune la Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. privind realegerea dumneavoastră la Congresul al XIV-lea in suprema funcție de secretar general al partidului, hotăriți șă întîm- pine marile evenimente politice ale acestui an prin fapte exemplare de muncă în toate domeniile.în aceste clipe de înaltă vibrație revoluționară, patriotică, de unanimă și entuziastă adeziune a comuniștilor, a întregului popor la Ho- tărirea Plenarei C.C. al P.C.R. de a propune celui de-al XIV-lea Congres realegerea dumneavoastră in funcția supremă de secretar generai al partidului. Consiliul de conducere, cadrele didactice, studenții și cursanții ACADEMIEI 
DE STUDII SOCIAL-POLITICE DE 
PE LINGĂ C.C. AL P.C.R., asemenea întregului popor, omagiază cu puternică mîndrie patriotică împlinirea a 24 de ani de la istoricul Congres al IX-lea al P.C.R. — moment de referință în edificarea socialismului în România, în ridicarea patriei noastre pe cele mai înalte culmi de progres și civilizație.O dată cu Congresul al IX-lea al partidului, societatea socialistă românească și-a redobîndit și sporit demnitatea națională și respectul pe toate meridianele lumii, urcînd neabătut noi și tot mai rodnice trepte de progres și civilizație, a străbătut o epocă de pilduitoare izbinzi în dezvoltarea sa multilaterală, armonioasă, al cărei nume este dat da strălucitul său strateg și ctitor — „Epoca Nicolae Ceaușescu".Mîndrl și fericiți de a fi contemporani și făuritori ai celei mai glorioase epoci din întreaga istorie a patriei, exprimăm totala noastră adeziune la politica internă și externă a partidului și statului și vă asigurăm că nu vom precupeți nici un efort pentru înfăptuirea exemplară a acestei politici, că vom urma neabătut, cu hotărîre, partidul, pe dumneavoastră, iubit și stimat conducător, că vom acționa consecvent pentru realizarea integrală a sarcinilor ce ne revin din documentele celui de-al XIII-lea Congres al partidului, pentru a întîmpina cel de-al XIV-lea Congres și cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și rațională, antifascistă și antiimperialistă, cu rezultate deosebite în nobila muncă de formare și educare comunistă, revolu

ționară a tinerel generații — se arată în telegrama BIROULUI EXE
CUTIV AL MINISTERULUI EDU
CAȚIEI ȘI INVAȚAMÎNTULUI.Susținînd din toată inima și cu toată căldura Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al partidului de a propune realegerea dumneavoastră la cel de-al XIV-lea Congres, în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, vă rugăm să ne permiteți ca, în numele comuniștilor, al întregului colectiv de oameni ai muncii din Ministerul Educației și învățămîntului, al tuturor slujitorilor școlii, al elevilor și studenților din patria noastră, să vă transmitem cele mai călduroase urări de sănătate șl putere de muncă, pentru ca în fruntea partidului și statului să conduceți, pe mai departe, poporul român pe drumul glorios al făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și al înaintării României spre visul de aur al omenirii — comunismul.împlinirea a 24 de ani dfe la mărețul eveniment de însemnătate cardinală pentru destinele României contemporane, cind, exprimînd voința întregului popor. Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român v-a investit cu suprema funcție de secretar general al partidului, constituie pentru comuniștii, pentru toți locuitorii județului nostru — se subliniază in telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN COVASNA AL 
P.C.R. — un prilej de imensă satis

facție și nemărginită bucurie, gin- durile noastre de cel mai adine respect, aleasă prețuire și fierbinte recunoștință indreptindu-se cu venerație spre 'dumneavoastră, care v-ați dedicat șase decenii de inegalabilă activitate revoluționară slujirii celor mai scumpi idealuri ale celor ce muncesc.Acestea reprezintă temeiurile solide ale adeziunii, ale entuziasmului patriotic și călduroasei recunoștințe cu care comuniștii, toți oamenii muncii din județul Covasna. intr-un glas cu întregul popor, susțin cu toată puterea Hotărirea Plenarei Comitetului Central cu privire la propunerea de realegere a dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XIV-lea în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român, chezășie sigură a continuării drumului nostru ascendent spre piscurile luminoase ale comunismului.Cu prilejul glorioasei aniversări a 24 de ani de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român — moment crucial, de însemnătate Istorică in viața poporului nostru, de cind în funcția de secretar general vă aflați dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — CONSILIUL U- 
NIUNII NAȚIONALE A COOPERA
TIVELOR AGRICOLE DE PRODUC
ȚIE, exprimînd sentimentele de inaltă stimă și nețărmurită dragoste ale milioanelor de țărani cooperatori, vă aduce un fierbinte si vibrant omagiu pentru neobosita activitate desfășurată în fruntea partidului și statului și vă urează, din adincul inimilor, sănătate și putere de muncă, noi și strălucite victorii în grandioasa operă de înălțare a României pe noi culmi de progres șl civilizație.Folosim și acest prilej pentru a ne exprima adeziunea noastră totală față de Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie ca dumneavoastră, eminent conducător al partidului și țârii, ctitor al României moderne, personalitate proeminentă a vieții internaționale, să fiți reales la Congresul al XIV-lea în funcția de ’secretar general al partidului, aceasta constituind o garanție sigură a înfăptuirii neabătute a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism, a aplicării cu succes în viată a politicii interne șl externe a partidului și statului nostru.în aceste zile, cind Întregul nostru popor aniversează, într-o atmosferă de vibrantă simțire patriotică și profundă angajare revoluționară, împlinirea a 24 de ani de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, eveniment de covir- șitoare importanță, care va rămine pentru totdeauna înscris cu litere de aur pe cea mai glorioasă filă a istoriei naționale, gîndurile noastre, ale comuniștilor, ale tuturor locuitorilor din județul nostru — se arată în telegrama COMITETULUI JUDE

ȚEAN GIURGIU AL P.C.R. — se îndreaptă către dumneavoastră cu nemărginită recunoștință, urîndu-vă din adincul inimilor să trăiți ani mulți în deplină sănătate și putere de muncă, pentru măreția patriei străbune și fericirea poporului din rindurile căruia v-ați ridicat.Aniversarea a 24 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului își multiplică în aceste zile ecoul în inimile și conștiința noastră prin istorica hotărîre adoptată recent de plenara C.C. al P.C.R. cu privire la propunerea ca la Congresul al XIV-lea, dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai ilustru fiu al poporului, să fiți reales în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român.Aniversarea a douăzeci și patru de ani de la Istoricul Congres al IX-lea al Partidului Comunist Român. eveniment de cea mai mare însemnătate pentru întregul nostru partid și popor, constituie pentru comuniștii și ceilalți oameni ai muncii din COMITETUL DE STAT 
AL PLANIFICĂRII un nou si minunat prilej de a vă exprima sentimentele noastre de profundă dragoste și bucurie, de înaltă prețuire, stimă și recunoștință pentru înțelepciunea, clarviziunea, realismul, cutezanța și fermitatea cu care acționați în toate împrejurările pentru a imprima vieții economice si sociale din România un curs dina

mic. novator, precum și adeziunea deplină la Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. privind realegerea dumneavoastră la Congresul al XIV-lea în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român.Proiectul Programului-Directivă și Tezele pentru Congresul al XIV-lea, precum și proiectul planului national unic de dezvoltare economico-socială pe anul 1990 sînt profund marcate de gindirea dumneavoastră revoluționară, care a orientat lucrările de fundamentare a acestor documente de importantă excepțională pentru viitorul tării noastre, in deplină concordantă cu cerințele înfăptuirii neabătute a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism.Vă rugăm să ne permiteți să exprimăm omagiul fierbinte al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul Harghita, adresat cu adincă recunoștință și nețărmurită dragoste dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, acum la aniversarea a 24 de ani de Ia istoricul Congres al IX-lea al partidului, de cînd prin voința unanimă a comuniștilor, a întregii națiuni, vă aflați în fruntea partidului și a țării, perioadă care a adus României o strălucire fără precedent, ce va rămine înscrisă cu litere de aur în istoria patriei, cu numele ctitorului ei — „Epoca Nicolae Ceaușescu" — se arată în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN HARGHITA AL P.C.R.Intr-o deplină unitate de cuget și simțire cu întreaga națiune, comuniștii, toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, din județul nostru, s-au alăturat cu înflăcărare Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din 27—28 iunie cu privire la realegerea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XIV-lea al partidului, în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român — garanția edificării cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate.In telegrama BIROULUI EXECU
TIV AL COMITETULUI NAȚIO
NAL PENTRU ȘTIINȚA ȘI TEH
NOLOGIE se arată : Cu emoție, admirație și profundă bucurie recunoaștem in dumneavoastră, mult stimate și iubite conducător Nicolae Ceaușescu. întruchiparea supremă a voinței milenare a poporului de a-și împlini destinul printr-o operă constructivă de amploare, multilaterală, in toate domeniile creației materiale si spirituale.Puternic însuflețiți de proiectul Programului-Directivă și Tezele marelui forum al comuniștilor — sinteză a înaltei dumneavoastră viziuni revoluționare asupra strategiei înaintării scumpei noastre patrii spre piscurile civilizației socialiste și comuniste in cel de-al treilea mileniu, vom face totul spre a fi demni de grandioasa noas

tră epocă, de încrederea și sprijinul dumneavoastră. Cu întreaga conștiință. din adincul inimilor noastre, ne alăturăm glasurile celor ale comuniștilor, ale întregului popor privind realegerea dumneavoastră la cel de-al XIV-lea Congres în inalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, garanție supremă a împlinirii programului partidului. a năzuințelor poporului. Cu a- ceste ginduri. vă dorim din adincul inimilor noastre, iubit conducător, dumneavoastră. tovarășei Elena Ceaușescu, multă sănătate șl fericire, neobosită putere de muncă spre a conduce cu statornică clarviziune și energie revoluționară România socialistă spre cele mai înalte culmi ale progresului și civilizației !în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN SATU MARE AL P.C.R. se reliefează : In atmosfera de puternică angajare revoluționară și patriotică, a deplinei unități de cuget și simțire cu întreaga națiune, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Satu Mare își îndreaptă spre dumneavoastră cu venerație și înalt respect gîndurile de fierbinte recunoștință, in aceste momente de a- leasă sărbătoare cînd aniversăm, cu aleasă bucurie și satisfacție, împlinirea a 24 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului — măreț e- veniment istoric care a deschis drumul celei mai rodnice și luminoase epoci din istoria multimilenară a patriei noastre.Folosim acest minunat prilej a- niversar de a da o nouă și puternică expresie deplinei adeziuni, cele mai vii și Însuflețitoare aprobări din partea tuturor locuitorilor din această străveche vatră românească față de Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din iunie a.c.. care a adoptat propunerea ca, la cel de-al XIV-lea Congres, în inalta funcție de secretar general al partidului să fiți reales dumneavoastră. mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ilustrul făuritor al noului destin al țării.

CONSILIUL POLITIC SUPERIOR 
AL ARMATEI, organele și organizațiile de partid, comuniștii și ute- ciștii. toți cei care își fac datoria sub drapelele de luptă ale oștirii, vă adresează un cald și vibrant omagiu, dind glas profundei recunoștințe și prețuiri pentru contribuția dumneavoastră hotărîtoare adusă Ia elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a gloriosului nostru partid comunist, la edificarea destinului nou socialist al patriei, la întărirea permanentă a capacității ei de apărare.în aceste momente cu multiple semnificații Istorice, dăm expresie, de asemenea, celor mai alese sentimente, de respect și gratitudine față de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului nostru, eminent om politic și de stat, savant de largă recunoaștere mondială, care, alături de dumneavoastră, desfășoară o prodigioasă activitate in cadrul conducerii de partid și de stat pentru propășirea țării, pentru dezvoltarea invățămintului, științei și culturii românești.Cu profundă mîndrie patriotică șl înălțător entuziasm revoluționar, comunist, în deplin consens cu întregul partid și popor, ne exprimăm adeziunea fierbinte față de Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie a.c. de a propune ca dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, Erou între eroii neamului, proeminentă personalitate a vieții politice mondiale, să fiți reales la Congresul al XIV-lea al P.C.R. în funcția, supremă de secretar general al partidului — garanția sigură a înaintării ferme a patriei române spre noi culmi de progres, civilizație și bunăstare, spre comunism, apărării independenței șl suveranității naționale.

In telegrama UNIUNII SCRIITO
RILOR se spune : Simtindu-ne profund Implicați în tot ceea ce se petrece pe pămîntul patriei, vom cinsti așa cum se cuvine marile evenimente care ne stau în față : împlinirea a 45 de ani de la revoluția de eliberare socială și națională, 

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Roman, președintele Republicii Socialiste România i-au mai 
fost adresate numeroase mesaje, telegrame și scrisori de către comitete 
municipale, orășenești și comunale de partid, instituții centrale, or
ganizații de masă și obștești, colective de oameni ai muncii din în
treprinderi industriale și unități agricole, uniuni de creație, instituții 
de știință, Invățămint, cultură, artă și ocrotirea sănătății, unități mi
litare, din alte domenii de activitate.

La împlinirea a 24 de ani de la Congresul al IX-lea al P.C.R., cina 
In fruntea partidului și a țării a fost ales tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
mesajele dau expresie sentimentelor de inaltă prețuire și profund 
respect pe care întregul popor le poartă conducătorului partidului și 
statului nostru, care, cu neasemuită dăruire și profund patriotism, 
și-a dedicat întreaga viață și activitate înfăptuirii celor mai inalte 
idealuri de libertate, independență și pace, de progres și prosperitate 
ale poporului român.

Mesajele, scrisorile șl telegramele exprimă Înflăcărată aprobare a 
comuniștilor, a întregului nostru popor, fată de Hotărirea Plenarei 
C.C. al P.C.R. privind realegerea la Congresul al XIV-lea al parti
dului a tovarășului Nicolae Ceaușescu in funcția supremă de secretar 
general al partidului, aceasta constituind garanția realizării cu succes 
a grandioaselor planuri de dezvoltare a țârii, de ridicare continuă a 
nivelului de bunăstare și civilizație al întregului popor.

Relevindu-se transformările înnoitoare care au avut Ioc în toate 
zonele țării în anii care au trecut de la Congresul al IX-lea al parti
dului — perioada celor mai bogate împliniri din multimilenara noas
tră existență — mesajele dau glas recunoștinței fără margini a în
tregii națiuni față de tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru contribuția 
inestimabilă pe care a adus-o și o aduce la elaborarea și înfăptuirea 
politicii partidului și statului consacrată făuririi socialismului cu po
porul și pentru popor in patria noastră.

Mesajele, scrisorile și telegramele dau o înaltă apreciere rolului 
determinant al tovarășului Nicolae Ceaușescu în elaborarea și înfăp
tuirea politicii externe a partidului și statului nostru, politică ce co
respunde in cel mai înalt grad aspirațiilor națiunii române de pace 
și colaborare, de edificare a unei lumi mai bune și mai drepte. Iară 
arme și fără războaie.

In telegrame se aduce și cu acest prilej un cald omagiu tovarășei 
Elena Ceaușescu, eminentă personalitate politică, pentru contribuția 
remarcabilă la elaborarea și transpunerea in practică a politicii parti
dului și statului nostru, Ia înflorirea puternică a științei, invățămin
tului și culturii românești.

Telegramele și mesajele exprimă hotărirea fermă a oamenilor 
muncii din patria noastră de a-și consacra toată energia îndeplinirii 
în cele mai bune condiții a sarcinilor ce le revin pe acest an și pe 
întregul cincinal, intimpinind astfel cu noi și importante realizări in 
toate domeniile marea noastră sărbătoare de la 23 August și Con
gresul al XIV-lea al partidului.

antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944 și Congresul al XIV-lea al partidului. Vor fi acestea noi prilejuri de a vă adîice un sincer și fierbinte omagiu, dind cea mai inaltă apreciere activității neobosite pe care o desfășurați intru înălțarea națiunii noastre socialiste. Aducem de asemenea un respectuos omagiu mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu. mulțumindu-i pentru tot ceea ce face spre propășirea științei, invățămintului și culturii românești.Unindu-ne glasul cu acela al Întregului popor, susținem cu tărie Hotărirea recentei Plenare a Comitetului Central de a propune realegerea dumneavoastră, la Congresul al XIV-lea, in suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român. Este o recunoaștere a rolului decisiv care vă revine in elaborarea și înfăptuirea grandioaselor- obiective ale edificării socialismului și comunismului pe pămîntul strămoșesc, a meritelor dumneavoastră fără egal de patriot și revoluționar înflăcărat, de ctitor de tară nouă, de prestigioasă personalitate a lumii contemporane, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale.împlinirea a 24 de ani de la istoricul Congres al IX-lea al partidului, eveniment politic de ntare importantă națională care a deschis largi și luminoase orizonturi dezvoltării multilaterale a României socialiste, se arată în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN VASLUI AL P.C.R., ne oferă minunatul prilej ca, în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor județului Vaslui, să vă adresăm, mult iubite conducător, cele mai călduroase felicitări și să vă exprimăm profundele noastre sentimente de stimă. înaltă prețuire și aleasă gratitudine.în aceste momente aniversare, dorim să adresăm un respectuos și fierbinte omagiu mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, a cărei activitate pe tărîmul cercetării științifice și al edificării socialismului se constituie într-o contribuție de preț la îmbogățirea cunoașterii umane și a dezvoltării mereu ascendente a patriei, bucurindu-se de cele mai elogioase aprecieri în tară șl* pe toate meridianele lumii.însuflețiți’ de minunatele orizonturi deschise dezvoltării multilaterale a patriei de documentele programatice pentru al XIV-lea Congres al partidului, de orientările și sarcinile reieșite din magistralele dumneavoastră cuvintări la recenta Plenară a C.C. al P.C.R. și la plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii, susținem, din inimă ca, la viitorul forum al comuniștilor, să fiți reales în funcția supremă de secretar general al partidului.In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN VRANCEA AL P.C.R. se spune : însuflețiți de cele mai înălțătoare sentimente de nemărginită dragoste și aleasă prețuire. în a- ceste zile de vibrantă trăire patriotică, revoluționară, cind întreaga noastră națiune sărbătorește împlinirea^ a 24 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului — eveniment epocal, de însemnătate istorică in viața partidului și a țării — comuniștii, toți locuitorii înfloritoarelor meleaguri ale Vrancei străbune iși fac datoria de inimă'și de conștiință din a vă aduce Un cald omagiu dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. ilustru conducător. erou între eroii neamului, exprimîndu-ne, totodată, deplina a- deziune la Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. privind realegerea dumneavoastră la cel de-al XIV-lea Congres în înalta funcție de secretar general al partidului.Vă asigurăm, mult stimate șl Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii vrînceni. in frunte cu comuniștii, vor acționa cu hotărîre pentru ca în cinstea celei de-a 45-a aniversări a victoriei revoluției de eliberare socială și națională. antifascistă și antiimperialistă să realizeze suplimentar o pro- ducție-marfă industrială în valoare de 250 milioane lei, iar în întimpi- narea celui de-al XIV-lea Congres al partidului să îndeplinească în ziua de 20 noiembrie sarcinile de plan la producția industrială pe primii patru ani ai cincinalului

» r



PAGINA 4 SClNTEIA — marți 25 iulie 1989

ÎN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU

Oameni ai muncii de pe ogoare raportează încheierea recoltării 
griului și a altor culturi și realizarea unor producții mari la hectar

LA GRIU

JUDEȚUL ALBA - 80BD KG LA HECTAR
In telegrama adresată tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, Comitetul Județean Alba al P.C.R. rapor
tează încheierea recoltării griului de pe întreaga su
prafață, obținînd o producție medie la hectar de 8 060 
kg. Un număr de 3 întreprinderi agricole de stat și 40 
de cooperative agricole de producție au realizat pro
ducții de grîu la hectar superioare mediei pe județ.

Modernizarea tehnologiilor de lucru 
- un proces care trebuie accelerat

Actionînd în spiritul însufleti- toarelor dumneavoastră îndemnuri, orientări și indicații, comuniștii, 
toți oamenii muncii din agricul
tura județului Alba vă raportează 
că au inchciat recoltarea griului 
de pe întreaga suprafață, obținind 
o producție medie la hectar de 
8 060 kg. Un număr de 3 întreprin
deri agricole de stat și 40 de coo
perative agricole de producție au 
realizat producții de griu la hectar 
superioare mediei pe județ.Sintem pe deplin conștienți că recoltele mari de grîu pe care le-am obținut se datoresc grijii permanente a partidului și statului, personal a dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru continua dezvoltare și modernizare a agri

IUBEȚUL MARAMUREȘ -B 055 KG
LA HECTAR

In telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, Comitetul Județean Maramureș al P.C.R. ra

portează terminarea recoltării griului pe întreaga su- 
'prafață, obținînd o producție medie de 8 055 kg la 
hectar.

Cu cele mai alese sentimente de 
nețărmurită dragoste, deosebita 
prețuire și recunoștință, comu
niștii. oamenii muncii din agricul
tura județului Maramureș vă ra
portează că. acționând in spiritul 
sarcinilor trasate de dumneavoas
tră. au încheiat recoltarea griului 
de pe întreaga suprafață, obținind 
o producție medie de 8 055 kg la 
hectar.Lucrătorii din agricultura județului acționează, în continuare, cu răspundere deosebită la recoltarea legumelor, fructelor și inului, la întreținerea culturilor, stringerea

JUDEȚELE SIBIU, MUREȘ, NEAMȚ, 
MARAMUREȘ, COVASNA Șl CLUJ AU ÎNCHEIAT 
RECOLTAREA MAZĂRII CU PRODUCȚII MARI 

LA HECTAR
în telegrame adresate tovară

șului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, comitetele județene de partid Sibiu. Mureș, Neamț. Maramureș. Covasna și Cluj raportează încheierea recoltării mazârii de pe întreaga suprafață, obținind producții medii de 4 325, 4 275. 4 262, 4 252, 4 245 și, respectiv, 4 220 kg boabe la hectar.în prezent, se arată în telegrame, intr-un climat de ordine și disciplină se acționează cu toate forțele pentru încheierea și în aceste județe a secerișului griului, elibe

Unități cu producții mari
de griu la hectar

ÎN JUDEȚUL BRĂILA :
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Baldovinești — 10 753 kg Ia 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Romanu — 9 660 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Lișcoteanca — 9 655 k- 
la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Bărăganul — 9 643 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Agaua —s,. 9 641 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Tufești — 9 632 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Bordei Verde — 9 6.6 
kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Zăvoaia — 9 616 kg Ia 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Mihai Bravu — 9 615 kg 
Ia hectar

• Asociația Economică Intercoo- 
peratistă Horticolă Bărăganul 
— 9 533 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Mircea Vodă — 9 527 kg 
la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Traianu — 9 500 kg la 
hectar 

culturii noastre socialiste, înfăptuirii obiectivelor noii revoluții agrare, condițiilor tot mai bune de muncă și viață create celor care lucrează în acest important sector al economiei naționale.Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, că, mobilizați de tezele, ideile și orientările cuprinse în documentele pentru apropiatul forum al comuniștilor români vom acționa neobosit pentru înfăptuirea exemplară a programelor de dezvoltare și modernizare a agriculturii, că sintem ferm hotărîți să întimpi- năm ziua de 23 August și Congresul al XIV-lea al partidului cu rezultate deosebite în toate domeniile de activitate.

și depozitarea furajelor, livrarea unor cantități sporite de produse vegetale și animaliere la fondul de stat și de autoaprovizionare.Vâ asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din agricultura județului sînt ferm hotărîți să acționeze cu abnegație și hărnicie pentru a obține in acest an cele mai mari producții agricole, întîm- pinind cu rezultate deosebite cea de-a 45-a aniversare a marii noastre sărbători naționale de Ia 23 August și Congresul al XIV-lea al partidului.

rarea terenului si însămintarea culturilor duble și succesive, recoltarea și valorificarea superioară a legumelor, pentru asigurarea producțiilor și efectivelor planificate în zootehnie și realizarea bazei furajere în structura prevăzută:.In încheiere, telegramele exprimă hotărirea lucrătorilor de pe ogoare de a munci cu dăruire, cu inalt simț de răspundere pentru a obține. Ia toate culturile, producții 'situate la nivelul obiectivelor noii revoluții agrare, cinstind in acest fel cea de-a 45-a aniversare a marii noastre sărbători de la 23 August Șl Congresul al XIV-lea al partidului.

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Stăncuța — 9 432 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cireșu — 9100 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL BIHOR :
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Mădăras — 10 005 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Tulea — 9 331 kg la
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Săcueni — 9 074 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cubulcuț — 9 055 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro- 
, ducție Avram Iancu — 8 768 kg

la hectar

IN JUDEȚUL GIURGIU :
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Putineiu — 9 500 kg la 
hectar

• Institutul de Cercetare șl In
ginerie Tehnologică pentru Iri
gații și Drenaje Băneasa —

8 797 kg la hectar
• întreprinderea Agricolă de 

Stat Prundu — 8 370 kg la hec
tar

ÎN JUDEȚUL MUREȘ :
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Șăulia — 9 230 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Mureșeni-Cristești — 
9 130 kg la hectar

• Unitatea Agroindustrială Tirgu 
Mureș — 8 226 kg Ia hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cuci — 8 038 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL CLUJ :
• Întreprinderea Agricolă de 

Stat Mihai Viteazu — 9 102 kg 
la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Mihai Viteazu — 8 055 

kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Cițcău — 8 040 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Turda Nouă — 8 020 
kg la hectar

• Întreprinderea Agricolă de 
Stat Gherla — 8 015 kg la hec
tar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Jucu —- 8 015 kg la hec
tar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cașeiu — 8 008 kg la 
hectar.

IN JUDEȚUL BOTOȘANI :
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Săveni — 9 029 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Ripiceni — 8 769 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Stăuceni — 8 553 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție din comuna George E- 
nescu — 8 450 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Roma — 8 424 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Vîrfu Cîmpului — 8 250 
kg la hectar

• Întreprinderea Agricolă de Stat 
Cătămărești — 8 125 kg la hec
tar.

IN JUDEȚUL TIMIȘ :
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Ccnei — 8 770 kg Ia hec
tar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Seceani — 8 247 kg ia 
hectar

IN JUDEȚUL ARGEȘ
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Mărăcineni — 8 515 kg 
la hectar

Unități cu producții mari 
de mazăre boabe la hectar

IN JUDEȚUL NEAMȚ :
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Girov — 5 044 kg la 
hectar

• Stațiunea de Cercetări Agri
cole Secuieni — 4 580 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Moldoveni — 4 511 kg 
la hectar

ÎN JUDEȚUL OLT :
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Seaca — 4 870 kg la 
hectar

ÎN JUDEȚUL TIMIȘ :
• Întreprinderea Agricolă de 

Stat Variaș — 4 839 kg la 
hectar

• Întreprinderea Agricolă de 
Stat Șag-Timișeni — 4 765 kg 
la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Moravița — 4 410 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL BIHOR :
• Stațiunea de Cercetări Agro

zootehnice Oradea — 4 572 kg 
la hectar

• întreprinderea Agricolă de Stat 
Valea lui Mihai — 4 527 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Episcopia Bihor — 4 516 
kg la hectar

IN JUDEȚUL BUZĂU :
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Padina — 4 530 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Pogoanele — 4 280 kg la 
hectar

★

în telegramele adresate tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, oamenii muncii din unități agricole de stat și cooperatiste raportează că au încheiat recoltatul griului și mază- rii de pe întreaga suprafață cultivată. înregistrînd producții medii la hectar ridicate, superioare celor planificate.Evidentiindu-se că in prezent

• Stațiunea de Cercetare ți Pro
ducție Albota — 8 503 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Mihăiești — 8 500 kg 
la hectar

• întreprinderea Agricolă de
Stat Pitești — 8 237 kg la
hectar

• Întreprinderea Agricolă de 
Stat Costești — 8 236 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Stolnici — 8 215 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Mozăceni — 8 188 kg la 
hectar

• întreprinderea Agricolă de
Stat Izvora — 8128 kg Ia
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție „Unirea" Birla — 8 014 
kg la hectar

IN JUDEȚUL DOLJ :
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Negoi — 8 465 kg Ia 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Perișor — 8 392 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Dunăreni — 8 312 kg la 
hectar

• Stațiunea Didactică Experi
mentală Craiova — 8 055 kg la 
hectar

ÎN JUDEȚUL 
MARAMUREȘ :

• Întreprinderea Agricolă de Stat 
Baia Mare — 8 200 kg la hec
tar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cicirlău — 8 143 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Ardusat — 8 102 kg la 

hectar

IN JUDEȚUL ALBA :
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Ciumbrud — 8 115 kg Ia 
hectar

• Întreprinderea Agricolă de 
Stat Alba Iulia — 8 090 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Blandiana — 8 060 kg 
la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Drîmbar — 8 050 kg Ia 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Daia Română — 8 045 
kg la hectar

IN JUDEȚUL BOTOȘANI :
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Vlădeni — 4 517 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL CONSTANȚA:
• Întreprinderea Agricolă de 

Stat Hirșova — 4 480 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Oltina — 4 460 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL SUCEAVA :
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Liteni — 4 450 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Salcea — 4 420 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Adincata — 4 382 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Dolhasca — 4 356 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL MEHEDINȚI :
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Vînju Mare — 4 424 kg 
Ia hectar .

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Vlădaia — 4 274 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL 
MARAMUREȘ :

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Satulung — 4 280 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Oarța de Jos — 4 260 kg 
la hectar

★toate forțele umane și mecanice sint angajate. intr-un climat de ordine și disciplină în muncă, la efectuarea celorlalte lucrări de sezon. in telegrame se exprimă ho- tărîrea tuturor celor ce muncesc pe ogoare de a acționa, zi de zi, cu și mai multă energie pentru a în- tîmpina ziua de 23 August șl Congresul al XIV-lea al partidului cu noi si tot mai mari succese în toate sectoarele de activitate.(Agerpres)

Recent, secția știință a Comitetului Municipal de Partid București a organizat la Institutul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Industria Construcțiilor de Mașini (ICTCM) un schimb de experiență pe tema : „Tehnologii de vîrf în vederea modernizării proceselor de producție in unităti din Capitală". La această acțiune au participat peste 200 de cadre de conducere, directori și inginerl-șefl din 49 de întreprinderi bucureștene, specialiști din institute de proiectare și cercetare, precum și cadre didactice din învătămîntul superior. Scopul acestui schimb de experiență : prezentarea unor tehnologii noi, in ideea modernizării fluxurilor de fabricație și a produselor, prin extinderea acestora in cit mai multe întreprinderi din Capitală, urmărin- du-se, așa cum a cerut în repetate rînduri secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, creșterea productivității și calității muncii, sporirea eficienței economice.Alegerea locului de desfășurare și a temei schimbului de experiență nu au fost întimplătoare, ICTCM avînd o bogată experiență și rezultate deosebite în promovarea progresului tehnic, în modernizarea unor tehnologii și utilaje pentru sectoare importante ale economiei naționale. Bunăoară, pină în prezent, numeroase teme de cercetare și produse realizate in atelierele de micropro- ducție ale institutului au fost implementate în unități economice din Capitală și din tară, beneficiarii ob- ținînd rezultate superioare in producție.Interesantă a fost această manifestare științifică din trei puncte de vedere : 1. Toți cei prezent! au avut posibilitatea să cunoască la modul cel mai concret realizări de ultimă oră ale institutului și modalitățile prin care pot să beneficieze, în cadrul acțiunii de modernizare, de cooperarea cu specialiștii institutului. 2. Prin modul de desfășurare, care nu a fost o simplă vizită de documentare, un periplu prin ateliere și laboratoare, schimbul de experiență s-a transformat într-o veritabilă consfătuire științifică deosebit de interesantă și utilă. 3. Rezultatul concret cu care s-a încheiat schimbul de experiență l-a repre
zentat identificarea de teme și obi
ective ce vor sta la baza a pesto 
200 de contracte intre institut și di
verși beneficiari, care vor conduce la modernizarea unor fluxuri de fabricație la întreprinderile „23 August", „Aversa", de mașini grele, „Electrotehnica", de mecanică fină, „Semănătoarea", de mașini electrice și altele.Am fi încheiat consemnările noastre despre această acțiune aici. Numai că, in timpul dezbaterilor care au avut loc în cadrul acestei consfătuiri. s-au formulat opinii deosebit de interesante despre acțiunea de modernizare, despre realizările de pină acum, dar și despre unele minusuri, îneît am considerat că prin conțiifutul lor acestea pot st.îrni și interesul altor specialiști din economie. Iată citeva dintre aceste opinii:Ing. Gheorghe Prodan, directorul institutului : Ne preocupăm în mod deosebit și participăm direct la înfăptuirea unor obiective de modernizare a producției în unități din Capitală și din țară. Astfel, acordăm asistentă tehnică la punerea în func

FRUCTELE
Pregătiri temeinice pentru valorificarea 

integrală a producției bogate din acest anDin livezi s-au recoltat și livrat Ia piață și fabricilor de conserve cantități importante de cireșe, vișine. Acum la cules și valorificare este rindul caiselor și piersicilor, la care producția este foarte bună, ceea ce se constată de altfel la piață și in magazinele de specialitate. Vor urma apoi prunele, perele și merele, ceea ce asigură o eșalonare a consumului de fructe. Experiența celorlalți ani a demonstrat că, in destule cazuri, multe fructe nu sint valorificate corespunzător, unele din ele degradîndu-se sau, în cel mai bun caz, fiind transformate in borhot. Ce se face pentru a se preveni asemenea situații ? După cum am fost informați la organele de specialitate, s-a realizat de pe acum o estimare a producției de fructe — lucrare indispensabilă pentru a se organiza recoltarea și valorificarea acestora pe etape. în cadrul acestei acțiuni s-a efectuat și o apreciere a calității fructelor, stabilindu-se destinația lor. în scopul desfășurării in cele mai bune condiții a campaniei de recoltare a fructelor s-a stabilit, totodată, forța de muncă, ambalajele, precum și mijloacele de transport necesare. Sint fără îndoială măguri bune, dar care trebuie aplicate întocmai, spre a se preveni orice pierderi. Cu sprijinul corespondenților noștri, am solicitat specialiștilor din domeniul respectiv opinii referitoare la ce ar trebui întreprins în vederea valorificării integrale a producției de fructe, astfel ineît din roadele livezilor să nu se piardă nimic,în județul Arad, după cum sîntem informați la întreprinderea de legume și fructe, întreaga cantitate de fructe ce se constituie ca sarcină pentru realizarea fondului de stat a fost contractată, iar pentru o preluare corespunzătoare a recoltei în cele trei centre din județ — la Chișineu Criș, Curtici și Ineu — s-au luat toate măsurile pentru sortarea și depozitarea fructelor. De asemenea, s-au asigurat mijloace de transport a căror capacitate însumează 1 000 tone pe zi. „Avem ambalajele necesare, iar preluarea șl valorificarea fructelor se fac pe bază de programe lunare și săptămtnale, alcătuite împreună cu producătorii și beneficiarii, pe destinațiile stabilite prin balanțe și contracte, ne spune Viorel Anghel, director comercial la I.L.F. Arad. Sigur, graficele nu sînt rigide, le reactualizăm zilnic pentru următoarele 24 de ore. în funcție de coacerea fructelor și de evoluția timpului". Excedentul de fructe se Industrializează în două centre proprii — la Chișineu Criș și Sîntana —, unde există capacități corespunzătoare pentru a se realiza toate sarcinile stabilite în program. Investigația efectuată a reliefat și preocuparea în ce 

țiune a lucrărilor cercetate șl proiectate. Conform programului stabilit, pină la finele cincinalului avem de finalizat 70 de teme majore, solicitate de peste 40 întreprinderi din Capitală. Cele mai multe cooperări le avem cu întreprinderile de mașini grele, „Vulcan", „Autobuzul", „23 August", de mecanică fină, „Danubiana", „Electronica", „Grivița Roșie" și altele. Temele care fac obiectul studiilor noastre și care urmează a fi implementate la beneficiari cuprind o paletă largă de probleme și se referă la tehnologii de acoperiri metalice și durificări, procedee și utilaje de prelucrări neconvenționale (electroeroziune, la- seri și ultrasunete), proiectare și prelucrare asistată de calculator, linii tehnologice de vopsire, tehnologii și linii pentru mecanizarea și
Citeva concluzii de la o 
acțiune desfășurată la In
stitutul de Cercetare Știin
țifică și Inginerie Tehnolo
gică pentru Industria Con
strucțiilor de Mașini din 

București

automatizarea montajului, modernizarea transporturilor interoperatio- nale, a unor utilaje specializate și altele. Una dintre cele mai importante proceduri pe care ne străduim să o generalizăm se referă la asi
gurarea și controlul calității. Avînd modele de referință, am elaborat și implementat un sistem propriu de asigurare a calității.Ing. Corneliu Nahorniak, director tehnic la întreprinderea de Mașini Grele : Colaborăm de multi ani cu institutul și am beneficiat de sprijinul său. în acest an am contractat 15 teme de cercetare. S-a amintit aici despre asigurarea calității produselor. Institutul, conducerea sa a prezentat o serie de realizări, ară- tind că totuși mai sint multe de pus la punct. Așa este. Primii care trebuie să facă însă acest lucru, consider eu ca specialist care am susținut în întreprinderea de Mașini Grele punerea la punct a unui sistem de asigurare a calității, trebuie să fie chiar specialiștii institutului, care au datoria să se implice mai mult în acțiunea de promovare pe scară cit mai largă a acestui sistem.Ing. Mihai Iosupescu, șef secție la Centrul de Inginerie Tehnologică și Proiectare pentru Construcții de Mașini București : Această consfătuire ne-a prilejuit cunoașterea Prin urmare, consfătuirea a relevat o serie de rezultate pozitive obținute pe ansamblul Capitalei în acțiunea de modernizare, dar totodată a evidențiat și unele neîmpliniri, în special în ce privește extinderea și generalizarea tehnologiilor avansate. Ca urmare, se impune o mai strînsă legătură între cercetare, proiectare și producție. Din păcate, așa cum a reieșit din consfătuire, uneori se mai consideră că modernizarea ar răpi timpul afectat realizării planului sau ar ridica probleme tehnice prea complexe. Limpede este un lucru : în acțiunea de modernizare, cei ca vor să realizeze cit mai mult caută soluții, cei ce nu vor — caută argumente și motivări. Este necesar, așadar, ca in primul rînd să se schimba mentalitatea unor cadre de conducere și specialiști, astfel incit prin materializarea tuturor măsurilor cuprinse în programele de modernizare să se asigure condiții optime pentru îndeplinirea mobilizatoarelor sarcini de plan pe acest an și a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă.

Gheorqhe IONIȚA 
Alin CIOCÂRLIE

privește livrarea unor produse de cea mai bună calitate, concomitent cu prelucrarea sub formă de sucuri și pulpe pentru a se asigura materia primă pentru industrializare in trimestrul IV și primul trimestru al anului viitor, menținîndu-Se astfel o activitate permanentă in centrele de prelucrare a fructelor.Și în județul Satu Mare se acționează pentru ca nimic din producția de fructe a acestui an să nu se piardă. în acest scop, atît în oadrul centrelor de semiindustrializare ale I.L.F., cît și ale cooperației este pre- gătită baza materială necesară pentru conservarea merelor și prunelor destinate industrializării. Totodată, anul acesta în cadrul cooperației la Turt și Tășnad vor funcționa două uscătoare în sistem gospodăresc pentru deshidratarea merelor și prunelor, fiecare din acestea avînd o capacitate de 1 000 kg în 24 de ore, iar în cadrul I.L.F. va funcționa un uscător la Negrești-Oaș. De curînd. în orașul Tășnad a intrat în funcțiune o instalație de preparat suc concentrat de fructe.
Județul Gorj, care dispune de un mare bazin pomicol, a devenit un mare furnizor de fructe. După cum am aflat de la inginerul Ion Tomes- cu, direotorul Stațiunii de Cercetare și Producție Pomicolă Tîrgu Jiu, in cazul merelor, pe lingă cantitățile destinate consumului de sezon și valorificării industriale se însilozează anual circa 10 000 tone pentru iarnă, cantitate prin care se asigură o aprovizionare ritmică a unităților de desfacere. De asemenea, este asigurată baza materială pentru creșterea de peste două ori, față de anul trecut, a exportului de fructe deshidratate și industrializate. Cerințele sint însă tot mai mari de la un an la altul. Tocmai de aceea, începînd din primul trimestru se derulează o investiție de modernizare a secțiilor de producție de la Tîrgu Jiu și de la Bumbești-Pițic. Concomitent cu montarea de instalații noi în cadrul secției din Tîrgu Jiu se realizează o modernă linie tehnologică pentru sucuri concentrate din mere și fructe de pădure. Vor fi. totodată, extinse capacitățile la celelalte linii de prelucrare a fructelor, cît și la alte 15 centre de semiindustrializare existente în județ. însă, așa cum aprecia directorul stațiunii de cercetări pomicole, este necesar ca o dată cu măsurile ce se impun în vederea bunei funcționări a instalațiilor de prelucrare să se asigure stringerea și transportarea a tot ce cade de la sortarea fructelor.Ca și în anii trecuțl, în această perioadă la fabricile de conserve din Pîrscov, Buzău și Rîmnicu Sărat, din 

județul Buzău, pregătirile pentru industrializarea fructelor s-au finalizat, „în acest an, avem un plan i..ai 

unor realizări mai noi ale institutului. Multe au fost trecute în diverse buletine informative, în lucrări periodice, care ne-au fost trimise spre studiu. Aș ridica totuși următoarea problemă. în întreprinderile din cadrul ministerului nostru ne confruntăm cu o problemă esențială : transportul de piese și semifabricate între secții și fabrici. Manipularea cu electrocare, electrostivuitoare nu mai este de actualitate. Institutul are o serie de preocupări în acest sens, dar cred că în domeniul robo- carelor trebuie acționat mai perseverent.Ing. Marius Guran, director științific la ICSIT Titan : Cu ocazia acestei consfătuiri am văzut multe lucruri interesante, pe care dorim să le preluăm în fabricația de mașini- unelte. Ridic și eu două probleme : institutul să se preocupe mai mult de asigurarea calității in faza de proiectare. în măsura în care există în acest domeniu o experiență, sintem dornici să o preluăm și noi. A doua este problema depozitării automate în sistem paletizabil, care are efecte benefice asupra intăririi ordinii și disciplinei pe fluxul tehnologic. Cu toate eforturile, pină acum această colaborare nu avansează așa cum am dori noi.Ing. Dumitru Pănoiu, director tehnic la întreprinderea de Pompe „Aversa" : Am colaborat mult cu institutul. Toți sîntem interesați să introducem noul în producție, să executăm produse de calitate, să sporim eficiența. în întreprinderea noastră se dezvoltă și se modernizează sectoarele calde, adoptînd cele mai noi tehnologii cunoscute. In ce privește sectoarele de prelucrări mecanice trebuie să utilizăm la un nivel superior dotările existente. Aș dori să fim sprijiniți de institut în rezolvarea problemelor ridicate de prelucrarea fontelor aliate cu crom și gospodărirea șpanului.Ing. loan Roman, director științific la ICTCM : La o scurtă trecere în revistă rezultă că s-au primit în urma dezbaterilor 280 fișe de solicitări de cooperare. Se vede că au fost consultate înaintea consfătuirii cataloagele cu realizări ale institutului, distribuite la indicația comitetului municipal de partid. M-a surprins puțin neplăcut faptul că multe din aceste fișe puteau fi mai din vreme adresate institutului și nu trebuia așteptată această consfătuire. Oricum, rezultatele concrete ale acțiunii. materializate între altele în solicitarea de către 57 de unități economice a unui număr de 46 tehnologii, 79 utilaje tehnologice, 46 metodologii de calcul, 53 tehnologii asistate de calculator, demonstrează pe de-o parte nevoia acută a unităților de tehnologii și utilaje moderne, precum și rezervele mari de care dispune institutul nostru.

mare la producția de dulceață, gem, compot și sucuri naturale — ne spune inginerul Gheorghe Petcu. directorul întreprinderii de Producere și Industrializare a Legumelor și Fructelor Rîmnicu Sărat. Pe baza experienței acumulate la industrializarea căpșunilor, ne-am organizat astfel activitatea incit să nu înregistrăm nici un fel de pierderi. Pentru mere, de exemplu, am pregătit liniile de industrializare spre a realiza cantități mai mari de suc concentrat. Vom valorifica toate fructele căzute. în acest scop, noi sîntem pregătiți. Trebuie combătută însă comoditatea, iar in unele cazuri lipsa de răspundere a unor șefi de ferme pomicole care nu asigură recoltarea fructelor în perioadele optime, ceea ce face ca ele să ajungă în vedrele de borhot, unitățile agricole înregistrînd astfel importante pierderi financiare".Inginerul Ion Botu, directorul Stațiunii de Cercetare și Producție Pomicolă Rîmnicu. Vilcea, ne spune că recolta de cireșe și vișine a fost foarte bună, și se anunță a fi la fel cea de mere. Toate acestea impun, dună cum e și firesc, stabilirea și aplicarea unor noi măsuri organizatorice, în așa fel ca întreaga producție să poată fi valorificată superior.Una din condițiile hotărîtoare de care depinde valorificarea integrală a bogățiilor din livezi este asigurarea ambalajelor și a mijloacelor de transport. De la inginerul Nicolae Spălățelu, directorul întreprinderii Județene de Legume și Fructe Vilcea, aflăm că pină în prezent au fost puse la dispoziția po- micultorilor peste 400 000 lădițe, alte 300 000 lăzi se află în depozite și zilnic echipe special constituite le repară în centrele proprii din Rimnicu Vilcea, Drăgășani, Horezu și Bălcești.în județul Vilcea au apărut unele greutăți în ce privește industrializarea unor fructe. Mai exact, lipsind repartiția de zahăr, la întreprinderea pentru Producerea și Industrializarea Legumelor și Fructelor Rîu- reni, ca și la centrul de industrializare al întreprinderii Județene de Legume și Fructe, căpșunile, vișinile și alte fructe au trebuit conservate în cea mai mare parte sub formă de pulpe, deși, după cum este bine știut, prelucrarea acestora direct din stare proaspătă în gemuri, dulcețuri și siropuri asigură posibilități mult mai mari de valorificare superioară. După cum ne-au spus multi dintre specialiștii antrenați în activitatea de preluare și conservare. aceasta este singura problemă care depășește competența lor de soluționare și care trebuie să fie rezolvată cît mai repede de organele județene și centrale de resort.
Corespondenții „Scînteli**
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TOVARĂȘUL NICOLA! CEAUSESCU, ÎMPREUNA 
CU TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU 

au primit delegația organizației județene de partid Constanta, 
cu prilejul împlinirii a 24 de ani de la Congresul 

al IX-lea al partidului

Adunări festive consacrate aniversării 
Zilei Renașterii Poloniei

(Urmare din pag. I)popor, oamenii muncii constănțeni iși exprimă, în același timp, din a- dincul inimilor, adeziunea totală la propunerea Comitetului Central al partidului ca al XIV-lea Congres — congresul marilor victorii socialiste — să vă reînvestească in suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, avînd convingerea nestrămutată că prezenta dumneavoastră pe mai departe în fruntea partidului și a tării constituie garanția transformării in realitate a obiectivelor mărețului program ce va fi adoptat pentru asigurarea făuririi cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea fermă a patriei spre înaltele culmi ale orînduirii comuniste.Ne folosim de acest minunat prilej pentru a sublinia și omagia, cu deosebită stimă și înaltă considerație, activitatea dumneavoastră de excepție, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu. militant de frunte al partidului, strălucit om de știință, savant de largă recunoaștere internațională, contribuția adusă la elaborarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială a țării, înflorirea și creșterea prestigiului învățămîntului, științei și culturii românești, .activitate și contribuție care v-au înscris pentru totdeauna numele în galeria celor mai luminoase personalități ale acestui neam, ale științei și culturii universale.Faptul că astăzi România se prezintă liberă și înfloritoare, cu adevărat independentă economic și politic, cu o industrie modernă, cu o agricultură în plin progres, cu un nivel înalt de dezvoltare a științei, învățămîntului și culturii, cu un sistem original, unic în felul său. de organizare și conducere democratică a activității în toate domeniile, care asigură participarea reală a întregului popor la elaborarea și înfăptuirea programelor de construire a noii societăți — a spus în continuare vorbitorul — se datorește, în mod hotărîtor, acelor uriașe deschideri și descătușări de energii deter
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GALAȚI

Panoramic județean
• Un nou tip de 

navă se pregătește să 
părăsească Șantierul 
de la mila 80 a Du
nării. Este vorba des
pre vasul „Nucet", des
tinat aprovizionării 
traulelor din zonele de 
pescuit. Nava — cu ca
pacitatea de 10 000 tdw 
— s-a intors de curind 
din probe de marș la 
mare și urmează să fie 
predată beneficiarului 
intern. In același timp, 
la Șantierul Naval 
Galați se înregistrează 
ritmuri superioare de 
execuție la celelalte 
nave aflate in diferite 
stadii de lucru. De re
marcat că in anii „Epo
cii Nicolae Ceaușescu" 
aici s-au construit pes
te 220 nave maritime 
cu o capacitate totală 
de peste 2,2 milioane 
tdw, producția șantie
rului crescind de pes
te 10 ori. Intre navele 
realizate s-au aflat 
mineraliere, carbonie- 
re, nave multifuncțio
nale, port-conteinere, 
petroliere și altele, că
rora li se adaugă cele 
7 platforme de foraj 
marin.

• întreprinderea ..11 
Iunie" din Galați și-a 
depășit planul produc
ției pentru export pe 
primul semestru al cinului. Unitatea produ
ce pentru partenerii de 
peste hotare diferite 
tipuri de mobilier me
talic pentru mecanică 
fină și numeroase ac
cesorii metalice orna
mentale.

• La întreprinderea 
„Laminorul de Tablă" 
Galați au fost asimila
te in acest an noi mărci 
de oțeluri destinate 
realizării laminatelor 
pentru programele 
prioritare ale econo
miei naționale. Noile 
mărci de oțel se si
tuează la nivel mon
dial, iar producerea 
lor, de către atelierul 
proiectare și cercetare 
uzinală, pe utilaje din 
dotare, fără a se apela 
la fonduri suplimen
tare. contribuie la re
ducerea efortului va
lutar al țării.• De la începutul a- 
nului și pînă in pre
zent s-au colectat su
plimentar importante 
cantități de materia
le refolosibile : peste 
27 000 tone fier vechi,

941 tone fontă, 44 
tone cupru. 39 tone a- 
lamă, 21 tone bronz, 33 
tone plumb, 62 tone a- 
luminiu, 65 kg argint, 
12 kg mercur și altele. 
Întreprinderea jude
țeană de recuperare și 
revalorificare a mate
rialelor refolosibile și-a 
realizat planul valoric 
de colectare în pro
porție de 120,3 la sută, 
iar cel de prelucrare 
cu forțe proprii — 
113,9 la sută.

• După cum rezul
tă dlntr-o Expoziție ju
dețeană a creației 
tehnico-științifice de 
masă, in anii 1987— 
1989, numărul partici- 
panților la această ac
țiune s-a ridicat la 
circa 32 000 oameni ai 
muncii. Cele mai mul
te dintre obiective vi
zează creșterea pro
ductivității muncii, re
ducerea consumurilor 
materiale, îmbunătă
țirea calității produse
lor. Efectele economi
ce înregistrate se ri
dică la 1,35 miliarde 
lei. Se remarcă, prin 
temele prezentate : 
Combinatul Siderur
gic, Institutul de Cer
cetare și Proiectare 
pentru Produse Pla
te și Acoperiri Me
talice, întreprinderea 
„Laminorul de Ta
blă", Șantierul Na
val, Institutul de Cer
cetare Științifică și 
Inginerie Tehnologică 
pentru Construcții Na
vale, întreprinderea 
Mecanică Navală.

• Specialiștii de la 
Institutul de Cercetare 
Științifică și Inginerie 
Tehnologică pentru 
Construcții Navale au 
conceput, iar Între
prinderea Mecanică 
Navală Galați a reali
zat o instalație de gaz 
inert care a intrat in 
dotarea petrolierului 
de 85 000 tdw, construit 
la Constanța. După e- 
fectuarea a trei voiaje, 
instalația s-a compor
tat bine. Noul echipa
ment deține perfor
manțe superioare ce
lor din import. Succe
sul înregistrat, care 
contribuie la reduce
rea efortului valutar, a 
creat condiții de gene
ralizare a soluției și 
la alte tipuri de pe
troliere.

• Un colectiv con

TELEORMAN :între acțiunile aflate pe agenda de lucru a oamenilor muncii din agricultura județului Teleorman se află și acelea care au drept scop creșterea rodniciei pămîntului. Ca rezultat al unor asemenea preocupări în sistemul de îmbunătățiri funciare Frunzaru-Boianu Sud a fost dată în exploatare o nouă capacitate pentru irigații, avînd o suprafață totală de 16 355 hectare. Este semnificativ faptul că dacă în anul 1965 județul dispunea de o suprafață amenajată pentru irigații 

minate de Congresul al IX-lea al partidului, la inițiativa și pe baza gîndirii profund științifice, vizionare, a dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu.Conștienți că tot ceea ce s-a realizat în județul Constanța, ca de altfel în întreaga țară. Canalul Dunăre—Marea Neagră și ramificația sa Poarta Albă — Midia Năvodari, salba noilor porturi maritime și fluviale, puternica flotă comercială, platformele petroliere din Marea Neagră, prima citadelă, a energiei nucleare a țării în curs de finalizare, modernele combinate șl platforme industriale, vastele sisteme de irigații, plantațiile de vii și pomi, minunatele construcții turistice și de agrement de pe litoral, edificiile de învățămînt, știință și cultură, noua înfățișare a orașelor și satelor dobrogene, înseși noile condiții de viață ale oamenilor le datorăm dumneavoastră, constănțenii vă aduc prin noi, cei prezenți aici, prinosul lor de recunoștință și cele mai respectuoase mulțumiri.Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că și în perioada care a trecut din actualul cincinal, beneficiind de îndrumarea și sprijinul dumneavoastră, al mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, s-au obținut succese remarcabile în toate domeniile. Au fost realizate în județ investiții de aproape 100 miliarde lei, volumul producției industriale a sporit cu peste 60 la sută, concomitent cu îmbunătățirea indicatorilor de eficiență și modernizarea structurii acesteia ; producția globală agricolă a fost mai mare, în 1988, cu aproape 50 la sută față de media realizărilor din cincinalul 1981—1985. Numai în acest an au fost puse în funcțiune 40 obiective noi.Vă rugăm, mult stimate tovarășe secretar general, să primiți legămîn- tul nostru solemn că vom acționa cu devotament, în spirit revoluționar, pentru înfăptuirea politicii Partidului Comunist Român de înflorire multilaterală a României socialiste, de dezvoltare continuă a cooperării și colaborării internațio

stant fruntaș in între
cerea socialistă pe țară 
este cel al întreprin
derii Electrocentrale 
Galați, in acest an, 
prin exploatarea la 
parametri superiori și 
in deplină siguranță 
de funcționare a tur- 
boagregatelor, a fost 
menținută la dispozi
ția sistemului energe
tic național o putere 
suplimentară, realizin- 
du-se peste prevederi 
42 milioane kWh e- 
nergie electrică.

• In perioada care 
a trecut din acest an, 
Uniunea Județeană a 
Cooperativelor de Pro
ducție, Achiziții și 
Desfacere a Mărfuri
lor a înființat la sate 
12 noi unități de pres
tări servicii și alta 
șase de industrie mică.

• A fost inaugurat 
clubul oamenilor mun
cii de la Întreprinderea 
de Antrepriză pentru 
Construcții, Montaje și 
Reparații Siderurgice. 
Cu acest prilej a fost 
vernisată o expoziție 
de artă plastică. S-a 
prezentat un spectacol 
susținut de brigada ar
tistică a Uzinei de Re
parații Siderurgice, 
grupul de satiră și 
umor, grupul vocal-in- 
strumental „Electron", 
de recitatori, soliști de 
muzică populară și 
ușoară. A fost proiec
tat un film realizat de 
cineclubul unității.

• O inițiativă a în
treprinderii Cinemato
grafice Județene : „Sa
lonul de artă cinema
tografică". In fiecare 
vineri după-masă, la 
cinematograful „Repu
blica" din Galați se 
prezintă producții de 
înaltă ținută artistică, 
românești și străine.

• Muzeul de artă 
contemporană româ
nească din Galați a or
ganizat in ultimele pa
tru luni tot atîtea ex
poziții tematice, toate 
foarte bine primite de 
către public. Aceste 
expoziții, precum și 
expoziția permanentă 
a muzeului au fost 
frecventate de peste 
28 000 vizitatori, mulți 
dintre ei fiind elevi și 
studenți.

Dan PLAEȘU

Lucrări de îmbunătățiri funciarecare nu trecea de 12 000 hectare, în prezent acest potențial de obținere a unor producții mari, sigure și stabile se cifrează la peste 274 000 hectare. în continuare, se depun eforturi pentru intensificarea ritmului de lucru la alte obiective de investiții din planul pe acest an. Sînt lucrări de extindere a suprafeței amenajate pentru irigații, dar și pentru desecări și combaterea eroziunii solului. (Stan Ștefan). 

nale. în vederea asigurării păcii, securității și progresului tuturor popoarelor, că vom face din inestimabilul dumneavoastră exemplu călăuza luminoasă în tot ce vom întreprinde pentru înfăptuirea neabătută a obiectivelor și sarcinilor ce ne revin.în aceste momente de aleasă sărbătoare pentru partid și țară, vă adresăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, urarea fierbinte, scumpă inimilor noastre, de multă sănătate și fericire, viață îndelungată plină de satisfacții și mari bucurii, neistovită putere de muncă și creație pentru a conduce cu aceeași înțelepciune, clarviziune și fermitate partidul și poporul în nobila operă de înălțare independentă. suverană și mereu înfloritoare a scumpei noastre patrii în Era comunistă.
A luat cuvîntul tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România.Cuvîntarea secretarului general al partidului a fost urmărită cu deosebit interes și subliniată cu însuflețite și îndelungi aplauze.în această atmosferă vibrantă, de intensă trăire patriotică, pionieri și șoimi ai patriei au oferit cu dragoste tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu buchete de flori.Puternic mobilizați de aprecierile și îndemnurile exprimate de secretarul general al partidului, membrii delegației au dat, din nou, tovarășului Nicolae Ceaușescu asigurarea că oamenii muncii din județul Constanta vor face totul pentru înfăptuirea neabătută a indicațiilor și orientărilor primite, pentru obținerea unor rezultate cit .mai bune in toate domeniile de activitate, pentru a întîmpina cu succese de seamă a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român.

COVASNA: Cărbune 
peste prevederiHarnicul ..colectiv de muncă de la întreprinderea Minieră Căpeni, unitate distinsă cu Ordinul Muncii clasa I pentru rezultatele obținute în întrecerea socialistă în anul 1988, continuă să se prezinte cu noi și importante succese și în acest an. Astfel, pe primele șaSe luni ale anului, producția-marfă a fost realizată cu 15 zile înainte de termen, creindu-se astfel posibilitatea obținerii unei cantități suplimentare de aproape 33 000 tone cărbune, pină la sfirșitul lunii iulie, Rezultatele obținute se dato- resc bunei organizări a muncii, folosirii integrale a mașinilor și utilajelor din dotare, creșterii necontenite a productivității muncii și reducerii cheltuielilor materiale. 

(Constantin Timaru).

IAȘI : Peste 100 000 
apartamenteConstructorii de locuințe din județul Iași depun eforturi susținute pentru ca in cinstea celei de-a 45-a aniversări a zilei de 23 August și a celui de-al XIV-lea Congres al partidului să obțină realizări cit mai mari pe toate șantierele. în acest an ei au pus la dispoziția oamenilor muncii 1251 apartamente noi, confortabile. Acestea ridică cifra realizărilor in actualul cincinal la aproape 10 000 apartamente și la peste 100 000 apartamente construite după Congresul al IX-lea al partidului. La baza acestor realizări se află buna organizare a muncii și a producției, utilizarea deplină a utilajelor și timpului de lucru, a resurselor și rezervelor locale, aplicarea de soluții și tehnologii moderne în măsură să conducă la amplificarea gradului de industrializare a lucrărilor pe șantierele de construcții. Noile blocuri, cu spații comerciale și prestări de servicii Ia parter, au fost înălțate în cartierele Combinatului de Utilaj Greu — Nicolina, Dacia, Canta-Păcurari din municipiul Iași, precum și la Pașcani, Hirlău și Tg. Frumos, la Podu-Iloaiei, Răducăneni, Belcești și în alte localități ale județului Iași. (Manoîe Corcaci).

DOLJ : Noi unități 
prestatoare de serviciiUrmare a preocupărilor statornice ale conducerii Uniunii Cooperativelor de Producție, Achiziții și Desfacere a Mărfurilor din județul Dolj, sporește și se diversifică simțitor rețeaua unităților prestatoare de servicii către populație. Așa cum ne spunea Vasile Toader, președintele uniunii, în perioada ce a trecut din acest an, au fost înființate 38 noi unități cu profil divers : spălătorii chimice, prestații în construcții, reparații mașini de uz gospodăresc și radio-TV, amplasate în localitățile Robăneștl, Drăgotești, Carpen, Vîrvor, Teslui, Vela, Cernătești și altele. Ilustrativ este faptul că, paralel cu extinderea rețelei prestatoare de servicii, personalul muncitor din cadrul unităților componente a depășit prevederile de plan la zi, la prestările de servicii și industria mică, cu aproape 10 milioane lei. în prezent se fac ultimele pregătiri în vederea inaugurării unui complex turistic — „Craiovița" — amplasat în parcul cu același 

nume. (Nicolae Băbălău).

IN TELEGRAME ADRESATE 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

Județele Maramureș și Mureș raportează 

realizarea planului pe trei ani și șapte luni 

din actualul cincinalîntr-o telegramă adresată tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, oamenii muncii din industria județului Maramureș raportează că în ziua de 23 iulie au îndeplinit planul pro- 
ductiei-marfă pe trei ani și șapte 
luni din actualul cincinal, ceea ce va permite să se obțină suplimentar. pînă la sfîrșitul acestei luni, importante cantități de plumb și cupru în concentrate, de alte metale neferoase, mașini-unelte și utilaje tehnologice, cherestea, tricotaje. confecții, ceramică de menaj și alte produse solicitate de economia națională si la export.în telegramă se evidențiază preocuparea susținută a organelor și organizațiilor de partid pentru mobilizarea colectivelor muncitorești pentru înfăptuirea programelor de organizare superioară și modernizare a producției, pentru creșterea productivității muncii și ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, pentru sporirea rentabilității, a eficientei economice.în telegramă este exprimat angajamentul tuturor celor ce muncesc în întreprinderile maramureșene de a acționa pentru obținerea unor rezultate cît mai bune în îndeplinirea planului pe acest an. pentru a cinsti cu fapte semnificative in producție cea de-a 45-a aniversare a marii noastre sărbători naționale le la 23 August și cel de-al XIV-lea Congres al partidului.

★
într-o telegramă adresată tova

rășului NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, de Comite

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter

valul 25 iulie (ora 20) — 28 iulie (ora 
20). în țară : Vremea va fi caldă. în
deosebi în sudul țării, mai ales în pri
mele zile, iar cerul variabil. Vor cădea 
ploi, cu caracter de aversă, însoțite de 
descărcări electrice șl izolat de grindină, 
pe arii relativ extinse în vestul, nor
dul, centrul și nord-estul țării, șl pe 
alocuri In celelalte zone, îndeosebi in

Sărbătorirea Zilei constructorilor 
a constituit un prilej de cinstire a 
muncii harnice desfășurate de lucră
torii șantierelor patriei, de cei care 
înalță pretutindeni obiective econo
mice, cartiere și orașe noi, moderne, 
dar și de analiză exigentă a rezul
tatelor obținute pe parcursul aces
tui an și al actualului cincinal. 
Printr-o fericită coincidență, mo
mentul sărbătoresc de duminică 23 
iulie — devenit o frumoasă tradiție 
inaugurată din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — se înscrie în 
acest miez de vară rodnică și fier
binte in care partidul, întregul nos
tru popor omagiază într-o deplină 
unitate de cuget și simțire împlini
rea a 24 de ani de la Congresul al 
IX-lea — eveniment istoric ce a di
namizat puternic forțele creatoare 
ale națiunii și care a deschis perioa
da celor mai mărețe transformări re
voluționare petrecute vreodată pe 
pământul scump al patriei, epoca u- 
nor străliicite înfăptuiri in toate 
domeniile construcției socialiste.

Asemenea tuturor oamenilor mun
cii din industrie, transporturi, agri
cultură, din cercetare și din cele
lalte sectoare de activitate, con
structorii de pe marile șantiere iși 
exprimă prin realizările înregistra
te, prin succesele raportate, adeziu
nea deplină față de Hotărîrea Ple
narei Comitetului Central privind 
propunerea de realegere a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la cel de-al 
XIV-lea Congres al partidului, în 
funcția supremă de secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
văzind in această însuflețitoare 
opțiune politică garanția înfăptuirii 
cu succes a programului grandios 
de înflorire pe mai departe a țării, 
de afirmare liberă și demnă a 
României între statele lumii, de 
făurire cu succes a socialismului și 
comunismului. Și aceasta pentru 
faptul că întreaga operă construc
tivă înfăptuită în patria noastră, 
operă de o cutezanță și amploare 
fără precedent, este strîns legată de 
concepția științifică și activitatea 
prodigioasă a conducătorului -parti
dului și statului nostru. Beneficiind 
de orientările și sprijinul perma
nent, la fața locului, ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ei, constructorii 
de pe șantierele de investiții, au 
deschis nou drum Dunării spre mare 
și au tăiat în piatra dură frumoasă 
șosea peste Carpați, in Făgăraș, au 
sfredelit largi bulevarde pe sub 
cartierele Capitalei, au durat pu
ternice cetăți energetice pe toate 
marile riuri ale țării, au remodelat 
chipul tuturor satelor și orașelor 
țării.

Anul pe care-l parcurgem., penul
timul al actualului cincinal, repre

c inema
• Flori de gheață: LUMINA (14 74 16)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, MELODIA 
(15 13 49) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Secretul... armei secrete : FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, STUDIO (59 53 15) — 10; 12,15; 14,30; 
16,45: 19
• Noiembrie, ultimul bal : GRIVITA
(17 08 58) — 9; 11: 13; 15,15; 17,30; 19,30, 
COSMOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Francois Villon : DACIA (50 35 94)
— 9; 13; 17
• Maria și marea: VIITORUL (10 67 40)
— 15; 17; 19
• Alo, aterizează străbunica : — 9; 

tul Județean Mureș al P.C.R., se raportează că oamenii muncii mu
reșeni au îndeplinit. în ziua de 23 
iulie, sarcinile de plan Ia produc
ția-marfă industrială pe 3 ani și 
7 luni din actualul cincinal.Acest rezultat asigură realizarea, pină la sfîrșitul lunii iulie, a unei producții suplimentare in valoare de peste 860 milioane, lei, materializată în energie electrică, produse ale industriei electronice și electrotehnice. îngrășăminte chimice, prefabricate din beton, cherestea și alte produse necesare economiei naționale și exportului. întregul spor fiind obținut pe seama creșterii productivității muncii, ca urmare a aplicării rezultatelor cercetării științifice, perfecționării organizării și modernizării producției.Ne facem datoria de onoare și conștiință — se spune în telegramă — de a sublinia și cu acest prilej. cu neasemuită recunoștință, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că aceste rezultate au fost posibile. în primul rînd, datorită sprijinului permanent, încrederii de care ne-am bucurat din partea dumneavoastră în înfăptuirea sarcinilor ce revin industriei județului Mureș.în încheierea telegramei este exprimată hotărîrea comuniștilor, a tuturor locuitorilor din acest județ de a se mobiliza și mai puternic pentru îndeplinirea in cele mai bune condiții a planului pe a- cest an și pe întregul cincinal, pentru a întimpina cea de-a 45-a a- niversare a zilei de 23 August și Congresul al XIV-lea al partidului cu rezultate însemnate în toate domeniile de activitate. (Agerpres)
partea a doua a Intervalului șl după- 
amiaza. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor fl 
cuprinse între 10 și 20 de grade, mai 
scăzute în depresiuni, iar cele maxime 
între 24 șl 32 de grade, mal ridicate în 
primele zile în sud, pînă la 34 de grade. 
Pe alocuri, la munte, la începutul in
tervalului, se va produce ceață. In 
București : Vremea va fi caldă, cu ce
rul variabil. Vor cădea ploi, cu carac
ter de aversă, îndeosebi în partea a 
doua § Intervalului. Vînt slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor 
oscila între 17 și 20 de grade, iar maxi
mele între 30 șl 34 de grade.

Ziua constructorilor

zintă o nouă treaptă pe drumul de 
înfloritor progres și civilizație so
cialistă pe care este înscrisă temei
nic patria noastră. Constructorii, ca 
toți ceilalți oameni ai muncii, sînt 
chemați să transpună în realitatea 
vie a faptelor proiecte tot mai vas
te și mai cutezătoare. Reușita efor
turilor depuse acum pe șantiere, în
făptuirea sarcinilor de o complexi
tate tot mai înaltă asumate de con
structori sînt legate de perfecțio
narea sub toate aspectele a acti
vității de construcții-montaj, de ri
dicare necontenită a acesteia la 
cote tot mai înalte de eficiență si 
calitate. Așa cum prevede proiectul 
Programului-Directivă al Congresu
lui al XIV-lea al partidului — do
cument important aflat în dezba
terea întregului nostru popor — 
preocupările tuturor celor care lu
crează în domeniul investițiilor si 
al construcțiilor trebuie să urmă
rească reducerea la strictul necesar 
a cheltuielilor, sporirea gradului de 
tipizare și industrializare a lucrări

11; 13; 15, Viața ca o poveste (filmul 
românesc, ieri și azi) : — 17; 19,
UNION (13 49 04)
• Program special pentru copii șl ti
neret : DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
• Tatăl : TIMPURI NOI (15 61 10) —
9; 11; 13; 15; 17; 19
• Actrița : BUZEȘTI (50 43 58) — 15; 
17; 19
• Călătorie peste mări : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15; 18
• Jandarmul și jandarmerițele : GIU- 
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
PACEA (71 30 85) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Colonelul Redl : VOLGA (79 71 26)
— 9; 12; 15; 18
• Experimentul : MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Zece negri mititei : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 18

în municipiile Bistrița și Ploiești au avut loc. luni după-amiază, adunări festive consacrate celei de-a 45-a aniversări a Zilei Renașterii Poloniei. Au luat parte reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, ai organizațiilor de masă și obștești, oameni ai muncii din întreprinderi și instituții.Despre semnificația evenimentului aniversat au vorbit : la Bistrița — Simion Lupșan, prim-secretar al Comitetului Municipal Bistrița al P.C.R., președintele Comitetului Executiv al Consiliului Popular Municipal, și Jerzy Bauer, consilier al Ambasadei Republicii Populare Polone la București ; la Ploiești — Cirstea Apostol, prim-secretar al Corjiitetului Municipal Ploiești al P.C.R., președintele Comitetului Executiv al Consiliului Popular Municipal, ,și Wieslaw Szymczak, șeful Biroului comercial al ambasadei.Relevind tradiționalele legături de
Cronica zileiCu prilejul Zilei naționale a Republicii Arabe Egipt, ambasadorul acestei țări la București, Saad Aboulkheir, a oferit, luni, o recepție.Au participat Ion Dincă, prim vl- ceprim-ministru al guvernului, președintele părții române în Comisia mixtă guvernamentală româno- egipteană de cooperare economică și tehnică, miniștri, membri ai conducerii unor ministere, instituții centrale, organizații de masă și obștești, generali și ofițeri superiori, oameni de cultură și artă, ziariști.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră.

Un frumos succes al elevilor români 
la Olimpiada internațională de matematicăLa cea de-a 30-a ediție a Olimpiadei internaționale de matematică a elevilor, care a avut Ioc în R.F. Germania. echipa României a repurtat un frumos succes, clasîndu-se pe locul doi, între cincizeci de țări participante. Celor șase elevi care au reprezentat culorile patriei 4a- această prestigioasă competiție științifică a tineretului școlar li s-au; conferit două premii întîi — Andrei Moroianu și

tv
19,00 Telejurnal • In Intîmplnarea marii 

noastre sărbători naționale
18,ÎS Democrația muneltorească-revolu- 

ționară in acțiune
19,45 Industria — programe prioritar»

lor, promovarea tehnologiilor de 
mare randament, reducerea accen
tuată a consumurilor de materiale 
energointensive. asigurarea tuturor 
condițiilor pentru intrarea mai 
rapidă in funcțiune a noilor obiec
tive.

Față de toate acestea, se poate 
spune că perioada care urmează va 
determina un nou și puternic avînt 
in întreaga activitate desfășurată pe 
toaie\marile șantiere ale țării. Po
tențialul tehnic și material de care 
dispune, bogata experiență acumu
lată în ridicarea unor mărețe și du
rabile ctitorii in toate județele pa
triei reprezintă tot atîtea garanții 
trainice că puternicul detașament 
de oameni ai muncii din ramura 
construcțiilor (și va îndeplini întoc
mai angajamentele, întîmpinînd cu 
noi și mărețe realizări importantele 
evenimente politice ale acestui an 
— glorioasa aniversare de la 23 Au
gust și Congresul al XIV-lea al 
partidului.

• Sora 13 : MUNCA (21 50 97) — 15; 
17; 19
• Fotografiile Sidoniei : ARTA 
(21 31 86) — 15; 17: 1£
• De la literatură Ia film : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 12,30; 16; 19,30

teatre
• Teatrul Mic (14 70 81, la rotonda 
scriitorilor din Cișmlgiu) : Cintăm 
România de azi (spectacol de sunet 
și lumină) — 21
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română “ (13 13 00) : Meridiane folclo
rice — 18,30
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70, la 
sala Majestic) : Sonata Kreutzer 
— 18,30 

prietenie și colaborare statornicite între România și Polonia, care în anii socialismului au fost ridicate pe o treaptă superioară, vorbitorii au subliniat rolul determinant al întîl- nirilor și convorbirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Wojciech Jaruzelski in dezvoltarea conlucrării româno-polone. Au fost, de asemenea. evidențiate marile succese obținute de poporul român în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, îndeosebi în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, precum și realizările înregistrate de poporul polonez in construcția socialismului. A fost exprimată dorința întăririi și adîncirii raporturilor pe multiple planuri dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Unit Polonez, dintre țările și popoarele noastre, în interesul reciproc, al cauzei socialismului și păcii.

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Liberia, luni a avut loc în Capitală o manifestare culturală organizată de Institutul Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea, în cadrul căreia au fost prezentate impresii de călătorie din această tară.Au participat membri al conducerii I.R.R.C.S. și Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public.A fost prezent Marcus Kelley, Însărcinat cu afaceri ad-interim al Republicii Liberia la București.(Agerpres)

Theodor Bănică, de la Liceul de Ma- tematică-Fizică nr. 1 din București —, și patru premii doi — Alexandru Dan Ionescu. de la Liceul nr. 1 din București, Andrei Banu Rădulescu, de la Liceul „Mihai Viteazul1' din București. Adrian Barbu, de la Liceul ..Gheorghe $incai“ din Baia Mare, si Florian Belgun, de la Liceul „Nicolae Bălcescu“ din București. (Agerpres)
20,03 Teatru TV. „Oaspetele din faptul 

serii" de Horia Lovinescu. Inter
pretează : Gheorghe Cozorlcl,
Sergiu Tudose, Eusebiu Ștefănes- 
eu, Ana Ciontea. Regia artistică : 
Eugen Todoran

îl,10 Imagini din R.P.D. Coreeană. Do
cumentar prilejuit de Luna de so
lidaritate cu lupta poporului co- 

I reean
îl,30 Rolul familie! ta societatea noas

tră. Competențe educaționala spo
rite

11,50 Telejurnal

INFORMAȚII SPORTIVE
Medalii cîștiqate de sportivi 

români la competițiile 
internaționale• La Campionatele europene de lupte libere pentru juniori, competiție desfășurată in orașul Bursa, din Turcia, sportivii români au obținut 3 medalii de argint și una de bronz. Astfel, Mircea Gutuș (categ. 46 kg), Istvan Demeter (categ. 58 kg) și Loredan Toma (categ. 88 kg) au urcat pe treapta a doua a podiumului de premiere, fiind recompensați cu medaliile de argint, iar în limitele categoriei 54 kg Constantin Cordu- neanu s-a situat pe locul 3, obținînd medalia de bronz. • în prima zi a campionatelor balcanice de haltere pentru juniori, sportivul român Dan Morar s-a situat pe primul loc la categoria 60 kg. cu rezultatul de 262,5 kg, fiind urmat de Jagci (Turcia) — 237,5 și A. Sull (Albania) — 222,5 kg. în limitele categoriei 56 kg, concurentul român Aurel Sîrbu s-a clasat pe locul 3. cu un total de 227 kg. O în turneul international feminin de handbal de la Breno. rezervat echipelor de tineret, pe primul loc s-a clasat Polonia A, urmată de România, Suedia. Polonia B. Bulgaria. R.S.S. Lituaniană. In ultimele două partide, echipa României a pierdut cu 20—26 la Polonia A și a cîștigat cu 37—19 meciul cu R.S.S. Lituaniană. Golgetera turneului a fost românca Lenuța Borș, care a marcat 46 de puncte.

CICLISM. • Cea de-a 76-a ediție a Turului ciclist al Franței s-a încheiat cu victoria rutierului american Greg Lemond, urmat in clasamentul final de francezul Laurent Fignon la numai 8 secunde și de spaniolul Pedro Delgado la 3’34”. Ultima etapă, a 21-a, Versailles- Paris, disputată contracronometru individual, a decis soarta cursei, Lemond clasîndu-se primul. înregistrat pe 24,500 km cu timpul de 26’57” (medie orară 54,519 km). • Turul ciclist feminin al Franței a fost cîștigat de sportiva franceză Jeannia Longo, urmată în clasamentul general individual de Maria Canins (Italia), la 8’44” și de Inga Thompson (SUA), la 12’24”.
TENIS. Finala competiției Internaționale de tenis „Cupa Davis" se va disputa anul acesta între echipele Suediei și R. F. Germania. în semifinala de la Bastad, formația suedeză a învins cu 4—1 echipa Iugoslaviei,iar. la Munchen, selecționataR. F. Germania a întrecut cu 3—2 reprezentativa S.U.A.
FOTBAL. Cîteva rezultate din etapa inaugurală a campionatului de fotbal al Franței : Lyon-Olympique Marsilia 1—4 ; Nantes-Auxerre 2—1 ; Nisa-Paris Saint Germain 3—3 ; Metz-Bordeaux 0—0.
ATLETISM. Proba masculină de săritură în lungime din cadrul concursului internațional de atletism de la New York a fost cîștigată de americanul Carl Lewis, cu rezultatul de 8,54 m, cursa feminină de 1 milă a revenit lui Robin Maegher (SUA) — 4’35”32/100, iar la 800 m feminin prima a trecut linia de sosire cubaneza Ana Quirot. înregistrată în l’58”17/100.
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Dezarmarea - necesitate vitală

a omenirii
Prin reducerea cheltuielilor militare, 

fonduri pentru necesități socialeLONDRA. — încetarea înarmărilor și transferarea mijloacelor astfel eliberate pentru nevoile rețelei de servicii medicale au cerut numeroși medici și lucrători ai instituțiilor medicale care au participat la o demonstrație in centrul Londrei. Scopul acțiunii noastre, a declarat, potrivit agenției T.A.S.S., o reprezentantă a Comitetului Exe

cutiv al Mișcării medicilor Împotriva armelor nucleare, este să atragem atenția opiniei publice asupra imenselor cheltuieli militare : zilnic se cheltuiesc in Marea Britanie 1 milion de lire sterline pentru armamentele nucleare. în schimb, organizația noastră propune folosirea acestor fonduri pentru asigurarea sănătății oamenilor.
Marș internațional al păciiPHENIAN. — Participanții la marșul internațional al păcii, pentru reunificarea independentă și pașnică a Coreei, au sosit la Phenian, unde s-au bucurat de o primire entuziastă din partea locuitorilor capitalei R.P.D. Coreene. După cum transmite agenția A.C.T.C., la această acțiune participă reprezentanți ai studenților

din Coreea de Sud. alți tineri din circa 30 de țări ale lumii. Punctul de pornire l-a constituit muntele Baiktou din provincia Ryan- kang, nordul R.P.D. Coreene. Demonstranții se îndreaptă spre Kaesong și intenționează să ajungă în Coreea de Sud, trecînd prin Panmunjon.
Cereri de retragere a trupelor americane 

din Coreea de SudSEUL. — Campania antirăzboinică și antinucleară din Coreea de Sud a căpătat o deosebită amploare în ultima vreme. După cum informează agenția A.C.T.C., Federația Consiliilor Generale ale Studenților din Seul a adresat o notă de protest Ambasadei S.U.A., în care se arată că exercițiile militare comune americano—sud-co- reene reprezintă un obstacol în calea reunificării pașnice a Coreei,

cerînd totodată retragerea trupelor americane din Coreea de Sud.De altfel, după cum relevă ziarul sud-coreean „Chungang Ilbo“, marea majoritate a studenților sud-coreeni se pronunță împotriva cooperării militare dintre Coreea de Sud și S.U.A. și cer retragerea tuturor armelor nucleare, pronun- țîndu-se pentru reunificarea pașnică a țării.
Probleme de stringentă actualitate 

înscrise pe ordinea de zi a celei de-a 44-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). — La sediul din New York al Națiunilor Unite a fost dată publicității ordinea de zi preliminară a celei de-a 44-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, care își va începe lucrările la 19 septembrie. Documentul cuprinde 150 de puncte, reflectind complexitatea problematicii cu care se confruntă omenirea.O atenție deosebită în cadrul dezbaterilor forului mondial va fi acordată aspectelor majore legate de consolidarea păcii. înfăptuirea dezarmării. soluționarea conflictelor regionale. Necesitatea încetării experiențelor cu arma nucleară și prevenirii militarizării Cosmosului, interzicerii armelor chimice și bacte

riologice. creării de zone denuclea- rizate în diverse regiuni ale lumii, interzicerii proiectării și producerii de noi arme de nimicire în masă, reducerii bugetelor militare va ocupa un loc important în dezbateri.Alte teme prioritare în cadrul dezbaterilor viitoarei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. vor fi reprezentate de problemele economice ce confruntă omenirea. în primul rînd aspectele legate de uriașa povară ce apasă pe umerii țărilor în curs de dezvoltare din cauza datoriei externe. care le ruinează economia și Ie frînează progresul, de necesitatea intensificării eforturilor tuturor statelor in vederea instaurării unei noi ordini economice internaționale.
Acord privind formarea unui nou guvern 

în ItaliaROMA 24 (Agerpres). — Secretarii generali ai partidelor democrat- creștin, socialist, republican, socialist-democratic și liberal din Italia au ajuns la un acord privind formarea unui nou guvern de coaliție pentapartit, prezidat de către Giulio Andreotti.Prin acest acord se pune capăt

crizei guvernamentale declanșate la 19 mai, o dată cu demisia fostului premier democrat-creștin Ciriaco de Mita.Primul-ministru al' Italiei. Giulio Andreotti, va prezenta, miercuri, în Senat programul guvernului său în vederea obținerii votului de învestitură.

Conferința Ia nivel înalt a O.U.A.
In dezbatere — importante probleme politice 

și economice ce preocupă țările continentuluiADDIS ABEBA 24 (Agerpres). — în capitala Etiopiei au început luni lucrările celei de-a 25-a Conferințe la nivel înalt a Organizației Unității Africane.Pe ordinea de zi a reuniunii figurează o serie de probleme politice actuale — situația din Africa australă. in principal aspectele legate de acordarea independenței Namibiei. de lupta pentru lichidarea a- partheidului, sprijinul acordat țărilor africane din „prima linie", situația din Orientul Mijlociu, cooperarea afro-arabă — precum și_ probleme economice de deosebită importanță, între care consecințele uriașei datorii externe a țărilor africane, care se ridică la peste 230 miliarde dolari, frînind dezvoltarea economi- co-socială a regiunii.Cuvîntul de deschidere a reuniunii la nivel inalt a fost rostit de șeful statului etiopian, Mengistu Haile Mariam.

Președintele Egiptului. Hosni Mubarak. a fost ales în funcția de președinte al O.U.A. El îi succede în acest post președintelui Republicii Mali, Moussa Traore.La lucrări participă secretarul general al O.N.U.. Javier Perez de Cuellar.într-o declarație făcută la Addis Abeba, înainte de începerea Conferinței la nivel înalt a Organizației Unității Africane (O.U.A.), președintele Egiptului, Hosni Mubarak, a pus in evidență importanța dialogului Nord-Sud ca mijloc de reglementare a problemei datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare — transmite agenția M.E.N. El a arătat că țările în curs de dezvoltare doresc crearea unor condiții echitabile și drepte pentru achitarea datoriilor, care să includă reducerea dobînzilor la ele și reeșalonarea lor pe termen lung.
S.W.A.P.O. cere garanții pentru 

securitatea alegătorilorLUSAKA 24 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, și-a exprimat satisfacția în legătură cu rezultatele convorbirii avute cu conducătorii Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.). El a arătat că i-a informat pe președintele S.W.A.P.O., Sam Nujoma, și pe alți conducători ai organizației asupra rezultatelor vizitelor sale în Namibia și R.S.A.

Secretarul general a relevat că Sam Nujoma și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu unele probleme legate de desfășurarea alegerilor legislative de la 1 noiembrie din Namibia. Conducătorii S.W.A.P.O. doresc să obțină asigurări că alegerile vor avea un caracter liber, ei urmărind, între altele. garantarea securității alegătorilor.
Demersuri pentru reglementarea diferendului

ciad ia no- libianBAMAKO (Agerpres). — La Bamako s-a desfășurat, timp de două zile, reuniunea la nivel înalt a Comitetului ad-hoc al O.U.A. pentru reglementarea stării conflictuale din relațiile dintre Ciad și Jamahiria Arabă Libiană. Cu acest prilej, șefii de stat din Algeria. Ciad, Gabon, Jamahiria Arabă Libiană și Mali au investigat, cu participarea directă a celor două state interesate, mijloacele de soluționare pașnică, în spiritul Cartei O.U.A., a diferendului teritorial ciadiano-Iibian, care a dat

naștere, în trecut, unor ciocniri armate.După încheierea reuniunii, președintele Gabonului, Omar Bongo, care este și președintele comitetului sus-menționat, a declarat — potrivit relatării agenției A.P.S. — că părților aflate în conflict le-a fost prezentat spre studiere un cadru de acord, adăugind că la reuniune s-au obținut o serie de rezultate pozitive, dar că au mai rămas unele probleme de rezolvat.
JAPONIA

Eșec electoral al partidului de guvernămînlTOKIO 24 (Agerpres). — în urma răsunătoarei înfrîngeri suferite de Partidul Liberal-Democrat, de gu- vernămînt, în alegerile pentru Camera Consilierilor a parlamentului japonez, primul-ministru al Japoniei, Sousuke Uno, și-a anunțat demisia, asumindu-și răspunderea pentru acest insucces.Potrivit agenției Kyodo, pentru prima dată de la formarea sa, P.L.D. va obține 109 locuri, sub nivelul de 127 cit este necesar pentru asigurarea majorității simple în camera

superioară, care are în total 252 locuri.în alegerile de duminică pentru reînnoirea a jumătate din cele 252 locuri ale Camerei Consilierilor a parlamentului nipon, ciștigînd-o serie de mandate, femeile au înregistrat un nou avans în Viața politică a țării, dominată pină în prezent de bărbați — relevă agenția Kyodo. Dintre cele 126 locuri disputate, 17 au fost cîștigate de femei. 10 dintre noile cîștigătoare au candidat pe lista Partidului Socialist din Japonia.
Pe marginea reuniunii „celor 7 țări bogate“ de la Paris

Practici anacronice, în dezacord cu spiritul unei reale 
și constructive colaborări internaționaleRecent, s-a desfășurat, la Paris, reuniunea la nivel înalt a „celor 7 țări bogate" (principalele state capitaliste dezvoltate — Anglia. Italia, Canada, S.U.A., Franța, R.F. Germania și Japonia). De aproape 15 ani, aceste țări și-au asumat, cu de la sine putere, rolul de a decide și stabili orientări privind dezvoltarea economică, socială și chiar militară a lumii. Orientări care Înseamnă, de fapt, a acționa în direcția creșterii rolului monopolurilor și al capitalului financiar, a menținerii vechil politici de inegalitate și asuprire, de forță și dictat, de jefuire a bogățiilor altor popoare. De altfel, — așa cum s-a apreciat în multe țări ale lumii — la reuniune, reprezentanții acestor țări nu s-au reprezentat decît pe ei înșiși, nici măcar aspirațiile și interesele propriilor popoare, care consideră a- ceastă politică ca foarte gravă șl ne- riculoasă pentru pacea și progresul omenirii, pentru climatul de încredere și colaborare internațională.Privite din perspectiva rezultatelor întîlnirii, a modului de abordare a temelor care s-au aflat pe agenda reuniunii „celor șapte bogați", a conținutului diferitelor declarații adoptate de către aceștia, reiese cu claritate — așa cum au remarcat numeroși observatori — că, practic, probleme de deosebită gravitate existenta în viața internațională au fost ignorate sau minimalizate cu bună știință, iar altele au fost abordate exclusiv din unghiul de vedere cel mai convenabil marelui capital pe care-1 reprezentau „cei șapte". In declarațiile adoptate la reuniunea de la Paris, „cele 7 țări bogatg" nu au putut ascunde — și nu aveau cum să o facă — politica lor de dominație și indiferența față de situațiile dramatice ce confruntă numeroase țări ale lumii ; situații datorate gravelor inechități sistematic perpetuate în viața internațională în numele intereselor marelui capital, care au dus. între altele, la sufocanta criză a datoriei externe pentru numeroase țări din lumea a treia. Nici măcar simetria desfășurării. în același timp, a „contraîntîlnirii" la care au participat reprezentanți a șapte state printre cele mai sărace de pe glob (Bangladesh. Brazilia. Burkina Fasso, Filipine. Haiti. Mozambic și Zair) — care au contestat cu vehementă asumarea de către „clubul bogaților" a dreptului „de a vorbi în numele întregii lumi și de a decide pentru întreaga umanitate" — nu a avut darul să tulbure pe participanții reuniunii de la Paris. Și aceasta pentru că — așa cum sublinia un comentator — „la vîrful piramidei ca

pitaliste acționează alte legi — dreptul celui mai puternic, dreptul celui mai bogat. Și tocmai de aici pornește forumul celor mai bogate țări in politica lor față de țările sărace".Nu e greu de constatat că reuniunea de la Paris a celor șapte țări bogate nu a oferit soluții pentru nici una din problemele grave ce confruntă economia mondială, nici măcar pentru ascuțitele contradicții e- conomice interoccidentale, contradicții cu puternice efecte negative asupra întregii economii mondiale. Ba, ca să fim drepți, o „soluție" s-a oferit ’totuși : aceea a perpetuării stărilor de fapt, chiar a agravării lor. Reuniunea „celor 7“ a confirmat, încă o dată, lipsa dorinței și voinței statelor bogate de a căuta și a ajunge la soluții viabile pentru problema datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare. „întregul spectacol de la Paris a spulberat o iluzie" — recunoștea, imediat după întîlnire, chiar un factor politic vest-european. Wolfgang Roth, vicepreședinte al fracțiunii social-democrate în Bundestagul vest-german. subliniind, cu deplină îndreptățire și în deplină cunoștință de cauză, că participanții la reuniunea respectivă nu au oferit nici o soluție problemei datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare.Tot o iluzie deșartă s-a dovedit și speranța că statele capitaliste ar fi dispuse — cum s-a scris pe spații largi în presa occidentală, în ajunul întîlnirii — să fie de acord cu organizarea, intr-un viitor apropiat, a unei conferințe internaționale la care să se discute nu numai problemele datoriei externe ale lumii a treia (caro a depășit 1 300 miliarde de dolari), ci și cele ale comerțului mondial, subminat tot mai mult de proliferarea protecționismului. sau problemele sistemului monetar-financiar etc. între atît de multele omisiuni intenționate, în „bilanțul" reuniunii se înscrie și faptul că Declarația finală a acesteia nici măcar n-a amintit de o asemenea conferință.Nimic nou în această atitudine. De am de zile, „cel șapte bogați" se în- tilnesc, își concertează pozițiile, totdeauna în interesul menținerii actualelor structuri inechitabile din e- conomia mondială, structuri ce servesc doar unei minorități bogate, tot mai restrînse — inclusiv în statele dezvoltate —. pe care o reprezintă la aceste reuniuni. Niciodată, de-a lungul anilor, indiferent unde au avut loc reuniunile respective, nu a fost altfel. Speranța că situația se vă schimba — speranță alimentată de unele declarații demagogice, care au precedat reuniunea de la Paris —

s-a dovedit încă o dată neîntemeiată. Și de astă dată, celor săraci, celor defavorizați de actuala ordine politică și economică internațională Ii s-au oferit doar „constatări", „sugestii" și „recomandări".Cum se știe, problema datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare nu e nouă. Asupra ei s-a atras atenția de multă vreme, dar, in loc să fie receptată la adevărata sa însemnătate, să se reflecteze asupra acuității și consecințelor ei incalculabile, „oamenii finanțelor — cum scria un ziar occidental — au tergiversat sau au pus cîteva petice". Iar pentru a-și dovedi „mărinimia" și-au trimis experții „pentru a-i învăța pe cei flămînzi să consume mai puțin". Rezultatul unei asemenea abordări— sau mai degrabă neabordări a problemelor — este prezentat în toată gravitatea lui : anul trecut, datornicii au vărsat în casele de bani ale bogaților 43 miliarde dolari mal mult decît au primit. Ce contează că din cauza efectelor dezastruoase ale datoriei externe, coroborate cu alte politici la fel de spoliatorii — în domeniul preturilor, al comerțului internațional, ca și în alte domenii— miliarde de oameni din țările subdezvoltate trăiesc în cea mai neagră sărăcie. într-un cuvîht, aceleași vechi abordări și nici o soluție.Dacă ar fi să desprindem trăsătura cea mai caracteristică a acestei reuniuni, aceasta a constat, fără îndoială, în unitatea demonstrată de „cei 7“ in apărarea propriilor interese, Indiferent de natura problemelor abordate în promovarea politicii lor de dominație. Și nu numai în domeniul economic, ci și în cel politic. Pentru că deși, inițial, acest grup 's-a constituit pro- punîndu-și obiective doar în domeniul economic, cu trecerea anilor, de la o reuniune la alta, latura politică a căpătat o pondere tot mai mare, devenind, acum, s-ar putea spune, preponderentă. Iar dacă. în domeniul economic, concertarea. în numele pozițiilor necesare pentru asigurarea condițiilor acțiunii marelui capital sporește substanțial posibilitățile de dictat ale marilor monopoluri și societăților transnaționale, în domeniul politic — ceea ce este și mai grav — concertarea „celor 7" urmărește acreditarea unor orientări care să le consolideze pozițiile de dominare și dictat în viața internațională. în unele cazuri, pozițiile adoptate — așa cum se relevă, de pildă, în Declarația referitoare la relațiile Est-Vest — constituie semnificative dovezi de ingerințe în treburile in

terne ale altor state, de presiuni și condiționări politice. Cu aerul unor judecători ai situației pe planetă, „cei 7“ se consideră in drept să dea calificative situației dintr-o țară sau alta. Astfel, apelînd în mod demagogic la cuvinte mari ca „libertate, democrație, promovarea drepturilor omului" — dar ignoring total absența, limitele sau încălcarea acestor drepturi în chiar țările pe care le reprezintă —, „cei 7“ nu ezită să facă tot felul de a- precieri privind realitățile din unele țări socialiste din Europa și din alte continente. Arogîndu-și atribuțiile unor arbitri ai vieții internaționale — cum o atestă documentele a- doptate — ei dau verdicte, adresează apeluri și fac oferte, cu scopul destabilizării și perturbării climatului politic din unele țări socialiste. Declarîndu-se pentru dialog și colaborare, nu ezită să le condiționeze de eventuale schimbări în structura economică și politică a unor state. A devenit cum nu se poate mai limpede, după ultimele evoluții și manifestări, că nu sprijinirea unor țări socialiste de dragul socialismului îi preocupă pe unii lideri occidentali, ci adoptarea și stimularea unor modalități prin care — cum scria „Le Monde" — să se sprijine activ tranziția în curs „spre idealul capitalist". Miza ? Revenirea la economia de piață. „în avantajul foarte probabil al marilor firme din Occident", întoarcerea la vechile structuri capitaliste.în legătură cu problemele dezarmării și destinderii. Declarațiile a- doptate de reuniunea de la Paris, ignorînd caracterul constructiv al propunerilor pentru dezarmare și coexistență pașnică, făcute de țările socialiste, bat în continuare moneda pe „dezechilibrul militar", pe „amenințarea reală pentru fiecare dintre «cei 7»“ și, în numele „vigilenței și menținerii puterii acestor țări", reafirmă necesitatea „menținerii unei strategii de descurajare bazate pe îmbinarea corespunzătoare a forțelor nucleare și convenționale, eficiente și adecvate". Un limbaj care, evident, reamintește fără echivoc de vremurile — pe care le credeam depășite — ale războiului rece.Sub Impulsul arogării unor drepturi pe care nimeni nu li le-a acordat, participant^ la amintita reuniune nu se dau în lături de la amestecuri inadmisibile în treburile interne ale unor state. Așa cum e cazul Declarației referitoare la China. Continuînd să ignore realitățile din Republica Populară Chi-

Congresul Partidului Frontul de Eliberare din MozambicMAPUTO 24 (Agerpres). — La Maputo s-au deschis luni lucrările celui de-al V-lea Congres al Partidului Frontul de Eliberare din Mozambic (FRELIMO). care analizează activitatea desfășurată de la precedentul congres, urmînd să definească direcțiile de dezvoltare a țării pe perioada următorilor cinci ani, să adopte o serie de decizii importante pe planul politicii interne și externe a Mozambicului, al refacerii economiei naționale.în cuvîntarea inaugurală, pre

ședintele FRELIMO. Joaquim Chis- sano, președintele țării, a subliniat că poporul mozambican — așa cum a reieșit și din dezbaterile dinaintea congresului — a demonstrat marile sale posibilități creatoare, hotărîrea de a lupta, strîns unit în jurul partidului, pentru învingerea dificultăților, voința de a reconstrui țara. Vorbitorul a arătat, de asemenea, că Mozambicul este ferm hotărit să promoveze, ca șl pînă acum, o politică de pace și bună vecinătate în regiune.
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R. P. D. COREEANA A CERUT

ORIENTUL MIJLOCIU
• întrevederi saudito-tunisiene • Bilanț tragic al ciocnirilor din 

capitala libaneză • Grevă de protest in Israel

| COREEI DE SUD RELUAREA , I CONVORBIRILOR dintre celedouă părți, în vederea alcătuirii 1 Iunei echipe coreene comune pentru Jocurile sportive asiatice, care I se vor desfășura la Beijing, în | 1990. într-o declarație dată publi- Icității la Phenian, citată de agen- i ția A.C.T.C., se propune ca aceste | convorbiri să se desfășoare Ia Pan- Imunjon, la 10 august a.c. Anterior, ■ partea nord-coreeană propusese ca I această nouă rundă de convorbiri • Isă se desfășoare la 18 iulie — propunere respinsă de partea sud-co- I reeană, sub diverse pretexte.
RIAD 24 (Agerpres). — Regele Fahd al Arabiei Saudite l-a primit, în localitatea Jidda, pe primul-ministru al Tunisiei, Hedi Baccouche, aflat în vizită oficială. în timpul convorbirilor au fost abordate aspecte ale relațiilor bilaterale și diverse probleme regionale actuale. La întrevedere a participat și ministrul saudit de externe. Saud Al-Faisal, informează agenția MENA.Peste 200 000 de elevi și studențl palestinieni au reînceput cursurile după o întrerupere de aproximativ 18 luni, au anunțat surse palestiniene. citate de agenția A.P.S.Școlile elementare, gimnaziale și universitățile au fost închise în repetate rînduri de către autoritățile israeliene de ocupație în semn de

represalii față de continuarea revoltei palestiniene.BEIRUT (Agerpres). — Potrivit uniii bilanț dat publicității la Beirut, de la reizbucnirea, la 14 martie acest an, a ciocnirilor dintre forțele rivale din zona capitalei libaneze, 500 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 2 000 au fost rănite, în majoritate civili, informează agențiile de presă.TEL AVIV 24 (Agerpres). — în semn de protest față de agravarea crizei economice și creșterea ratei șomajului, un milion de lucrători au participat la o grevă de două ore organizată de Confederația sindicatelor din Israel (Histadrut) — transmit agențiile MENA, China Nouă și FANA.
Agendă ecologică

Incendii devastatoare de păduriPARIS 24 (Agerpres). — Pompieri ajutați de unități de militari nu reușesc să localizeze incendiile de păduri din sud-vestul Franței. Dună cum apreciază specialiștii, focul a distrus deja circa 18 000 de hectare. Răspîndirea focului a fost favorizată și de vremea deosebit de călduroasă și uscată, de numeroase furtuni cu descărcări electrice, dar cu foarte puține precipitații, șl de vîntul puternic.CIUDAD DE MEXICO 24 (Agerpres). — Cu o „viteză" de două mii de hectare pe zi a continuat să se extindă incendiul declanșat in urmă cu două luni în statul Quintana Roo, din sud-estul Mexicului, și care a distrus, pînă în prezent, peste 130 000 de hectare de selvă tropicală. Mii de animale, păsări și reptile au murit

ca urmare a acestui enorm dezastru ecologic, cum îl califică specialiștii.OTTAWA 24 (Agerpres). — Peste 20 000 de canadieni au fost nevoiți să-și părăsească locuințele din cauza puternicelor incendii de păduri din zonele centrale ale țării. O situație deosebit de dificilă se consemnează in provincia Manitoba, unde sint peste 250 de focare de incendii. Situația este complicată și de frecventele furtuni cu descărcări electrice, care favorizează apariția unor noi focare. După cum au declarat reprezentanții serviciilor meteorologice, în- tr-una din zile, In decurs de 8 ore s-au înregistrat aproape 7 000 de descărcări electrice. Pe de altă parte, mercurul termometrelor a depășit în majoritatea provinciilor valoarea de 30 de grade Celsius.

I VIZITA LA BAGDAD. Președin- I | tele Irakului, Saddam Hussein, l-a primit pe vicepreședintele Consi- 1 Iliului Comandamentului Revoluției . de Salvare Națională din Sudan, I Zobair Mohamed Saleh, aflat în I 
I vizită la Bagdad, ultima etapă aturneului efectuat in unele țări din I zonă. Au fost abordate o serie de | aspecte ale situației din Sudan, I precum și căile de dezvoltare a re- |lațiilor bilaterale.
I INDIA ȘI PAKISTANUL trebuie . 
I să soluționeze toate problemele I ' litigioase la masa tratativelor, a I 
I declarat primul-ministru al Pakistanului, Benazir Bhutto. Proble- I mele care au apărut în cursul de- | ceniilor sînt complexe și ele pot fi 
I soluționate numai pe calea dimi- inuării treptate a tensiunii, a conți- I nuat Benazir Bhutto, subliniind că ' Ițara sa speră într-o îmbunătățire . a relațiilor dintre cele două țări.

AMÎNARE. Negocierile în vederea reconcilierii în Angola, începu- I 
I te la 19 iulie în capitala Zairului, | Kinshasa, au fost suspendate la | propunerea președintelui Mobutu i I Șese Seko, care are rolul de me- I diator, transmit agențiile A.D.N. și * IEfe. Se precizează că negocierile vor fi reluate la 31 iulie, pînă la I această dată cele două părți ur- I Imînd să examineze detaliile unui plan prezentat de șeful statului I zairez privind aplicarea și respec- | tarea încetării focului.

ACORD ELECTORAL. Partidele I ' socialist și comunist din Portuga- ' Ilia au încheiat un acord pentru a forma o coaliție în vederea alege- I rilor pentru camera municipală | din Lisabona, ce ar urma să aibă Iloc înainte de sfîrșitul acestui an. i Coaliția a convenit să prezinte I drept candidați pentru postul de ’ 
I primar, pe primul loc, pe JorgeSampaio, secretar general al Parti- I dului Socialist, pe locul al doilea, I Ipe comunistul Rui Godinho, iar pe locul al treilea, pe Joao Soares, I socialist.

Pentru salvarea apelor Mării AdriaticeROMA 24 (Agerpres). — în Italia a avut loc o „Zi de mobilizare generală a regiunii Emilia-Romagna", organizată de cele trei mari centrale sindicale italiene — C.G.I.L.. C.I.S.L. și U.I.L. — împreună cu „Comitetul pentru salvarea Adriaticii", în sprijinul salvgardării mediului ambiant și a apelor mării, literalmente asfixiată de un strat dens de alge. Pe

coasta adriatică au fost suspendate activitățile comerciale, iar consiliile comunale și organismele sindicale au organizat reuniuni extraordinare în cadrul cărora au fost ridicate problemele de ordin ecologic, subliniin- du-se necesitatea unor acțiuni urgente pentru salvarea apelor Adriaticii.

REUNIUNE. Miniștrii relațiilor ■ din țările Americii Centrale se vor I reuni, incepind din data de 3 au- * gust, in Guatemala, pentru a pregăti intilnirea șefilor de stat din I regiune, programată să se desfă- I șoare în perioada 5—7 august, în orașul hondurian Tela. Pe agenda | întilnirii figurează cu prioritate I problema vizind demobilizarea for- țelor contrarevoluționare nicara- guane staționate Pe teritoriul Hon- I durasului. I

neză, cele 7 țări industrializate au făcut aprecieri în legătură cu problemele din această tară, condu- cîndu-se după asa-zisele „valori" ale lor. „în declarația referitoare la evenimentele din China — arată ziarul „Renmin Ribao" — sînt formulate acuzații inadmisibile la adresa stăvilirii rebeliunii contrarevoluționare din China, con- damnînd-o ca pe o intervenție brutală, care contravine drepturilor omului. Aceste acuzații neîntemeiate. care reprezintă un amestec grosolan in treburile interne ale Chinei, sint inadmisibile pentru guvernul și poporul chinez".Este cert că în cadrul reuniunii de la Paris, „cei 7", dînd realităților lumii contemporane interpretări convenabile intereselor lor. nu au adus nici o contribuție la soluționarea reală a problemelor mari, cărora popoarele lumii le caută rezolvări realiste și eficiente. Dimpotrivă. ei au încercat să impună, drept singurele valabile, punctele de vedere menite să favorizeze nu rezolvarea problemelor ce confruntă in prezent lumea, ci prosperitatea celor bogați. care devin tot mai bogați. în dauna celor săraci, care devin tot mai mulți și mai săraci.Așa cum au subliniat numeroși comentatori, prin pozițiile adoptate la reuniune rămîne larg deschisă calea adinclrii dificultăților și contradicțiilor din economia mondială, a perpetuării subdezvoltării și decalajelor dintre state, a amplificării crizei datoriilor externe. Și aceasta cu contribuția directă a unor state bogate, care se declară preocupate și îngrijorate. . în numele umanismului, de respectarea drepturilor omului. Paradoxală situație : cei care condamnă. prin pozițiile adoptate, milioane și milioane de oameni la sărăcie și subdezvoltare, tocmai ei sînt aceia care uzează pînă la abuz de cuvinte pe care nu le respectă, cum sînt „libertatea", „demnitatea" sau „drepturile omului", trecînd cu ușurință peste probleme cărora nu le găsesc soluții, de ani de zile. în propriile țări. O ironie a momentului a făcut ca, aproape simultan cu lucrările respectivei întîlniri de la Paris, Comitetul Economic și Social al Pieței Comune să dea publicității un raport care sublinia că în țările membre (unele reprezentate la reuniunea „celor 7"), între 6 și 10 milioane de ființe umane trăiesc într-o „mare sărăcie", iar alte documente provenind de peste ocean arătau că numărul a- mericanllor care trăiesc în stare de sărăcie a ajuns la 32,5 milioane, cu specificația că in rindurile tinerilor rata sărăciei crește de două ori mai repede. Pentru a nu mai vorbi de milioanele de oameni fără un acoperiș deasupra capului, de procesul de marginalizare socială, ce cuprinde, fără alegere, milioane de tineri și virstnici din aceste țări.Cum remarca un observator din capitala Franței, agenda reuniunii de la Paris a fost aparent cuprinzătoare și diversă, dar participanții au cîntat aceeași arie, urmărind să prezinte reuniunea ca un spectacol al

armoniei care să confirme anticipările privind încununarea ei cu succes. „Dacă ar fi trebuit să vorbească despre ei. participanților la reuniunea la nivel înalt de la Paris nu le rămî- nea decît să se laude reciproc" — remarca ziarul „Le Figaro" —, „ci\ despre restul lumii, situația economică nu este deloc strălucită și. în anumite cazuri, cum ar fi America Latină, ea este chiar catastrofală. Sufocate, multe țări sărace nu mai pot face față : inflația a atins cote astronomice și datoria față de țările bogate crește de Ia o zi la alta. Un butoi cu pulbere care poate exploda în orice moment". Dar. cum a devenit și mai limpede la sfîrșitul reuniunii, pe „cei 7“ i-au lăsat netulbu- rați aceste realități îngrijorătoare. Pentru că scopul întîlnirii. cum au arătat-o desfășurarea și documentele ei. nu a fost de a rezolva problemele, ci. eventual, de a arunca praf în ochii celor creduli, pentru a putea ca în continuare să inventeze sisteme din ce în ce mai complicate, pentru consolidarea puterii marilor monopoluri, a sistemului financiar capitalist, pentru a impune țărilor sărace relații inechitabile, bazate pe inegalitate și asuprire, condiții, insuportabile. Participanții la reuniunea de la Paris au demonstrat, incă o dată, că nu-i interesează decît de a spori veniturile celor bogați în dauna marii majorități a statelor lumii, inclusiv a propriilor popoare.Cea de-a XV-a reuniune a „celor 7“ — departe de a aduce contribuții Ia soluționarea. în interesul popoarelor lumii, a problemelor actualității — s-a soldat prin declarații care. în esența lor. au ignorat sau mistificat aceste probleme, a adoptat poziții care deschid calea amestecului în treburile interne ale altor state și care. în nici un fel. nu sînt de natură să răspundă dorinței și așteptărilor popoarelor lumii de a trăi și a se dezvolta intr-un climat de Încredere și respect recipoc. de colaborare egală, constructivă, de care omenirea are, azi, atît de multă nevoie.Este timpul să se treacă la alte orientări, decît cele preconizate de reuniunea „celor 7". Problemele grave și complexe ale vieții internaționale trebuie să fie rezolvate nu de către marile monopoluri și reprezentanții lor, ci cu contribuția și participarea egală a tuturor, popoarelor și țărilor lumii.Consecventă poziției sale principiale, România s-a pronunțat și se pronunță pentru o conferință internațională la care să participe. în condiții de deplină egalitate, atît țările in curs de dezvoltare — care reprezintă marea' majoritate a lumii —. cit și țările dezvoltate, pentru crearea unui for permanent, chemat să acționeze pentru întronarea unor relații de deplină egalitate în raporturile intre state, pentru lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice mondiale. care să favorizeze progresul mai rapid al tuturor popoarelor și, în primul rînd. al celor rămase în urmă, să asigure stabilitatea economiei mondiale, o largă colaborare reciproc avantajoasă între toate națiunile lumii.

PROBLEMA CIPRIOTA. Miercuri I | va începe cea de-a patra rundă de I convorbiri între președintele Ci- Iprului, Ghiorghios Vassiliou, și li- . derul ciprioților turci, Rauf Denk- I taș, consacrată soluționării pașnice I Ia situației din insulă. Ca și precedentele runde, și aceasta se va I desfășura în prezența reprezentan- | tului special al secretarului gene- | ral al O.N.U. pentru Cipru, Oscar i I Camillon.
■ ÎN UNIUNEA SOVIETICA a fost I lansat satelitul „Cosmos-2 033", La ■ I bordul acestuia se află aparatură I științifică destinată continuării cer-I cetării spațiului cosmic.

CĂLDURI NEOBIȘNUITE. In ' 
I ultimele zile, o vreme neobișnuitde călduroasă, chiar și pentru a- I ceastă zonă, s-a instalat în zonele I Idin estul Peninsulei Arabice.Mercurul termometrelor depășește I valoarea de 50 grade la umbră, în | puținele locuri unde umbra există.
I Creșterea bruscă a temperaturii a ■ provocat moartea a citeva persoane I în Bahrein și Kuweit. Cîteva sute • Ide persoane au fost spitalizate în urma unor puternice insolații.

PENURIE DE AP A. Incepînd de 
I vineri noaptea, la cererea autori- I tăților, populația Londrei va trebui I să se abțină de la utilizarea apei 1 | in alte scopuri decit băut, gătit . 
I și igienă. Luni de secetă și de I temperaturi ridicate au făcut ca ‘ I rezervele de apă ale orașului să sereducă substanțial și se așteaptă I ca situația să se înrăutățească in I următoarele două săptămîni. Ta- Imisa a coborît la nivelul minim. I record atins în seceta din 1976.I CALAMITĂȚI. După cum trans- . I mite agenția China Nouă, ca ur- I ' mare a furtunilor și taifunului, l
Icare s-au abătut asupra mai multor regiuni de coastă în ultimele I zile, peste o sută de persoane și-au | pierdut viața, înregistrîndu-se im-I portante pagube materiale. Cele i I mai afectate sint provinciile Fu- I jian, Zhejiang, Liaoning și Jilin. A 1■ fost distrusă recolta de pe mai multe mii de hectare, iar in orașul I1 de litoral Dandong peste 1 500 de I locuințe au fost distruse. Autorită-I țile centrale și locale chineze iau I I măsuri de ajutorare a locuitorilor | din zonele calamitate.
| PROLIFERARE A MALADIEI

SIDA. Centrul pentru controlul ■ proliferării SIDA din S.U.A. a a- I nunțat că a înregistrat în memoria 1 computerului datele celui de-al 1 100 000-lea american bolnav deSIDA. In afară de cazurile înregistrate oficial, după părerea specialiștilor acestei organizații gu- I vernamentale, în S.U.A. există | între 1 și 1,5 milioane de purtători ai virusului, Ia care boala încă nu
I
I

s-a manifestat. Prognozele pentru viitorul apropiat nu sînt liniștitoare, declară reprezentanții centrului. în opinia lor, în 1992 numărul bolnavilor se va ridica la 365 000, iar numărul victimelor necruțătoarei maladii va fi de circa 263 000.1I rei
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