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ÎN AGRICULTURĂ!

In aceste zile de toamnă cu vreme schimbătoare, toate eforturile oa
menilor muncii din agricultură, întreaga activitate a organizațiilor de 
partid si a consiliilor populare din comune trebuie îndreptate spre în
cheierea, in cel mai scurt timp, a lucrărilor agricole. Volumul de 
muncă ce trebuie efectuat la strîngerea recoltei si semănat este, desigur.

mai mic. dar timpul fiind înaintat — ne aflăm In a doua jumătate a 
lunii octombrie — se impune ca fiecare lucrător din agricultură să parti
cipe activ la strîngerea recoltei, pină la ultimul kilogram, să contribuie 
la transportul si depozitarea acesteia, la asigurarea condițiilor necesare 
obținerii de recolte mari in anul viitor. Care sînt prioritățile acestor zile ?

STRÎNGEREA, PINA SIM- 
BĂTĂ, 21 OCTOMBRIE, A 
PORUMBULUI DE PE ÎN
TREAGA SUPRAFAȚA CUL
TIVATĂ IN OGOR PRO
PRIU. Potrivit datelor furnizat» 
de Ministerul Agriculturii, in seara 
zilei de 17 octombrie mal era de 
cule» porumbul de pe o suprafață 
de 330 000 hectare, cea mai mare 
parte din aceasta aflindu-se in ju
dețele Timiș, Tulcea, Arad, Bihor, 
Iași — din zona I, Covasna, Bra
șov, Bistrița-Năsăud, Harghita — 
din zona a II-a. Oriunde mai este 
porumb de recoltat, este necesar 
ca pe lingă folosirea Intensă a mij
loacelor mecanice să fie mobiliza
te la cules toate forțele disponibile 
de la sate, urmărindu-se ca, prin- 
tr-o temeinică organizare a mun
cii, lucrarea să se încheie pină 
itmbătă, 21 octombrie. Să fie revă
zută producția obținută, care este 
mai mare decit cea evaluată, spre 
a fi livrate cantități suplimentare 
Ia fondul de stat.

RECOLTAREA DIFEREN
ȚIATĂ A PORUMBULUI 
DIN CULTURA A DOUA. 
In acest an au fost Insămințate

suprafețe mari cu porumb în a 
doua cultură. Peste tot unde lucră
rile de întreținere au fost efectua
te la timp, recoltele obținute sint 
bune. Cadrele de conducere șl spe
cialiștii din unități au datoria să 
verifice stadiul coacerii lanurilor 
și să stabilească măsuri în vederea 
recoltării lor fără întîrziere, astfel 
incit și această producție să poată 
fi depozitată și păstrată ink cele 
mai bune condiții, spre a se evita 
orice pierderi.

RESPECTAREA GRAFI
CELOR DE LIVRARE A SFE
CLEI DE ZAHĂR. Pină in sea- 
ra zilei de 17 octombrie, sfecla de 
zahăr a fost recoltată de pe 80 la 
sută din suprafața cultivată. Pro
ducția obținută în acest an este 
foarte bună. Important este ca fie
care unitate agricolă să respecte 
graficele de livrare, astfel incit fa
bricile de zahăr să poată prelucra 
zilnic 150 000 tone de sfeclă. De a- 
semenea, prin reducerea timpului 
cuprins între recoltare și prelucra
re, ceea ce impune organizarea te
meinică a transportului, prin des
fășurarea în cele mai bune condiții 
a procesului de fabricație să se 
realizeze randamente superioare, 
de 10—15 la sută, la extracția za
hărului.

TRANSPORTUL Șl DE
POZITAREA ÎN BUNE 
CONDIȚII A CARTOFILOR. 
Recoltarea cartofilor s-a încheiat, 
recolta obținută fiind bună. Impor
tant este ca unitățile cultivatoare 
să livreze fără întîrziere cantitățile 
prevăzute la fondul de stat Or, în 
unele județe — Tulcea, Timiș, 
Prahova, Satu Mare, Botoșani, 
Neamț, Covasna, Cluj, Sibiu, Bra
șov, Sălaj, Bistrița-Năsăud și Har
ghita — din producția realizată mai 
sînt de livrat cantități importante 
prevăzute pentru fondul de stat. 
Concomitent cu lucrările de sor
tare, este necesaT să se acționeze 
energic în vederea bunei utilizări 
a mijloacelor de transport, astfel 
Incit producția să ajungă, în cel 
mai scurt timp, la destinația 
stabilită.

RECOLTAREA OREZU
LUI. In seara zilei de 17 octom
brie orezul mai era de strîns de 
pe 16 000 hectare. Prin utilizarea la 
întreaga capacitate a mijloacelor 
mecanice trebuie să se asigure re
coltarea în întregime a acestei cul
turi pină sîmbătă, 21 octombrie, 
condiție de mare însemnătate pen
tru evitarea pierderilor.

PRELUCRAREA INULUI 
PENTRU FIBRE. Recoltarea 
inului s-a încheiat, dar a întîrziat 
mult transportul tulpinilor la locul 
de depozitare și prelucrare. Avîn- 
du-se în vedere timpul înaintat, 
trebuie acționat pentru a se intro
duce la topit, conform planului, 
cantitățile de tulpini, atît in sis
tem industrial, cit și în cel gospo
dăresc. Aceasta impune ca în uni
tățile cultivatoare să fie organizate 
echipe speciale care să asigure 
transportarea fără întîrziere a tul
pinilor de in, folosindu-se în acest 
scop toate mijloacele disponibile.

CULESUL LEGUMELOR, 
FRUCTELOR SI AL STRU
GURILOR. Față de prevederile 
din planul pină la sfîrșitul lunii oc
tombrie, legumele au fost recoltate 
în proporție de 75 la sută. La a- 
ceastă dată mai sint de recoltat, de 
asemenea, cantități apreciabile de 
fructe și struguri. în vederea reali
zării prevederilor din programele 
de autoaprovizionare, este necesar 
să fie grăbite lucrările de recoltare, 
acordindu-se cea mai mare atenție 
livrării acestor produse pe destina
țiile stabilite.
(Continuare în pag. a IV-a)

Președintele Nicolae Ceaușescu â 
primit, miercuri, pe participanții ca
nadieni la lucrările celei de-a IV-a 
sesiuni a Consiliului economic 
româno-canadian. ce s-au desfășu
rat la București.

în cadrul întâlnirii au fost abor
date probleme privind stadiul actual, 
precum si perspectivele de dezvol
tare a colaborării economice si a 
schimburilor comerciale, căile și 
modalitățile menite să ofere stabi
litate si largă perspectivă conlucră
rii româno-canadiene pe multiple 
planuri, in folosul ambelor țări și 
ponoare.

Luînd cuvîntul. Jack Howett, 
director general al Organizației In
dustriilor „Candu". președintele 
părții canadiene în Consiliul eco
nomic româno-canadian. si Joseph 
Seroussi, președintele firmelor 
„Sertech" și „Derano Trading", au 
exprimat președintelui 
Nicolae Ceaușescu calde mulțumiri 
pentru întrevederea acordată, pentru 
posibilitatea de a examina aspecte 
concrete ale dezvoltării relațiilor 
româno-canadiene. îndeosebi ale 
cooperării în domeniul energiei nu
cleare. precum si în alte sfere de 
activitate. în același timp, a fost 
exprimată satisfacția pentru promo
varea tot mai largă a produselor 
românești pe piața canadiană, care, 
datorită calității lor. se bucură de o 
tot mai bună apreciere, precum si 
hotărîrea de a acționa in conti
nuare Pentru amplificarea si di
versificarea relațiilor de colabora
re dintre Canada și România, pe baze 
reciproc avantajoase, pentru identi
ficarea unor noi posibilități de con
lucrare atît bilaterală, cit și pe terțe 
piețe. Vorbitorii au evidențiat rezul
tatele fructuoase ale lucrărilor actua
lei sesiuni a Consiliului economic ro
mâno-canadian, exprimîndu-și con
vingerea că, prin înțelegerile conve
nite, se creează condiții pentru reali

zarea unor largi colaborări în noi 
sectoare de activitate.

în cuvîntul său, ambasadorul Cana
dei la București, Saul Grey, a subli
niat cursul ascendent al raporturilor 
de colaborare dintre Canada și Româ
nia, progresele înregistrate în extin
derea conlucrării, a cooperării pe 
multiple planuri, precum și dorința 
oamenilor, de afaceri, a firmelor și 
companiilor canadiene de a lărgi tot 
mai mult și în viitor colaborarea cu 
întreprinderile românești, de a spori 
și diversifica volumul schimburilor 
comerciale.

Luînd cuvîntul In cadrul lntîlnlrlt, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
și-a exprimat satisfacția pentru spi
ritul de înțelegere in care s-au des
fășurat lucrările Consiliului econo
mic româno-canadian.

într-adevăr — a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — în perioada 
din 1980 pină în prezent relațiile 
dintre țările noastre au cunoscut o 
dezvoltare destul de importantă. 
Este adevărat că rolul hotăritor in 
această direcție îl are realizarea 
Centralei nucleare de la Cernavodă. 
Noi considerăm că este. într-adevăr, 
bine să facem totul incit, intr-un 
timp cit mai scurt, să fie pus în 
funcțiune primul grup și să se ac
ționeze pentru realizarea într-o pe
rioadă mai scurtă și a celorlalte 
grupuri. Dorim să dezvoltăm o co
laborare cit mai bună in realizarea 
celorlalte patru grupuri și să asi
gurăm, in continuare, o cooperare 
pentru realizarea a încă 7 grupuri 
de energie nucleară in România, in 
perioada următoare.

Am dori să realizăm aceasta pe o 
bază mai bună decit vechiul acord și 
să asigurăm în întregime importurile 
din Canada in contrapartidă, inclu
siv cu unele produse din domeniul 
reactoarelor nucleare. Am in vedere, 
desigur, cînd mă refer la aceasta, 
realizarea unei colaborări pentru

construirea unor asemenea centrale în 
alte țări. în orice caz, noi sintem 
gata și dorim să continuăm colabo
rarea.

Consider — a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — posibilitatea 
realizării unei largi colaborări și In 
alte domenii de activitate. Cu prile
jul vizitei pe care am făcut-o in Ca
nada am formulat, ca perspectivă, să 
ajungem Ia circa un miliard de do
lari in schimburile anuale, in am
bele sensuri. Apreciez că, intr-o pe-, 
rioadă nu prea lungă, putem să rea?- 
lizăm un asemenea volum de schina- 
buri economice.

Acum — a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — discutăm eu 
întregul nostru popor programul de 
perspectivă al dezvoltării economi
co-sociale a țării pină în 1995 și 2900. 
Prevedem să continuăm dezvoltarea 
generală a României, punind pe (pri
mul plan modernizarea, pe baza ce
lor mai noi cuceriri ale științei șl 
tehnicii. De felul lor, românii au fost 
intotdeauna înclinați spre nou, se 
află printre primii constructori de 
avioane, dar și în alte domenii. De 
aceea, dorim ca, în deceniul urmă
tor, să punem in centrul Întregii ac
tivități ridicarea nivelului tehnic ijl 
calitativ, să asigurăm un inalt nivel 
al producției românești, in toate do
meniile.

Menționez aceasta — a arătat to
varășul Nicolae Ceaușescu — peritru 
că consider că țările noastre pot 
găsi, în acest spirit, căile unei largi 
colaborări in multe și multe dome
nii. Avînd în vedere suprafața imest- 
să a Canadei și marile sale rezerve 
de materii prime, sintem interesați 
să realizăm o colaborare largă In 
acest domeniu. Pe această bază, pu
tem să ajungem și chiar să depălșlm 
un miliard de dolari schimburi^ în 
ambele sensuri.
(Continuare în pag. a V-a)

Ambasadorul Republicii Cipru,
cu prilejul

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, miercuri,

prezentării scrisorilor de
18 octombrie, pe Frixos Calotas, care 
și-a prezentat scrisorile de acredi
tare în calitate de ambasador ex-

acredltare
traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Cipru în țara noastră. 
(Continuare în pagina a V-â).

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
MARELE EROU AL ROMĂNIEI SOCIALISTE,

ÎN INDUSTRIE

Răspundere, disciplină, angajare pentru realizarea
integrală

OMAGIUL, URAGOSTEA Șl RECUNOȘTINȚA 
TUTUROR COMUNIȘTILOR, ALE ÎNTREGULUI POPOR 
Telegrame adresate secretarului general al partidului 

de participanții la conferințele de dări de seamă 
și alegeri ale organizațiilor comunale de partid

• Producția fizică - realizată integral, de 
bună calitate, la nivel tehnic ridicat, com
petitivă la toate sortimentele!

• Realizarea producției de export și a 
exportului trebuie să constituie în con
tinuare preocuparea centrală a colective
lor muncitorești, întrucît pe această cale 
se asigură una din condițiile fundamentale 
ale dezvoltării economico-sociale

• încadrarea în normele de consum, 
reducerea sistematică a consumurilor de 
materii prime și materiale, de energie și

combustibili - acțiune ce necesită eforturi 
și preocupări sistematice, de zi cu zi, din 
partea tuturor oamenilor muncii

® investițiile - realizate în cele mai 
bune condiții, introduse neîntîrziat în cir
cuitul productiv al economiei naționale!

® Creșterea sistematică a eficienței 
economice impune în fața fiecărui colectiv 
de oameni ai muncii cerința de a lucra 
nu numai fără pierderi, ci în condițiile 
obținerii unei rentabilități din ce în ce 
mai înalte

Activitatea ideologică și politico-educativă—parte integrantă a procesului . 
revoluționar de edificare a socialismului, de formare a omului nou 

ÎNVĂȚĂ MINT ȘI EDUCAȚIE
în deplină concordanță cu marile, realizări ale țării noastre In anii 

strălucit! ai „Epocii Nicolae Ceaușescu", invățămintul de toate gradele a 
cunoscut un proces de amplă dezvoltare și modernizare, aducindu-și o 
contribuție substanțială la formarea unei tinere generații puternice, cu 
solidă pregătire generală și profesională, cu convingeri patriotice, revo
luționare. Momentul actual este unul de importanță deosebită în evo
luția întregului sistem educațional din România. Prin generalizarea, incă 
din acest an școlar, a învățămintului de 12 ani, prin faptul că în viitorul 
cincinal Întregul tineret va urma școala de 12 ani, prin perfecționarea 
și modernizarea învățămintului superior in raport cu cerințele econo
miei naționale, urmărindu-se integrarea organică a acestuia cu produc
ția șl cercetarea, se pun solide premise pentru asigurarea unui conținut 
educativ mai înalt, unei instrucții la nivel și mai ridicat a întregului 
tineret. „Se impune — se arată în proiectul Programului-Directivă al Con
gresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român — ca întregul invăță- 
mînt să se desfășoare pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale 
cunoașterii umane în general, a concepției revoluționare despre lume și 
viață — materialismul dialectic și istoric". Așa cum a arătat in nenumă

rate rînduri tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, 
perfecționarea necontenită a muncii de educație in școala de toate gra
dele, integrarea cu eficiență sporită a învățămintului cu cercetarea șl 
producția, formarea conștiinței patriotice, revoluționare, a gindirii ma- 
terialist-dialectice a întregului tineret, instruit la nivelul ultimelor cuce
riri din toate domeniile cunoașterii, reprezintă garanția dezvoltării 
multilaterale, pe calea socialismului șl comunismului, a patriei noastre, 

învățămintului de toate gradele ii revin, in lumina documentelor 
pentru Congresul al XIV-lea al partidului, sarcini de o deosebită impor
tanță. Școala este chemată să pregătească și să prefigureze viitorul, fiind 
instituția cu cele mai mari răspunderi în activitatea de educație a în
tregului popor. Aflate în dezbaterea tuturor slujitorilor școlii, documen
tele pentru Congresul al XIV-lea al P.C.R. fixează direcții de acțiune 
prioritare pentru continua perfecționare a procesului instructlv-educativ. 
Dezbaterea noastră iși propune să evidențieze citeva dintre aceste direc
ții. care reflectă caracterul profund umanist al concepției privind ridi
carea necontenită a nivelului de cultură al poporului, formarea unei 
clase muncitoare cu ridicat nivel intelectual.

Formarea de specialiști multilateral 
pregătiți, obiectiv major al întregului 

proces instructiv-educativ
Cont. univ. dr. ing. Teodor Ma

ghiar. decanul Institutului de subin- 
gineri Oradea : Transpunerea in 
viață a obiectivelor etapei ac
tuale de dezvoltare a societății 
noastre, așa cum rezultă din 
proiectul Programului-Direptivă și 
Tezele pentru Congresul al XIV- 
lea al partidului, ridicarea continuă 
a gradului de civilizație și moderni
tate sint dependente în cea mai 
mare măsură da pregătirea profe

sională, științifică și politică a tu
turor oamenilor muncii. Aceasta se 
prezintă pe bună dreptate ca una 
dintre componentele de bază ale 
strategiei dezvoltării socialiste a tă
rii.

Este rațiunea pentru care In opera 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. In 
documentele programatice pentru 
apropiatul forum comunist se dă o 
atenție deosebită problemei formă
rii omului nou, temeinia pregătit

profesional, cu un larg orizont cul- 
tural-științific, cu un înalt nivel po
litic și ideologic, capabil să se men
țină in permanență la curent cu cele 
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii. pentru a contribui la progresul 
economico-social. în acest spirit. în- 
vățămintul, știința, cultura sint con
cepute ca factori activi ai dezvoltă
rii, iar întreaga activitate din aceste 
domenii este condusă cu înaltă com
petență de tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu. pre
ședintele Consiliului Național al 
Științei si învățămintului.

Pregătirea forței de muncă. In 
concepția secretarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, este un proces

complex, revoluționar, care implică 
nu numai însușirea la cote înalte a 
profesiunii, ci și însușirea concepției 
filozofice despre lume și viață a 
partidului nostru, formarea unei 
conștiințe și atitudini cetățenești 
înaintate la toți oamenii muncii. Cul
tura generală oferă nu numai cu
noștințe multilaterale, ci și o elas
ticitate de gindire șl de imagina
ție absolut necesară specialistului în 
propria sa activitate. Se asigură ast
fel o viziune globală asupra proce
sului de pregătire, o integrare or
ganică a dimensiunii profesionale, 
științifice și politice a acestuia, con
diții pentru crearea omului multila-
(Continuare în pag. a IV-a)

In întreaga țară, în aceste zile au început confe
rințele de dări de seamă și alegeri ale organizațiilor 
comunale de partid.

Desfășurate în atmosfera de puternică efervescență 
politică, de intensă muncă creatoare șl fermă anga
jare patriotică, ce caracterizează această perioadă pre
mergătoare Congresului al XIV-lea al partidului, 
conferințele prilejuiesc o analiză cuprinzătoare, exi
gentă și responsabilă a activității depuse de organele 
și organizațiile de partid, de comuniști, de toți oamenii 
muncii de la sate a rezultatelor obținute, a modului 
cum se îndeplinesc marile obiective privind dezvol
tarea socialistă a comunelor patriei noastre, ridicarea 
bunăstării locuitorilor lor.

O trăsătură comună a tuturor conferințelor ce au 
avut loc o constituie hoiărirea unanimă a participan- 
ților de a susține, din toată inima, realegerea tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU. la Congresul al XIV- 
lea. in funcția supremă de secretar general al Parti
dului Comunist Român, cu nestrămutata convingere 
că aceasta constituie garanția înfăptuirii cu succes a 
planurilor si programelor de dezvoltare a agriculturii 
pe calea socialismului, de înflorire continuă a satu
lui românesc, a tuturor localităților patriei, a întregii 
țări, de creștere permanentă a nivelului de trai și a 
gradului de civilizație ale țărănimii, ale Întregului 
nostru popor.

Exprimîrțd această unitate de gînd șl de voință, 
conferințele organizațiilor comunale 
de partid care au avut loc au re
afirmat sentimentele de nețărmurită 
dragoste, de înaltă stimă și profun
dă recunoștință față de conducătorul 
partidului și statului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru contribu
ția determinantă la elaborarea șl 
fundamentarea strategiei construc
ției socialiste in România, la pro
gresul general al economiei națio
nale. la dezvoltarea intensivă și mo
dernizarea agriculturii, stabilirea și 
înfăptuirea obiectivelor noii revoluții 
agrare, la creșterea calității vieții și 
a muncii tuturor cetățenilor patriei.

în cadrul conferințelor desfășurate, 
participanții au dezbătut proiectul 
Programului-Directivă șt Tezele 
Congresului al XIV-lea al partidu
lui și., în lumina, prevederilor acestor 
documente de mare însemnătate — 
pe care le susțin intru totul —. au 
examinat aspecte esențiale ale pro
ducției agricole, ale întăririi bazei materiale a aces
teia. ale dezvoltării comunelor și județelor lor. in 
etapa actuală și in perspectivă.

în spiritul democrației de partid, al democrației 
noastre muncitorești-revoluționare, sint analizate, pe 
larg, munca depusă și rezultatele obținute de comu
niști. de toți oamenii muncii de la sate, sub condu
cerea organelor și organizațiilor de partid. In peri
oada ce a trecut de la precedentele conferințe.

In acest cadru, s-a subliniat că datorită puternicei 
baze tehnico-materiale a agriculturii, a marii proprie
tăți socialiste, de stat și cooperatiste, forței mobiliza
toare -a organizațiilor de partid de la sate, muncii har
nice a țărănimii, a tuturor lucrătorilor ogoarelor au 
fost obținute in ultimii ani, și îndeosebi in 1989, cele 
mai mari producții de cereale, plante tehnice, legume, 
fructe etc.

S-a relevat cu satisfacție că dezvoltarea puternică a 
agriculturii, înflorirea satelor românești ilustrează, cu 
puterea de netăgăduit a faptelor, justețea politicii a- 
grare a partidului, care asigură punerea deplină in 
valoare a capacității de muncă și creație a oamenilor 
muncii de la, sate, a puternicului potențial de care dis
pune agricultura noastră socialistă.

Făcîndu-se bilanțul acestor realizări deosebite, au 
fost evidențiate, cu profundă recunoștință, sprijinul 
neprecupețit acordat de conducerea partidului și sta
tului, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, oame
nilor muncii de la sate in vederea realizării unor pro
ducții vegetale și animaliere tot mai ridicate, la ni
velul cerințelor noii revoluții agrare, precum și grija 
statornică manifestată față de îmbunătățirea continuă 
a condițiilor lor de muncă și de viață. In acest sens, 
au fost reliefate importanța și semnificația măsurilor 
adoptate, la propunerea secretarului general al parti
dului, privind anularea creditelor unor cooperativ#

agricole și asociații lntercooperatiste, precum și ma
jorarea retribuției in natură a cooperatorilor.

Pornindu-se de Ia evaluarea critică și autocritică a 
rezultatelor obținute pină acum, s-au relevat o serie 
de lipsuri care au făcut ca producțiile obținute să nu 
se situeze peste tot la nivelul posibilităților, al pre
vederilor de plan. în cadrul conferințelor comunale 
de partid au fost propuse măsuri în vederea înlătură
rii neajunsurilor manifestate și ridicării întregii acti
vități la un nivel superior de calitate și eficiență, ob
ținerii unor producții vegetale și animaliere tot mai 
mari, Înfăptuirii exemplare a sarcinilor ce revin agri
culturii, astfel incit această ramură de bază să aducă 
o contribuție sporită la progresul general al țării, la 
buna aprovizionare a populației cu produse agroali- 
mentare și satisfacerea altor cerințe ale economiei naționale.

în același timp, s-a arătat că se va acționa pentru 
dezvoltarea activității industriale, îndeosebi a micii 
industrii, astfel incit in fiecare comună să se asigure 
o parte din venitul cooperatorilor din activități industriale și servicii.

Totodată, au fost puse In evidență transformările în
noitoare petrecute în comunele și satele patriei în pe
rioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidu
lui. care au schimbat din temelii înfățișarea lor si viața oamenilor.

Conferințele organizațiilor comunale de partid con
stituie un cadru larg de dezbatere 
a programelor de dezvoltare eco- 
nomlco-socială a comunelor în cinci
nalul 1991—1995, ca părți componen
te ale planului general de dezvoltare 
dinamică si armonioasă a tării. Prin 
propunerile făcute, prin angajarea 
lor responsabilă. participanții 
contribuie la definitivarea aceștor 
programe, care prevăd dezvoltarea si 
modernizarea edilitar-gospodărească. 
construcția de unităti de învătă- 
mînt. cultură si asistentă sanitară, 
asigurîndu-se apropierea tbt mai 
accentuată a condițiilor de muncă și 
viată de la sate de cele de la oraș, 
ridicarea nivelului general de 
progres și civilizație al fiecărei lo
calități.

O atentie deosebită acordă organi
zațiile comunale de partid in confe
rințele lor problemelor privind in
tensificarea si îmbunătățirea mun
cii organizatorice, politico-ideolo

gic# si cultural-educative, perfectionarea continuă 
a stilului și metodelor de lucru ale comitetelor co
munale de partid, ale tuturor organelor și organiza
țiilor de partid, astfel incit acestea să cuprindă cit mai 
bine toate domeniile, să-și îndeplinească, in cele mai 
bune condiții, rolul însemnat ce le revine in organiza
rea și conducerea întregii activități, în Întărirea spi
ritului militant, a fermității și combativității revolu
ționare, in creșterea răspunderii, in mobilizarea si uni
rea eforturilor oamenilor muncii de la sate pentru în
făptuirea neabătută a politicii partidului și statului 
nostru.

Participanții la conferințe au exprimat angajamentul 
ferm al comuniștilor, al tuturor locuitorilor comunelor 
patriei de a acționa cu dăruire și pricepere, cu întrea
ga energie pentru realizarea importantelor sarcini ce 
le revin din planurile și programele de dezvoltare eco- 
nomico-sociaiă in profil teritorial, pentru întărirea con
tinuă a proprietății de stat și cooperatiste, temelia si
gură a progresului necontenit al agriculturii, al tuturor 
ramurilor economiei naționale, creșterii avuției țării, 
a bunăstării întregului popor.

Exprlmînd hotărîrea de a întîmplna ea rezultate elt 
mai bune în toate domeniile de activitate Congresul 
a| XIV-lea al Partidului Comunist Român — Con
gresul victoriei socialiste, al independenței depline 
economice și politice a României —, organizațiile co
munale de partid, in conferințele lor de dări de 
seamă și alegeri, au adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, telegrame care pun în evidență. limpede și 
ferm, voința lor politică, angajamentul de a înfăptui 
obiectivele ce vor fi stabilite de marele forum al 
comuniștilor români.
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Ilustrare a politicii de dezvoltare și modernizare a producției materiale în

 „EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU"
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Anii ou trecut șl, lată, Tîrgul Internațio
nal București a ajuns la a XV-a ediție, în- 
scriindu-se de acum nu numai ca una din 
manifestările constante de acest gen, ci ți 
ca una de largă rezonanță Internațională, 
care ilustrează voința statornică a României 
socialiste de a dezvolta pe multiple planuri 
colaborarea cu toate statele lumii, indiferent 
de orînduirea lor socială, pe baza deplinei 
egalități în drepturi și avantajului reciproc.

Inaugurat in prezența tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al 
partidului, a tovarășei ELENA CEAUȘESCU, 
a altor tovarăși din conducerea partidului și 
statului, 'Rrgul Internațional București orga
nizat și irs acest an sub deviza „Comerț-co- 
operare-dezvoltare-pace* constituie, in ace
lași timp, prin diversitatea, calitatea ți ni
velul tehnic al produselor prezentate, incă o 
dovadă elocventă, sintetică a progreselor cu 
adevărat uriașe pe care țara noastră le-a 
făcut in anii construcției socialiste, și cu deo
sebire in perioada de după Congresul al 
IX-lea al partidului.

In mod firesc, miile, zecile de mii de vi
zitatori, tineri sau virstnici, care trec zilnic 
porțile complexului expozițional din Piața 
Scinteii, vor să vadă ceea ce este mai nou, 
mai reprezentativ, ca să spunem ața, pen
tru economia noastră națională la ora ac
tuală. Și, intr-adevăr, au ce să vadă : peste 
o mie de utilaje și agregate realizate de in
dustria constructoare de mașini, printre care 
motoare, rulmenți, autoturisme de teren ți de 
oraș, autocamioane, autobasculante, trac

toare și mașini agricole, utilaj chimic șl pe
trochimic, material rulant, produse ale in
dustriei aeronautice ți multe altele ; apoi 
produse ale industriei metalurgice, radio- 
relee pentru telecomunicații, materiale de 
construcții, mobilier, articole din cristal, por
țelan și sticlă, utilaje pentru industria ex
tractivă, produse ale Industriei chimice și 
petrochimice, țesături, confecții, tricotaje și 
multe, multe altele.

In condițiile in care numai numărul în
treprinderilor producătoare ți al institutelor 
de cercetări științifice care participă la ac
tuala ediție a tirgului depășește cifra de 
700, orice încercare de enumerare a produ
selor prezentate devine practic imposibilă. 
Există totuși cîteva elemente care reunesc 
și ordonează această mare diversitate de 
produse : gradul lor de noutate, calitatea, 
nivelul tehnic ridicat, eficiența, competitivi
tatea cu celelalte produse similare realizate 
pe plan mondial. Acum, in anul celui de-al 
XlV-lea Congres al partidului, economia ro
mânească se prezintă ca o economie puter
nică, modernă, diversificată, cu un poten
țial tehnic și de cercetare științifică remar
cabil.

Reflectînd marile transformări, dezvoltarea 
impetuoasă, necontenitul proces de moder
nizare pe care le-a cunoscut în anii „EPOCII 
NICOLAE CEAUȘESCU" economia noastră 
națională, oferta românească la actuala edi
ție a tirgului pune în evidență legătura ne
mijlocită, tot mai puternică între producție 
și cercetarea științifică. Este semnificativ în 

acest sens faptul că, practic, In cazul fie
cărei categorii de produse, alături de nu
mele întreprinderii care le realizează se află 
înscris și institutul sau institutele de cerce
tare care au contribuit la elaborarea, pro
iectarea ori reproiectarea lor. Se poate 
afirma prin urmare că,' deși nu există un 
sector special în care să fie grupate distinct 
rezultatele cercetării științifice fundamentale 
sau aplicative, acestea sînt prezente pretu
tindeni, în fiecare din miile de produse pre
zentate la actuala ediție a tirgului, prin ma
terialele folosite, prin soluțiile constructive 
adoptate, prin studiile efectuate și ideile 
promovate.

Anii au trecut șl, lată, Interesul specialiș
tilor, al vizitatorilor — mulți dintre ei crea
tori sau făuritori nemijlociți ai produselor 
prezentate - nu numai că nu a slăbit cu ni
mic, ci, dimpotrivă, a crescut tot mai mult 
față de această prestigioasă manifestare 
economică și comercială. Preocupările, pre
ferințele, experiența personală a fiecărui vi
zitator selectează, desigur, opțiunile pentru 
popasul care se va face în fața fiecărui 
ștand. Cert este însă că fiecare din miile, 
din zecile de mii de vizitatori care intră 
zilnic pe porțile complexului expozițional 
vrea să vadă și să știe cît mai multe des
pre produsele realizate în prezent de eco
nomia națională, în anul 45 al . libertății 
noastre și al Congresului al XlV-lea al parti
dului.

O asemenea poartă deschisă spre cititori 
se dorește și pagina noastră de azi.
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CHIMIA-ROD AL STRlNSEI CONLUCRĂRI 
ÎNTRE CERCETARE SI PRODUCȚIE

» s

A TREIA GENERAȚIE DE TRACTOARE
Diverse. moderne, puternice, 

multifuncționale, tractoarele re
prezintă una din categoriile de 
produse reprezentative pentru forța 
ei capacitatea tehnică actuală a 
economiei noastre naționale.

Au rămas o tristă amintire cu
vintele acelui potentat care a afir
mat in urmă cu citeva decenii că 
se va lăsa călcat de primul tractor 
de- fabricație românească. In de
cembrie 1946, primul tractor româ
nesc de 38 CP, tip I.A.R., ieșea pe 
poarta uzinei din Brașov, deschi- 
zînd drumul unei noi industrii care 
nu numai că satisface integral 
cerințele interne ale economiei na- 
țiomale, dar este apreciată în mod 
deosebit și intens solicitată pe piața 
externă.

Iată de ce se poate spune că 
drumul parcurs de producția de 
tractoare urmează, de fapt, însăși 
evoluția industriei noastre socia
liste. Neîncetat perfecționate și mo
dernizate de muncitorii și specialiș
tii de ia întreprinderea „Tractorul" 
din Brttșov sau de cei de la Insti
tutul de Cercetări Științifice și In
ginerie Tehnologică pentru Trac
toare din vecinătatea uzinei, care 
au beneficiat de toate progresele 
înregistrate în celelalte ramuri ale 
economiei naționale, tractoarele 
românești au devenit tot mai com
petitive. obținind pe parcursul 
timpului numeroase medalii de aur 
și distincții la diverse tirguri in
ternaționale.

Noutatea absolută a actualei 
ediții a Tirgului Internațional 
București o reprezintă tractoarele 
universale din generația a 3-a, pre
zentate în diferite variante con
structive : pentru viticultură și le
gumicultura, pentru culturi înalte 
și așa mai departe, care se bucură 
de pe acum de cele mai bune apre

'■

cieri din partea partenerilor de 
peste hotare. Astfel, tractoarele 
agricole de 18 CP tip DT sau cele 
de 35 CP tip U-353 și U-353 DT 
sint adevărate bijuterii ale indus
triei noastre, care pot executa o 
gamă largă de lucrări în producția 
vegetală și zootehnie. De aseme

nea, se remarcă tractoarele cu 
motor supraalimentat de 86 CP, 
tip U-860, precum și tractoarele 
industriale S-660, S-850 cu lamă- 
buldozer sau încărcător frontal, 
S-2 700 de 270 CP cu lamă și 
scarificator.

Solicitate în peste 85 de țări din

Întreaga lume, unele dintre ele cu 
o bogată tradiție în acest domeniu, 
printre care U.R.S.S., S.U.A., Ca
nada, Franța, Danemarca, Grecia, 
calitatea tractoarelor românești 
este recunoscută prin certificate de 
atestare internațională acordate de 
peste 20 de institute de specialitate 
de peste hotare.

TRADIȚIE
SI ORIGINALITATE

De ani de zile, în mod tradițio
nal, România este cunoscută de 
numeroși parteneri de peste hotare 
ca unul dintre cei mai importanți 
producători de utilaj petrolier. Pro
dusele valorificate prin întreprin
derea de Comerț Exterior INDUS
TRIALEXPORTIMPORT — utilaj 
petrolier^ utilaj minier, utilaj chi
mic șl alimentar, precum si insta
lații complexe pentru industria 
chimică, petrochimică și rafinării de 
petrol — se bucură de un bine me
ritat prestigiu datorat calității șl 
Înaltului lor nivel de tehnicitate. 
Beneficiind de o experiență de 
peste 130 de ani în industria pe
trolieră. fabricația de utilaje și 
instalații destinate lucrărilor din 
acest domeniu a cunoscut o per
manentă dezvoltare si modernizare, 
proces care a devenit și mai preg
nant in anii de după Congresul al 
IX-lea al partidului. Ca urmare a 
Împletirii strînse a cercetării cu 
producția, țara noastră realizează 
instalații de foraj capabile să sape 
la adincimi de peste 10 000 de me
tri șl care pot lucra în cele mai 
diferite condiții de mediu : deșert. 
Îngheț permanent, teren accidentat 
etc.

Caracteristici tehnice superioare 
întrunesc și noile instalații și uti
laje pentru forajul puțurilor de 
apă, pentru forajul geologic, struc
tural sau în cariere, prezentate la 
actuala ediție a tirgului. Bogata 
ofertă prezentată de întreprinde
rea de Comerț Exterior INDUS
TRIALEXPORTIMPORT constitu
ie un cadru favorabil pentru trata
tive fructuoase cu partenerii stră
ini. pentru încheierea unor noi 
acțiuni de export și cooperare in
ternațională.

VALORIFICAREA 
SUPERIOARĂ

A MATERIEI PRIME

Transpunând în practică orientă
rile și indicațiile date de conduce
rea partidului cu privire la valori
ficarea superioară a tuturor resur
selor naturale ale țării, muncitorii 
și specialiștii din domeniul indus
trializării lemnului au realizat în 
ultima perioadă de timp o serie de 
produse noi, cu caracteristici supe
rioare, care satisfac cele mai exi
gente cerințe ale beneficiarilor in
terni și partenerilor de peste ho
tare. Prezentă la actuala ediție a 
tirgului cu 0 gamă diversă de pro
duse, întreprinderea de Comerț 
Exterior TEHNOFORESTEXPORT 
expune și in acest an, pe o întinsă 
suprafață, garnituri de mobilă mo
dernă, in stil clasic și rustic, su
fragerii, camere de zi, garnituri 
pentru tineret și copii, dormitoare,

mic mobilier. De un larg Interes 
se bucură în rindul specialiștilor 
de pretutindeni instrumentele mu
zicale, articolele sportive și de 
camping, gama largă de plăci și 
placaje destinate unor utilizări 
diverse.

Paleta diversificată de produse 
prezentată evidențiază preocupările 
manifestate constant pentru crește
rea gradului de valorificare a 
masei lemnoase, pentru promova
rea unor noi soluții constructive, 
care să asigure creșterea eficientei 
economice, sporirea contribuției 
acestei importante ramuri la extin
derea exporturilor și consolidarea 
prestigiului internațional cucerit de 
industria mobilei din țara noastră 
pe toate meridianele lumii.

Devenită ramură de bază a econo
miei naționale, chimia românească 
a cunoscut unul dintre cele mai înal
te ritmuri de dezvoltare in anii con
strucției socialiste, si îndeosebi dună 
Congresul al IX-lea al partidului, 
beneficiind de aportul substanțial, 
Prompt și eficient ai cercetării ști
ințifice conduse cu înaltă compe
tență de tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, proemi
nentă personalitate a lumii științi
fice contemporane, savant de largă 
recunoaștere internațională. Chimia 
românească se afirmă astăzi ca o 
ramură pe deplin competitivă, care 
valorifică superior resursele mate
riale, realizîrid produse complexe,

apreciate astăzi în peste 100 de țări 
ale lumii.

Continuind o bogată șl frumoasă 
tradiție, pavilionul industriei chimi
ce și petrochimice de la actuala edi
ție a Tirgului Internațional Bucu
rești prezintă produsele realizate de 
circa 100 de întreprinderi, institute 
de cercetare științifică și centrale 
industriale. Astfel, în standurile 
chimiei anorganice și organice sînt 
prezentate componente tradiționale 
ale ofertei românești de export : 
sodă caustică, sodă calcinată, pro
duși clorurațî, săruri de potasiu și 
bariu, alcooli, fenoli și alte substan
țe ce valorifică superior resursele 
de materii prime. Petrochimia eta

lează. de asemenea, bine cunoscu
tele tipuri de cauciuc sintetic — 
CAROM, polietilenă, policlorură de 
vinii și polistiren. Se remarcă, de 
asemenea, bogata paletă de produse 
realizate pe baza prelucrării țițeiu
lui, respectiv benzine, motorine, 
uleiuri' minerale, vaseline, toluen, 
xilen și altele. Printre noutățile 
prezentate la T.I.B.-89 reținem colo- 
ranții de tipul „rubiniu terocel", o 
serie de lacuri și vopsele pentru 
piei,, coloranți pentru vopsirea fire
lor acrilice, rășini electrotehnice. 
Un bogat nomenclator de produse 
noi etalează și industria de medica
mente,; prezentă cu nenumărate ex
ponate! originale.

FABRICAȚIA DE MAȘINI-UNELTE - 
AVANPOST AL MODERNIZĂRII

Producția de mașini-unelte are 
tradiții îndelungate in tara noas
tră. După Congresul al IX-lea al 
partidului, acest sector al indus
triei a cunoscut o puternică dez
voltare. prin construirea unor noi 
întreprinderi moderne în Bucu
rești, Tîrgoviște. Bacău. Craiova, 
Iași, Cluj-Napoca. Suceava, Mar- 
ghita, în alte orașe ale țării. Dată 
fiind importanta hotărltoare pa 
care o are această ramură la mo
dernizarea întregii economii, intro
ducerea de noi tehnologii avan
sate. de inalt randament, extin
derea automatizării proceselor de 
producție, creșterea productivității 
muncii, a eficientei economice în 
general. în ultima vreme a fost 
pus un accent tot mai puternic pe 
dezvoltarea și diversificarea pro
ducției.

Ilustrativ pentru nivelul înalt 
atins in ce privește fabricația da 
mașini-unelte este si faptul că tara 
noastră se situează pe locul 11 in 
lume intre producătorii de astfel 
de mărfuri. înaintea unor tăti cu 
bogată tradiție în domeniu. In ace
lași timp, performantele masini- 
lor-unelte concepute si executate 
de industria românească a făcut ca 
de la un an la altul să fie cîsti-

gate noi piețe de desfacere, strun
gurile. frezele, celelalte instalații 
de prelucrat metale fiind aprecia
te în multe țări ale lumii.

Exponatele prezentate la actuala 
ediție a tirgului pun totodată în

evidentă preocupările existente In 
industria electronică și electroteh
nică pentru realizarea unor pro
duse comparabile cu cele mal a- 
vansate mașini-unelte fabricate De 
plan mondial.

UN ARGUMENT AL PERFORMANTEI:
I

PRODUSE APRECIATE ÎN PESTE 70
Reprezentativ pentru dezvoltarea 

puternică pe care a cunoscut-o in
dustria constructoare de mașini 
pentru progresele înregistrate în 
anii „Epocii Nicolae Ceaușescu" în 
toate sectoarele economiei, standul 
in care iși prezintă produsele cele 
14 mari întreprinderi constructoare 
de rulmenți, și organe de asamblare 
din Brașov, Birlad, Alexandria, 
Ploiești, Suceava, Slatina, Bacău, 
Rimnicu Sărat stirnește un viu in
teres din partea vizitatorilor și 
specialiștilor. Șl în acest an oferta 
producătorilor români este deosebit 
de bogată. Pentru satisfacerea 
cerințelor partenerilor străini și ale 
economiei țării, uzinele românești 
specializate realizează în prezent 
peste 4 000 de sortotipodimensiuni 
de rulmenți din toate grupele : 
rulmenți radiali pe un rind și pe 
două rindurj.de bile, rigizi, unghiu
lari și oscilanți, deschiși sau capsu
lați, rulmenți axiali pe bile, rul
menți pe role conice, rulmenți pe 
ace, rulmenți pe role sferice, rul
menți grei și alții. România poale 
oferi în prezent — cum remarca 
tovarășul Nicolae Fota, director 
adjunct al întreprinderii de Comerț 
Exterior TEHNOIMPORTEXPORT 
— o măre gamă de rulmenți și or
gane de asamblare cu aplicații în 
toate domeniile de activitate : con
strucția de autovehicule, de trac
toare și mașini agricole, de mașini-

DE ȚĂRI
Ș

unelte, utilaj minier și petrolier, In 
electronică și în industria construc
toare de material rulant.

Dovada incontestabilă a înaltei 
calități ce caracterizează oferta 
românească în acest important do
meniu de activitate o constituie șl 
faiptul că, în prezent, rulmenții 
purtind marca URB sînt exportați 
in peste 70 de țări, de pe toate

continentele, unde sînt deosebit 
de aprecîați. Comparativ cu anul 
1988 de pildă, in acest an volumul 
exportului de rulmenți a crescut 
cu 30 la sută. Și in Continuare se 
prevăd creșteri însemnate ale ex
portului de astfel de produse, mal 
cu seamă că industria noastră a 
asimilat recent noi tipuri de rul
menți.

Pagină realizată de Ion TEODOR șl Nicolae MILITARII
Foto : E. Dichiseanu^

rindurj.de
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, MARELE EROU AL ROMÂNIEI 

SOCIALISTE, OMAGIUL, DRAGOSTEA ȘI RECUNOȘTINȚA 
TUTUROR COMUNIȘTILOR, ALE ÎNTREGULUI POPOR

Telegrame adresate secretarului general al partidului de participanții la conferințele 
de dări de seamă și alegeri ale organizațiilor comunale de partid

In telegrama adresată de partici
panții la CONFERINȚA ORGANI
ZAȚIEI COMUNALE DE PARTID 
VALEA MARE. JUDEȚUL OLT. se 
spune : Pțrmiteti-ne. mult iubite și 
stimate tovarășe .Nicolae Ceaușeșcu, 
să ne folcfcim deJ acest minunat pri
lej pentru, a ne exprima, alături-de 
întregul niostru popor, profunda și 
unanima adeziune față de Hotărîrea 
Plenarei CX>. al P.C.R. privind pro
punerea de realegere a dumneavoas
tră, la Congresul al XIV-lea, in su
prema fUBicție de secretar, general al 
partidului, garanție a continuării mă
reței opere1 de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și de 
înaintare a1 patriei spre comuhism.

In același .timp, ne manifestăm de
plina aprobare dată de politica în
țeleaptă șl clarvăzătoare a partidu
lui si statului nostru, care . acordă 
o importantă deosebită dezvoltării și 
modernizării 1 tuturor localităților ță-, 
rii. creșterii nivelului de trai mate-, 
rial si spiritual al -tuturor oameni
lor muncii, a! întregului nostru po
por.

în continuare. în telegramă se a- 
rată : Comuniștii, toți 'locuitorii, co
munei. profund mobilizați de în
demnurile dumneavoastră, au obți
nut. în acest an. producții la • hec
tar de 9 200 kg griuȘși 8 050 kg orz, 
planul fiind depășit si la celelalte 
culturi. Si in mica industrie planul 
a fost realizat și depășit. Lucrări- 
le din campania agricolă de toam
nă au fost executate in conformi
tate cu tehnologiile - prevăzute pen
tru fiecare cultură în parte, punln-. 
du-se astfel o bază temeinică pro-, 
ductiilor agricole ale anului viitor.

Zestrea edilitară a. comunei se va 
îmbogăți în acest an cu 12 apar
tamente. iar în cincinalul viitor, cu 
un nou ansamblu de locuințe. De a- 
«emenea, se vor construi o fabrică 
de conserve și un depozit de com
bustibil.

Ne angajăm, se spune In Inche-; 
ierea telegramei, să nu precupețim' 
nici un efort pentru a Intîmpina cu 
rezultate deosebite, în toate, dome
niile de activitate, • Congresul al 
XIV-lea al Partidului. Comunist Ro
mân — Congresul victoriei socialis
te în patria noastră. 1■ - ■' ■' - - .... i

In aceste momente de profundă1 
trăire patriotică, de intensă muncă 
creatoare, ci nd întregul nostru po
por se pregătește să întîmpine cu 
noi și importante realizări marele 
forum al comuniștilor români, parii-i 
cipanții la conferință lși exprimă,1 a- 
semenea tuturor fiilor patriei, ade
ziunea față de Hotărîrea Plenarei 
C.C. al P.C.R. privind realegerea 
dumneavoastră, la Congresul al 
XIV-lea. în suprema funcție de se
cretar general al partidului. Noi 
vedem în această opțiune chezășia, 
înfăptuirii cu succes a mărețelor o- 
biective de dezvoltare economico-so
cială a tării, strălucit prefigurate în i

pentru transpunerea în viată a o- 
biectivelor. de dezvoltare economico- 
socială a localității în care trăim 
si . muncim. în consens cu 
înflorirea multilaterală a scumpei 
noastre patrii — se spune in tele
grama adresată de participanții la 
CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI CO
MUNALE DE PARTID BĂRBĂ
TEȘTI. JUDEȚUL VÎLCEA.

Am, analizat, de asemenea. în mod 
critic1 și autocritic, cauzele care au 

;gehetat.și unele neîmpliniri și am 
stabilit .măsuri ferme pentru perfec
ționarea, neîntreruptă a activității 
polltico-organizatorice și cultural-e- 
dilcative. a întregii munci de partid, 
in scopul obținerii unor rezultate su
perioare în toate domeniile. Ne 
angajăm ca. pînă la cel de-al XIV- 
lea Congres al partidului, să reali-, 
zăm planul1 în profil teritorial la 

i producția-marîă industrială și pres- 
, țările de servicii către populație, să 
depășim livrările la fondul de stat, 
să ne sporim contribuția la înfăp
tuirea programelor de autoconduce- 
re si autoaprovizionare. la ridicarea 

-bunăstării poporului nostru.

în telegrama CONFERINȚEI OR
GANIZAȚIEI COMUNALE DE 
PARTID BĂBENI, JUDEȚUL VÎL- 

1 CEA, se arată : Comuniștii, toti' 
.‘locuitorii comunei se angajează 
să răspundă prin demne fapte 
de ‘ muncă grijii statornice pe

• care . partidul și statul, personal 
dumneavoastră, mult iubite și sti

gmate tovarășe Nicolae Ceausescu, o 
purtati ridicării calității vieții și a

;muncii- tuturor cetățenilor patriei, in- 
’ tr'egii noastre națiuni. Vom acționa 
jcu. răspundere pentru a face din 
comuna Băbeni un puternic centru 

'agroindustrial, pentru înfăptuirea e- 
jxemplară a sarcinilor ce ne revin 

.‘din planurile de dezvoltare econo
mico-socială în profil teritorial. în 
(Cincinalul viitor, producția-marfă in- 
‘dustrială a localității noastre .va 
spori cu-141,9 la sută față de anul 

11990. Totodată, valoarea producției 
!industriei ...mici, precum și volumul 
prestărilor de servicii pentru popu
lație se vor dubla. Creșteri impor- 
itante de producție sînt prevăzute și 
)în agricultură, in celelalte sectoare 
|de: activitate. Zestrea edilitară a lo
calității- se va îmbogăți cu circa 200 
|de> apartamente. cu noi și moderne 
spații comerciale, o fabrică de pîi- 
ne. o scoală profesională, o casă de 
mașteri și altele. Acționăm, de ase- 
'rrfenea, pentru asigurarea autono
miei energetice a comunei, prin con- 
struirea unei microcentrale si

• zarea unor instalații pentru 
(ducerea biogazului.

In perioada care a trecut_ ...
1 Congresul al IX-lea al partidului, 
•comuna noastră, asemenea tuturor 
localităților și zonelor țării, datorită 
politicii științifice, umaniste a parti- 

„ v—... -_____  ,___ „ ,----- 'dului și statului, a cunoscut o dez-
proiectul Programului-Directivă și ț jvoltare susținută pe plan economic 
Tezele Congresului al XIV-lea al și social-cultural — s: ...
partidului — se spune în telegrama 'telegrama CONFERINȚEI COMU- 
CONFERINȚEI COMUNALE DE i NALE DE PARTID BRETEA ROMĂ- 
PARTID TOMȘANI. JUDEȚUL NA, JUDEȚUL HUNEDOARA. Ast- 
PRAHOVA. jfel,, s-au construit o școală generală

Vă raportăm că. acționînd In lumi- |cu 12 săli de clasă, moderne spații 
na prețioaselor dumneavoastră in- comerciale, amplasate la parterul 
dicatii și orientări formulate cu pri- cdlor dpuă blocuri ce însumează 24 
lejul vizitei de lucru în unități a- “* 
gricole din județul nostru — șe a- 
rată în continuare în telegramă —,

t

I apartamente și în care locuiesc spe- 
j cfăliștii ce iși desfășoară activitatea 

...... ......    a____ , • în localitate, o poștă cu centrală te-
comuniștii, toți lucrătorii ogoarelor v lefonică automată. S-au asfaltat 24 
din comuna Tomsani au obținut. în km de drumuri și șosele și s-au con- 
1989. cele mai mari producții din struit 12 grajduri pentru animale. în 
istoria acestor locuri, realizînd la cincinalul viitor, potrivit planului de 
hectar 7 500 kg orz. 8 020 kg' griu, 
5 445 kg floarea-soarelui. ’ 6 037 kg / 
soia Si 70100 kg cartofi.

în acesțe zile, sintem puternic, mo
bilizați pentru finalizarea tuturor lu
crărilor din campania agricolă da 
toamnă, asigurînd de pe acum con
dițiile obținerii unor recolte ■ și 'mai 
mari, potrivit obiectivelor noii re
voluții agrare, fiind conștient! că ni
velul de trai și calitatea vieții noas
tre depind de modul în care, lu
crăm și facem ca pămîntul. să dea 
roade tot mai bogate, se ărâtă in 
încheierea telegramei. ------ —...... ....

In telegrama adresată de, partici
panții la CONFERINȚA ORGANI
ZAȚIEI COMUNALE DE PARTID 
DOBRA. JUDEȚUL DÎMBOVIȚA, 
se spune : Perioada cea mat' rodni
că din istoria poporului nostru, na 
care cu legitimă mîndrie o numițn 
..Epoca Nicolae Ceaușeșcu". a înscris 
Si pentru noi realizări deosebite, 
cum sînt amenajarea unui sistem 
local de irigații pe o suprafață da 
1 500 hectare, construirea unei uni
tăți economice intercooperatistă da 
creștere si îngrășare a bovinelor cu 
o capacitate de 4 000 capete, crea
rea si dezvoltarea unităților de in
dustrie mică si prestări de servicii 
pentru populație si ridicarea . de noi 
case si așezăminte 
social-ciilturale.

Mîndri de tot ce 
comuna Dobra. în 
patriei. vă exprimăm 
noastră recunoștință dumneavoastră, 
mult iubite si stimate, tovarășe 
Nicolae Ceausescu, tovarășei Elena 
Ceausescu, si ne angajăm să înde
plinim exemplar sarcinile ce ne re
vin pe acest an si pe întregul cin
cinal. să obținem producții tot > mai 
mari lă griu. orz. floarea-soarelui si 
sfeclă de zahăr, să întîmpinăm 
Congresul al XIV-lea 
cu noi Si însemnate 
toate domeniile.

de învătămint.

a-a Înfăptuit' In 
toate localitățile 

profunda

al partidului 
realizări in

Trăind sentimenteTrăind sentimente de vibrantă 
mîndrie patriotică pentru marile iz- 
binzi dobîndite de poporul nostru in 
anii construcției socialiste, și cu de
osebire în perioada inaugurată de 
Congresul al IX-lea al partidului, 
timp glorios înscris în conștiința nați
unii drept „Epoca Nicolae Ceaușeșcu", 
comuniștii din comuna Bărbătești au 
dezbătut cu responsabilitate partini
că. în spiritul înaltelor cerințe si 
exigente formulate de dumneavoas
tră. mult stimate tovarășe secretar 
general al partidului, modul autn 
au acționat si acționează organele 

^si organizațiile noastre de partid

reali- 
pro-

de la

se spune in

(fel,, s-au construit o școală generală 

dezvoltare economico-socială in pro
fil . teritorial, în comuna noastră se 
vor construi un liceu agroindustrial, 
un spital cu 110 locuri, un nou cen
tru de creație și cultură „Cin tarea 
României", o brutărie și o baie pu
blică. De asemenea, o dezvoltare 

.mai- puternică vor cunoaște industria 
mică și prestările de servicii către 
populație, astfel incit, pînă la sfirși- 
tul anului 1995, valoarea acestora va 
depăși 15 000 lei pe locuitor.

Ne angajăm, se arată in încheierea 
telegramei, să muncim cu întreaga 
energie pentru a pune în valoare 
toate resursele de care dispune 
cojnuna noastră, In vederea obținerii 
unor producții tot mai mari, atît in 
zootehnie, cit și în sectorul vegetal.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din comuna Chilia Veche, vă rapor
tează, stimate tovarășe secretar 
general al partidului, că, acționînd 
sub conducerea organelor și organi
zațiilor de partid, au obținut noi șl 
înseninate succese în îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin din programul 
de exploatare complexă a resurselor 
naturale ale Deltei Dunării, precum 
și din planul în profil teritorial — 
se arată in telegrama CONFERINȚEI 
COMUNALE DE PARTID CHILIA 
VECHE. JUDEȚUL TULCEA.

Dezvoltarea si modernizarea co
munei noastre vor asigura locuito
rilor ei condiții ' tot mai bune de 
muncă si de viată, un nivel de trai 
si .un grad de civilizație tot 
ridicate.

Ne angaiăm să muncim cu 
pundere. în spirit revoluționar, 
tfu îndeplinirea integrală, pînă 
Congresul al XIV-lea al partidului, 
a sarcinilor de plan pe anul 1989.

mai
răs- 
pen- 

la

în telegrama CONFERINȚEI ORGA
NIZAȚIEI COMUNALE DE PARTID 
CHIRNOGENI, JUDEȚUL CON
STANȚA, se subliniază că, in anii 
socialismului, și cu deosebire în pe
rioada de după Congresul al IX-lea 
al partidului, această localitate a cu
noscut o continuă dezvoltare eco
nomică si socială. In unitățile agri
cole din comună s-au amenaiat pen
tru irigat 9 517 ha. iar prin dublarea 
numărului de tractoare si mașini 
agricole s-a asigurat mecanizarea 
tuturor lucrărilor din sectorul ve
getal si cea mai mare parte a celor 
din horticultură și viticultură. Au 
fost .înființate, de asemenea, o aso
ciație economică de creștere si în
grășate a porcilor, cu o capaci
tate de 31 000 capete, și o asociație 
economică intercooperatistă viticolă 
cu o suprafață de 358 ha. Au sporit. 

totodată, efectivele de animale, au 
crescut producția industrială si vo
lumul prestărilor de servicii. Prin 
mai buna organizare si desfășurare 
a lucrărilor agricole, prin aplicarea 
unor tehnologii moderne. în acest 
an s-au obtinut producții medii la 
hectar de peste 8 200 kg la griu și 
orz. 29 000 kg porumb stiuleți si pes
te 100 tone sfeclă.

Toate aceste realizări confirmă 
justețea politicii agrare a partidului, 
superioritatea marii proprietăți so
cialiste. de stat și cooperatiste, sin
gura formă de proprietate care asi
gură punerea deplină în valoare a 
capacității de muncă și creație a oa
menilor muncii de la sate, a puter
nicului potențial de care dispune a- 
gricultura noastră.

în telegrama CONFERINȚEI OR
GANIZAȚIEI COMUNALE DE PAR
TID BALACIU. JUDEȚUL IALOMI
ȚA. șe spune : Vă raportăm, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușeșcu, că oamenii mun
cii din comuna noastră, acționind in 
spiritul indicațiilor dumneavoastră, 
au obținut, in 1989, producții medii 
superioare anului trecut. De aseme
nea, în zootehnie au fost realizate 
efectivele la toate speciile, precum 
și producțiile animaliere, planificate, 
onorîndu-ne integral obligațiile la 
fondul de stat.

• Adeziune fierbinte, unanimă a comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii la Hotărîrea Plenarei 
C. C. al P. C. R. privind realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușeșcu, la cel de-al XIV-lea Congres, 
in funcția supremă de secretar general al partidului

• Mindrie patriotică pentru mărețele realizări 
socialiste din anii inaugurați de Congresul al IX-lea 
al partidului, angajament revoluționar de a înfăptui 
exemplar planul pe acest an și pe întregul cincinal, 
programele de dezvoltare economico-socială in 
profil teritorial, hotăririle Congresului al XIV-lea 
al partidului

Am încheiat, in condiții de bună 
calitate și in perioada optimă, se
mănatul culturilor de toamnă și ac
ționăm . energic,. cu răspundere co
munistă, pentru terminarea recoltă
rii porumbului, pentru realizarea 
arăturilor adinei pe întreaga supra
față prevăzută. însemnate forțe au 
fost mobilizate, de asemenea, la re
coltarea producției legumicole, la 
stringerea și depozitarea furajelor.

Sintem conștienți că Înfăptuirea 
sarcinilor ce ne revin impune inten
sificarea muncii organizatorice, po- 
litico-ideologice și cultural-educati
ve, îmbunătățirea și perfecționarea 
stilului și metodelor de lucru ale 
organizației noastre de partid, creș
terea forței sale de mobilizare a lo
cuitorilor comunei în vederea reali
zării tuturor indicatorilor de plan pe 
acest an pînă la Congresul al XIV- 
lea al partidului.

în deplină unitate de gînd și voin
ță cu întreaga națiune, comuniștii, 
toti cei ce muncesc și trăiesc în 
comuna Poiana Cristei, susțin din 
adîncul inimilor propunerea de re
alegere a dumneavoastră. mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușeșcu. la Congresul al 
(XIV-lea, în funcția supremă de 
secretar general al Partidului Co
munist Român, cu convingerea că 
aceasta constituie garanția înaintării 
neabătute a scumpei noastre patrii 
pe drumul luminos al socialismu
lui si comunismului — se spune în 
telegrama CONFERINȚEI COMU
NALE DE PARTID POIANA CRIS
TEI. JUDEȚUL VRANCEA. în te
legramă se arată că. desfășurindu-sa 
în lumina cerințelor și sarcinilor 
actuale, conferința a analizat cu 
responsabilitate comunistă. în spirit 
critic și autocritic, activitatea des
fășurată și rezultatele obținute de 
locuitorii comunei în înfăptuirea 
sarcinilor de plan și a stabilit noi 
măsuri menite să asigure punerea 
deplină în valoare a resurselor de 
care dispune această localitate.

Comuniștii din comuna Găgești au 
analizat cu spirit critic și auțocritia 
activitatea depusă și realizările ob
ținute și au dezbătut pe larg pro
gramul privind dezvoltarea economi
co-socială a localității în cincinalul 
viitor — se arată în telegra
ma CONFERINȚEI ORGANIZA
ȚIEI COMUNALE DE PARTID 
GĂGEȘTI. JUDEȚUL VASLUI.

Participanții la dezbateri au făcut 
numeroase propuneri privind mai 
buna organizare a muncii în cadrul 
cooperativei agricole de producție, 
a secției de mecanizare, a asocia
ției pentru creșterea vacilor de lap
te, în vederea îndeplinirii exem
plare a sarcinilor ce le revin.

Făcînd un bilanț al realizărilor din 
acest an. vă raportăm, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar general, 
că în adunările de dare de seamă 
și alegeri, la conferința de partid pe 
comună s-a raportat realizarea 
unor producții superioare, față de 
anii anteriori, la toate cultu
rile, în zootehnie și in cele
lalte sectoare de activitate. Tot
odată, comuniștii și-au luat anga
jamentul ferm de a munci mai 
bine, de a depune eforturi susținu
te pentru mai buna organizare a ac
tivității. întărirea spiritului de ordi
ne și disciplină, de a folosi cu ma
ximă eficientă pămîntul. precum și 
celelalte mijloace din dotare.

în cincinalul 1991—1995. și în co
muna noastră se prevede dezvolta
rea prestărilor de servicii, precum 
și realizarea unor obiective edilitar- 
gospodârești ce vor schimba radical 
înfățișarea comunei — se spune in 
încheierea telegramei.

în telegrama adresată de CONFE
RINȚA COMUNALĂ DE PARTID 
CRISȚINEȘTI. JUDEȚUL BOTO
ȘANI. se spune : Vă adresăm, mult« 
iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceausescu, cele mai vii 
mulțumiri. întreaga noastră recu
noștință pentru sprijinul perma
nent pe care îl acordați dezvoltării 
si modernizării agriculturii, inflori- 

rii necontenite a satului românesc, 
ridicării nivelului de trai și a gra
dului de civilizație al întregului 
nostru popor.

Expriraind totala noastră adeziune 
la politica internă și externă a parti
dului și statului, vă raportăm că 
am realizat anul acesta o creștere 
substanțială a producțiilor vegetale 
și animaliere față de anii anteriori 
și acționăm cu toată hotărîrea pen
tru a încheia toate lucrările agricole 
în cele mai bune condiții, punind 
astfel o bună bază recoltelor anului 
viitor.

însuflețiți de orientările si Indica
țiile ce ni le-ati dat cu prilejul vi
zitei de lucru in județul Botoșani, 
vă asigurăm că vom acționa, cu 
fermitate și răspundere comunistă, 
pentru transpunerea in viată a sarci
nilor ce ne revin din hotăririle ce 
vor fi adoptate de marele forum al 
comuniștilor români, pentru reali
zarea exemplară a sarcinilor ca 
revin localității noastre din planul 
de dezvoltare economico-socială în 
profil teritorial.

în telegrama CONFERINȚEI OR
GANIZAȚIEI COMUNALE DE 
PARTID STEJARU, JUDEȚUL TE
LEORMAN. se spune : Desfășurată 
în climatul de puternică eferves
centă politică, de intensă muncă 
creatoare ce caracterizează această 
perioadă premergătoare marelui fo
rum al comuniștilor români, confe
rința noastră a pus pregnant în lumi
nă adeziunea deplină a tuturor oa
menilor muncii din comună la po
litica internă si externă a partidului 
și statului, profunda lor mindrie pa
triotică față de strălucitele izbinzi 
obținute de poporul nostru In con
strucția socialistă, cu precădere in 
anii care au trecut de la istoricul 
Congres al IX-lea al partidului, pe
rioadă ce poartă numele ilustrului el 
ctitor — „Epoca Nicolae Ceaușeșcu".

într-un gînd cu întreaga națiune, 
participanții la conferință susțin, 
din toată inima, Hotărîrea Plenarei 
C.C. al P.C.R. privind propunerea 
de realegere a dumneavoastră, la 
Congresul al XIV-lea. in suprema 
funcție de secretar general al parti
dului.

Folosim acest prilej pentru a vă 
exprima cele mai calde mulțumiri 
pentru tot ceea ce ați făcut și fa
ceți spre binele și fericirea poporu
lui nostru, pentru împlinirile anilor 
de cînd vă aflați în fruntea parti
dului și a țării, pentru creșterea 
prestigiului și a rolului României 
socialiste în lume.

Asumindu-ne cu deplină responsa
bilitate mobilizatoarele sarcini ce ne 
revin din documentele programatice 
ale apropiatului forum comunist, in 
numele tuturor locuitorilor comunei, 
ne angajăm să nu precupețim nici 

un efort pentru Îndeplinirea In mod 
exemplar a prevederilor de plan, 
pentru a intîmpina cu rezultate deo
sebite cel de-al XIV-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

Participanții la CONFERINȚA 
ORGANIZAȚIEI COMUNALE DE 
PARTID SECUIENI, JUDEȚUL 
NEAMȚ, susțin din adîncul inimilor 
lor Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
privind realegerea dumneavoastră, 
mult iubite1 șl stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușeșcu, la cel de-al 
XIV-lea Congres, în . funcția supre
mă de secretar general al Partidu
lui Comunist Român, cu convingerea 
că aceasta constituie garanția în
făptuirii neabătute a mărețelor 
obiective de dezvoltare a țării în 
etapa actuală și in perspectivă, se 
spune în telegrama adresată cu 
acest prilej. Dind glas celor mai 
aiese sentimente de înaltă stimă și 
profundă prețuire pe care locuitorii 
comunei noastre vi le poartă, vă 
exprimăm, și cu acest prilej, cele 
mai vii și respectuoase mulțumiri 
pentru grija statornică ce o purtați 
dezvoltării tuturor localităților pa
triei, ridicării permanente a nivelului 
de trai și a gradului de civilizație al 
întregului popor.

în continuare, în telegramă se arată 
că. analizînd cu exigență, in spirit 
critic și autocritic, activitatea desfă

șurată, în cadrul conferinței au fost 
stabilite măsuri și acțiuni în vederea 
încheierii,. într-un timp cît mai scurt, 
a recoltării porumbului și a sfeclei 
de zahăr, culturi la care se prelimina 
obținerea unor producții superioare 
celor din anul precedent, predării în
tregii producții obținute la fondul 
centralizat al statului, îndeplinirii 
sarcinilor de plan pe acest an și pa 
întregul cincinal.

în telegrama CONFERINȚEI OR
GANIZAȚIEI COMUNALE DE 
PARTID POȘAGA, JUDEȚUL ALBA, 
se spune : Comuniștii, toți locuitorii 
comunei își exprimă adeziunea 
fierbinte' la Hotărîrea Plenarei C.C. 
al P.C.R. privind propunerea de 
realegere a dumneavoastră, mult 
iubite șl stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușeșcu, la Congresul al 
XIV-lea, în funcția supremă de secre
tar , general al partidului, avind 
nestrămutata convingere că prezența 
dumneavoastră, în continuare, în 
fruntea partidului șî statului consti
tuie garanția mersului ferm înainte 
al României pe calea socialismului șl 
comunismului, a progresului și bună
stării.

Ne angajăm să acționăm cu înaltă 
răspundere comunistă pentru îndepli
nirea sarcinilor ce ne revin din pla
nul în profil teritorial, pentru înfăp
tuirea tuturor obiectivelor stabilite 
pe acest an și pe întregul cincinal.

Desfășurată în climatul de puter
nică angajare patriotică șl intensă 
muncă creatoare ce caracterizează 
această perioadă premergătoare Con
gresului al XIV-lea. CONFERINȚA 
ORGANIZAȚIEI COMUNALE DE 
PARTID TURCENI, JUDEȚUL 
GORJ, se arată în telegrama adre
sată de participanții la conferință, 
vă exprimă, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușeșcu. întreaga 
gratitudine și profunda recunoștință 
pentru tot ceea ce ați făcut și faceți 
spre binele și propășirea scumpei 
noastre patrii, pentru ridicarea ne
contenită a bunăstării materiale și 
spirituale a Întregului popor. Prin 
înfăptuirea unui important volum 
de investiții — se arată în telegramă 
— comuna Turceni a devenit astăzi 
o localitate modernă, un puternic 
centru industrial și agrar, care dis
pune de toate condițiile afirmării 
plenare a personalității umane. Oa
menii muncii din localitatea noastră 
se angajează să acționeze cu întrea
ga răspundere pentru realizarea im
portantelor sarcini ce le revin în 
domeniul energeticii și în celelalte 
activități industriale, precum si. în 
agricultură, in vederea obținerii 
unor recolte tot mai mari, potrivit 
obiectivelor noii revoluții agrare.

Toți cei ce muncesc și 'trăiesc în 
comuna Turceni susțin, din adîncul 

Inimii, propunerea de realegere a 
dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușeșcu, 
la Congresul al XIV-lea. in suprema 
funcție de secretar general al parti
dului. văzind in aceasta .. garanția 
mersului neabătut al scumpei noas
tre patrii pe. drumul luminos al so
cialismului și comunismului — se 
arată in încheierea telegramei.

Participanții la CONFERINȚA 
ORGANIZAȚIEI COMUNALE DE 
PARTID ODOREU. JUDEȚUL SATU 
MARE, au adresat, de asemenea, o 
telegramă. în care se spune : Comu
niștii. toti cei ce trăiesc si muncesc 
in comuna Odoreu. in consens cu în
tregul popor, susțin cu toată căldura 
propunerea privind realegerea dum
neavoastră. mult stimate si iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușeșcu. la cel 
de-al XIV-lea Congres, in funcția 
supremă de secretar general al parti
dului. chezășia înaintării ferme, ne
abătute a României pe calea lumi
noasă a socialismului și comunismu
lui.

în cei 24 de ani de cînd vă aflați 
în fruntea gloriosului nostru partid 
comunist, a eroicului și talentatului 
nostru popor. România a cunoscut 
un ritm accelerat de dezvoltare eco- 
nomico-socială. o înflorire fără pre
cedent. acești ani constituind cea 
mai fertilă perioadă din multimile
nara istorie a patriei.

.Ne exprimăm adeziunea deplină la 
politica internă și externă a parti
dului si statului și dăm cea mai 
înaltă apreciere contribuției dumnea
voastră determinante la. fundamen
tarea si înfăptuirea strategiei _ con
strucției socialiste în România, la 
elaborarea documentelor programa
tice ale Congresului al XIV-lea. care 
deschid noi și luminoase orizonturi 
de progres și civilizație tării noastre.

Puternic mobilizați de orientările 
și indicațiile dumneavoastră, cara 
constituie însuflețitoare programe de 
muncă și acțiune, vă asigurăm . că 
nu vom precupeți nici un efort pen
tru realizarea exemplară a sarcini
lor ce ne revin din planul de dez
voltare economico-socială în profil 
teritorial, pentru a întimpina Con
gresul al XIV-lea ăl partidului cu 
rezultate remarcabile în toate dome
niile de activitate.

în telegrama CONFERINȚEI OR
GANIZAȚIEI COMUNALE DE 
PARTID ULMU. JUDEȚUL BRĂ
ILA. se spune : Pentru noi. comu
niștii. pentru toți locuitorii comunei, 
conferința s-a constituit într-un mi
nunat prilej de a da glas sentimen
telor de profundă dragoste, aleasă 
stimă si nemărginită recunoștință 
fată de dumneavoastră, mult iubite 
si stimate tovarășe secretar general, 
pentru grandioasele Înfăptuiri socia
liste din anii de glorie și măreție, ai 
epocii pe care cu justificată mîndrie 
o numim „Epoca Nicolae Ceaușeșcu".

Reafirmindu-ne, încă o dată, voin
ța de nestrămutat ca, la Congresul 
al XIV-lea, dumheavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușeșcu, să fiți reales în 
funcția supremă de secretar general 
al partidului, facem legămint solemn 
să ne prezentăm la marele forum al 
comuniștilor români cu cele mal 
mari succese din viața comunei, să 
sporim contribuția noastră la înflo
rirea necontenită a patriei.

în telegramă se arată că în cadrul 
conferinței de partid au fost anali
zate cu maximă răspundere și exi
gență rezultatele obținute, precum și 
neajunsurile manifestate, stabilin- 
du-se, măsuri ferme pentru sporirea 
rodniciei pămîntului, pentru asigu
rarea in toate unitățile agricole a 
unui climat de puternică angajare, 
în vederea creșterii producțiilor ve
getale și animaliere, pentru realiza
rea exemplară a programului de dez
voltare în profil teritorial.

în telegrama CONFERINȚEI CO
MUNALE DE PARTID VĂRȘAG, 
JUDEȚUL HARGHITA, se arată : 
Comuniștii comunei Vărșag folosesc 
acest minunat prilej pentru a expri
ma, alături de întregul nostru popor, 
adeziunea totală față de Hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R. privind pro
punerea de realegere a dumneavoas
tră, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușeșcu, la Congresul al 
XIV-lea, în funcția supremă da 
secretar general al partidului, garan
ție a înfăptuirii Programului de edi
ficare a socialismului și comunismu
lui pe pămintul patriei.

Mîndri de minunatele înfăptuiri 
din anii de glorie si măreție ai „Epo
cii Nicolae Ceaușeșcu", ne expri
măm profundul atașament față de 
politica internă și externă a partidu
lui și statului nostru, politică al că
rei ctitor si initiator sînteti dumnea
voastră, mult iubite și stimate tova
rășe secretar general.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din comuna Vărșag vă exprimă 
Întreaga recunoștință pentru tot ce 
s-a realizat In comuna lor. pentru 
transformările Înnoitoare ce au avut 
loc în toate localitățile patriei și se 
angajează să acționeze cu Înaltă 
răspundere. în spirit revoluționar 
pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor ce le revin din planul 
pe 1989.

Participanții Ia CONFERINȚA 
COMUNALĂ DE PARTID SOLO- 
VĂSTRU, JUDEȚUL MUREȘ, sus
țin, din toată inima, propunerea de 
realegere a dumneavoastră, mult 
Iubite ‘și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușeșcu, la Congresul al 
XIV-lea, în funcția supremă de 
secretar general al partidului, vă- 
zînd în această opțiune chezășia 
înfăptuirii neabătute a planului șl 
programelor de dezvoltare multila
terală a patriei, a mersului neabătut 
al României pe drumul luminos al 
•ocialismulul și comunismului.

Vă raportăm, mult iubite șl sti
mate tovarășe secretar general, că, 
în acest an, în agricultură, comuna 
noastră a obținut realizări deose

bite. în prezent, se arată în tele
grama adresată de participanții la 
conferință, acționăm cu toate for
țele pentru stringerea roadelor 
acestei toamne’ și livrarea conform 
destinațiilor stabilite prin plan, re
coltarea și depozitarea furajelor, 
realizarea, la timp și de cea mai 
bună calitate a însămînțărilor ps 
întreaga suprafață planificată, pu- 
nindu-se astfel o bază bună pentru 
realizarea unor producții superioare 
in anul viitor.

Este exprimat angajamentul so
lemn al lucrătorilor ogoarelor din 
această localitate de a face totul 
pentru utilizarea rațională a nămîn-. 
tului si a bazei materiale, pentru 
creșterea eficienței economice a ac
tivității agricole, pentru înfăptuirea 
neabătută a obiectivelor noii revo
luții agrare.

Făcînd bilanțul activității desfășu
rate și al rezultatelor obținute, se 
subliniază în telegrama CONFERIN
ȚEI ORGANIZAȚIEI COMUNALE 
DE PARTID CHERECHIU. JUDE
ȚUL BIHOR, vă raportăm că au 
fost obținute producții agricole mari 
în toate unitățile, care se datoresc 
grijii permanente a partidului și 
statului nostru, personal a dumnea
voastră, mult, stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușeșcu, pentru 
dezvoltarea continuă a agriculturii, 
in vederea realizării unor recolte 
superioare. în conformitate cu ce
rințele și obiectivele noii revoluții 
agrare.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din comună vă exprimă — și cu. 
acest prilej — întreaga lor recunoș
tință pentru activitatea neobosită ce 
o consacrați progresului și înfloririi 
României Socialiste, bunăstării si fe
ricirii poporului nostru.

în deplină unitate de gînd șt d« 
voință cu Întreaga națiune, ne ma
nifestăm totala adeziune la Hotărîrea 
privind propunerea de reînvestire 
a dumneavoastră, mult iubite si 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușeșcu. 
la Congresul al XIV-lea, în supre
ma funcție de secretar general al 
partidului, garanția mersului nostru 
ferm spre luminoasele zări ale co
munismului.

însuflețiți de orientările șl îndem- • 
nurile dumneavoastră, vă asigurăm ' 
că vom munci cu abnegație șl dărui
re pentru a întimpina Congresul al 
XIV-lea cu noi și importante reali
zări în toate domeniile de activitate, 
dind astfel expresie deplinei ade
ziuni la politica partidului și statu
lui, hotăririi noastre de a ne aduce 
o contribuție tot mal mare la opera 
istorică de făurire a socialismului 
și comunismului pe pămintul Româ- 
niei.

Comunistii. toți oamenii muncii 
din comuna Merghindeal vă aduc, 
mult iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușeșcu, un Cald omagiu 
și vă exprimă întreaga recunoștință 
pentru prodigioasa dumneavoastră 
activitate consacrată, cu totală dă
ruire și fierbinte patriotism, binelui 
și fericirii întregului nostru popor, 
progresului multilateral al patriei, 
afirmării României socialiste în 
lume ca tară liberă, demnă și în
floritoare. se spune in telegrama 
CONFERINȚEI ORGANIZAȚIEI DE 
PARTID MERGHINDEAL, JUDE
ȚUL SIBIU.

în deplină unitate de gînd si vo
ință cu Întregul popor, exprimăm 
adeziunea la Hotărîrea Plenarei C.C. 
al P.C.R. privind propunerea de re
alegere a dumneavoastră. mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușeșcu. la cel de-al 
XIV-lea Congres, in suprema func
ție de secretar general al partidului, 
aceasta constituind garanția înfăp
tuirii mărețelor obiective magistral 
prefigurate în programul partidului 
nostru, ridicării României pe culmi 
tot mai înalte de civilizație si 
progres.

Mîndri de tot ce s-a înfăptuit mă
reț si durabil în perioada de pro
funde prefaceri înnoitoare inaugu
rată de Congresul al IX-lea al parti
dului. ne angajăm solemn să acțio
năm. cu Întreaga răspundere, pentru 
înfăptuirea neabătută a sarcinilor ce 
ne revin din programele de dezvol
tare în profil teritorial, pentru rea
lizarea obiectivelor noii revoluții 
agrare.

în telegrama CONFERINȚEI OR
GANIZAȚIEI COMUNALE DE 
PARTID BLAGEȘTI, JUDEȚUL BA
CĂU. se arată : Comuniștii, toti oa
menii muncii din comuna noastră 
exprimă cele mai alese sentimente de 
înaltă stimă și prețuire, de nețărmu
rită dragoste și profundă recunoș
tință față de dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușeșcu, ilustru ginditor 
revoluționar, eminent militant co
munist, patriot înflăcărat, Erou în
tre eroii neamului, pentru neobosita 
activitate dedicată, cu totală dăruire 
și fierbinte patriotism, triumfului 
idealurilor nobile ale socialismului 
și comunismului pe pămîntul pa
triei noastre, binelui și fericirii na
țiunii române, cauzei independenței 
și suveranității, socialismului și pă
cii, înțelegerii și colaborării interna
ționale. Locuitorii comunei noastre, 
se spune în continuare în telegramă, 
susțin, din adîncul inimii, propune
rea de realegere a dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușeșcu, la Congresul al 
XIV-lea al partidului, în funcția su
premă de secretar general al Parti
dului Comunist Român, aceasta con
stituind garanția înaintării neabătu
te a României pe drumul luminos al 
socialismului și comunismului.

în spiritul orientărilor și indicații
lor dumneavoastră, stimate tovarășa 
secretar general, ne angajăm să în
cheiem, în cel mai scurt timp, strin
gerea recoltei, să efectuăm arăturile 
de toamnă și însămințările, astfel In
cit în 1990 să obținem producții agri
cole șl mal mari, potrivit obiectivelor 
noii revoluții agrare.
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Condamnare fermă a actelor grave 
de încălcare a legii, a oricăror 
manifestări de corupție și speculă

(Urmare din pag. D 
teral. înarmat cu un sistem coerent 
de cunoștințe culturale și științifice, 
tehnice și profesionale, politice și 
ideologice, cu tot ceea ce gindirea 
universală și cunoașterea umană au 
mai înaintat, cu aptitudini de gîn
dire si studiu pe tot parcursul vie
ții. cu un sistem de deprinderi de 
studiu și muncă.

Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. țara șl economia 
noastră au nevoie de specialiști mul
tilateral pregătiți, în stare să abor
deze cu curaj nu un sector îngust, 
ci domenii largi, în care cunoștin
țele se întrepătrund și nu pot fi 
privite in mod izolat. Pregătirea 
complexă și multilaterală a forței de 
muncă, configurarea și consolidarea 
unei clase muncitoare intelectuale

îmbinarea armonioasă a cunoștințelor 
teoretice cu practica

Prof. Ion Urea, inspector școlar 
general al județului Vilcea : Ca în 
toate domeniile vieții economico- 
sociale. și in invătămintul românesc 
se află in dezbatere si aprofundare 
in această perioadă documentele 
programatice ale celui de-al XlV-lea 
Congres al partidului. Aceste docu
mente pun în fata scolii sarcini spo
rite privind realizarea unei noi cali
tăți in procesul instructiv-educativ, 
ele constituind axul pe care învăță- 
mintul trebuie să-și organizeze și 
să-și desfășoare întreaga activitate 
de viitor, astfel incit să se poată 
atinge cota marilor exigente care 
să asigure sursa mereu vie a progre
sului. forța propulsoare a societății 
noastre spre nobilele sale idealuri 
de creștere continuă a bunăstării 
materiale si spirituale.

Corespunzător acestor exigente, 
devine cu atit mai necesară îmbi
narea armonioasă și eficientă a no
țiunilor teoretice, predate în sălile 
de clasă, cu cele practice, dezvol
tarea si diversificarea activității de 
cercetare în cadrul laboratoarelor 
școlare, formarea gindirii si a de
prinderilor practice care să asigure 
elevilor, după absolvire, posibilitatea 
și condițiile integrării rapide In pro
cesul de producție.

Este deci tot mal evidentă cerin
ța ca școala să fie corelată direct cu 
problemele activității economico-so- 
ciale. cu cerințele dezvoltării știin
ței si culturii. Această sarcină de 
mare răspundere își are izvorul și 
temeiurile în imperativele actuale 
de a asigura permanent legătura

întărirea funcției ideologice 
a predării științelor sociale

Prof. Eugenia Grain. Liceul, indus
trial „Electrocdntact" Botoșani : Intre 
domeniile construcției socialiste care 
au beneficiat de o îmbogățire nova
toare în perioada inaugurată de Con
gresul al IX-lea al partidului, activi
tatea legată de formarea omului 
nou se situează la loc de frun
te. CU aportul hotăritor al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, al tovarășei Elena 
Ceaușescu, școala românească — in
stituție care se identifică pe deplin 
cu această nobilă misiune politico- 
socială — iși aduce o contribuție de
cisivă Ia creșterea nivelului de cu
noaștere, la stimularea gindirii și 
creativității tinerei generații, la pu
nerea astfel in valoare a celor mai 
importante resurse ale progresului 
general al țării. în acest cadru, fie
care disciplină școlară, dar, mai ales, 
științele sociale au menirea să for
meze aptitudinile creatom-.- ale ele
vului, să-i pună la indemînă tezaurul 
culturii si științei moderne, să-i dez
volte voința, să-i canalizeze energii
le, să stimuleze și formeze capacita
tea creatoare a tinerilor, să le insufle 
dorința de a se realiza profesional. 
Din toate documentele de partid 6e 
desprinde, înainte de toate, necesita
tea întăririi funcției ideologice și edu

conduc — mal cu seamă in contextul in 
care modernizarea reprezintă pirghia 
dezvoltării intensive — la valori
ficarea la cote înalte a compe
tenței creative șl de producție a 
tuturor oamenilor muncii, la creș
terea contribuției lor la proce
sul de edificare a noii societăți. 
Nu se poate vorbi astăzi de pre
gătirea forței de muncă fără a 
surprinde mutațiile pe care le aduce 
acestui proces revoluția științifică și 
tehnică contemporană. Cerințele mo
dernizării permanente a forțelor de 
producție, accentuata intelectualizare 
a activităților umane, reducerea 
treptată a decalajelor in nivelurile 
de pregătire profesională dau noi 
dimensiuni formării profesionale și, 
în același timp, perfecționării forței 
de muncă.

progresului teoretic, al asimilării 
cunoștințelor științifice la obiectele 
fundamentale cu activitatea produc
tivă. a gradului de cultură profe
sională cu noile cuceriri ale științei 
și tehnicii contemporane. Perfecțio
nările aduse structurii organizatorice 
a învățămîntului, programelor școlare 
și tehnologiei didactice, bazei ma
teriale sint premisele unei noi cali
tăți a predării la toate disciplinele 
de învătămint. Dispunem astăzi de o 
bază materială puternică si moder
nă. care asigură o instruire la ni
velul tehnologic de vîrf din toate 
ramurile economice ; important este 
ca ea să fie cit mai judicios si efi
cient folosită, ca fiecare cadru di
dactic să-si conceapă lecțiile folo
sind cit mai adecvat mijloacele de 
învățămînt aflate la dispoziție.

în spiritul indicațiilor si orientă
rilor secretarului general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceausescu, al 
prevederilor din proiectul Programu- 
lui-Directivă și Tezelor pentru cel 
de-al XlV-lea Congres, nouă, sluji
torilor scolii, ne revine sarcina de 
cea mai mare răspundere de a direc- 
ționa procesul instructiv-educativ 
spre acele forme care fac posibilă 
dezvoltarea capacității de gîndire si 
de muncă a elevilor, implementarea 
în conștiința acestora a trăsăturilor 
formative specifice muncitorului cu 
înaltă specializare, cu o solidă pre
gătire teoretică si profesională, care 
să acționeze cu răspundere, ca ade
vărat revoluționar în toate împreju
rările.

cative a acestor discipline. Ele copr 
tribuie într-o mare măsură la for
marea concepției științifice materia- 
list-dialectice despre lume și viață a 
tinerei generații, prin înarmarea ele
vilor cu metoda și .mijloacele nece
sare pentru înțelegerea mecanismelor 
și legităților care acționează în na
tură și societate, in sensul devenirii 
istorice, precum și a capacității de 

' adecvare conștientă a comportamen
tului lor la cerințele sociale. Mai 
concret vorbind, profesorii de științe 
sociale au datoria să ridice predarea 
acestor discipline în școală la adevă
rate colocvii despre viață, care să se 
desfășoare pe coordonatele ce rezultă 
din sarcinile și recomandările conți
nute în expunerile secretarului gene
ral al partidului, în documentele pen
tru Congresul al XlV-lea al P.C.R. : 
crearea unui spirit de combativitate 
revoluționară, a atitudinii hotărîte 
față de curentele de gîndire reacțio
nare, față de propaganda mistifica
toare, denigratoare promovată de ca
pitalism. Din acest unghi de ve
dere, constatarea secretarului gene
ral al partidului cu privire la o anu
mită rămînere în urmă a activității 
ideologice vizează nemijlocit și acti
vitatea de predare a științelor sociala 

In școli. Ca urmare, pentru sporirea 
eficientei acestei activități se impun 
permanenta ridicare a nivelului ști
ințific și teoretico-ideologic al predă
rii, promovarea permanentă a spiri
tului novator, încorporarea logică și 
accesibilă a tezelor din Programul 
ideologic al P.C.R., a aprecierilor și 
orientărilor cuprinse în documentele 
pentru cel de-al XlV-lea Congres al 
partidului, stabilirea obiectivelor ope
raționale pentru fiecare lecție din 
perspectiva acestor documente. Este 
necesară, de asemenea, creșterea exi
genței față de calitatea pregătirii ele

Educarea în spiritul patriotismului, 
dimensiune fundamentală 

a activității școlare
Prof. unlv. dr. docent Dumitru 

Berciu, directorul Institutului de 
tracologie : Așa cum se arată și 
în documentele pentru Congresul 
al XlV-lea, un bun specialist, in
diferent de domeniul în care lu
crează, trebuie să fie un om 
complet, cu educație multilaterală, un 
om cu conștiință revoluționară. In 
fond, toate aceste trăsături se re
unesc în trâsătura-matcă a perso
nalității umane — patriotismul. Iată 
de ce cultura umanistă, chiar în cazul 
unui specialist într-o disciplină teh
nică, își spune un cuvînt important 
în educația complexă a tineretului. 
Științele umaniste au fost întotdeauna 
cele care au dat posibilitatea perso
nalității în formare să se împlineas
că, au sensibilizat și au deschis per
spective largi de cunoaștere. Istoria 
rămîne între ele una dintre cele mai 
importante în formarea omului nou, 
cu gîndire și comportament revolu
ționare. Am putea spune chiar că ea 
reprezintă, alături de celelalte științe 
sociale, una din pîrghiile fundamen
tale ale educației. Un om fără con
știința rădăcinilor sale, lipsit de per
spectivă istorică, de posibilitatea de 
a avea o imagine globală, cuprinză
toare și lucidă asupra dezvoltării tă
rii și poporului său nu poate fi "on- 
siderat un om cu educație satisfăcă
toare. „Un om trebuie să trăiască cu 
epoca lui. Mai tirziu e prea tîr- 
ziu“, spune un scriitor. Pentru 
ca acest adevăr fundamental să fie 
transpus în realitate, conștiința is
torică rămîne esențială. Istoricitatea 
este o dimensiune fundamentală a 
ființei umane, asa cum preciza Lu
cian Blaga. Un proces instructiv- 
educativ nu poate fi cu adevărat 
eficient dacă nu are drept scop for
marea unui om cu o largă deschi
dere spre cunoașterea profundă a 
legilor evoluției sociale, cu o gîn

Organizația comuniștilor, centru vital
al muncii

Lector univ. dr. Ana Popa, secre
tar al comitetului de partid. Facul
tatea de științe economice a Uni
versității din Craiova : Perfecționa
rea și modernizarea învătămintului. 
valorificarea potențialului de care 
dispune invătămintul de toate gra
dele reprezintă sarcina principală a 
organizațiilor de partid din toate 
instituțiile de Invățămint. Centru vi
tal al activității educative, organi
zației comuniștilor îi revin, asa 
cum se desprinde din documen
tele pentru Congresul al XlV-lea, 
din expunerile secretarului ge
neral al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. mari responsabi
lități in formarea unor specialiști de 
înaltă competentă profesională, dar 
și a unor cadre cu convingeri poli
tice ferme, buni cetățeni ai patriei 
noastre, implicați în cunoașterea 
profundă si aplicarea consecventă a 
politicii partidului nostru în toate 
domeniile vieții economice și soci
ale. Aceste obiective impun partici
parea mai activă a organelor si or
ganizațiilor de partid la Întocmirea 
planurilor de muncă, la orientarea 
fermă a activității didactice. Ne 

vilor pentru lecții. Profesorul trebuie 
să se străduiască să asigure o condi
ție indispensabilă a reușitei școlare : 
transformarea elevului în coautor al 
propriei activități de pregătire. Tena
citatea cadrului didactic in aceasta 
direcție, mai mult decît atit, realiza
rea unui front comun profesor-elev- 
familie, în care să se cultive eficient 
considerația față de muncă, devota
mentul și competența profesională, 
reprezintă o probă de atitudine edu
cativă avansată, de practică didactică 
valoroasă, de preocupare personală 
pentru perfecționarea propriei munci.

dire dialectică, a unul om capabil 
să se orienteze cu ușurință în epoci 
istorice, pentru a putea să fie în- 
tr-adevăr contemporan cu perioada 
în care trăiește, mai mult, pentru a 
putea să-si aducă o contribuție, 
după puterile sale, la dezvoltarea 
societății.

Educația patriotică reprezintă un 
obiectiv fundamental al procesului 
de invățămint. Dragostea de patrie, 
de popor, dragostea pentru istoria 
sa. pentru realizările contemporane 
trebuie sădite de la cea mai fragedă 
vîrstă. pentru ca obiectivele educa
ționale să-si dovedească eficienta. 
Acesta este motivul pentru care do
cumentele pentru Congresul al 
XlV-lea al partidului insistă pe for
marea la tinerii aflati pe băncile 
școlilor a unor puternice convingeri 
patriotice, revoluționare, care să le 
dezvolte posibilitatea de a înțelege 
în profunzime transformările lumii 
contemporane si de a acționa ca 
adevărați patriot! în orice împreju
rare. Dar educația patriotică mai 
înseamnă și educație pentru muncă, 
pregătire la un nivel cit mai înalt 
de competență în meseria aleasă, 
dorința permanentă de autoperfec- 
ționare. Combativitatea revoluțio
nară. patriotismul se probează in 
primul rînd prin puterea faptei, prin 
exemplul personal, cu valoare mo
delatoare. Un bun patriot este un 
bun muncitor în domeniul său de 
activitate si un om cu o conduită 
exemplară în societate.

Așa cum a subliniat cu limpezime 
tovarășul Nicolae Ceausescu, secre
tarul general al partidului, studiul 
Istoriei, deprinderea marilor valori 
educative si a învățămintelor pe 
care această disciplină ni le pune la 
dispoziție contribuie la cunoașterea 
si apropierea între popoare.

educative
revin responsabilități sporite pen
tru asigurarea unei cit mai efi
ciente integrări a învățămîntului 
cu cercetarea și producția, orien
tarea și cuprinderea tuturor ac
tivităților — politico-ideologice, teh- 
nico-științifice, cultural-artistice — 
din instituțiile de invățămint intr-un 
program unitar, cu ridicată valoare 
educativă. Pentru realizarea acestor 
obiective, este necesară cunoașterea 
amănunțită a colectivului de cadre 
didactice, a fiecărui comunist, a fie
cărui educator pentru exercitarea 
unui control permanent și riguros 
asupra repartizării și îndeplinirii sar
cinilor, altfel neiputîndu-se vorbi de 
decizie și conducere eficientă, de or
ganizarea și realizarea unor acțiuni 
la nivelul exigențelor actuale. Orga
nele și organizațiile de partid tre
buie să fie direct și eficient racorda
te nu numai la viața colectivelor di
dactice. ci și la problematica speci
fică a fiecărui colectiv de elevi șl 
studenți, cunoscînd îndeaproape pre
ocupările. rezultatele sau neimplini- 
rile din activitatea fiecăruia.

După cum se știe, în cursul zilei 
de marți a avut loc o dezbatere cu 
cadrele de bază din sistemul alimen
tației publice din Capitală, in care 
s-au analizat o serie de fapte inadmi
sibile petrecute in unele unități co
merciale, mari abateri fiind depista
te in cadrul întreprinderii de Ali
mentație Publică „Cotroceni“ și, in 
mod deosebit, la restaurantul „Ori
zont". Este vorba de acte de ^deose
bită gravitate, comise de indivizi 
care, prin atitudinea și comportarea 
lor, au sfidat cele mai elementare 
norme de conduită, comițînd abuzuri, 
încâlcind în mod premeditat legile 
țării, dedîndu-se la practici de corup
ție și speculă, la însușirea ilicită a 
unor însemnate sume de bani și alte 
bunuri.

în legătură cu aceste grave pro
bleme, lucrători din unitățile I.A.P.L. 
„Cotroceni" s-au întrunit, miercuri 
după-amiază, în cadrul unei adunări 
generale a reprezentanților oameni
lor muncii, exprimîndu-și oprobriul 
hotărît, condamnarea categorică a 
unor asemenea practici, dorința fer
mă de a se aplica rigorile legii.

Un murmur general, semnificativ, 
înfruntați de privirile minioase ale 
foștilor lor colegi de muncă, sint in
troduși în sală, sub escortă, Vasile 
Gheorghe și alți trei foști lucrători 
comerciali, cercetați în stare de arest 
pentru ilegalități grave.

Cine este acest V, Gheorghe 7 Fost 
responsabil al restaurantului „Ori
zont", folosindu-se de relații dubioa
se, întreținute prin practici ilicite și 
corupție, a atras în certul său de in
terese elemente care, la rîndul lor, 
s-au dovedit puse pe căpătuială, reu
șind în acest fel să obțină cantități 
însemnate de produse în mod prefe
rențial — în special carne și prepa
rate din carne — cu mult peste ne
cesar, ceea ce a produs un dezechi
libru in aprovizionarea altor unități 
din sector. Desigur, nu din zel gos
podăresc a creat V. Gheorghe stocu
rile descoperite. Element descom
pus, animat de dorința de. îna
vuțire pe orice căi, a comer
cializat prin speculă o seamă de 
produse, ocolind sistemul organi
zat de desfacere a mărfurilor, însu- 
șindu-și in acest mod însemnate 
sume de bani. Toate aceste abuzuri, 
săvîrșite cu premeditare de către 
Vasile Gheorghe, au condus la stimu
larea unui comerț ilicit, practicat de 
anumite elemente parazitare.' neîn
cadrate în muncă, decăzute moral, a 
căror unică preocupare o constituie 
căpătuiala.

Pe bună dreptate, oamenii muncii 
s-au adresat prin scrisori și audien
te la diferite foruri de partid și de 
stat, pentru a se pune capăt unor 
asemenea acte antisociale condam
nabile, cerind să se ia cele mai se
vere măsuri împotriva celqr ce le-au 
comis.

Așa cum s-au pronunțat în mod 
răspicat toți participanții la adunare, 
faptele grave săvîrșite de V. Gheor
ghe și complicii lui lovesc în 
interesele oamenilor muncii șl nu 
pot fi calificate decît ca acțiuni pro
vocatoare, profund dușmănoase, față 
de care trebuie adoptată o poziție 
fermă, trebuind condamnate cu tă
rie, pentru a asigura instaurarea în 
întreaga rețea comercială. In toate 
unitățile de servire a populației a 
unui climat de înaltă ordine și dis
ciplină, de respect față de lege, față 
de normele eticii și echității socia
liste, față de cetățean.

într-o firească îngemănare cu sen
timentele de revoltă care ii încercau 
pe participanți, cuvintele rostite în 
adunare au exprimat, totodată, 
conștiința răspunderii ce revine fie
cărui om al muncii și colectivului 
în ansamblul său față de climatul 
etic, de respectare a legalității, de 
întronare și menținere a ordinii și 
disciplinei. De altfel, însăși desfășu
rarea adunării constituie un exem

plu grăitor asupra capacității orga
nelor democrației muncitorești de a 
aborda și a se pronunța în orice 
probleme legate de bunul mers al 
activității, inclusiv atunci cînd a a- 
părut un impas și se impun măsuri 
hotărite pentru depășirea și lichi
darea urmărilor.

Așa cum prevăd legile țării șl do
cumentele partidului nostru. Indica
țiile secretarului său general. to
varășul Nicolae Ceaușescu. colec
tivele de muncă, organele democra
ției muncitorești trebuie să se im
plice mai activ, mai direct In asi
gurarea respectării legalității, o mo
dalitate în acest sens fiind si discu
tarea severă. înainte ca ei să fie 
deferiți justiției, a celor ce au comia 
abateri.

Punînd în evidentă întreaga sem
nificație a abuzurilor comise, mem
bri ai colectivului întreprinderii, ca 
Si o serie de membri ai echipelor 
de control al oamenilor muncii invi
tați să participe la adunare si-au 
spus răspicat părerea, arătînd că 
faptele semnalate sint în flagrantă 
contradicția cu preocupările și mă
surile luate pentru asigurarea apro
vizionării populației.

„In mod firesc, arăta Gheorgha 
Stănilă. muncitor la întreprinderea 
de Mașini Electrica București. în ur
ma măsurilor de îmbunătățire a 
aprovizionării populației cu produse 
agroalimentare. după cum am văzut 
cu toții, rezultatele s-au făcut sim
țite imediat. Dar unele elemente, 
certate cu normele eticii si echității 
socialiste, puse pe înavuțire fără 
muncă, au încercat să saboteze apli
carea măsurilor adoptate. Cazurile 
discutate umplu de indignare cuge
tele oamenilor muncii din întreprin
derea noastră, ca de altfel ale tu
turor locuitorilor Capitalei. Ei cer 
cu toată fermitatea aplicarea strictă 
a legilor tării, aspra lor pedepsire, 
si nu numai a lor. ci a tuturor celor 
ce vor mai încerca să lovească in 
hrana poporului, în buna aprovizio
nare a celor ce. cu sudoarea frunții, 
făuresc bunurile materiale".

..Condamnind cu toată fermita
tea aceste acte, care reprezintă o 
adevărată acțiune de sabotare a 
aprovizionării populației, trebuie să 
arătăm că o asemenea atitudine ires
ponsabilă. ce reprezintă un atentat 
flagrant la conduita lucrătorului 
din comerț, este cu atit mai repro
babilă cu cit a fost manifestată 
de un cadru de conducere, care avea 
obligația să asigure respectarea le
galității, desfășurarea unui comerț 
eficient și civilizat — arăta in cuvin- 
tul său Gheorghe Gherman, șef de 
unitate. Infracțiunile comise, specula, 
servirea preferențială, aproviziona
rea pe căi ilicite, folosind corupția 
și mita, traficul de influență au avut 
drept rezultat acumularea unor im
portante valori materiale. Acesta 
fapte trebuie sever sancționate, in 
conformitate cu legile țării".

„Nod, lucrătorii din unitățile da 
alimentație puhlică — spunea șeful 
unei unități, Mircea Matei —, trebuie 
să avem permanent în vedere să 
răspundem prompt, corect eforturi
lor pe care cei ce muncesc le depun 
pentru ridicarea pe noi culmi de 
civilizație și progres a patriei noas
tre. Tocmai de aceea, toți cel pre- 
zențl in această sală, lucrători în 
comerț, trebuie să privim faptele 
grave ale gestionarilor de la 
„Orizont" c* pe un act antisocial și, 
totodată, ca un semnal de alarmă 
pentru a ne face datoria cinstit, ca 
adevărați lucrători din comerț".

„Stă in puterea noastră, a tuturor 
să stârpim asemenea fapte din ră
dăcină, menționa in cuvîntul său 
Dumitru Tănase. Nu trebuie să mai 
admitem, sub nici o formă, ca ase
menea indivizi să lovească, prin fap
tele lor reprobabile, interesele oame
nilor muncii, să se Îmbogățească din 
avutul și munca cinstită a celorlalți. 

Spiritul combativ trebuie să contri
buie mai mult la depistarea și înlă
turarea unor asemenea stări de lu
cruri, să ducă la formarea unui 
climat de muncă sănătos, intransi
gent față de orice abatere de la 
normele de - etică și echitate socia
listă".

„îmi exprim Indignarea totală, 
dezaprob și condamn cu toată hotărâ
rea abaterile săvîrșite de cei de la 
restaurantul „Orizont", care* prin 
corupere și înșelăciune, prin trafic 
de influentă și supraaprovizionare, 
au trecut, la stocarea unor produse, 
provocind serioase dereglări în bunul 
mers al aprovizionării populației CU 
carne și produse din carne. Cerem 
cu fermitate, în numele oame
nilor muncii, spunea, în cuvîn
tul său, Victor Dimitriu, maistru la 
întreprinderea „Electrotehnica", «ră 
se pună ordine desăvirșită în co
merț, lucrătorii care nu corespund 
in acest domeniu să fie trecuți in 
alte activități, iar cei care incalȘS 
regulile și normele de comerț să fia 
deferiți justiției.

Trebuie să recunoaștem că din 
experiența acestui fapt reprobabil 
se poate înțelege și o anumită incon
secvență in activitatea echipelor de 
control al oamenilor muncii și ex
prim angajamentul nostru ferm că, 
în viitor, mai mult depit pînă acum, 
apiritul muncitoresc, atitudinea In
transigentă față de orice abateri vor 
constitui direcții de bază în acțiunile 
de control pe care le întreprindem.

Fac parte dintr-un mare colectiv 
muncitoresc și cunosc opinia ferma, 
intransigentă a tuturor tovarășilor 
mei de muncă despre asemenea in
divizi, care, prin speculă, delapidare, 
corupție, lovesc in interesele societă
ții, prejudiciază în mod provocator 
aprovizionarea noastră normală cu 
produse alimentare. Față de aseme
nea acte de sabotare a intereselor 
societății, răspunsul trebuie să fie 
unul singur : sancțiune severă, 
exemplară, pe măsura faptelor".

Pe măsura indignării se manifestă 
șl hotărîrea participanților la adu
nare de a face totul pentru a se im
prima o cotitură radicală in activi
tatea unităților comerciale din care 
fac parte. Așa s-a pronunțat, prin
tre alții, șeful de cantină Nicolae 
Crișan : „Trăgînd maximum de în
vățăminte din dezbaterea publică a 
actelor reprobabile comise de acești 
foști lucrători comerciali, fapte ca 
nu caracterizează societatea noas
tră, colectivului de oameni ai mun
cii de la I.A.P.L. ..Cotroceni" îi revine 
îndatorirea de a acționa cu hotărîre. 
Intransigență, combativitate pentru 
respectarea legilor țării, a regulilor 
generale de comerț, pentru înfăp
tuirea sarcinilor ce îi revin în asi
gurarea serviciilor pentru populație".

în cadrul adunării s-a dat cuvîntul 
și celor care, prin abaterile de la 
legile tării, prin practicile necinstite, 
au ajuns unde sînt acum, sub privi
rile indignate ale foștilor lor colegi 
de muncă — în boxă. El și-au re
cunoscut vina de a fi săvirșit fapte
le grave de care sînt acuzați, ur- 
mînd să-și primească pedeapsa ce 
va fi stabilită de organele de justiție.

Adunarea reprezentanților oameni
lor muncii s-a încheiat cu o con
cluzie pusă insistent în evidență de 
toți cei care au luat cuvîntul: Ana- 
lizind cu luciditate si trăgînd În
vățăminte din cele intîmplate. va 
trebui acționat cu hotărîre pentru a 
preintimpina astfel de încălcări fla
grante ale legilor țării, ale norme
lor de etică și echitate socialistă, 
pentru instaurarea la fiecare loc 
de muncă a unui climat de înaltă 
ordine și disciplină, de respect de- 
săvîrșit fajă de public, de cetățeni, 
pentru schimbarea radicală a at
mosferei de lucru, a activității- th 
unitățile comerciale.

IN AGRICULTURĂ, PUTERNICĂ MOBILIZAREA FORȚELOR SATELOR, MUNCĂ EXEMPLAR

ORGANIZATĂ PENTRU ÎNCHEIEREA GRABNICĂ A TUTUROR LUCRĂRILOR

(Urmare din pag. I)
INSÂMiNȚĂRILE - ÎN

CHEIATE GRABNIC, PE 
TOATE SUPRAFEȚELE PRE
VĂZUTE. pină in seara zilei de 
17 octombrie griul a fost însămin- 
țat pe 95 la sută din suprafața pre
văzută, unitățile agricole din 10 ju
dețe încheind această lucrare. Se
mănatul griului trebuie intensificat 
în județele Mureș, Sibiu, Hunedoa
ra, Harghita, Sălaj, precum și in 
alte județe. Concomitent cu măsu
rile ce se cer întreprinse în ve
derea încheierii semănatului pînă 
la sfirșitul acestei săptămîni, este 
necesar să se urmărească efectuarea 
unor lucrări de bună calitate, ast
fel incit să se realizeze densitățile 
prevăzute — condiție de mare în
semnătate pentru obținerea de re
colte superioare în anul viitor.

ARĂTURILE DE TOAM
NĂ - EFECTUATE PINĂ LA 
15 NOIEMBRIE PE TOATE

Acum, cind în-SUPRAFEȚELE.
sămînțările sînt, practic, încheiate, 
este necesar ca toate tractoarele 
disponibile să fie repartizate la 
arat. în vederea grăbirii acestei 
lucrări de mare însemnătate pen
tru recolta viitoare, se impune ca 
toate terenurile să fie eliberate de 
resturile vegetale, iar activitatea

In această perioadă. In agricultură este mult de lucru. Buna desfășu
rare a tuturor lucrărilor de sezon impune ca organele si organizațiile de 
partid, consiliile populare si cadrele de conducere din unități să mobili
zeze. in continuare, la munca in cimp, in grădini, vii si livezi, in fermele 
zootehnice pe tofi locuitorii satelor, să imprime răspundere pentru ca
litatea lucrărilor efectuate. Trebuie acționat energic pentru a pune fără 
intirziere la adăpost întreaga recoltă, pentru a pregăti temeinic produc
ția din anul viitor.

mecanizatorilor — organizată în 
două schimburi, de zi și de noapte, 
în urma ploilor care , au umezit 
solul pe o mare adincime, s-au 
creat condiții pentru efectuarea 
unor arături de calitate bună, cu 
un consum redus de carburanți, 
condiții care trebuie folosite pe 
deplin spre a se pune temelii pu
ternice recoltei viitoare.

ORDINE SI DISCIPLINĂ 
IN CE PRIVEȘTE BUNA 
DESFĂȘURARE A ACTIVI
TĂȚII iN ZOOTEHNIE. In 
scopul sporirii producției de carne 
și de lapte, pentru livrarea ritmică 
a acestor produse, este necesar ca 
în toate fermele zootehnice să se 
asigure cantitățile prevăzute de 
furaje. De aceea, concomitent cu 
menținerea animalelor la pășunat, 
este nevoie să se acționeze cu toa
te forțele pentru stringerea grab
nică a tuturor furajelor care mal 
există în cîmp, să se intensifice 
însilozarea și depozitarea lor cores
punzătoare. Organizațiile de partid 
și conducerile unităților agricole 
au datoria de mare răspundere să 
ia măsuri energice ca în toate fer
mele să fie instaurate o ordine șl 
disciplină desăvîrșite în ce priveș
te îngrijirea animalelor, astfel in
cit să se realizeze producțiile pre
văzute de lapte și creșterea în 
greutate a animalelor.

TIMIȘ:

Măsuri pentru recuperarea 
restanțelor

Oamenii muncii din agricultura ju
dețului Timiș care se află mobilizați 
cu toate forțele la executarea mare
lui volum de muncă din această 
toamnă acordă, în continuare, cea 
mai mare atenție bunei organizări a 
activității și folosirii la maximum a 
timpului și a capacității tractoarelor 
și a celorlalte mașini și utilaje pen
tru încheierea grabnică a însămînță- 
rii griului și recoltării porumbului. 
„Pe baza măsurilor stabilite de co
mandamentul agricol județean, ne 
spune inginerul Nicolae Brăiloiu, di
rector cu producția vegetală la direc
ția agricolă județeană, pină sîmbă- 
tă. 21 octombrie, vom finaliza semă
natul griului. Lucrarea a fost deja 
încheiată intr-un număr însemnat de 
întreprinderi agricole de stat și coo
perative agricole din consiliile agro
industriale Recaș, Topolovăț, Periam, 
Lovrin, Făget. Nu-i mai puțin ade
vărat că in alte unități s-au înregis
trat unele rămînerl în urmă care au 
diminuat realizările la nivelul jude
țului. Tocmai de aceea, o dată cu 
recoltarea porumbului, a celorlalte 
culturi prăsitoare și eliberarea tere
nurilor de producția vegetală secun
dară de pe suprafețele destinate in- 
sămînțării griului, noile măsuri au în 
vedere creșterea ritmului la arat, 
pregătirea terenului și semănat prin 
menținerea în stare de funcționare a 
semănătorilor pe parcursul zilei-lu- 
mină, iar a tractoarelor — la pregă
tirea patului germinativ în două 
schimburi și schimburi prelungite".

La Cooperativa Agricolă de Produc
ție Topolovățu Mare, unitate frun
tașă a agriculturii noastre socialiste 

care an de an obține producții deo
sebit de ridicate, toate cadrele de 
conducere, specialiștii, în frunte cu 
tovarășul loan Josu, președintele 
unității, se află întreaga zi alături de 
mecanizatori supraveghind perma
nent calitatea lucrărilor. „Nu trebuie 
scăpată din vedere nici o verigă 
tehnologică, ne spune președintele 
cooperativei. Nivelul actualelor pro
ducții, dar mal ales al celor viitoare 
— mult mai mari — cere numai lu
crări de calitate. La noi nu se recep
ționează nici o lucrare la arat, pre
gătirea patului germinativ sau se
mănat pină nu a fost controlată fie
care solă, fiecare parcelă. Și numai 
dacă sînt îndeplinite condițiile pen
tru realizarea producțiilor planifica
te comisia consideră lucrarea Înche
iată. Am avut șt cazuri cind unele 
lucrări au trebuit refăcute. Mecani
zatorii respectivi n-au mal repetat 
însă greșeala ca de dragul unui ritm 
ridicat de lucru să sară peste unele 
lucrări sau să le facă de mintuială. 
Astfel, n-am fi obținut producțiile 
mari de grîu șl de orz care de ani 
de zile sint printre cele mal ridicate 
din tară".

De altfel, aceeași grijă față de ca
litatea lucrărilor o manifestă marea 
majoritate a mecanizatorilor și spe
cialiștilor din agricultura județului. 
La Cooperativa Agricolă de Produc
ție Gottlob, unitate situată In zona 
de cîmpie, inginerul-șef loan Brata, 
șefii de fermă sînt, de asemenea, 
permanent alături de mecanizatori. 
„Sînt ultimele suprafețe pe care le 
însămînțăm cu grîu — ne spune 
dinsuL Am fi terminat deja semă

natul, dar au căzut niște ploi. Nu ne 
pare rău însă pentru că după aceea 
am putut pregăti foarîe bine terenul, 
sămînța fiind pusă intr-un sol foar
te bine mărunțit și foarte bine nive
lat. în mod cert vom avea minimum 
800 de spice la metru pătrat, ceea 
ce ne dă garanția obținerii unor pro
ducții de peste 9 000 kg la hectar".

în Consiliul Agroindustrial Sînnico- 
lau Mare a fost organizată o amplă 
acțiune de întrajutorare între uni
tăți. Tovarășul loan Bota, organiza
torul de partid și președinte al con
siliului, ne spune că pe această cale 
au fost înlăturate decalajele care se 
creaseră la un moment dat între în-

MUREȘ:

Transportul 
în ritm cu

/
Concomitent cu preocuparea pen

tru încheierea grabnică a însămîn- 
țării griului și finalizarea altor lu
crări agricole, pe ogoarele județului 
Mureș se desfășoară acțiuni ener
gice în vederea recoltării în cel mai 
scurt. timp a porumbului de pe 
toate cele 47 689 hectare cultivate. 
Pînă în seara zilei de 17 octombrie, 
recolta a fost strînsă de pe 33 860 
hectare — 72 la sută din prevederi. 
Pentru creșterea vitezei de lucru. 
In sprijinul cooperatorilor și meca
nizatorilor au fost mobilizați să 
lucreze zilnic, la recoltat și încăr
carea mijloacelor de transport, nu
meroși elevi și studenți, lucrători 
navetiști și din cooperația meșteșu
gărească. precum și alți oameni ai 
muncii din întreprinderile și insti- 
tuțiile județului. Această amplă mo
bilizare de forțe, corelată cu utili
zarea judicioasă a mijloacelor de 

treprinderile agricole de stat și coo
perativele agricole. insămintarea 
griului urmind să se încheie practic 
în una, două zile.

întrajutorarea intre unități va tre
bui organizată operativ și în consi
liile agroindustriale Gătaia, Deta, 
Boldur, Peciu Nou, unde s-au înre
gistrat unele rămîneri în urmă la se
mănat. astfel incît obiectivul stabilit 
privind încheierea insămînțării griu
lui în această săptămină să fie res
pectat în tot județul.

Cezar IOANA 
corespondentul „Scinteii*

porumbului 
recoltarea
transport, a făcut ca recoltarea po
rumbului să avanseze pe un front 
larg, iar producția să ajungă pe 
drumul cel mai scurt in bazele do 
recepție.

Străbătînd într-una din zile zonele 
deluroase pe care sint situate ma
joritatea terenurilor unităților agri
cole din Cimpia Transilvaniei, 
ne-am convins că peste tot se lu
crează repede și bine. în unitățila 
din Consiliul Agroindustrial Sărmașu, 
unde porumbul ocupă o suprafață 
de 2 200 hectare, în pofida unei plot 
reci de toamnă, se lucra de zor Ia 
culesul porumbului. „Pentru a creș
te viteza de lucru — ne preciza 
Vasile Dascăl, inginerul-șef al con
siliului agroindustrial — numeroase 
forțe rămase disponibile de la sfe
cla de zahăr au fost repartizate la 
porumb. întrucit recoltarea solei 
s-a încheiat, cele 15 combine au 

fost repartizate Ia recoltarea meca
nizată a porumbului de pe 1200 
hectare. Cu forțele de care dispu
nem, apreciem că și această lu
crare o vom încheia în timpul cel 
mai scurt". In sprijinul acestei afir
mații vin. faptele. Bunăoară, la 
Cooperativa Agricolă de Producție 
Sărmașu am întîlnit, la data docu
mentării noastre, circa 400 de coo
peratori. Lor li s-au alăturat alți 

i 500 de lucrători de la cooperativa 
meșteșugărească „Voința" din lo
calitate, a căror repartizare pe par
cele bine delimitate a făcut ca in 
această unitate porumbul să fie 
cules de pe aproape 400 hectare. O 
organizare bună și în cooperativele 
agricole Balda, Miheșu de Cîmpie. 
Răzoare și Sînpetru. unde, alături 
de cooperatori și alți locuitori ai 
satelor, lucrau elevi ai școlilor ge
nerale și cei al Liceului electroteh
nic din Tîrgu Mureș. Această con
centrare de forte a făcut ca re
colta de porumb să fie strînsă, pe 
ansamblul consiliului agroindus
trial, de pe mai bine de 1 300 hec
tare. O altă subliniere : faptul că 
Ia transport sînt folosite zilnic 130 
de atelaje din zona de munte, 150 
de atelaje din unități și 14 mijloace 
auto, iar la încărcat au fost con
stituite echipe de cooperatori • fă
cut ca pină acum aproape tot po
rumbul recoltat Intr-o zi să ajungă 
la aceeași dată în bazele de 
recepție.

Dacă aici, ca și în alte consilii a- 
groindustriale. transportul porumbu
lui decurge aproape în ritm cu re
coltarea. această lucrare trebuie 
impulsionată în unitățile din con
siliile agroindustriale Band. Gheor
ghe Șincai, Singeorgiu de Pădure, 
Zau de Cimpie. unde cantitățile da 
porumb depozitate în cîmp »int 
mari.

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii*
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU IN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Participanții canadieni la lucrările celei de-a IV-a sesiuni 
a Consiliului economic româno-canadian

(Urmare din pag. I)
In continuare, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a spus :
Am plătit in întregime datoria 

externă — și nu vrem să mai luăm 
credite. Ne-am făcut un calcul 
foarte simplu : dobinzile pe care le 
plătim înseamnă un tribut și sintem 
sătui de faptul că sute de ani am 
plătit tribut și nu vrem să mal 
plătim în continuare, In viitor.

Keferindu-se la programele de 
dezvoltare economică a României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
arătat : Pentru anul viitor avem In 
vedere să realizăm investiții de 
peste 30 miliarde de dolari. în ca
drul celui de-al 9-lea cincinal, 
1991—1995, vom depăși anual 30 de 
miliarde, vom ajunge probabil la 
35—40 de miliarde de dolari inves
tiții anual. De aceea nu avem ne
voie să mai apelăm Ia împrumuturi 
străine. Cunoașteți — a spus 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — că 
România a realizat mult in dezvol
tarea sa șl pe calea socialismului, 
înfăptuind aceasta in condițiile spe
cifice românești încă de acum 20 de 
ani. Nu ne punem in nici un fel 
problema de a diminua dezvoltarea 
socialistă ; dimpotrivă, vrem să per
fecționăm socialismul In România, 
care să răspundă tot mai bine nă
zuințelor națiunii noastre. Fără nici 
o îndoială că respectăm opțiunile 
altor popoare, dar sintem foarte 
exigenti in a pretinde ca și alții să 
respecte opțiunile poporului nostru.

Dorim ca și între oamenii de afa
ceri români și canadieni, indiferent 
de orînduirile sociale diferite ale 
țărilor lor, să se dezvolte o colabo
rare bună, pe principiul egalității 
și avantajului reciproc.

Și noi dorim beneficii maxime, 
ca și dumneavoastră ! Deci, pe 
linia aceasta ne putem înțelege 
foarte bine, a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

cu prilejul
(Urmare din pag. I)

Inmînind scrisorile de acreditare, 
mbasadorul Frixos Calotas a trans

mis președintelui 
Nicolae Ceaușescu. din partea pre
ședintelui Republicii Cipru. Ghior- 
ghios Vassiliou. un cald salut îm
preună cu cele mai bune urări de 
fericire personală, de progres și 
prosperitate poporului român prie
ten.

In cuvintarea prezentată de amba
sador sînt relevate legăturile prie- 
tenești statornicite între țările noas
tre. precum și hotărîrea de a se 
acționa pentru a dezvolta și Întări 
în continuare relațiile prietenești și 
cooperarea fructuoașă românos-cL- 
priotă. în același, timp este eviden
țiată aprecierea profundă a guver
nului și poporului cipriot pentru so
lidaritatea și sprijinul consecvent pe

Cu privire la ședința Comitetului miniștrilor afacerilor externe
ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia

în conformitate cu înțelegerea in
tervenită. în zilele de 26—27 octom
brie 1989. la Varșovia va avea loc

Simpozion consacrat aniversării Zilei 
Armatei Republicii Socialiste România

Miercuri a avut loc în Capitală 
simpozionul consacrat aniversării Zi
lei Armatei Republicii Socialiste 
România, organizat de Ministerul A- 
părării Naționale.

în cadrul simpozionului s-a scos 
în evidență că aniversarea Zilei ar
matei. la 25 octombrie, semnifică un 
eveniment de Importanță istorică — 
eliberarea întregului teritoriu al 
României de sub ocupația trupelor 
Germaniei hitleriste, Ungariei hor- 
thyste. Aceasta înseamnă, în același 
timp, încununarea luptei milenare a 
poporului român pentru libertate și 
independență.

Să lucrăm in condiții reciproc 
avantajoase, de respect reciproc si 
să obținem fiecare o rentabilitate si 
beneficii maxime. Întreprinderile 
românești și companiile dumnea
voastră pot colabora bine pentru 
realizarea diferitelor obiective in alte 
țări, in condiții care să corespundă 
și intereselor țărilor respective.

Iată de ce consider că — dacă 
există voința si dorința reciprocă — 
putem să depășim un miliard de 
dolari in relațiile noastre economice, 
să realizăm o colaborare reciproc 
avantajoasă $1 de lungă durată 1 
De altfel, nici nu este posibil, dacă 
nu ajungem la înțelegeri pentru mi
nimum 5—10 ani, să realizăm o co
laborare cu rezultate bune.

Puteți fi siguri — a menționat to
varășul Nicolae Ceaușescu — că în
treprinderile românești cu care 
discutați sînt si vor fi viabile. Nu 
ne gindim. in nici un fel, să le slă
bim. să le lichidăm sau să ie în
locuim cu mici întreprinderi ! Dim
potrivă. ne gindim să le dezvoltăm 
și să le întărim ! Așa că puteți să 
tratați cu deplină încredere si să 
realizați acorduri cu firmele si între
prinderile românești, in orice dome
niu de activitate !

Aceasta este perspectiva dezvoltă
rii economiei noastre si pe această 
cale dorim dezvoltarea colaborării cu 
Canada, ca, de altfel, și cu alte țări 1

Adresez — a spus in continuare 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
Consiliului economic româno-ca- 
nadian urarea ca lucrările sale să se 
incheie cu rezultate cit mai bune, ca 
activitatea Consiliului să aibă un rol 
mai important si mai puternic in 
dezvoltarea colaborării economice 
și tehnico-științifice româno-ca- 
nadiene !

Considerăm că, dacă vom realiza 
o asemenea colaborare, vom aduce o 
contribuție importantă la relațiile 
dintre popoarele noastre, dar si Ia o 
cooperare mai strinsă pe plan in

Ambasadorul Republicii Cipru,
prezentării scrisorilor de

care România 11 acordă soluționării 
problemei cipriote.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a transmis, la rindul său. președin
telui Republicii Cipru cele mai bune 
urări de sănătate și fericire perso
nală. de prosperitate poporului ci
priot prieten.

în cuvintarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu este subliniat 
rolul determinant pe care l-au avut 
dialo.gul politic si întâlnirile ;la nivel 
înalt' româno-cipriote pentru dezvol- \ 
tarea unor raporturi tot mai buna 
între țările noastre, bazate pe prin
cipiile deplinei egalități, suverani
tății și independentei naționale, ale 
neamestecului în treburile interne 
și avantajului reciproc In interesul 
națiunilor noastre, al cauzei' colabo
rării. păcii si securității in Europa 
și în lume.

ședința Comitetului miniștrilor afa
cerilor externe ai statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia.

La lucrările simpozionului au par
ticipat tovarășii IOn Coman, membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., general-co- 
lonel Vasile Milea, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul apărării na
ționale.

într-o atmosferă entuziastă, de vi
brantă angajare, participanții la sim
pozion au adresat o telegramă tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, comandant su
prem al Forțelor Armate. în care se 
spune : 

ternațional. pentru dezarmare, pen
tru pace, pentru o lume in care să se 
respecte libertatea și independența 
fiecărei națiuni.

Dezvoltăm și vom dezvolta larg si 
In viitor — a precizat tovarășul 
Nicolae Ceausescu — colaborarea pe 
arena mondială. Nu ne gindim să 
restringem relațiile Internationale ne 
plan politic, economic sau in alte 
domenii, dar sintem împotriva dife
ritelor forme de monopol sau de 
asa-zisă „integrare**, care înseamnă, 

ude fapt, lichidarea independentei 
naționale. Sintem pentru colaborare 
Intre țări egale, independente. SI 
— să vă spun drept — convingerea 
mea este că perspectiva aceasta este 
de foarte lungă durată. Oricîte în
cercări se fac si se vor face pentru 
a lichida independenta diferitelor 
state, aceasta nu va duce la nici un 
rezultat. In orice caz. începutul mi
leniului al treilea va fi începutul 
afirmării șl mai puternice a inde
pendentei popoarelor, a statelor, a 
dorinței lor de a colabora pe prin
cipii de egalitate si de a respinge 
orice amestec in treburile interne. 
Noi colaborăm să folosim energia 
nucleară in scopuri casnice, dar ar 
fi foarte bine să colaborăm si pen
tru lichidarea armelor nucleare si a 
oricăror surse de folosire a energiei 
nucleare pentru distrugerea omului 
și a lumii in general.

tn încheiere, tovarășul 
Nicolae Ceausescu a salutat prezenta 
reprezentanților Consiliului economic 
la Tirgul International de la Bucu
rești și a urat o dezvoltare cit mal 
largă a relațiilor economice, teh- 
nico-știintifice si tn alte domenii 
dintre țările noastre.

La primire au luat parte Ion 
Dlncă. prim viceprim-ministru al 
guvernului. Ștefan Andrei, viceprim- 
ministru. miniștri, consilieri si ex
pert!.

A fost prezent Saul Grey, amba
sadorul Canadei la București.

acreditare
în cuvintare se arată, de aseme

nea. că România s-a pronunțat si se 
pronunță consecvent pentru solutio
narea problemei cipriote exclusiv pe 
cale politică, prin negocieri între 
cele două comunități, care să con
ducă lâ asigurarea Unității, integri
tății Si independentei Ciprului. la 
conviețuirea pașnică dintre cipriotii 
greci si cipriotii turci.

Președintele Nicolae Ceausescu a 
urat noului ambasador succes de
plin îh îndeplinirea misiunii ce i-a 
fost Încredințată si l-a asigurat de 
întregul sprijin al Consiliului de 
Stat, al guvernului si al său Per
sonal.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare și la convor
birea 'cate' a. avut loc cu acest pri
lej au participat loan Totu. minis
trul afacerilor externe, si Dumitru 
Apostoiu. secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat.

încheierea lucrărilor celei 
de-a IV-a sesiuni

• a Consiliului economic 
româno-canadian

La București s-au încheiat, 
miercuri, lucrările celei de-a îV-a 
sesiuni a Consiliului economic româ
no-canadian.

Au fost analizate probleme de in
teres reciproc privind dezvoltarea în 
continuare a relațiilor economice ro- 
mâno-canadiene, posibilitățile și căi
le menite să conducă la amplifica
rea și diversificarea cooperării in
dustriale și tehnice bilaterale și pe 
terțe piețe dintre întreprinderi ro
mânești și firme canadiene și acce
lerarea creșterii schimburilor re
ciproce de mărfuri.

La încheierea lucrărilor, președin
ții celor două părți în consiliu au 
semnat protocolul sesiunii.

(Agerpres)

Oamenii muncii din agricultură raportează încheierea recoltării
unor culturi si obținerea de producții mari la hectar

In telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Român președintele Republicii Socialiste 
România, Comitetul Județean Dolj al P.C.R. raportează terminarea recol
tării strugurilor pentru masă și realizarea unei producții medii de 
25 200 kg la hectar : comitetele județene de partid Vrancea, Constanța 
și Brăila ale P.C.R. raportează terminarea recoltării strugurilor pentru vin 
șl realizarea unor producții medii de 24 100 kg, 20 250 kg șl, respectiv, 
20100 kg la hectar ; Comitetul Județean Teleorman al P.C.R. anunță 
Încheierea recoltării orezului și obținerea unei producții medii de 8 210 kg 
la hectar.

Aceste recolte - se arată in telegrame - dovedesc nivelul înalt de 
dezvoltare la care a ajuns agricultura, în condițiile marii proprietăți 
socialiste, ca urmare a politicii agrare a partidului șl statului nostru, 
sprijinului permanent acordat acestei ramuri de bază a economiei națio
nale, hărniciei și priceperii cu care acționează lucrătorii ogoarelor. Pro
ducțiile mari sînt rezultatul modernizării, aplicării tehnologiilor avansate 
de lucru, folosirii unor soluri și hibrizi de productivitate ridicată.

Pe de altă parte, in telegrame adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, comitetele județene Brașov, Maramureș și Suceava 
ale P.C.R. raportează încheierea însămințării culturilor de toamnă pe 
Întreaga suprafață prevăzută.

In prezent, se subliniază In telegrame, se muncește cu responsabi
litate și angajare patriotică pentru terminarea grabnică a tuturor lucră
rilor din această campanie agricolă, pentru pregătirea in cele mai bune 
condiții a recoltelor anului viitor.

LA STRUGURI PENTRU MASĂ
• Județul Dolj - 25200 kg la hectar

LA STRUGURI PENTRU VIN
• Județul Vrancea - 24100 kg la hectar
• Județul Constanța - 20 250 kg la hectar
• Județul Brăila - 20100 kg la hectar

LA OREZ
• Județul Teleorman -

AU ÎNCHEIAT 
CULTURILOR 

® Județul Brașov
• Județul Maramureș 
® Județul Suceava

în telegrame adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, oamenii muncii 
din numeroase unități agricole ra
portează terminarea recoltării unor 
culturi și1 realizarea de producții 
mari, superioare celor prevăzute.

în aceste tile, se arată in tele
grame. in unitățile agricole men
ționate se acționează cu forte spo
rite pentru strîngerea de urgență 
a tuturor .produselor care se- mai > 
află' Dd 'cîmp'. transportul grabnic 
al producției realizate la: bazele de 
recepție și la întreprindeHltf'oferii-' 
crătoare. recoltarea și depozitarea

Noi colective muncitorești din economie raportează obținerea 
unor importante rezultate in îndeplinirea și depășirea sarcinilor 

de plan pe acest an și din actualul cincinal
în telegrame adresate tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, colective de 
oameni ai muncii din unități eco
nomice raportează îndeplinirea 
înainte de termen a sarcinilor de 
plan pe acest an și din actualul 
cincinal.

în telegrama Comitetului jude
țean Teleorman al P.C.R. Se rapor
tează îndeplinirea prevederilor de 
plan la export pe 3 ani și 10 luni 
din actualul cincinal cu 20 de zile 
mai devreme, ceea ce va crea con
diții să se livreze suplimentar 
partenerilor din aproape 60 de țări 
ale lumii produse in Valoare de 
peste 91 milioane lei. în fruntea 
celor ce au adus contribuții, ho- 
târîtoare la această realizare se 
află colectivele de oameni ai mun
cii de la întreprinderile de rul
menți din Alexandria, de material 
rulant și tricotaje din Roșiori de 
Vede.

-8210 kg la hectar
SEMĂNATUL 

DE TOAMNĂ

furajelor, pentru efectuarea arătu
rilor adinei de toamnă pe întreaga 
suprafață planificată.

în încheierea telegramelor este 
exprimat angajamentul oamenilor 
muncii din agricultură de a nu pre
cupeți nici un efort pentru reali
zarea exemplară a tuturor sarcini
lor ce le revin pe acest an. întîm- 
ninind cu fapte de muncă deose
bite Congresul al XIV-lea al Parti
dului Comunist Român.

La ricin
IN JUDEȚUL BRĂILA

• Cooperativa Agricolă de Pro

Trăind satisfacția nețărmurită de 
a fi părtași ai celei mai glorioase 
epoci din istoria patriei ce poartă 
numele celui mai distins 
dintre eroii neamului, „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", mîndri de 
minunatele înfăptuiri socialiste ob
ținute, — se subliniază în telegra
mă — ne exprimăm deplina adeziu
ne la Hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R. privind realegerea dumnea
voastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. la Con
gresul al XIV-lea, in funcția su
premă de secretar general al parti
dului, garanție sigură a Înaintării 
ferme a patriei pe calea socia
lismului și comunismului.

Minerii și preparatorii de la 
Mina Deva, județul Hunedoa
ra. in frunte cu comuniștii, ra
portează cu legitimă mindrie patrio
tică îndeplinirea înainte de ter
men a planului pe patru ani din 
actualul cincinal. Ei se angajează 
ca pină la finele anului să obțină, 
peste prevederile celor patru ani

ducție 
hectar

Bertești — 6150 kg Ia

IN JUDEȚUL GIURGIU
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Slobozia — 5 650 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Răsuceni — 5 580 kg Ia 
hectar

La sfecla de zahăr

Producție record
IN JUDEȚUL BRĂILA

• întreprinderea Agricolă de Stat
Baldovinești — 129 100 kg la
hectar

Producții mari
IN JUDEȚUL BRĂILA

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Tichilești — 127 900 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Tufești — 127 500 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL MUREȘ
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Gălățeni — 112 600 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL ALBA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Roșia de Secaș — 112 310 
kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Blandlana — 111 200 kg 
Ia hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cilnio — 110 430 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL GIURGIU
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Toporu — 108 700 kg ia hectar

IN JUDEȚUL TIMIȘ
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Tomnatic — 105 200 kg la hectar

La porumb 
în cultură 

irigată
IN JUDEȚUL BRĂILA

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Mihai Bravu — 34 100 kg 
la hectar

din cincinal, o producție-marfă în 
valoare de 130 milioane lei, con
cretizată în 70 tone de plumb, 
90 tone de zinc, 680 tone de cupru 
și alte substanțe Utile pentru eco
nomia națională.

Oamenii muncii de la Trustul 
Antrepriză Generală de Construc
ții Speciale Petroliere Ploiești ra
portează că la data de 17 octombrie 
au îndeplinit planul de construc- 
ții-montaj pe 10 luni, realizind 
peste 3 000 lucrări în schelele pe
troliere și unitățile petrochimice și 
creînd astfel condiții ca, pină la 
începerea lucrărilor marelui forum 
al comuniștilor, să execute în 
devans două stații motocompresoa- 
re. o stație compresoare aer pen
tru combustie subterană, 3 stații 
compresoare gaze, 120 km conducte 
de transport țiței, gaze, apă, aer, 
75 km drumuri in schelele petro
liere etc., ceea ce asigură obține
rea unei producții suplimentare de 
peste 275 milioane lei.

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Siliștea — 33 800 kg la 
hectar

• întreprinderea Agricolă de Stat 
Rimnicelu — 32 500 kg la hectar

IN JUDEȚUL GIURGIU• Cooperativa Agricolă de Pro-
ducție Putineiu — 33 100 kg la
hectar• Cooperativa Agricolă de Pro-
ducție Găujani — 31400 kg la
hectar

IN JUDEȚUL CONSTANȚA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Lumina — 31 080 kg la 
hectar

La porumb 
în cultură 
neirigată 

IN JUDEȚUL MUREȘ
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Balda — 23 870 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL IAȘI• Cooperativa Agricolă de Pro-
ducție Hărmănești — 22 010 kg
la hectar• Cooperativa Agricolă de Pro-
ducție Lunca-Pașcani — 22 000
kg la hectar• Cooperativa Agricolă de Pro-
ducție Românești — 21 310 kg la
hectar

IN JUDEȚUL ALBA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Teiuș — 21 520 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Drimbar — 21370 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL GIURGIU
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Buturugeni — 21200 kg 
Ia hectar

La ardei gras
IN JUDEȚUL CONSTANȚA

• întreprinderea Agricolă de Stat 
Nazarcea — 91 580 kg la hectar

La mere
IN JUDEȚUL ARGEȘ

• Institutul de Cercetare șl Pro
ducție pentru Pomicultură Mă- 
răcimnl — WMO kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție. Bogați'— 33 tW ki la 
hectar

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din întreprinderea de Alumină 
Tulcea raportează că în ziua de 17 
octombrie 1989 au îndeplinit sarci
nile de plan la producția-marfă in
dustrială pe 3 ani și 11 luni din 
actualul cincinal, angajîndu-se ca 
pină la cel de-al XIV-lea Congres 
al partidului să realizeze- planul la 
producția-marfă pe 4 ani. Totodată, 
prin valorificarea tuturor resurse
lor vor realiza planul la indicatorii 
economico-financiari pe anul 1989. 
dînd o producție fizică suplimen
tară de 14 000 tone alumină 
calcinată.

La rindul lor, comuniștii, toți 
oamenii muncii de la întreprinde
rea Antrepriză de Construcții Si
derurgice Hunedoara raportează cu 
legitimă mîndrle patriotică Îndepli
nirea înainte de termen a planului 
la producția de construcții-montaj 
pe trei ani și 10 luni din actualul 
cincinal.

Participanții la simpozionul omagial dedicat aniversării Zilei Armatei 
Republicii Socialiste România —, desfășurat în atmosfera de puternică efer
vescență politică generată de dezbaterea în întregul partid și popor a do
cumentelor programatice pentru Congresul al XIV-lea al Partidului Comu
nist Român — in cuget și simțire cu toți fiii patriei aflați la datorie sub 
tricolor, iși îndreaptă gindurile pline de profundă recunoștință și nemărgi
nită gratitudine către dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, marele Erou intre eroii neamului, eminent militant co
munist și patriot înflăcărat, ilustru gînditor revoluționar, strălucit ctitor de 
țară nouă, personalitate proeminentă a lumii contemporane.

In deplin consens cu cele mai alese simțăminte ale întregii națiuni, ne 
manifestăm încă o dată deplina noastră adeziune și adinca satisfacție față 
de Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie a.c. privind realegerea dum
neavoastră. la cel de-al XIV-lea Congres, in funcția supremă de secretar 
general al partidului. Această opțiune, de o covîrșitoare importantă po
litică. reprezintă garanția sigură a înfăptuirii cu succes a programelor 
grandioase de inflorire multilaterală a tării noastre, de afirmare liberă si 
demnă a acesteia intre statele lumii, de înaintare neabătută pe calea so
cialismului si comunismului.

In continuare, in telegramă se spune : Simpozionul a prilejuit reliefa
rea îndelungatei dumneavoastră activități revoluționare, desfășurată timp 
de șase decenii, a rolului determinant, pe care, în cei aproape 25 de ani de 
cind vă aflati in fruntea partidului si statului, l-ați avut și ii aveți in e- 
laborarea si înfăptuirea amplei strategii de dezvoltare economico-socială a 
țării. întregii politici interne și externe a partidului șl statului menite să 
asigure progresul și bunăstarea, independenta și suveranitatea României 
socialiste. întărirea permanentă a capacității de apărare a patriei. S-au e- 
vidențiat importanta monumentalei dumneavoastră opere referitoare la 
lupta milenară a poporului român și a armatei sale pentru libertate socială 
și națională, pentru independență și unitate, rolul hotăritor al Partidului 
Comunist Român, in organizarea si conducerea luptei maselor populare 
Împotriva fascismului și revizionismului, războiului și politicii imperialiste 
de împărțire a lumii in sfere de influență.

în acest moment aniversar, se arată in telegramă, militarii armatei noas
tre iși exprimă, incă o dată, atașamentul lor total față de politica științi
fică promovată de partidul și statul nostru, al cărei strălucit promotor 
sînteți dumneavoastră, convinși fiind că numai în condiții de securitate Si 
pace se pot realiza mărețele programe de dezvoltare economico-socială a 
patriei, prefigurată în documentele pentru Congresul al XIV-lea al parti
dului. nobilele aspirații de prosperitate și fericire ale popoarelor. De ase
menea. ei susțin întru totul poziția Partidului Comunist Român, a secre
tarului său general, privind rezolvarea problemelor vitale ale vieții interna
ționale. afirmarea neîncetată a socialismului ca singura alternativă viabilă 
în măsură a asigura drepturile fundamentale ale omului, creșterea neînceta
tă a rolului politic conducător al partidului comunist, întărirea continuă a 
proprietății socialiste, dezvoltarea democrației, manifestarea deplină a per
sonalității umane.

Vă raportăm, mult stimate și iubite tovarășe comandant Suprem, că 
oștirea tării, devotată trup și suflet patriei, poporului si partidului, in- 
tîmpină cu rezultate superioare în toate domeniile vieții ostășești Con
gresul al XIV-lea al eroieului nostru partid comunist, acționează cu dărui
re pentru îndeplinirea integrală a prevederilor Directivei dumneavoastră 
privind pregătirea militară și politică a armatei, pentru a fi gata în orice 
moment ca. împreună cu întregul popor, să apere cuceririle revoluționare 
ale oamenilor muncii, libertatea, independenta și suveranitatea scumpei 
noastre patrii — Republica Socialistă România.

ACTUALITATEA SPORTIVA

Ieri, în turul doi al Cupelor europene la fotbal

Steaua - victorie prestigioasă
1—0 cu P.S.V. Eindhoven

Da. zecile de mii de. spectatori de 
pe stadionul din Ghencga (ca și tele
spectatorii, ptobabtl, ca și jucătorii, 
de altfel) au plecat satisfăcuți de la 
meciul Steaua — P.S.V. Eindhoven. 
Satisfăcuți și de jocul campionilor 
noștri, și de victorie.

Prima surpriză (o surpriză plăcu
tă, desigur) a fost maniera în care 
Steaua a abordat și a susținut parti
da, pină aproape de final : cu o bine 
gindită și eficientă organizare tacti
că pe tot terenul ; cu o mobilizare 
totală, izvorită dintr-o formidabilă 
dorință de a se impune ; cu lucidi
tate, dezinvoltură și har tehnic. Atât 
de bine au jucat steliștii și atât de 
clar au dominat — de parcă in ulti
ma vreme nu ei inotaseră prin cam
pionat sau pe terenul de la Copen
haga (unii din ei), de parcă acum nu 
aveau în față o laureată a Cupei 
Campionilor temută pe orice teren 
de fotbal din lume.

Desigur, așa cum ne așteptam, an
trenorii Anghel . Iordănescu și Dumi
tru Dumitriu au alcătuit echipa stan
dard : Lung — Petrescu, Iovan, Bum- 
bescu, Ungureanu — Mujnaf, Dumi
trescu. Rotariu, Hagi — Lăcătuș, Ba- 
lint. După primul sfert de oră, era 
limpede I pentru toată lumea că 
Steaua, regăsindu-se și tinted la or
goliul ei de echipă europeană de re
ferință, nu va lăsa nici o șansă cele
brei sale partenere. Și, intr-adevăr, 
in minutul 16, Hagi trimite cu mă
iestrie o pasă perpendicular pe poar
tă, Lăcătuș insistă cum îl știam 
și împinge' mingea printre doi 
fundași și pe sub portar, înscriind

spectaculos : 1—0. Tot restul reprizei 
avea să decurgă in același sens, ju
cătorii steliști creind cîteva succesive 
faze „de asalt". Nu se mai Înscria 
însă gol (Eindhoven a expediat in 
aceste prime 45 de minute doar două 
șuturi spre poartă, unul apărat de 
Lung, altul peste bară).

Superioritatea stelistă, teritorială șl 
psihologică — accentuată la începutul 
reprizei secunde — nu cunoaște nici 
in continuare concretizarea posibilă 
șl așteaptă, fiindcă Balint și life Du
mitrescu, el doi, în special, dar și 
Grigoraș (intrat in lobul lui Balint), 
Dan Petrescu, Ungureanu, Hagi ra
tează tocmai eind noi toti și vedeam 
mingea în plasa porții lui Van Breu- 
kelen.

Apoi, spre sfîrșit, pe măsură ce ju
cătorii noștri cedează inițiativa, cei 
de la Eindhoven (pină atunci de 
nerecunoscut) ies mai des pe contra
atac. Povlsen hu poate fi opfit de 
două ori decit prin fault, Gilhaus 
(înlocuitorul „figurantului" Romario) 
execută periculos ambele lovituri li
bere, dar șt Lung e lâ post.

Deci, în prima manșă din turul doi 
al Cupei Campionilor Europeni — 
avantaj Steaua. Fotbaliștii steliști 
au demonstrat și cu acest prilej (pen
tru a cita oară !) că valorile sint va
lori și că ei, clubul lor, au in conti
nuare (și te ciuda unor presupuneri) 
forța și experiența de a învinge pe 
oricine la București și — de ce nu 7 
— de a se califica mai departe 
chiar în dauna unei „selecționate in
ternaționale" cu pretenții, cum este 
P.S.V. Eindhoven. $1 ne-au mai dat

steliștii încrederea (și speranța) că 
pe teren propriu, in 15 noiembrie, 
sînt capabili, sînt gata să-și aducă o 
contribuție activă, importantă, la in- 
fringerea posibilă a echipei antrena
te de Sepp Piontek (Danemarca), cel 
care ieri ii privea îngrijorat din tri
buna stadionului pe care se va în
toarce peste patru săptămîni.

' Cu acest sentiment stenic am ple
cat de la stadion, chiar dacă este a- 
devărat că steliștii i-au „pierdut 
printre degete" pe cei de la Eindho
ven. cărora puteau și trebuia să le 
Înscrie incă unul sau chiar două 
goluri !

Gheorqhe MITRO1

Dinamo-un pas mare spre turul trei
2-0, la Atena, cu Panathinaikos

ATENA (prin telefon). Cu o săptă- 
mînă în urmă, solicitat să comenteze 
șansele de calificare în fața echipei 
Panathinaikos — pe care abia o vă
zuse jucind meci de campionat in 
capitala Greciei — antrenorul Mir
cea Lucescu spunea că speră intr-un 
scor egai. cu care Dinamo ar putea 
forța calificarea, apoi, la București. 
Iată însă că deznodămîntul primei 
manșe (din turul doi al Cupei Cu
pelor) depășește pronosticul antre
norului dinamovist, victoria cu 2—0 
obținută în deplasare asigurînd de 
pe acum echipei sale o serioasă și 
probabil decisivă opțiune pentru ca
lificarea în turul trei și deci pen
tru o nouă prezentă te primăvara 
fotbalistică europeană.

încă din startul partidei 8-au vă
zut intențiile celor două echipe, in
tenții care aveau să-și pună am
prenta asupra jocului pe tot par
cursul primelor 45 de minute. For
mația gazdă — ambițioasă, furioasă 
si cu mult spirit ofensiv (în atac), 
in apărare practicînd sistematic „jo
cul la ofsaid" (capcană te care au 
căzut deseori fotbaliștii noștri). De 
cealaltă parte. Dinamo București — 
bine așezată in teren, răbdătoare, ri
guros pregătită tactic, cu un joc de 
o finețe tehnică superioară adver
sarei sale. Din aceste orientări a re
ieșit un joc relativ echilibrat, cu 
ocazii create și ratate de ambele

părți, cu o ușoară dominare a gaz
delor spre sfirșitul reprizei.

După pauză, sfătuiti și mal 
in cunoștință de cauză, fotba
liștii dinamoviști schimbă registrul 
tactic, pasele lor luind din ce te ce 
mai pronunțat traiectorii frontale, 
pătrunderile individuale în viteză și 
în dribling contracarînd cu succes 
„jocul la ofsaid" al apărătorilor 
eleni. Și roadele acestei orientări nu 
întirzie să se arate : in minutul 57 
Sabău ajunge în careul advers, pa
sează cu călcîiul spre Răducioiu și 
acesta șutează in plasa porții din 
fata : 1—0 pentru Dinamo ; in mi
nutul 66 e rindul lui Mateut să reu
șească o execuție tehnică măiastră 
(„lob" peste portar) și 2—0 pentru 
Dinamo. Scor final ! Stelea. Mihăes- 
cu. Rednic. Andone. Klein. Mateuț, 
Lupescu (Timofte). Sabău. Lupu. 
Vaișcovici. Răducioiu (Cezar Zamfir) 
au meritul de a fi realizat la Atena 
— in condiții de deplasare, un joc 
bun. de angajament deosebit și efi
cient orientat.

La cabine, după meci, cel mai 
bucuroși erau internaționalii de la 
Dinamo. Auziseră că și colegii lor 
steliști jucaseră bine la București și 
prinseseră nădejdi îndreptățite pen
tru meciul România — Danemarca 
de la 15 noiembrie. Frumoasă atitu
dine — sportivă, patriotică !

Valerin MIRONESCU

GIMNASTICĂ

Echipa feminina-a României 
vicecampioană mondială
Concursul feminin pe echipe din 

cadrul Campionatelor mondiale de 
gimnastică de la Stuttgart s-a încheiat 
miercuri seara, formația României 
intrind în posesia medaliei de ar
gint. cu un total de 394,931 puncte. 
Pe primul loc s-a situat selecționata 
U.R.S.S. — 397,093 puncte, medalia 
de bronz revenind R. P. Chineze — 
392,116 puncte.

în clasamentul provizoriu la Indi
vidual compus, pe primul loc a tre
cut sportiva româncă Daniela Sili- 
vaș. cu 79,561 puncte, care a obținut 
în concursul cu exerciții liber alese 
de miercuri seara două note de 10,00, 
la paralele și sol. urmată de sovie
ticele Natalia Lașcenova — 79,460 
puncte și Olga Strașeva — 79,323 
puncte. Titlul la individual compus 
se va decerna vineri seara.

La masculin — echipa României 
s-a clasat pe locul șase.
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terea trecutului de luptă al po
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maselor

20.45 Film artistic. „Agent secret". Pro
ducție a studiourilor poloneze. Cut 
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EXPRESIE A RECUNOAȘTERII POLITICII CONSTRUCTIVE

A ȚÂRII NOASTRE, A CONTRIBUȚIEI SALE

LA PROMOVAREA ȚELURILOR COLABORĂRII Șl PĂCII

România - aleasă membru 
în Consiliul de Securitate

NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). - în cadrul ședinței plenare a 
Adunării Generale a O.N.U. din 18 octombrie, România a fost aleasă 
membru In Consiliul de Securitate, pentru un mandat de doi ani, cu 
începere de la 1 ianuarie 1990.

Eveniment deosebit de Important, 
cu multiple semnificații, alegerea 
României in acest prestigios organ 
politic de decizie al organizației mon
diale. compus din 15 membri, con
stituie o nouă și elocventă expresie 
a recunoașterii universale a contri
buției consecvente, active șl con
structive a țării noastre, a actuali
tății și valorii inițiativelor și pro
punerilor de profundă rezonanță ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. pentru promovarea, consolidarea 
și apărarea păcii, securității interna
ționale. pentru soluționarea trainică 
a problemelor majore care confrun
tă umanitatea, pentru creșterea ro
lului și eficientei O.N.U. în demo- , 
cratizarea relațiilor internaționale, în 
dezvoltarea cooperării multilaterale 
în toate domeniile.

Luări de poziție împotriva amestecului S.U.A. 
în treburile interne ale țărilor Americii Centrale
MANAGUA 18 (Agerpres). — Ni

caragua dorește noi raporturi cu 
S.U.A., fără ingerințe, presiuni sau 
ultragii, pe baza respectării realității 
și a dreptului tuturor popoarelor la 
existență liberă, independentă — a 
declarat ministrul nicaraguan de in
terne, Tomas Borge, în cadrul unei 
ceremonii oficiale desfășurate la 
Managua — relatează agenția Pren- 
sa Latina.

In context, el s-a referit Ia sta
diul relațiilor dintre Nicaragua șl 
S.U.A. și a relevat necesitatea re
structurării lor pe baza unul dialog 
direct bilateral, spre binele ambelor 
țări și popoare.

SALVADOR

Propuneri vizînd încetarea definitivă a luptelor
SAN JOSE 18 (Agerpres). — In 

cadrul celei de-a doua runde de ne
gocieri dintre reprezentanții guver
nului Salvadorian și cei ai Frontu
lui Farabundo Marti pentru Elibe
rare Națională (F.M.L.N.) insurgen
ții au propus încetarea focului ca 
un prim pas pe calea încetării de-- 
finitive a luptelor.

In Salvador se intensifică acțiunile de masă în sprijinul încetării luptelor 
și realizării reconcilierii naționale. Fotografia de mai sus înfățișează un 
aspect din timpul unei demonstrații organizate recent în capitala țării

Alegerea pentru a treia oară a 
României în Consiliul de Securitate 
ilustrează, totodată, larga apreciere 
și prețuire de care se bucură activi
tatea sa laborioasă de aproape trei 
decenii desfășurată la Națiunile 
Unite pentru instaurarea unor 
raporturi de tip nou in relațiile din
tre state, fundamentate pe principi
ile dreptului, justiției și echității.

Calitatea de membru în Consiliul 
de Securitate va deschide României 
noi perspective de puternică afirma
re pe plan mondial, prin contribuția 
sa sporită la înfăptuirea neabătută 
a idealurilor nobile ale păcii si 
securității internaționale, ale făuri
rii unei lumi pașnice, mai bune și 
mai drepte, pe planeta noastră, în 
consonantă cu aspirațiile tuturor po
poarelor.

CIUDAD DE PANAMA 18 (Ager
pres). — Panama va aprofunda 
orientarea politicii sale externe în 
direcția respectării și traducerii în 
viață a principiilor Mișcării de neali
niere — a declarat, la Ciudad da 
Panama, ministrul relațiilor externe 
al acestei țări, Leonardo Kam, trans
mite agenția , Prensa Latina. El a 
precizat că politica de nealiniere 
vine în întîmpinarea aspirațiilor na
ționale ale poporului panamez, care 
nu precupețește nici un efort pen
tru apărarea suveranității și inde
pendenței sale naționale, dreptul său 
la autodeterminare și la exercitarea 
suveranității naționale asupra zonei 
Canalului Panama.

A fost propusă, de asemenea, for
marea unei comisii a O.N.U. pentru 
supravegherea îndeplinirii acordului 
preconizat referitor la încetarea 
luptelor. Totodată. reprezentanții 
F.M.L.N. au arătat că este necesară 
stabilirea unor linii de demarcație 
între pozițiile deținute de unitățile 
armatei și cele ale insurgenților.

Pentru întărirea 
destinderii și încrederii 

în Balcani
Deschiderea reuniunii 

de la Tirana
TIRANA 18 (Agerpres). — La 

Tirana au început lucrările reuniu
nii reprezentanților mișcărilor pen
tru pace, ai comitetelor pentru în
țelegere șl cooperare și ai altor or
ganizații similare neguvernamentale 
din Balcani., convocată în baza pro
tocolului întîlnirii miniștrilor ad- 
juncti de externe din țările balca
nice. care a avut loc în capitala Al
baniei în luna ianuarie. Reuniunea 
își propune să identifice căile și po
sibilitățile de a întări spiritul des
tinderii și încrederii între țările din 
Peninsula Balcanică. în scopul sti
mulării procesului cooperării regio
nale în slujba păcii și securității în 
zonă.

La reuniune participă reprezen
tanți din toate țările balcanice, in
clusiv România.

Reuniunea de la Sofia 
consacrată protejării 

’ mediului înconjurător
SOFIA 18 (Agerpres). — La Sofia 

continuă lucrările reuniunii general- 
europene asupra protejării mediului 
înconjurător — relatează agenția 
B.T.A. în intervențiile lor, reprezen
tanții mai multor țări și ai unor or
ganizații internaționale au evidențiat 
diversitatea și multitudinea proble
melor care constituie obiectul dezba
terilor și care impun adoptarea de 
măsuri menite să protejeze natura 
împotriva distrugerii.

!n sprijinul demilitarizării 
Oceanului Indian

NEW DELHI 18 (Agerpres). — 
în capitala Indiei a avut loc un 
amplu miting sub genericul „Lupta 
popoarelor din regiunea Oceanului 
Indian pentru pace șl demilitariza
re". Participanții la manifestare s-au 
pronunțat pentru aplicarea unor mă
suri concrete de dezarmare, menite 
să ducă la întărirea securității și 
destinderii în regiune, pentru tradu
cerea în viată a hotărîrilor O.N.U. 
privind declararea Oceanului Indian 
drept zonă a păcii.

Puternic cutremur 
de pămînt 

în California
WASHINGTON 18 (Agerpres). — 

Un puternic cutremur de pămînt, 
având magnitudinea de 6,5—7 grade 
pe scara Richter,-»-* produs marți 
după-amiază (la ora 0,04 GMT- 
tnisrcuri) in Califdrhiâ — transmit 
agențiile de presă. Epicentrul seis
mului a fost localizat într-o zonă si
tuată la circa 80 km sud de Sap 
Francisco, în apropierea localității 
Santa Cruz. Conform unui bilanț 
provizoriu anunțat de viceguverna
torul statului, Leo McCarthy, 271 de 
persoane și-au pierdut viața și peste 
400 au fost rănite grav. Mișcările te
lurice, care s-au resimțit 15 secun
de, au provocat pagube materiale 
considerabile. Rețeaua de telecomu
nicații a fost avariată. S-au declan
șat numeroase incendiu

Administrația a creat un organism 
special pentru coordonarea eforturi
lor în vederea lichidării consecințe
lor cutremurului.

ORIENTUL MIJLOCIU
Sesiunea Consiliului Central al O.E.P. a reafirmat necesitatea 

continuării eforturilor de pace în zonă
BAGDAD 18 (Agerpres). — Intr-un 

comunicat difuzat după încheierea 
sesiuni de la Bagdad a Consiliului 
Central al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei se arată că revolta 
populară din Cisiordania și Gaza ocu
pate va continua. Consiliul Central 
cere retragerea imediată a forțelor 
israeliene din terjtoriile ocupate ca o 
precondiție in vederea organizării de 
alegeri în teritoriile ocupate și a in
staurării unei păci cuprinzătoare și 
juste in regiune. Sînt exprimate ho- 
tărirea O.E.P. de a rămîne atașată 
inițiativelor sale de pace și dorința 
de a iniția un dialog direct palesti- 
niano-israelian. In calitate de unic 
reprezentant legitim al poporului pa
lestinian, O.E.P. își rezervă dreptul 
de a-și alege proprii delegați la a- 
ceste convorbiri, la care vor trebui- 
să participe membrii permanenți ai 
Consiliului de Securitate, secretarul 
general al O.N.U., alte state. Docu

Apeluri la intensificarea luptei 
pentru lichidarea apartheidului

9 Participant la Conferința la nivel înalt a Commonwealthului 
cer sporirea sancțiunilor împotriva R.S.A.

KUALA LUMPUR 18 (Agerpres). 
— La Kuala Lumpur au început 
miercuri lucrările Conferinței la ni
vel inalt a țărilor membre ale 
Commonwealthului. la care participă 
șefi de stat sau de guvern, reprezen- 
tind 49 de țări. Pe agenda reuniunii 
sint înscrise probleme care preocupă 
în prezent numeroase state ale lu
mii. între care situația creată în 
Africa australă ca urmare a politicii 
de apartheid și de agresiune promo
vate de regimul rasist sud-african. 
amplificarea dificultăților majorită
ții țărilor în curs de dezvoltare cau
zate de creșterea continuă a datoriei 
externe, măsurile ce se impun In 
direcția eliminării subdezvoltării, 
ocrotirii mediului înconjurător și 
combaterii consumului de droguri.

• Declarații ale conducerii
PRETORIA 18 (Agerpres). — Con

gresul Național African nu va re
nunța Ia lupta împotriva aparthei
dului și va milita pentru crearea în 
R.S.A. a unei societăți noi, democra
tice — a declarat Walter Sisulu. li
der al A.N.C.. recent eliberat din 
Închisorile regimului. El a cerut ln- 
tr-un interviu țărilor lumii să con
tinue sancțiunile economice Împotri
va regimului de la Pretoria pînă la 
abolirea politicii de apartheid. Re- 
clamînd eliberarea necondiționată 
din închisori a lui Nelsoh Mandela 
și a celorlalți deținuți politici. Wal
ter Sisulu s-a pronunțat pentru apli-

Flagelul șomajului în țările Europei 
occidentale

PARIS 18 (Agerpres). — Potrivit 
prognozelor Organizației pentru Co
operare Economică și Dezvoltare 
(O.E.C.D.). în următorii doi ani în 
țările occidentale dezvoltate șomajul 
se va menține la cote ridicate. în 
1990. în țările O.E.C.D. vor ertlsta 
aproximativ 28 milioane de șomeri' 
Înregistrați oficial.

Se așteaptă, de asemenea, și o 
creștere a inflației, precum și re
ducerea productivității, astfel Incit 
cheltuielile pe unitatea de produs 
vor spori. în 1990. cu 4,5 la sută.

BONN 18 (Agerpres). — In pofi
da unor previziuni așa-zis „optimis
te" privind dezvoltarea economică a 

mentul adaugă că dialogul palesti- 
niano-israelian trebuie să aibă ca
racterul unor întîlniri pregătitoare pe 
calea organizării unei conferințe in
ternaționale consacrate Orientului 
Mijlociu, ca unic cadru pentru o so
luționare durabilă a conflictului din 
zonă.

Consiliul Central al O.E.P. a subli
niat că este, gata să coopereze cu toa
te forțele din Israel care susțin o 
reglementare pașnică a conflictului șl 
recunosc dreptul poporului palesti
nian la independență și autodetermi
nare.

La lucrările sesiunii a luat cuvîn- 
tul Yasser Arafat, președintele Co
mitetului Executiv al O.E.P.. care a 
arătat că soluționarea justă a pro
blemei palestiniene presupune recu
noașterea dreptului poporului pales
tinian la autodeterminare șl crearea 
unui stat independent

în cuvântul de deschidere, primul- 
ministru malayezian. Mahathir Mo
hamad, a cerut continuarea și spori
rea sancțiunilor împotriva Africii de 
Sud, inclusiv prin întreruperea tota
lă a transferului de resurse materia
le șl financiare, suspendarea orică
ror investiții, pină la eradicarea sis
temului de apartheid.

La rîndul lor. primul-ministru al 
Pakistanului, Benazir Bhutto, și pre
ședintele Republicii Zimbabwe, Ro
bert Mugabe, au susținut necesitatea 
adoptării de măsuri cuprinzătoare 
Împotriva regimului rasist de la Pre
toria, care să fie menținute pînă la 
eliminarea totală a practicilor de 
discriminare rasială din R.S.A.

Lucrările conferinței vor dura pînă 
la 24 octombrie.

Congresului Național African
carea în R.S.A. a principiului „un 
om — un vot".

DAR ES SALAAM 18 (Agerpres), 
— Intr-o declarație dată publicității 
în capitala Tanzaniei. Congresul Na
țional African (A.N.C.) — cea mai- 
reprezentativă grupare a populației 
de culoare, majoritară In Africa da 
Sud — cere autorităților de la Pre
toria eliberarea tuturor deținuților 
politici. Documentul reliefează ne
cesitatea intensificării campaniei In
ternaționale pentru a determina au
toritățile sud-africane să accepte e- 
liberarea tuturor celor care au fost 
aruncați In închisoare pentru acti
vitățile lor antiapartheid.

R.F.G.. spectrul șomajului se va 
menține si în următorii ani. Astfel, 
prognozele Institutului de cercetări 
cu privire la piața forței de mun
că din NiirnJjerg arată că in 1990 
numărul șomerilor din R.F.G. se va 
menține la nivelul anului 1989 — a- 
dică de 2 milioane, informează agen
ția D.P.A.

HELSINKI 18 (Agerpres). — Po
trivit datelor publicate de Ministe
rul finlandez al Muncii, citate de a- 
genția A.D.N.. la sfîrșitul lunii sep
tembrie numărul șomerilor Înregis
trați oficial în Finlanda a fost de 
91 500. reprezentînd 3,5 la șută din 
populația activă.

Tovarășului EGON KRENZ
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român șl al 
meu personal vă adresez calde felicitări și cele mal bune urări cu prilejul 
alegerii dumneavoastră în Înalta funcție de secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Socialist Unit din Germania.

îmi exprim convingerea că relațiile de trainică prietenie, solidaritate 
șl conlucrare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Unit 
din Germania, Întemeiate pe deplină egalitate, încredere și respect reciproc, 
colaborarea și cooperarea rodnică, pe multiple planuri, dintre Republica 
Socialistă România și Republica Democrată Germană se vor dezvolta tot 
mai puternic și în viitor spre binele șl interesul ambelor noastre popoare, 
al cauzei generale a păcii și socialismului.

Sînt încredințat că strînsa conlucrare statornicită între partidele și țările 
noastre pe arena mondială se va Întări continuu în interesul unității și al soli
darității țărilor socialiste, a partidelor comuniste șl muncitorești, a tuturor 
forțelor revoluționare șl progresiste, a popoarelor In lupta pentru pace, 
dezarmare și colaborare In Europa și In întreaga lume.

Reafirm și cu acest prilej deplina solidaritate a partidului și poporului 
nostru cu lupta comuniștilor și poporului din Republica Democrată Ger
mană pentru socialism, pentru pace, Înțelegere și largă colaborare inter
națională.

Vă adresez dumneavoastră cele mal bune urări de succes In Îndepli
nirea înaltei misiuni încredințate de partid, de noi și tot mal mari reali
zări în înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială a tării, în 
întreaga operă de edificare a socialismului în Republica Democrată 
Germană.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Comunicatul celei de-a 9-a plenare 
a C. C. al Partidului Socialist Unit 

din Germania
BERLIN 18 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția A.D.N.. la 18 
octombrie 1989 s-a întrunit cea de-a 
9-a plenară a Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia.

A luat întîl cuvîntul tovarășul 
Erich Honecker, care a rugat, din 
motive de sănătate, să fie eliberat 
din toate funcțiile. Comitetul Cen
tral a dat curs cererii sale si pro
punerii ca tovarășul Erich Honecker 
să fie eliberat din funcțiile de : se
cretar general al C.C. al P.S.U.G. ; 
membru al Biroului Politic ; pre
ședinte al Consiliului de Stat al 
R.D.G. ; președinte al Consiliului 
Apărării Naționale al R.D.G. Comi
tetul Central a dat o înaltă apre
ciere activității sale îndelungate 
puse In slujba partidului și Repu
blicii Democrate Germane, i-a mul
țumit din inimă pentru activitatea 
sa politică de-o viată, adresîndu-i, 
totodată, cele mai bune urări.

La propunerea Biroului Politie, 
Comitetul Central l-a ales. In una
nimitate. pe tovarășul Egon Krenz, 
membru al Biroului Politic și secre
tar al C.C.. In funcția de secretar

Declarația tovarășului Erich Honecker
la plenara C.

BERLIN 18 (Agerpres). — La ple
nara Comitetului Central al P.S.U.G., 
tovarășul Erich Honecker a făcut ur
mătoarea declarație :

Dragi tovarăși și tovarășe î
După o gîndire profundă și ca re

zultat al ședinței de ieri a Biroului 
Politic, am luat următoarea hotărîre: 
Datorită bolii de care sufăr și după 
recenta operație, starea sănătății nu 
Îmi mai permite să folosesc forța și 
energia pe care viitorul partidului și 
poporului le solicită astăzi șl în per
spectivă. De aceea, rog Comitetul 
Central să mă elibereze din funcția 
de secretar general al ■ C.C. al 
P.S.U.G., din funcția de președinte al 
Consiliului de Stat al R.D.G. și din 
funcția de președinte al Consiliului 
Apărării Naționale al R.D.G. Ar tre
bui să se propună Comitetului Cen
tral și Camerei Populare ca tovarășul 
Egon Krenz — om capabil și hotărît, 
aflat la înălțimea răspunderii și vo
lumului de muncă ce le implică si
tuația și interesele partidului, ale po
porului, pregătirea Congresului al 
XII-lea al partidului, pregătire ce se 

general al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia.

In conformitate cu propunerea to
varășului Erich Honecker. Comitetul 
Central prezintă Camerei Populare 
a R.D.G. propunerea ca tovarășul 
Egon Krenz să fie ales președinte 
al Consiliului de Stat al R.D.G. și 
președinte al Consiliului Apărării 
Naționale al R.D.G.

Tovarășii Joachim Herrmann șl 
Gtinter Mittag au fost eliberați din 
funcțiile de membri ai Biroului Po
litic și secretari ai Comitetului Cen
tral al P.S.U.G.

Comitetul Central a propus Came
rei Populare a R.D.G. să-l elibereze 
pe tovarășul Giinter Mittag din func
ția de vicepreședinte al Consiliului 
de Stat la R.D.G.

Tovarășul Egon Krenz a luat cu- 
vintul pentru a prezenta situația po
litică actuală si sarcinile partidului.

La discuții au participat opt tova
răși.

Cuvîntul tovarășului Egon Krenz 
a fost aprobat în unanimitate, infor
mează agenția A.D.N.

I. al P.S.U.G.
desfășoară în toate domeniile — să 
fie ales în aceste funcții.

Dragi tovarăși ! Cu credință nestră
mutată în cauza revoluționară a cla
sei muncitoare și în ideologia noas
tră marxist-leninistă, mi-am dedicat 
întreaga viață construirii socialismu
lui pe pămîntul german. Consider în
temeierea și dezvoltarea cu succes a 
Republicii Democrate Germane so
cialiste — al cărei bilanț l-am făcut 
cu toții cu prilejul celei de-a 40-a 
aniversări — drept o încununare a 
lupței partidului nostru și a activită
ții mele de comunist.

Mulțumesc Biroului Politic, Comi
tetului Central, tovarășilor de luptă 
în momentele grele ale rezistenței 
antifasciste, membrilor de partid și 
tuturor cetățenilor țării pentru activi
tatea comună și rodnică, desfășurată 
timp de decenii, spre binele poporu
lui.

Voi sta șl pe viitor la dispoziția 
partidului, cu experiența și cu sfatul 
meu.

Doresc partidului și conducerii sale 
ca și pe viitor să-și consolideze uni
tatea și coeziunea, iar Comitetului 
Central — noi succese !

Se sting focarele de conflict în savana africană
în ultimele decenii, Africa a fost 

martora unor adinei prefaceri revo
luționare, care au schimbat radical 
harta politică a continentului și au 
făcut să crească considerabil rolul 
său pe arena internațională. Zdro
bind lanțurile robiei coloniale, zeci 
de state s-au angajat pe drumul li
chidării înapoierii moștenite din tre
cut, al dezvoltării de sine stătătoare, 
afirmîndu-se, în același timp, ca o 
forță activă a luptei pentru edifica
rea unor raporturi noi între țările 
lumii.

Cu toate acestea, eforturile de dez
voltare independentă continuă să se 
lovească de numeroase piedici și 
greutăți. Se poate spune că în pre
zent Africa străbate una din cele mai 
complexe perioade ale existenței sale. 
Cauzele acestor dificultăți sînt mul
tiple. Ele constau în agravarea cri
zei economice, creșterea apăsătoarei 
poveri a datoriei externe și, nu in 
ultimă instanță, în persistența foca
relor de tensiune și conflict. Așa 
cum se știe, continentul se numără 
printre cele mai încordate zone ale 
globului, pe cuprinsul său înregis- 
trîndu-se circa o treime din cele 
aproximativ 140 de războaie și Con
flicte interne armate desfășurate in 
perioada postbelică. Stările conflic- 
tuale din Angola, Mozambic, Cornul 
Africii, Ciad, Sahara occidentală, că
rora li se adaugă altele mai vechi, 
s-au soldat cu cel puțin 3 milioane 
de victime omenești. O imensă tra
gedie trăiesc țările Africii australe. 
Potrivit unui raport dat publicității 
chiar in aceste zile de Comisia Eco
nomică pentru Africa, pierderile în
registrate de statele din „prima li
nie" ca urmare a acțiunilor agresive 
ale R.S.A. din anul 1980 și pînă în 
prezent se ridică la circa 1.5 milioane 
de morți și peste 60 miliarde dolari 
pagube materiale ! Cazul Mozam- 
bicului este cit se poate de semni
ficativ în ce privește proporțiile ra
vagiilor provocate de unele dispute 
locale sprijinite din afară. Ca 
urmare a războiului declanșat de 
forțele contrarevoluționare, aceas
tă tară, cu o populație de nu
mai 15 milioane de locuitori, a 
înregistrat în anii ce au trecut de la 
proclamarea independenței peste 
600 000 de victime. Zone întregi 
au fost complet devastate și nume
roși locuitori au luat drumul pri
begiei. Exoduri similare s-au pro
dus și in alte zone alo continentului, 
potrivit datelor O.N.U., principala 
cauză care a făcut ca peste cinci 
milioane de africani să-și părăseas

că In masă căminele fiind tocmai 
războaiele.

Aceste situații dramatice nu sint, 
desigur, întâmplătoare. Ele consti
tuie o consecință directă a anilor de 
dominație colonială, în cursul căro
ra fostelor metropole, aflate în cursa 
pentru acapararea de teritorii, au 
ignorat cu bună-știință realitățile 
continentului, trasind granițe artifi
ciale, separînd în mod arbitrar în
tregi comunități, ceea ce a făcut ca nu 
o dată, populația aparținînd acelorași 
grupuri etnice să ajungă să tră
iască pe teritoriile mai mul
tor state. O bună parte din
tre conflictele de azi iși au ori
ginea tocmai în existența unor ase

Primatul tratativelor — idee 
cu o tot mai largă afirmare
menea situații paradoxale care au 
dat naștere unor animozități și în
fruntări armate. Dar tendința spre 
manevrarea destinelor Africii con
form intereselor marilor monopoluri 
n-a luat sfîrșit. Ea continuă și in pre
zent în special în ultima vreme, 
cercurile imperialiste, neocolonialiste 
se amestecă tot mai brutal în trebu
rile unor state africane, susținînd ac
țiunile armate ale unor grupări reac
ționare, antiguvernamentale, stimu- 
lind diverse conflicte tribale și inter
statale, recurgind la tactica dictatului 
economic și a condiționărilor cu 
scopul de a destabiliza situația poli
tică internă și a-și promova proprii
le interese.

Popoarele Africii, care nu uită ex
periența amară a trecutului, care știu 
că prosperitatea și bunăstarea ma
rilor puteri capitaliste s-a clădit pa 
jefuirea nemiloasă a fostelor colonii, 
inclusiv pe sudoarea și singele a 
milioane de africani, își dau însă 
seama în tot mai mare măsură că 
forțele imperialiste încearcă să le 
dezbine și să le destabilizeze tocmai 
pentru a le putea domina mai ușor, 
devin tot mai conștiente de ne
cesitatea de a se așeza la masa tra
tativelor și a-și rezolva pe cale po
litică litigiile și diferendele, dejucind 
astfel tacticile pe care imperialismul 
și-a bazat din tbtdeauna politica.

O ilustrare vie a conștientizării o- 

plniei publice africane o constituie 
faptul că astăzi, mai mult ca orieînd. 
Africa este martora unor procese de 
negocieri care vizează, practic, toate 
conflictele existente. In savana afri
cană încep să se stingă flăcările 
războiului. La unele din discuții s-au 
și' lnregistrat deja o serie de rezul
tate pozitive. Astfel, tratativele pur
tate timp de opt luni între Angola, 
Cuba și R.S.A. pentru reglementarea 
situației din Africa de Sud-Vest s-au 
Încheiat cu acordul din 22 decembrie 
1988, pe baza' căruia, la 1 aprilie a.c., 
s-a trecut la aplicarea planului 
O.N.U. cu privire la decolonizarea 
Namibiei. în prezent, problema na- 
mibiană a intrat într-o etapă decisivă.

După Îndeplinirea prlmeJor preve
deri ale Rezoluției 435 (încetarea fo
cului și retragerea trupelor sud-afri
cane), a demarat mult așteptata 
campanie electorală. Forțele politice 
patriotice, în frunte cu S.W.A.P.O., își 
mobilizează energiile pentru ziua de 
7 • noiembrie, cînd aproape 700 000 de 
namibieni se vor prezenta in fața ur
nelor pentru a desemna Adunarea 
Constituțională a teritoriului. Acest 
for legislatiy va elabora constituția 
pe. baza căreia, în primăvara anului 
1990. va fi proclamată independența 
Namibiei.

Sub impulsul acelorași acorduri, a 
fost declanșat si procesul de regle
mentare a conflictului intern din 
Angola. Hotărît să restabilească li
niștea și să pună bazele reconcilie
rii naționale, guvernul R.P. Angola 
desfășoară o intensă activitate di
plomatică care se bucură de sprijinul 
a numeroase țari africane.

Pași importanți g-au înregistrat șl 
In ce privește dezamorsarea conflic
telor din Cornul Africii. In aprilie 
1988, Etiopia și Somalia au semnat 
la Mogadiscio un acord prin care se 
punea tn mod formal capăt stării de 
război existente între cele două 
țări vecine în legătură cu suverani
tatea asupra deșertului Ogaden, a- 
eord prevăzind retragerea trupelor 
de la granița comună, oprirea pro
pagandei ostile, restabilirea relațiilor 

diplomatice, schimbul de prizonieri 
de război. Aceste cerințe au fost în 
mare parte îndeplinite.

S-au produs schimbări importante 
și în abordarea conflictului intern 
din Etiopia, care durează de aproa
pe 30 de ani. Ca urmare a inițiativei 
de pace a guvernului etiopian, la în
ceputul lunii septembrie, la Atalanta 
(S.U.A.), a avut loc prima întilnire 
preliminară între reprezentanții au
torităților de la Addis Abeba și re
prezentanții Frontului Popular pen
tru Eliberarea Eritreei (F.P.E.E.), 
mediată de fostul președinte ameri
can Jimmy Carter, ulterior părțile 
convenind să înceapă negocieri în 
vederea încetării conflictului din 
nordul țării, ceea ce ar da' posibili
tate poporului etiopian să-și consa
cre toate energiile muncii pașnice, 
constructive.

Tot în acest an, la sfîrșitul lui au
gust, era semnat un acord-cadru în
tre Jamahiria Arabă Libiana și Ciad 
pentru reglementarea pașnică a dis
putei teritoriale dintre cele două 
țări. Acordul a șl început să exercite 
o influență pozitivă asupra climatu
lui din zonă, contribuind la diminua
rea _ tensiunii și Ia consolidarea pă
cii în Ciad — stat greu afectat și da 
un lung și sîngeros conflict intern.

în fine, progrese s-au înregis
trat și pe calea reglementării con
flictului dintre Mauritania si Senegal,

Pe acest fundal al eforturilor des
fășurate pentru soluționarea conflic
telor armate pe calea tratativelor se 
constată și o tendință de reglemen
tare în sens larg a relațiilor dintre 
unele state de pe continent. In 
această direcție retine atentia faptul 
că in ultimele zile s-au înregistrat 
pași importanți pe calea normalizării 
relațiilor dintre Jamahiria Arabă Li
biana si Egipt. întrerupte cu un de
ceniu in urmă, ca urmare a diver
gentelor legate de căile de soluțio
nare a situației din Orientul Mij
lociu.

Toate aceste evoluții vin să confir
me încă o dată că soluționarea ex
clusiv pe cale pașnică a diferende
lor, renunțarea la forță și amenin
țarea cu forța constituie o cerință 
legică, un imperativ care cîștigă tot 
mai mult teren, inclusiv pe conti
nentul african, Țările zonei încep să 
realizeze că recurgerea la mijloace
le militare nu poate contribui la o 
soluționare reală și trainică a pro
blemelor, că, dimpotrivă, războiul 
duce la complicarea și agravarea si
tuațiilor conflictuale, implică irosirea 

unor apreciabile resurse care. In mod 
normal, ar trebui să fie destinate 
progresului economloo-social, dezvol
tării lor. s

Desigur, drumul spre realizarea 
unor soluții reciproc acceptate nu este 
ușor, fapt confirmat chiar de reali
tățile Africii. Așa este, de pildă, ca
zul Angolei. Deși guvernul de la 
Luanda și gruparea antiguvernamen
tală U.N.I.T.A. au semnat acordul de 
la Gbadolite, care crea cadrul 
necesar reconcilierii naționale, a- 
ceastă din urmă grupare a re
luat ostilitățile. încâlcind o serie 
întreagă de angajamente asumate la 
masa negocierilor, încurajată fiind 
de cercurile oficiale ale S.U.A., care 
sprijină cu arme și bani elementele 
rebele. O stare de impas cunosc și 
eforturile pentru reglementarea con
flictului intern din Mozambic. Neso
cotind declarațiile constructive ale 
guvernului de la Maputo, ca și con
tactele desfășurate cu medierea Ke- 
nyei și a Republicii Zimbabwe, gru
parea rebelă RENAMO continuă ac
țiunile teroriste, provocând pe mal 
departe pierderi de vieți omenești și 
mari pagube economiei naționale.

Aceste procese contradictorii pun 
In lumină, mai mult ca orieînd, ne
cesitatea de a se m'erge înainte cu 
consecvență, manifestindu-se recep
tivitate, spirit constructiv, dorința 
de apropiere a pozițiilor, punindu-se 
mai presus de orice interesele vita
le ale popoarelor implicate, ale tutu
ror popoarelor continentului. Oricit 
timp ar lua și oricîte dificultăți ar 
întimpina, tratativele sînt infinit pre
ferabile distrugerilor războiului.

Este un adevăr axiomatic pa care 
România l-a afirmat răspicat din- 
totdeauna și în sprijinul căruia a ac
ționat și acționează neobosit. Prieten 
sincer al popoarelor africane, po
porul român urmărește cu interes 
eforturile depuse de acestea pentru 
soluționarea conflictelor existente pe 
calea tratativelor. Țara noastră a sa
lutat și salută orice progres in direc
ția stingerii focarelor de tensiune și 
conflict, considerind asemenea pro
grese drept o victorie a rațiunii în 
raporturile interafricane. în același 
timp. România a desfășurat și desfă
șoară o amplă activitate pentru a 
contribui la afirmarea căii tratati
velor ca singura cale rațională pen
tru reglementarea diferendelor din
tre state, potrivit cerințelor edifică
rii unor relații internaționale noi, 
democratice, făuririi unei lumi a pă
cii și securității. Justețea fcestei o- 
rientări constructive este elocvent 
confirmată de ultimele evoluții din 
Africa, de evoluțiile din alte regiuni 
ale lumii.

Nicolae N. LUPU

Date biografice ale tovarășului Egon Krenz
Tovarășul Egon Krenz. fiu al unui 

croitor, s-a născut la 19 martie 1937 
In localitatea Kolberg.

Si-a început activitatea politică — 
relatează agenția A.D.N. — încă din 
primii ani de scoală, tn organizația 
de pionieri. A activat apoi în Or
ganizația Tineretul Liber German 
(F.D.J).

Din 1971 plnă In 1974. tovarășul 
Egon Krenz a fost președinte al Or
ganizației de pionieri „Ernst Thal- 
mann". Pînă în 1964 a deținut în ca
drul F.D.J.. funcțiile de prim-secre- 
tar al Comitetului raional Bergen, 
prim-secretar al Comitetului regio
nal Rostock si secretar al Consiliu
lui Central al F.D.J. In perioada 
1974—1983 a deținut funcția de prim- 
secretar al Consiliului Central al 
F.D.J.

A absolvit cursurile Institutului 
pedagogic ..Putbus".

In 1955 a fost primit In rândurile 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia (P.S.U.G.). La Congresul al 
VIII-lea al P.S.U.G.. din 1971. to

Economia R. P. Chineze in primele nouă luni 
ale anului

BEIJING 18 (Agerpres). — După 
cum a declarat un purtător de 
cuvînt al Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, Yuan Mu, citat de agenția 
China Nouă, producția industrială a

^AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT

CONVORBIRI EGIPTEANO-CE-
HOSLOVACE. Președintele Egip- 

Itului. Hosni Mubarak, l-a primit 
pe președintele guvernului R.S. 
Cehoslovace. Ladislav Adamec, 

[aflat intr-o vizită oficială la Cairo.
După cum relatează agenția C.T.K., 
au fost examinate relațiile dintre 

Icele două țări și posibilitățile ex
tinderii acestora, mai ales pe plan 
economic și comercial. Au fost a- 
bordate. totodată, o serie de pro- 

Ibleme actuale ale vieții internațio
nale.

PLENARA C.C. AL P.C. BRA- 
| ZILIAN. La Sao Paulo a avut loc 
1 plenara C.C. al P.C. Brazilian, re

latează agenția T.A.S.S. Plenara a 
I analizat situația din țară in

preajma alegerilor prezidențiale 
care urmează să albă loc la 15 

■ noiembrie. Candidat al partidului 

varășul Egon Krenz a fost ales mem
bru supleant al Comitetului Central, 
iar in 1973 a devenit membru al C.C. 
La cel de-al IX-lea Congres al 
P.S.U.G.. din anul 1976. a fost alea 
membru supleant al Biroului Politic, 
iar în 1983 — membru al Biroului 
Politic si secretar al Comitetului 
Central.

Din anul 1969 tovarășul Egon 
Krenz este membru al Consiliului 
Național al Frontului Național, iar 
din 1971 — deputat al Camerei 
Populare. A fost timp de zece ani 
membru al Prezidiului Camerei 
Pbpulare a R.D.G. și timp de cinci 
ani — președinte al fracțiunii F.D.J. 
din Camera Populară.

în 1981 a devenit membru al Con
siliului de Stat, din 1984 deținînd 
funcția de vicepreședinte al aces
tui for.

Pentru activitatea politică si de 
stat — relevă agenția A.D.N. — to
varășului Egon Krenz i-au fost de
cernate „Ordinul Karl Marx", pre
cum si alte înalte distincții.

Chined a crescut In primele nouă 
luni ale anului cu 8.9 la sută în 
comparație cu perioada similară a 
anului trecut, in timp ce recoltele de 
vară au sporit cu 3,5 milioane tone.

comunist pentru 
ședințe al țării 
Roberto Freire. 
fost desemnat

funcția de pre- 
a fost desemnat 
Sergio Arouca a 
candidat pentru

I
Ifuncția de vicepreședinte.

ACTE PROVOCATOARE. Poirivlt 
unor surse militare, citate de agen- • 
ția A.C.T.C., Statele Unite inten
sifică acțiunile de spionaj împo- I 
triva R.P.D. Coreene, concomitent I 
cu participarea la manevrele mili
tare comune „Pacex ’89", în marea i 
de Est, din largul Coreei de Sud. | 
în acest scop, ele au mobilizat o 
flotă de portavioane, zeci de nave 
de război și sute de avioane de I 
luptă. La 17 octombrie, un avion | 
strategic de recunoaștere de tip 
„U-2", zburind la mare altitudine, ■ 
a comis o acțiune de spionaj aerian | 
împotriva R.P.D. Coreene, survo- 
lînd linia de demarcație militară, i
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