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CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

DECRET
pentru convocarea Marii Adunări Naționale

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

In temeiul articolului 54 din Constituția Republicii Socialiste România,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează :
ARTICOL UNIC. — Se convoacă Marca Adunare Națională în a zecea sesiune a celei 

de-a IX-a legislaturi în ziua de 27 octombrie 'Î939, ora 10.
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NICOLAE CEAUȘESCU

președintele Republicii Socialiste România

<

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
a avut loc, vineri, 20 octombrie, ședința Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a examinat RAPOR
TUL PRIVIND BALANȚELE PRINCIPALELOR PRO
DUSE AGROALIMENTARE DIN RECOLTA ANU
LUI 1989. S-a apreciat că, îndeosebi la cereale, 
S-a obținut o producție foarte bună.

Secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a subliniat că recoltele bune 
din acest an au permis să se aloce cooperato
rilor cantități mult mai mari de griu și porumb, 
revenind astfel mai mult de 1 000 kg cereale pe 
cooperator și familiile lor, care numără circa 6 
milioane de persoane. Din acestea se vor asigu
ra pentru fiecare membru al familiilor coopera
torilor 200 kg griu și 300 kg porumb știuleți, res
tul urmind să se repartizeze membrilor coope
ratori in raport de munca depusă și de contri
buția adusă la realizarea producției.

De asemenea, s-a subliniat că recoltele ridi
cate la cereale și la întreaga producție vege
tală — la soia, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, 
legume, cartofi, fructe, struguri - asigură, în ge
neral, condiții pentru o foarte bună aproviziona
re a întregii populații cu produse agroalimentare 
și satisfacerea celorlalte nevoi ale economiei na
ționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că toa
te aceste succese sint rezultatul investițiilor făcute 
de stat in agricultură pentru creșterea potenția
lului productiv al pămintului, extinderea mecani
zării, asigurarea de semințe de înaltă productivi
tate și aplicarea unor tehnologii moderne, ba
zate pe cele mai noi cuceriri ale științei, precum 
și al creșterii răspunderii in muncă a muncito
rilor, cooperatorilor, specialiștilor, a tuturor ca
drelor din agricultură, al întregului complex de 
măsuri politico-organizatorice și tehnico-științifice 
adoptate de partidul și statul nostru pentru în
tărirea și dezvoltarea proprietății so.cialiste, de 
stat și cooperatiste, ca bază sigură o obținerii 
unor producții tot mai mari, la nivelul cerințe
lor și obiectivelor noii revoluții agrare.

Apreciind aceste realizări, secretarul generat al 
partidului a subliniat necesitatea ca, peste tot, 
să se acționeze cu maximă răspundere pentru 
stringerea, depozitarea și păstrarea, in cele mai 
bune condiții, a recoltei, a întregii producții agri
cole. S-a cerut, de asemenea, unităților industriei 
alimentare să realizeze o bună prelucrare a pro
duselor agricole. In acest sens, s-a arătat că se 
impune mobilizarea mai intensă a forțelor de cer
cetare din domeniul industriei alimentare in 
vederea creșterii randamentelor și eliminării ori
cărei forme de risipă, a ridicării calității tuturor 
produselor agroalimentare.

Pornind de la rezultatele foarte bune ale aces
tui an agricol, Comitetul Politic Executiv a sta
bilit sărbătorirea Zilei recoltei la 29 octombrie 
a.c.

In strinsă legătură cu acest prim punct de pe 
ordinea de zi, Comitetul Politic Executiv a anali
zat PROGRAMUL PRIVIND AUTOCONDUCEREA 
Șl AUTOAPROVIZIONAREA CU PRODUSE AGRO
ALIMENTARE Șl BUNURI INDUSTRIALE DE CON
SUM PE ANUL 1990.

Elaborat pe baza orientărilor și cu contribuția 
directă o secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, programul reflectă 
preocuparea permanentă a partidului și statului 
nostru pentru asigurarea bunei aprovizionări a 
populației, ridicarea continuă a nivelului de trai 
al întregului popor.

S-a subliniat că sint asigurate resursele nece
sare pentru realizarea in întregime a tuturor pre
vederilor programului de autoaprovizionare pe 
1990.

Cantitățile prevăzute asigură creșteri impor
tante la toate produsele, comparativ cu anul 
1989. Prevederile din program țin seama de indi
cațiile date de secretarul general al partidului cu 
prilejul vizitelor efectuate in unități ale indus
triei alimentare, in piețe și unități comerciale, 
precum și in cadrul consfătuirilor de lucru cu 
cadre din toate domeniile vieții economice și so
ciale.

Pentru anul agricol 1 octombrie 1989 - 30 sep
tembrie 1990 s-au stabilit creșteri importante la 
carne și preparate din carne, pește și produse din 
pește, care depășesc cu mult normele mondiale 
privind consumul de calorii, precum și prevederile 
programului de alimentație științifică, rațională.

Programul prevede ca, zilnic, să se asigure, con
form graficelor, cantitățile de carne și preparate 
din carne, atit din punct de vedere cantitativ, cit 
și calitativ, precum și o bună repartizare a aces
tora pe sectoarele și magazinele din Capitală, in 
orașele și centrele muncitorești. De asemenea, va 
spori volumul și se vor diversifica preparatele culi
nare.

Programul prevede, totodată, creșterea cantită
ților de lapte, produse lactate proaspete, brinze- 
turi și unt destinate fondului pieței. Prin program 
se asigură in intregime cantitățile sporite de ulei 
și zahăr, stabilite pe baza recentelor măsuri adop
tate de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
In același timp, va spori substanțial volumul pro
duselor zaharoase, de bomboane și halva, al pro
duselor de patiserie. Programul prevede, de ase
menea, imbunătățirea calității și diversificarea 
sortimentală la piine, precum și creșteri însem
nate la legume, cartofi, fructe și struguri, conserve 
de legume și fructe și altele.

Pentru aprovizionarea populației cu bunuri in
dustriale, programul prevede cantități corespun
zătoare de mărfuri, intr-o gamă sortimentală di
versificată, cu grad ridicat de prelucrare, finisaj 
și prezentare, in vederea satisfacerii cerințelor 
mereu crescinde ale populației.

Va spori, totodată, volumul prestărilor de ser
vicii pentru populație, un accent deosebit pu- 
nindu-se pe diversificarea, în continuare, a acestor 
activități, lărgirea rețelei de unități și imbunătă
țirea calității serviciilor prestate.

Comitetul Politic Executiv a cerut guvernului să 
urmărească ziinic și să analizeze săptâminal modul 
în care sint îndeplinite de către ministere și consi
liile populare sarcinile de producție și livrări la 
fondul pieței, la toate produsele alimentare și in
dustriale prevăzute in program. S-a indicat, de 
asemenea, ca Ministerul Agriculturii și Ministerul 
Industriei Alimentare, împreună cu consiliile popu
lare, să acționeze cu fermitate pentru creșterea 
producției in unitățile agricole de stat și coope
ratiste, realizarea efectivelor de animale și a 
greutății la tăiere, sporirea contractărilor și achizi
țiilor de produse agroalimentare din gospodăriile 
populației, pentru îndeplinirea integrală și ritmică 
a livrărilor la fondul centralizat al statului, la ni
velul planificat pe fiecare județ.

Comitetul Politic Executiv a hotărit să atragă 
atenția Ministerului Industriei Alimentare, Ministe
rului Agriculturii, Ministerului Comerțului Interior, 
Comitetului Executiv al Consiliului Popular al 
Capitalei pentru lipsurile manifestate în activita
tea de asigurpre și desfacere a produselor agrp- 
alimentare și le-a cerut să ia toate măsurile pen
tru a introduce un inalt spirit de ordine și disci
plină in acest domeniu. In centrul activității tu
turor acestor organe trebuie să stea permanent 
preocuparea pentru realizarea programelor sta
bilite și buna aprovizionare a populației.

S-a cerut Comitetului Executiv al Consiliului 
Popular al Capitalei să revadă și să pună rapid 
Io punct întregul sistem de desfacere a fondului 
de marfă, buna organizare o activității in fabricile 
de produse culinare.

în mod deosebit, secretarul general al partidu
lui a atras atenția asupra necesității de a se res
pecta cu strictețe prevederile legaie in acest do
meniu, de a nu se admite nici o abatere de la 
acestea, de a adopta o atitudine fermă față de 

orice tendință de speculă și furt, care constituie 
acte contrarevoluționare, ce lovesc in interesele 
poporului, ale întregii societăți. Nimeni - a sub
liniat secretarul general al partidului - nu poate 
da altă destinație fondului de produse prevăzut 
pentru aprovizionarea populației decit cea sta
bilită.

Comitetul Politic Executiv a subliniat că îndepli
nirea prevederilor programului privind autocondu- 
cerea și autoaprovizionarea impune participarea 
activă a oamenilor muncii din industrie și agricul
tură la sporirea producției și ridicarea calității 
acesteia, întărirea răspunderii consiliilor popu
lare, a tuturor unităților economice in asigurarea 
bunei aprovizionări a populației, in conformitate 
cu obiectivele generale ale politicii partidului și 
statului nostru, care situează in prim-plan crește

rea nivelului de trai, a calității vieții întregului 
popor.

Aprobind Programul privind autoconducerea șl 
autoaprovizionarea cu produse agroalimentare și 
bunuri industriale de consum pe anul 1990, Comi
tetul Politic Executiv a stabilit ca acesta să fie 
supus dezbaterii Plenarei Comitetului Central al 
partidului și apoi Marii Adunări Naționale.

Comitetul Politic Executiv a analizat RAPOR
TUL PRIVIND MODUL IN CARE S-AU DESFĂ
ȘURAT ADUNĂRILE GENERALE ALE ORGANIZA
ȚIILOR DE BAZA PENTRU DĂRI DE SEAMA Șl 
ALEGERI.

In raport se subliniază că, in conformitate cu 
prevederile Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R., au 
avut loc adunări pentru dări de seamă și ale
geri in toate cele 59 554 organizații de bază ale 
partidului.

Exprimindu-și nemărginita și profunda recunoș
tință față de prodigioasa și strălucita activitate 
teoretică și practică desfășurată de secretarul 
general al partidului, consacrată propășirii și în
floririi patriei noastre, cei aproape 3 800 000

membri de partid, participant la adunările ge
nerale de dări de seamă și alegeri, au dat glas, 
intr-o atmosferă plină de însuflețire și entuziasm, 
voinței unanime a întregului nostru partid și po
por ca, la cel de-al XlV-lea Congres, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cel mai stimat și iubit fiu 
al națiunii noastre, luptător ferm pentru triumful 
cauzei socialismului și comunismului, să fie re
ales in suprema funcție de secretar general al 
partidului, subliniind că această opțiune de im
portanță istorică reprezintă cea mai sigură ga
ranție a înaintării neabătute a României spre 
cele mai inalte culmi de progres și civilizație.

Prin întreaga lor desfășurare, adunările gene
rale de dări de seamă și alegeri au dovedit, incâ 
o dată, unitatea, forța și tăria partidului nostru, 
capacitatea organizațiilor sale de a mobiliza ma
sele de oameni ai muncii la înfăptuirea politicii 
partidului, strinsa coeziune și unitate a comuniș
tilor, a întregului popor in jurul partidului, al 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Participanții la dezbateri și-au exprimat depli
nul acord cu proiectul Programului-Directivă cu 
privire la dezvoltarea economico-socială a Româ
niei in cincinalul 1991-1995 și orientările de 
perspectivă pinâ in anii 2000-2010 și cu Tezele 
pentru Congresul al XlV-lea al P.C.R., documente 
programatice elaborate sub directa conducere a 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, care deschid noi și luminoase pers
pective pentru progresul și înflorirea întregii țări, 
ridicarea continuă a bunăstării materiale și spi
rituale a întregului popor.

Adunările au fost organizate in spiritul indica
țiilor și orientărilor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidu
lui, la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. din 22 septembrie și s-au desfășurat 
intr-un climat de inaltă răspundere și exigență 
revoluționară, constituindu-se in adevărate școli 
de educare politico-ideologică a comuniștilor, de 
analiză temeinică a intregii activități depuse 
pentru realizarea planurilor și programelor de 
dezvoltare economico-socială a patriei, pentru 
perfecționarea stilului și metodelor de muncă și 
întărirea continuă a rolului politic conducător al 
organelor și organizațiilor de partid.

La adunări au participat peste 98 la iută din 
numărul total al membrilor de partid și au luat 
cuvintul peste 500 000 de comuniști, care au fă
cut peste 370 000 de propuneri privind mai buna 
organizare a producției și a muncii, perfecțio
narea activității organizatorice și politico-educa
tive, rezolvarea unor probleme de interes social- 
gospodăresc.

Alegerea membrilor birourilor organizațiilor de 
bază, a delegaților la conferințe și desemnarea 
candidaților pentru organele de partid imediat 
superioare s-au făcut cu respectarea prevederilor 
Statutului partidului și instrucțiunilor C.C. al 
P.C.R. In aproape toate organizațiile de bază 
s-au depus mai multe candidaturi decit numărul 
celor ce urmau să fie aleși in organele de partid 
respective.

O atenție deosebită s-a acordat aplicării pre
vederilor privind înnoirea a cel puțin o treime din 
numărul membrilor organelor de partid. Circa 45 
la sută din totalul comuniștilor aleși in birourile 
organizațiilor de bază sint nou promovați in aceste 
organe.

Au fost respectate, de asemenea, criteriile pri
vind asigurarea compoziției sociale a noilor or
gane de partid. Din cei 375 856 membri ai birou
rilor organizațiilor de bază, 49,6 la sută sint mun
citori, 15,3 la sută țărani, 28,7 la sută intelectuali 
și funcționari, iar 6,4 la sută pensionari și femei 
casnice. S-a acționat, totodată, cu mai multă fer
mitate pentru creșterea ponderii femeilor in or
ganele de partid nou alese, 39,1 la sută din totalul 
membrilor birourilor organizațiilor de bază fiind 
femei.

Comitetul Politic Executiv a cerut comitetelor ju
dețene, municipale, orășenești și comunale de 
partid să acționeze pentru buna organizare și 
desfășurare a conferințelor organizațiilor de partid 
respective, pentru ca acestea să dezbată temeinic, 
cu inaltă răspundere modul in care s-a acționat 
pentru realizarea sarcinilor ce le revin pe anul 
1989 și pe întregul cincinal, precum și planurile de 
dezvoltare economico-socială in profil teritorial pe 
perioada 1991-1995, pentru transpunerea neabă
tută in viață a indicațiilor și orientărilor stabilite 
de secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și pentru a intimpina marele 
forum al comuniștilor români cu noi și importante 
succese in toate domeniile construcției socialiste 
din patria noastră.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, de ase
menea, probleme curente ale activității de partid 
și de stat.

IN PREGĂTIREA CONGRESULUI AL XIV-IEA Al PARTIDULUI 
CONFERINȚELE DE DĂRI DE SEAMĂ Șl ALEGERI 

ÎNTĂRIREA LEGĂTURII CU MASELE 
-izvor nesecat al capacității 

de conducere a partidului
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DECRET PREZIDENȚIAL
pentru convocarea Camerei legislative a consiliilor populare

In temeiul art. 14 din Legea nr. 5/1975 privind congresul, Camera legislativă și confe
rințele consiliilor populare,

Președintele Republicii Socialiste România decretează :
ARTICOL UNIC. — Se convoacă Camera legislativă a consiliilor populare în ziua de 

26 octombrie 1989.

NICOLAE CEAUȘESCU
președintele Republicii Socialiste România

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

MARELE EROU AL NAȚIUNII, 
PROFUND OMAGIU, ALEASĂ RECUNOȘTINȚĂ

STIINTA-PROFUND ANGAJATĂ IN SOLUTIONAREA
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PROBLEMELOR CONCRETE ALE PRODUCȚIEIRomânia socialistă, prin opera celui ce conduce cu neobosită consecvență și clarviziune revoluționară destinele socialiste și comuniste ale țării, secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, dispune de un sistem conceptual și practic de vastă deschidere privind locul și rolul științei și tehnicii în dezvoltarea .accelerată și multilaterală a patriei. De aproape două decenii și jumăta
te se dovedește, prin insăși evoluția tumultuoasă a economiei naționale, in ascensiunea susținută a națiunii noastre spre culmile tot mai înalte de progres material și spiritual, excepționala semnificație teoretică și practică a acestei abordări materia- list-dialectice și istorice, novatoare și originale. Concepția secretarului general al partidului nostru privind rolul sporit al creației științifice și -tehnice în epoca noastră, în condițiile revoluției științifico-tehnice u- niversale, își dovedește strălucit viabilitatea și fertilitatea creatoare, stimulatoare prin tot mai numeroasele și impunătoarele înfăptuiri ala poporului nostru. Dacă cei care lucrează astăzi pe marele front al cercetării științifice pot raporta, cu probe elocvente, în fața partidului și a poporului, că roadele muncii lor se regăsesc in dezvoltarea complexă și modernizarea industriei, agriculturii, a tuturor sectoarelor vieții economice și sociale, în sute și sute de miliarde lei producție fizică, în produse cu competitivitate ridicată, cu care România se afirmă în schimbul internațional de valori materiale, în noile obiective de investiții — mereu mai bine orientate spre dezvoltare intensivă și creștere calitativă — țoate acestea se datorează, în cel mai inalt grad, vibrantelor convingeri nutrite de conducătorul partidului și statului cu privire , la puterile, resorturile firești și îndatoririle științei in făurirea socialismului și comunismului în patria noastră.Un rol de primordială însemnătate în această implicare tot mai profundă a științei în dinamica progresului social-economic, în sporirea și activizarea întregului potențial de creație, în modernizarea sa continuă, ca și în îmbogățirea palmaresului științei și tehnicii românești cu noi realizări și contribuții originale, revine tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, membru al

Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului, președintele Consiliului Național al Științei și învățămintu- lui. Sub îndrumarea sa competentă, rețeaua națională a creației tehnico- științifice s-a perfecționat structural și organizatoric, s-a legat tot mai strîns de învățămint și producție, de viață, întreaga creație științifică fiind orientata cu claritate spre marile și complexele obiective de dezvoltare ale țării. Promovarea fermă a acestei orientări a determinat creșterea continuă a rolului științei In construcția socialistă a țării. în ultimii 20 de ani, numărul personalului muncitor în sfera cercetării- dezvoltării a crescut de 5 ori, fondurile fixe aferente de 12 ori, iar cheltuielile curente în acest domeniu — de peste 14 ori.Toate acestea au permis ca, In prezent, să se înregistreze în toate domeniile cercetării științifice și tehnologice — cu precădere în domeniile de virf, precum chimia, fizica laserilor, fizica atomică și a corpului solid, biologia, matematica, genetica, medicina, energetica neconvențională, microelectronica, optoelectronica, telecomunicațiile, tehnicile aerospa- țiale, mecanica fină și altele — rezultate originale de excepție, o însemnată parte din acestea constituind priorități românești de prestigiu, unanim confirmate și recunoscute de comunitatea științifică internațională, comparabile ca valoare teoretică și eficiență practică cu soluțiile, rezolvările și dezvoltările teoretice și aplicative de virf pe plan mondial, în același timp, rezultate de netăgăduit ne îndreptățesc să afirmăm că cercetarea științifică și ingineria tehnologică au contribuit substanțial, în ultimele două decenii, la progresul rapid al economiei noastre socialiste. Industria, în primul rînd, ca și agricultura beneficiază pe o scară tot mai largă de realizările științei, punind, la rindul lor, noi probleme, din ce în ce mai complexe, in fața cercetării și proiectării. Cercetarea științifică proprie este astăzi implicată direct în înfăptuirea programelor de dezvoltare a bazei de materii prime și energetice a țării, în reducerea consumurilor specifice și valorificarea superioară a resurselor, sporirea exporturilor și diminuarea importurilor, in creșterea productivității muncii, In Înfăptuirea

»programelor de perfecționare a organizării și modernizare a producției — acțiune menită să contribuie la creșterea eficienței economice în toate sectoarele de activitate. Este suficient să amintim că în cei patru ani care au trecut de la declanșarea în întreaga țară a amplului program de modernizare, inițiat da secretarul general al partidului, industria noastră a beneficiat de cea mai densă infuzie de creativitate, a absorbit și a valorificat eficient tot ceea ce înseamnă noul științific și tehnologic. Pentru că zecile de mii de măsuri cuprinse în programele de modernizare la nivelul întregii țări nu sînt altceva decit tot atîtea idei, soluții tehnice, tehnologice și organizatorice, rod al creației științifice originale.Ne apropiem de sfîrșitul celui de-al patrulea an al actualului cincinal, perioadă în care România socialistă a pășit cu hotărîre pe un drum de dezvoltare structural nou, cu un accent decisiv pe elementele de modernitate, calitate și eficiență. Hotărîtor pentru etapa care urmează este, așa cum se subliniază și în importantele documente programatice ale celui de-al XlV-lea Congres al partidului, aflate în prezent în dezbaterea largă a întregului partid șl popor, felul in care activitatea productivă va crea un cadru larg de aplicare a rezultatelor cercetării. Din chiar modul de formulare a acestei priorități reiese necesitatea ca știința să se găsească în permanență cu un pas înaintea nevoilor economiei, să ofere în avans soluții tehnice și tehnologice noi, în pas cu cuceririle științei și tehnicii mondiale, stimulînd în acest fel efortul de adaptare la noile cerințe ale producției. „Trebuie să avem permanent în vedere — afirma secretarul gene*  ral al partidului — că puternica dezvoltare a științei și tehnicii necesită periodic și îmbunătățirea generală a structurii producției, a nivelului tehnic, care să pornească de la noile cuceriri ale revoluției tehnico-știin- țifice". Or, aceasta nu presupune doar continuitate, ci și o adîncire a procesului de modernizare, cerință obiectivă, aflată în relație directă cu afirmarea deplină a României in rindul țărilor cu dezvoltare economică medie.
(Continuare in pag. a IV-a)

RECOLTAREA ȘI ÎNSĂMÎNȚÂRILE
încheiate grabnic, pe toate suprafețele I 

nic fabricile de zahăr să prelucreze cel 
puțin 150 000 tone sfeclă

• Stringerea tuturor cantităților de 
legume, fructe și struguri aflate în gră
dini, livezi și podgorii, în vederea livră
rii lor pentru piață, depozitării pentru 
iarnă sau prelucrării

• Acum, cînd însămînțările au fost, 
practic, încheiate, toate tractoarele dis
ponibile să fie concentrate la efectuarea 
arăturilor de toamnă, astfel îneît aceas
tă lucrare să se încheie pînă la 15 no
iembrie

• Pentru a se asigura iernarea în 
bune condiții a animalelor și sporirea 
producției zootehnice, trebuie strînse și 
însilozate cantități cît mai mari de fu
raje, pregătite temeinic toate adăpos
turile

• Oriunde moi sînt de recoltat la
nuri de porumb, este necesar să fie mo
bilizate la cules toate forțele satelor, iar 
mijloacele mecanice să fie folosite la în
treaga capacitate

• Ținînd seama că în cîmp se mai 
găsesc cantități importante de porumb 
și alte produse, se impune să fie folosite 
intens toate mijloacele de transport, 
precum și atelajele existente

• în fiecare unitate agricolă să se 
acționeze cu toată răspunderea pentru 
livrarea întregii producții prevăzute la 
fondul de stat și la fondul de autoapro
vizionare

• Prin respectarea graficelor de re
coltare și livrare, prin organizarea te
meinică a procesului de producție, zil-

ÎN PAGINA a IV-A
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CONFERINȚELE DE DĂRI DE SEAMĂ ȘI ALEGERI

NTARIREA LEGĂTURII cu masele

Transpunîndu-se în viață principiul fundamental al partidului nostru de făurire a socialismului 
cu poporul și pentru popor, va căpăta o amploare tot mai mare dialogul cu oamenii muncii, partici
parea maselor la conducerea vieții economico-sociale, se va intensifica activitatea organizațiilor 
și organismelor democratice înmănuncheate în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste.

•. Din Tezele pentru Congresul al XlV-lea ai partidului

Sna d-2 mancă a activistului
începe între oameni 

și se încheie între oameni
Conferința organizației de partid de la întreprinderea de , .icotaje „Zimbrul" din Suceava a efectuat o analiză complexă a activității desfășurate de comuniștii de aici, de întregul colectiv do muncă. Bilanțul obținut — unitatea și-a îndeplinit și depășit sarcinile de plan, ponderea producției destinate exportului a crescut in mod considerabil, indicatorii de eficiență economică au și ei un „puls sănătos" — definește el însuși cartea de vizită a organizației de partid, capacitatea de a conecta toate forțele comuniștilor, ale colectivului ia indeplinirea in bune condiții a sarcinilor economice.Nu vom insista asupra desfășurării în ansamblu a conferinței. Ne vom opri doar asupra unui moment care ne-a reținut în mod deosebit atenția. Este vorba de modul în care a fost primită de către comuniști propunerea ca Adriana Bejan, fostul secretar al comitetului de partid, să candideze din nou pentru organul de partid ce urma să fie aies. Dacă au fost obiecții ? Nici vorbă. In schimb, in conferința la care ne refe- r'm, pentru susținerea cu argumente a acestei candidaturi s-au înscris la cuvînt nu un singur comunist, ci mai multi.Lucia Herghelegiu, secretar al biroului organizației de bază din compartimentul cadre de conducere și apărat tehnico- economic : ..Este o comunistă bine pregătită profesional. E apropiată de oameni și ascultă cu deosebită receptivitate opiniile și propunerile lor. Este exigentă cu ea, dar și cu alții. Are o mare putere de convingere și de comunicare cu oamenii".Tereza Ardeleanu, laborantă : „Am multe' argumente pentru a susține propunerea ca tovarășa Adriana Bejan sa candideze pentru noul comitet de partid. Unele au mai fost spuse. Faptul că iși incepe ziua 

de muncă printre oameni și o incheie, de asemenea, printre 
oameni reprezintă o calitate fundamentală pentru un om investit să facă parte din comitetul de partid. Deși are afișat un program de audiențe la comitetul de partid, cred că fie-, care dintre noi a obținut audiența de care a avut nevoie la locul său de muncă. Secretara comitetului de partid vine zilnic in sectoarele de producție și, dacă nu este solicitată in soluționarea unor probleme, solicită ea ce comuniști pentru «a-și spune părerea in legătură cu a- cestea*". Elena Tipa, secretar al biroului organizației de bază din schimbul „Finisaj A" : „Ca secretar de partid am simțit tot timpul ajutorul tovarășei Bejan — de la modul de planificare a muncii pină la cunoașterea temeinică a oamenilor. Dacă apare o problemă, nu așteaptă adunarea generală sau ședința comitetului de partid, ci acționează imediat pentru rezolvarea ei. Dar într-o întreprindere ca a noastră, in care ponderea personalului o reprezintă fe- , meile, probleme social-umane ’

apar mal frecvent decit în alte unități. Nu-mi aduc aminte ca secretarul comitetului nostru de partid să se fi arătat vreodată nereceptLv la asemenea probleme. Chiar ducă nu pot fi toate rezolvate, pe toate ie analizează și clarifică. Ceea ce înseamnă extrem de mult pentru încre
derea oamenilor in secretarul 
comitetului de partid și. prin 
cl, in partid".Evident că un om cu asemenea calități a primit învestitura comuniștilor de a fi in continuare secretar al comitetului de partid.— Ne-a impresionat cel mai mult in caracterizările pe care vi le-au făcut comuniștii — ii spunem noului secretar al comitetului de partid — sublinierea importanței pe care o acordați legăturii cu oamenii. Ce efect are asupra activității pe care o desfășurați această trăsătură a stilului dv. de muncă ?— Nil este „un stil de muncă personal". Este vorba de materializarea in viață a cerinței formulate nu o dată de secretarul general al partidului ca 
activiștii de partid să fie per
manent în mijlocul oamenilor, să-i învețe cum să aplice mai bine hotărîrile partidului și să învețe de la ei cum să soluționeze mai bine o problemă sau alta. Răspunzind concret la întrebare, pot spune că munca unui secretar de comitet de partid este de neconceput fără o legătură trainică cu întregul colectiv — prin dialog, prin participări frecvente la forurile democratice in care iși analizează munca (grupa sindicală, organizația U.T.C.. O.D.U.S.,comisia de femei), dar, mai ales, prin contacte directe la locul de muncă. Eu acord foarte mare importanță acestei cerințe puse de conducerea partidului in fața noastră și cer, la rindul meu, tuturor membrilor comitetului de partid, cadrelor din toate organismele sistemului nostru de autoconducere muncitorească ca fiecare să exercite prerogativele încredințate în conducerea politică și economică a unității nu irt numele oamenilor muncii, ci împreună cu ei. întregul sistem de întărire a legăturii partidului cu masele se afirmă și devine viabil numai in măsura în care fiecare comunist, indiferent de ‘funcția pe care o are, este preocupat să asigure in colectivul in care activează un climat de muncă creator, exigent. combativ, de luptă neîmpăcată impotriva rutinei, a stagnării, mulțumirii de sine, de cunoaștere a opiniilor înaintate și de creare a condițiilor pentru afirmarea lor".în cele două schițe-portret — cel pe care l-au propus comuniștii noului secretar și cel pe care și l-a propus el insuși — se regăsesc, in aceleași dale sau altele asemănătoare, portretele miilor și miilor de s'ecretari de partid investiți cu această răspundere cu ocazia actualelor adunări și conferințe do dări de seamă și alegeri. Cazul concret de la care am pornit reprezintă doar una din exemplificările posibile.

permanent și exigent in această direcție și nu au fost trași la răspundere cei care nu și-au Îndeplinit sarcinile încredința te. Noul comitet va trebui să folosească un stil de muncă mai dinamic, să asigure o legătură mai strânsă, permanentă cu comuniștii, cu oamenii muncii din secție".
Liviu Coleșan, directorul întreprinderii : „Ceea ce i-aș reproșa secretarului comitetului de partid e că n-a acționat cu fermitate pentru reducerea mai substanțială a rebuturilor și pentru întărirea ordinii și disciplinei — deficiențe care s-au manifestat și in activitatea unor comuniști. Muncii de educație, nici pe ansamblul organizației, nici celei desfășurate de la om la om, nu 1 s-a asigurat un conținut corespunzător".
Adrian Drugă, șef de secție : „Ăm avut sentimentul că unele rezultate bune au condus la o anumită automulțumire. Or, mai avem multe de făcut pentru a înscrie activitatea noastră in parametrii de eficiență ce- ruți de actuala etapă. E bine să reflectăm și asupra stilului de muncă practicat pînă acum, asupra conlucrării cu oamenii, 

îndepărtarea de oameni și rigi
ditatea sint trăsături străine 
muncii de partid".Dacă am ințeles bine — șl sperăm că am ințeles — ceea ce a cintărit în mod hotărîtor in retragerea încrederii pe care comuniștii i-o acordaseră fostului secretar la alegerile anterioare s-a referit la o anumită rupere do oameni sau, altfel spus, la apariția și formarea unei convingeri greșite că învestitura primită ii dă dreptul să decidă mai mult singur și, pe deasupra, să impună această decizie celorlalți. Or, a nu consulta oamenii, a nu ține seama de părerile lor înseamnă, practic, a grăbi — mai devreme sau mai tirziu — drumul spre pierderea încrederii acordate. Ceea ce s-a întîmplat și in cazul la care ne referim. Și care este, ni s-a spus la comi

tetul municipal de partid Alexandria, una din puținele excepții de acest fel inregistrate aici. Dar chiar și această excepție are, cum ușor se poale vedea, o importantă valoare educativă. Și semnificațiile ei — atit cele directe, cît și cele indirecte — nu pot fi neglijate.îndeamnă la aceasta și opinia exprimata de comunistul Mina Măgureanu, muncitor, in conferința organizației de partid de la întreprinderea Mecanică Vaslui : „Atit cerințele și sarcinile tot mai mari ce ne stau in față in acest an și in anii următori, cit și existența unor neajunsuri în utilizarea la întreaga capacitate și cu randament superior a fondurilor fixe, valorificarea superioară a materiei prime și energiei, ridicarea competenței profesionale și creșterea răspunderii pentru dezvoltarea și apărarea pro-? prietății socialiste impun cu necesitate perfecționarea întregii activități, a stilului și metodelor de .muncă și. in acest cadru, a întăririi și mai mult a legăturii comitetului de partid cu masele de oameni ai muncii. Așa cum un arbore iși trage din pămint seva dătătoare de viată, organizația noastră , de partid iși fundamentează existenta, iși află forța și tăria în legătura organică și nemijlocită cu masele. De aceea, pe lingă adunările și întîlnirile periodice la care participă, este necesar ca membrii comitetului de partid și unele cadre de conducere să-și desfășoare activitatea mai mult în producție, să-și rezerve mai mult timp pentru contactul cu oamenii muncii in ateliere și secții, unde se creează bunurile materiale. și mai puțin în birourile din sediul întreprinderii. în a- cest fel cunosc mai bine viața și realitățile concrete ale unității. contribuie la luarea unor măsuri operative de perfecționare a muncii, la valorificarea plenară a puternicului potențial uman de care dispune colectivul nostru".

scrisorilor adresate de oameni ai muncii din unitatea noastră organelor locale de partid". Semnificația acestei idei ne-a argumentat-o tovarășul Con
stantin Popescu, secretarul comitetului de partid : „într-un context pe care insuși stilul de muncă al comitetului nostru de partid de atunci ii favorizase, conducerea unității noastre se „rupsese" de viața colectivului, adopta metode de muncă birocratice și unitatea ajunsese pe ultimul loc în cadrul ramurii în care activează. O scrisoare adresată de un grup de oameni ai muncii organelor de partid municipale și județene s-a constituit într-un

semnal tras la timp. Pentru că, pe baza analizării ei, a fost schimbată intreaga conducere tehnico-administrativă a combinatului, precum și secretarul comitetului de partid și președintele comitetului sindicatului. Rezultatul ? întreprinderea s-a înscris pe coordonatele unei activități pozitive, in special in domeniul exportului, iar comitetul de partid a devenit — Si va deveni și mai mult în urma măsurilor adoptate de conferință — forța dinamizatoare atit a promovării spiritului nou. critic și autocritic în activitatea comuniștilor, cit și a valorificării ideilor emise de oamenii muncii".
Forța organizațiilor 
de masă și obștești 

mai dinamică, mai activă
rința organizației de partid de 
la întreprinderea de Utilaj Greu 
Craiova s,a concentrat asupra

profil teritorial— spunea ea — conducerea partidului a stabilit să-l discutăm mai întîi cu comuniștii . în conferințele organizațiilor de partid. De tru ca. în dezbaterea cu toti cetățenii, noi. tii. să fim în măsură formăm acest cadru democratic intr-o scoală a creșterii răspunderii pentru dezvoltarea comunei. atit prin participarea la elaborarea programelor de dezvoltare a ei. cit si la traducerea lor in viață".Dună această punere in temă teoretică, secretarul comitetului comunal de partid i-a ori*  vit pe oameni, a schițat un zîmbet și apoi a spus : „Chiar dacă vă este cunoscut stadiul de dezvoltare a comunei noastre pină acum, pentru că împreună cu dumneavoastră. cu toți cetățenii s-a hotărât fiecare obiectiv, vă voi puncta o parte din obiectivele importante pe care 'le-am realizat pînă acum si pe cele pe care ne propunem să le realizăm in cincinalul următor.Comuna noastră urmează să devină oraș agroindustrial. Centrul civic a început să prindă contur. Sint îp construc-

ce ? Pen- publică. comunis- să trans-
pe tovarășul H. Tuțuianu. secre
tar al Comitetului de partid din 
sectorul 2 al Capitalei.„Am participat in aceste zile — ne spune — la multe adunări și conferințe de dări de seamă și alegeri. Concluzia fundamentală pe care am desprins-o este aceea că. pe ansamblu, organizațiile de partid iși fundamentează activitatea pe o strînsă legătură cu. comuniștii, cu toti oamenii muncii, că principiul construirii socialismului cu poporul pentru popor, cu oamenii pentru oameni — prin formele instituite de control șî control — reprezintă un călăuzitor în activitatea ___cretă a fiecărei organizații de partid.Ce învățăminte am desprins din adunările ei conferințele de dări de seamă si alegeri la care am participat pentru afirmarea mai puternică in viitor a legăturii organizațiilor de partid cu comuniștii. cu oamenii muncii ?în primul rînd. folosirea mal 
activă, printr-un conținut adec
vat. a prevederilor statutare care asigură un control si auto-

auto-farcon- l

0 strînsă legătură între 
receptivitate și democrație

E vorba de o excepție, 
dar și excepțiile 

au valoare educativă
In conferința organizației de 

partid din secția strungărie a 
întreprinderii de Rulmenți din 
Alexandria s-a petrecut un fapt neobișnuit. între candidații pentru noul comitet de partid s-a numărat și fostul secretar. In urma votului secret exprimat de comuniști, acesta n-a fost reales. Dacă privim lucrurile exclusiv prin prisma democrației de partid, rezultatul a- eestei opțiuni nu are nimic nefiresc în el. Nu este obligatoriu ca un candidat înscris pe listă să obțină în mod automat sufragiile comuniștilor. Dar cind acest candidat este chiar fostul secretar al comitetului de partid, faptul nu poate trece 
k_________________________

neobservat. Are nevoie de explicații. Ceea ce ne-a determinat să conturăm, din opiniile exprimate de participanții ia conferință, răspunsul la între
barea : de ce n-au mai acordat 
comuniștii încrederea lor fostu
lui secretar ?Iată, pe scurt, citeva din opiniile acestora.

Gheorghe Nicolae, maistru : „Nu întotdeauna comitetul de partid a urmărit modul in care se îndeplinesc propriile hotăriri privind angajarea tuturor forțelor organizației de partid, ale colectivului pentru desfășurarea in cele mai bune condiții a activității productive. Nu s-a exercitat un control de partid

In multe, in foarte multe conferințe de dări de seamă și alegeri s-a vorbit pe larg despre necesitatea ca organele de partid să situeze mai mult m centrul activității lor preocuparea pentru studierea, analizarea și soluționarea propunerilor făcute, in cadrul întregului sistem de emitere a acestora, de comuniști, de toți oamenii muncii. Pe de o parte, pentru că ele reprezintă una din formele cele mai trainice și directe prin 'care se asigură o strinsă și permanentă legătură intre organele de partid și mase. Pe de altă parte, pentru că între 
receptivitatea față de opinia 
comuniștilor, a oamenilor mun
cii și democrație există o legă
tură dialectică.„Legătură care, în conferința noastră, afirmă Victor Ștefan, secretar al comitetului de partid de la Șantierul Naval Galați, s-a afirmat pe deplin. Argumente ? Comuniștii au apreciat in conferință că unul din factorii care au contribuit in mare măsură ta îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan de către unitatea noastră îl constituie modul in care organele și organizațiile de partid dezvoltă in
teresul comuniștilor, al oameni
lor muncii pentru a participa 
cu propuneri și idei la soluțio
narea problemelor majore ale 
producției. Faptul că programele de creștere a eficienței economice, programele noastre de măsuri politico-organizatorice sint într-o măsură foarte mare rezultatul recepționăril și finalizării acestor propuneri este validat și de rezultatele obținute. Ne situăm de mai mulți ani, ne situăm, și anul acesta în rindul colectivelor fruntașe in ramura în care ne desfășurăm activitatea.Pornim la drum cu o importantă «bancă*  de propuneri — ca să mă exprim așa. în urma desfășurării adunărilor și conferințelor de dări de seamă și alegeri, comuniștii au făcui aproape 200 de propuneri — majoritatea izvorite din consultarea cu oamenii muncii — pentru perfecționarea activității de conducere economică și politico- organizatorică și au fost adoptate programe care cuprind

peste 520 de măsuri vizind toate domeniile de activitate".în conferința organizației de 
partid de la întreprinderea Me
talurgică de Metale Neferoase 
din Baia Mare, comunistul 
Dumitru Chiuzbăian a supus atenției o problemă deosebit de interesantă : „Dacă rezultatele in producție obținute de la alegerile precedente și pină in prezent nu sint la nivelul posibilităților, al prevederilor de plan — a afirmat el —, între cauzele care au generat această situație e bine să stăruim mai mult asupra uneia : nesoluțio- 
narea la timp, în toate cazurile 
a propunerilor făcute de comu
niști. de oamenii muncii în adu
nările de partid, in forurile 
democrației noastre muncitorești. Cerința exprimată atit de limpede de secretarul general al partidului ca noile organe de partid să-și schimbe radical stilul de muncă, să lupte neîncetat împotriva rutinei $1 birocratizării muncii lor vizează, după părerea mea, și modul in care sint studiate, analizate și soluționate propunerile comuniștilor, ale oamenilor muncii. Dacă cineva ar restudia cu atenție aceste propuneri ai constata că ele oferă soluții pentru majoritatea problemelor cu care s-a confruntat și se confruntă unitatea noastră. Dar întreb : cite din ele au fost aplicate sută la sută in spiritul și litera lor ? Așa, în general, se spune că toate au fost analizate. Dar nu spre un asemenea mod de rezolvare ne îndeamnă secretarul general al partidului. Cer in conferință ca pe viitor noul organ de partid să vegheze cu toată răspunderea la modul in care este folosită — prin sistemul propunerilor — gîndirea colectivă a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii. Și după cîte ați auzit, și în această conferință s-au emis multe propuneri deosebit de bune".în conferința organizației de 
partid din cadrul Combinatului 
pentru Prelucrarea Lemnului 
Brașov s-a afirmat. între altele, următoarea idee : „este necesar să consolidăm cît mai puternic climatul de muncă, de combativitate comunistă care s-a instaurat după cercetarea

în spiritul Tezelor pentru Congresul al XIV-lea, conferințele au abordat in profunzime ___ ________________ „______  ,___ .___si necesitatea intăririi .legaturi- ,a două probleipș majore. Pe de' J”~x ■ 0 pârte, de a t " „„ „ *m™* m*«pentru «vitalizarea — și fer- Numărul total al' apartamente-- vitătii desfășurate în acest do- meijul, veți vedea îndată, ,■> tiUi-p joj. construita pină în brezei* 1'- -meniu. S-a impus atenției, din * * - in comună șe ridică la 238. Dacăadaug acestora alimentarea cu apă. unitățile economice si sociale ta te.spun Ceea naiul dezvoltarea comunei vor creste de la 30 de milioane, de cite beneficiem în prezent, la 50 de milioane".Si astfel, argumentat, secretarul comitetului' comunal partid a înfătisaț obiectiv obiectiv prevederile-proiect ale planului de dezvoltare econo- mico-socială a comunei,— De ce atl insistat — o in- .trebăm după conferință — atit de mult asupra prezentării a- cestuia in' conferința organizației de partid din cadrul coone- rativef agricole de producție 1— Am făcut-o din două considerente. Pe de o parte, am avut în vedere că principala noastră unitate agricolă de producție. prin rezultatele ei. este angajată direct în îndeplinirea unor importante obiective — cele de ordin productiv — ale acestui olan. Pe de altă parte, pentru că dorim ca dezbaterea publică, ce urmează să aibă loc în adunarea cetățenească, să se transforme, prin intervenția comuniștilor. intr-o „conferință ■ Întregii comune", in care să se emită idei s’i propuneri îndrăznețe. dar si modalități concrete de acțiune. Pentru că. în acest cadru larg democratic, noi gîn- dim viitorul comunei, ca tot noi să-l edificăm muncă concretă. Si-o spun le fie clar si celor care, de rea. fie in necunostintă cauză, fie din rea credință, fie din orbire anticomunistă, se arată „îngrijorați de degradarea satelor românești" — cum zic ei : prin acțiunea de organizare si modernizare, hotărîte de noi. fără ca nimeni impună acest lucru, ne răm fort care rești de care

lor dintre organizațiile de partid și cele de masă și obștești, a perfecționării activității lor prin mai buna îndrumare de către organele de partid, prin creșterea răspunderii comuniștilor ce activează în conducerea acestora pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate.„Organizația noastră de partid — spunea in conferință Marin 
Fruja, secretar adjunct cu probleme organizatorice al comitetului de partid de la întreprin
derea de Garnituri de Frină și 
Etanșare din Km. Sărat — se numără printre cele mai puternice din județul Buzău. Peste 50 la sută din efectivul personalului muncitor al unității face parte din rândurile partidului. De ce am făcut această precizare ? Pentru că in conferința noastră s-a subliniat cu tărie necesitatea ca organizația de partid să asigure in viitor o conducere și mai dinamică activității organizațiilor de masă și obștești. Pentru ca acestea să acționeze, prin specificul atribuțiilor lor, fără a se substitui altor factori și fără a prelua atribuțiile altora, cu mai multă eficientă in direcția creșterii capacității fiecărui om al muncii pentru . înțelegerea și îndeplinirea sarcinilor stabilite de partid in toate domeniile de activitate. în acest scop, membrii biroului comitetului de partid au primit sarcina de a sprijini. îndruma și controla activitatea organizațiilor de masă și obștești — sindicat, U.T.C. și O.D.U.S. —, de a asigura generalizarea experienței înaintate, Întărirea opiniei muncitorești și a spiritului combativ față de cei care încalcă ordinea și disciplina, de a orienta activitatea acestora spre obiective concrete, specifice atribuțiilor pe care le au, și nu spre obiective care să aparțină tuturor și practic nimănui.Orientind, ca șl pînă acum, activitatea organizațiilor de masă și obștești spre îndeplinirea angajamentului asumat în întrecerea socialistă pe 1989. avem convingerea că. o dată cu îndeplinirea cu 15 zile devreme a planului pe 10 din acest an și obținerea producții suplimentare in loare de peste 20 milioane lei, vom asigura șl realizarea, pină la 31 octombrie a.c.. a planului pe primii 4 ani ai actualului cincinal și livrarea peste prevederi a unei producții în valoare de peste 85 milioane lei".Abordind șl ea problema perfecționării activității organizațiilor de masă și obștești ca o condiție fundamentală a întăriși pe această cale a legătu- partidului cu masele, confe-

mai luni unei va-

rii rii

mc majore. Pe de ye 43 apartamente. în acest '7 ,................ ”7 77acționa neînțiteiat«i! dat foîdsintăPermanent . asupra racti-este impropriu — stilului de muncă al acestora. în darea de seamă se spunea textual : „Din analizele efectuate de comitetul de partid asupra activității desfășurate de organizațiile de masă și obștești a reieșit că, în munca acestora, a comuniștilor învestiți să le conducă, s-au manifestat o seamă de neajunsuri : ami narea unor adunări generale in cazul organizațiilor U.T.C., desfășurarea formală a unor adunări ale grupelor sindicale, slaba preocupare pentru creșterea rândurilor Organizației Democrației și Unității Socialiste etc.“. Ce conține acest „etc.“ 1 Desigur, el conține multe alte lucruri, atita vreme cit în programul de măsuri adoptat de conferință se prevede — fapt. pozitiv — „i " răspundere coordonarea (prin acest termen se înțelege, probabil, îndrumarea concretă — n.n.) activității organizațiilor de masă și obștești în vederea revitalizării muncii lor, creșterii contribuției acestora la îndeplinirea sarcinilor ce revin. în acest an și în etapa următoare, colectivului nostru de muncă".A doua direcție de acțiune vizează însuși modul de a gindi și acționa al comuniștilor afiați în conducerea acestor organizații de masă. Și Dumitru Boan- gher, secretarul comitetului U.T.C. din întreprindere, și 
Mircea Birchl, președintele comitetului sindicatului, au luat cuvintul în cadrul conferinței. In esență, și unul, și altul au solicitat același lucru : să fie ajutați mai mult, pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin, de către comitetul de partid. O cerință îndreptățită. Oricind și oriunde apar probleme este nevoie de ajutorul comitetului de partid. Și evident că acest ajutor va trebui acordat în continuare celor două importante organizații de masă. în conferință nu s-a dat însă replica cuvenită acestei tendințe „de a cere mereu ajutor" fără ca acesta să fie dublat de efortul propriu al comuniștilor afiați în conducerea organizațiilor de masă de a acționa.cu inițiativă pentru îndeplinirea răspunderilor primite.Oricît ajutor se va acorda în continuare celor două organizații de masă și obștești, răspunderea pentru desfășurarea activității lor în spiritul atribuțiilor ce le revin, in spiritul hotărârilor partidului' o poartă și trebuie învestiți să conducă activitatea acestora. O concluzie cu valabilitate, credem, nu numai aici.
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ridicarea nivelului de con- . si civilizație al satelor/*'  se înscrie în cele mai fi- opțiuni democratice.la o Întregii nimeni, tară liberă, să ne făurim itorul așa cum credem nai că e bine.Analiza temeinică, profundă a modului în care organele șl organizațiile de partid promo- . vează în intreaga lor activitate un stil de lucru ancorat în realitățile colectivelor de muncă, în conlucrarea permanentă cu masele- de oameni ai muncii reprezintă evident și un bun prilej de a desprinde concluzii și Învățăminte din activitatea desfășurată pină acum, de a reactiva mai puternic formele muncii politico-organizatorice menite să confere conținut și viabilitate acestei legături.Care ar fi citeva din aceste învățăminte ? — l-am întrebat

Iar hotărârea noastră — ne înfăptuim prin voința obști — nu ne va abate Sintem liberi. într-ovi-

desfăsurarea mai multor conferințe, faptul că organizațiile de partid nu imprimă raportului de activitate ne care-I prezintă periodic comuniștii în adunările generale sau în fata organelor din care fac parte un 
conținut implicit si explicit cu 
privire si Ia modul in care co
munistul participă vi ta tea personală mele democratice 
întărirea legăturii 
masele. Dacă organizațiile partid ar introduce în tele de activitate elemente concrete. de referință in legătură cu acest aspect al activității comuniștilor, analizele pe a- ceastă temă ar fi la obiect, ar determina schimbări concrete în stilul de muncă al comuniștilor. și in primul rând al celor ce activează in organizațiile de masă si obștești.în al doilea rînd. au fost Instituite forme democratice Prin 
care comuniștii pot controla 
conținutul acestor legături si-I 
pot îmbunătăți mereu prin intervenția lor. Am în numai două din aceste Pe lingă comitetele de funcționează comisii ale tora, alcătuite din membri partid, modul tionare lor și muncii.forme de control si trol a Însemnat un pas înainte în această direcție. Dar și în acest caz hotărâtoare rămîn calitatea acestor analize. concluziile pe care le impun ele șl. evident. deciziile luate de organele de partid pe baza acestora. Am avut impresia. pe baza celor spuse in unele conferințe, că aceste instrumente de control si autocontrol au fost transformate mai mult in «culegători de date», și nu in surse de adoptare a unor decizii operative, ferme. Insuficient . s-a abordat în unele conferințe, 'după opinia mea, si modul în care asigură organizațiile de partid participarea comuniștilor din Întreprinderi, in calitate de cetățeni, la „Tribuna democrației". Or. cine să contribuie la dezbaterea si elucidarea problemelor de interes general al maselor dacă nu, in primul rând, comuniștii ? N-am intilnit. decit arareori. în conferințe referiri la modul in care participă comuniștii la această formă, unică in felul ei. instituită de conducerea partidului, de întărire a legăturilor cu masele.învățămintele si concluziile la care ne-am referit nu le-am punctat numai pentru a face un «inventar*  al lor, ci pentru că ele 1 vor reprezenta o direcție clară de acțiune In acest domeniu, in activitatea noastră viitoare".
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, MARELE EROU AL NAȚIUNII, 
PROFUND OMAGIU, ALEASĂ RECUNOȘTINȚĂ

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

In întreaga țară continuă să aibă Ioc conferințele de dări de seamă și alegeri ale organizațiilor orășenești și comunale de partid.Constituindu-se intr-un moment de evaluare responsabilă a activității fiecărei organizații de partid, conferințele care au avut loc au reliefat transformările înnoitoare petrecute pe intreg cuprinsul țării, rezultatele obținute ,în îndeplinirea programelor de dezvoltare economică și socială a orașelor și comunelor patriei noastre, în ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al locuitorilor. în același timp, au fost examinate, in spirit critic și autocritic, deficiențele existente, in activitatea unor organe și organizații de partid, adoptin- du-se hotăriri și măsuri menite să asigure desfășurarea, în cele mai bune condiții, a muncii politico-organizatorice, a muncii politice de masă și de propagandă, a activității cultural-educative, potrivit ideologiei și politicii partidului nostru.Exprimînd înalta prețuire, dragostea si respectul nemărginit de care se bucură din partea comuniștilor, a întregului popor, conducătorul iubit și stimat al partidului și statului, pentru activitatea sa neobosită dedicată înfloririi multilaterale a țării, conferințele au dat glas adeziunii fierbinți a întregii noastre națiuni la Hotărirea privind realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. la Congresul al XIV-lea al partidului. in suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român. Toți cei care au luat cuvîntul au subliniat că această opțiune, de o covirșitoare importanță politică, reprezintă garanția sigură a realizării cu succes a programelor de dezvoltare economică și socială a țării, de înaintare fermă a patriei noastre pe calea socialismului și comunismului.A fost adus, de asemenea, un profund omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, pentru contribuția remarcabilă la elaborarea și transpunerea in practică a politicii partidului și statului nostru, pentru competența deosebită cu care asigură conducerea și înflorirea puternică a științei, învățămintului și culturii românești.în centrul dezbaterilor la conferințele de dări de seamă $1 alegeri s-au aflat proiectul Programului-Directivă și Tezele Congresului al XIV-lea al partidului, care prefigurează cu claritate viitorul luminos al patriei. în spiritul prevederilor acestor documente de însemnătate deosebită — elaborate și fundamentate cu contribuția esențială șl sub îndrumarea directă a tovarășului Nicolae Ceaușescu —, cei care au luat cuvîntul au analizat activitatea desfășurată pînă acum și rezultatele obținute în realizarea planurilor de dezvoltare economico- socială în profil teritorial. în înfăptuirea sarcinilor de producție din industrie, agricultură, din celelalte domenii, pe anul în curs și pe întregul cincinal, evidențiind sporirea continuă a eficienței întregii
în telegrama adresată de CONFE

RINȚA ORĂȘENEASCĂ DE PARTID 
HUEDilN. JUDEȚUL CLUJ, se arată : Profund recunoscători fată de dumneavoastră, cel mai iubit si stimat, fiu al națiunii, căruia vă datorăm devenirea noastră de azi si perspectivele luminoase spre viitor, ne exprimăm marea satisfacție și deplina, aprobare fată de Hotărirea Plenarei Comitetului Central al P.C.R. din 27—28 iunie 1989 privind realegerea dumneavoastră, la Congresul al XIV-lea. in funcția supremă de secretar general al partidului, aducîndu-vă și cu acest prilej un cald si vibrant omagiu pentru rodnica și neobosita activitate consacrată edificării noii societăți socialiste. progresului multilateral al patriei. creșterii continue a nivelului de civilizație materială si spirituală 
a poporului român.Ne angajăm solemn, mult iubite sl stimate tovarășe Nicolae Ceausescu, ca. urmîndu-vă cu încredere si devotament nemărginit..: să realizăm îndeplinirea exemplară pînă la Congresul al XIV-lea al partidului a planului pe primii 4 ani ai actualului cincinal, să muncim cu si mai multă dăruire patriotică, revoluționară pentru înfăptuirea documentelor ce vor fi adoptate de marele forum al comuniștilor. al planului de dezvoltare a orașului Huedin, pentru înaintarea neabătută a patriei noastre libere si independente pe calea luminoasă a socialismului și a comunismului.în telegrama adresată de partici- pantii la CONFERINȚA ORGANI
ZAȚIEI COMUNALE DE PARTID 
AȚEL, JUDEȚUL SIBIU, se spune : în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii ne exprimăm si cu acest prilej, alături de întregul popor, adeziunea fierbinte si aprobarea deplină fată de Hotărirea Plenarei Comitetului Central al P.C.R. cu privire la propunerea de realegere a: dumneavoastră, mult iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, lacelde-al XIV- lea Congres al partidului, în funcția supremă de secretar general al partidului, garanție sigură a continuării măreței opere de înfăptuire a societății socialiste multilateral dezvoltate si de înaintare a României spre comunism. Vă asigurăm că. string uniți în jurul partidului, al dumneavoastră, mult iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceausescu, vom acționa fără preget pentru a spori cu noi fapte de muncă si realizări contribuția comunei noastre la dezvoltarea multilaterală a judettilui și a patriei, înfăptuind la un înalt nivel de calitate și eficiență sarcinile ce ne revin din Programul partidului, din hotăririle de partid și de stat, din indicațiile și orientările dumneavoastră, că vom munci astfel incit să asigurăm aplicarea neabătută în viață a hotărârilor, ce vor fi adoptate de marele forum al comuniștilor din noiembrie, anul acesta.în telegrama CONFERINȚEI ORĂ
ȘENEȘTI DE PARTID FILIAȘI, 
JUDEȚUL DOLJ, se subliniază : Comuniștii din organizația noastră. însuflețiți de cele mai a- lese sentimente de stimă si recunoștință. isi exprimă din adincul inimilor, asemenea întregii națiuni, deplina satisfacție -și totala adeziune la Hotărirea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din iunie 1989 privind realegerea dumneavoastră, la apropiatul forum al comuniștilor români. în funcția supremă de secretar general 
al partidului.Folosim acest minunat prilej pentru ca. în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor orașului, să vă adresăm din adincul inimilor, mult iubite si stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceausescu, cele mai calde urări de sănătate, viață îndelungată și multă putere de muncă pentru ca. împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu. să ne conduceți pe mal departe cu aceeași genială clarviziune si cutezanță revoluționară. spre binele si fericirea poporului român, spre visul de aur al întregii omeniri — comunismul.Spiritul militant, revoluționar, de care dați dovadă în activitatea ce o desfășurați, constituie pentru noi un model de conduită comunistă, ce ne determină să nu precupețim nici un efort pentru aplicarea fermă în viață a prețioaselor indicații și orientări pe care dumneavoastră personal le-ați dat în repetate rinduri — se arată în telegrama CONFERINȚEI

ORGANIZAȚIEI COMUNALE DE 
PARTID VUTCANI, JUDEȚUL 
VASLUI.Vă mulțumim, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, pentru abnegația cu care acționați pentru prestigiul patriei noastre, pentru luminosul drum ce l-ați deschis României socialiste pe calea progresului și fericirii, pentru vasta contribuție pe care o aduceți pe plan mondial, ca un adevărat sol al păcii in întreaga lume.Puternic mobilizați de exemplul de muncă și viață ce neobosit il promovați, vă raportăm, mult stimate și iubite conducător, că organizația comunală a acționat și acționează cu spirit revoluționar pentru realizarea exemplară a sarcinilor ce ne revin, a obiectivelor stabilite de noua revoluție agrară.

CONFERINȚA ORĂȘENEASCĂ 
DE PARTID BAIA SPRIE, JU
DEȚUL MARAMUREȘ, s-a desfășurat intr-o atmosferă de puternică efervescență și emulație politică, de exigență și răspundere comunistă, revoluționară, generată de adeziunea deplină la istorica Hotărire a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 27—28 iunie a.c. privind reînvestirea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la cel de-al XIV-lea Congres, în funcția supremă de secretar general al partidului — expresie a sentimentelor de dragoste fierbinte, de înaltă stimă și prețuire pe care comuniștii, toți oamenii muncii din Baia Sprie, alături de întregul nostru popor, le nutresc față de dumneavoastră.Exprimindu-ne deplina adeziune la politica internă și externă a partidului și statului nostru, la prevederile proiectului Programului-Directivă și ale Tezelor pentru Congresul al XIV-lea, vă rugăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să primiți cele mai alese urări da fericire și sănătate, de viață luminoasă îndelungată, multă putere de muncă . pentru a conduce națiunea noastră cu aceeași înțelepciune și cutezanță revoluționară pe noi piscuri de progres și civilizație socialistă și comunistă, spre măreția și gloria României socialiste în lume.Participanții la CONFERINȚA 
COMUNALA DE PARTID BUTI- 
MĂNU. JUDEȚUL DÎMBOVIȚA, dind glas sentimentelor de dragoste profundă, cea mai aleasă prețuire si voinței • unanime pe. care le nutresc comuniștii, toti oamenii muncii din localitatea noastră fată de dumneavoastră. mult iubite si stimate tovarășe secretar general, marele Erou al națiunii, ctitor al României moderne, exprimă si cu acest prilej, asemenea întregului ponor, marea satisfacție si adeziunea deplină fată de Hotărirea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 27—28 iunie 1989 ca la al XIV-lea Congres să fiți reales în funcția de secretar general al partidului nostru.Cu îndreptățită mindrie patriotică, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din comuna Butîmanu dăm expresie sentimentelor noastre de profundă recunoștință si deosebit respect fată de dumneavoastră. mult iubite sl stimate tovarășe secretar general, fată de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu. pentru marile transformări revoluționare ce au avut loc în viata si activitatea noastră, pentru perspectivele luminoase de progres si civilizație.Exprimăm .legămîntul solemn de a vă urma neabătut, cu devotament, în tot . ce ginditi si întreprindeți pentru progresul patriei si fericirea poporului, de a acționa cu toată hotărirea pentru înfăptuirea obiectivelor noii , revoluții agrare, a obiectivelor din Programul partidului de făurire . a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Comuniștii organizației noastre îsl exprimă convingerea că realegerea dumneavoastră in fruntea partidului. eminent militant comunist si patriot înflăcărat, ilustru ginditor revoluționar, cel mai iubit fiu al națiunii noastre, strălucit conducător de partid, si de tară. constituie cea mai sigură garanție a edificării cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate. pe baza aplicării creatoare a principiilor generale ale socialismului științific la condițiile concrete din tara noastră, a viitorului comunist al patriei, a înaintării neabătute a

activități economice. Pornind de la concluziile desprinse in cadrul dezbaterilor, participanții la conferințe au făcut propuneri și au stabilit măsuri menite să asigure creșterea capacității organelor și organizațiilor de partid de mobilizare a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii de la orașe și sate la realizarea sarcinilor ce le revin, la transpunerea în viață a mărețelor obiective înscrise în documentele programatice ce vor fi adoptate la Congresul al XIV-lea al partidului. în acest sens, s-a subliniat necesitatea ca întreaga activitate politico-organizatorică și educativă a organelor și organizațiilor de partid să fie îndreptată în această perioadă spre antrenarea tuturor colectivelor de muncă în vederea realizării, in cele mai bune condiții, a planurilor de producție pe acest trimestru și pe întregul an, care este hotărîtor pentru îndeplinirea1 întregului cincinal.O atenție deosebită a fost acordată, în cadrul dezbaterilor, înfăptuirii exemplare a programelor de dezvoltare economico-socială a orașelor și comunelor, ca părți componente ale planului general de dezvoltare armonioasă, echilibrată a țării, menite să asigure crearea, în continuare, a unor condiții tot mai bune de muncă și viață pentru toți locuitorii patriei.S-a relevat hotărirea organizațiilor orășenești și comunale de partid de a desfășura o activitate organizatorică și politico-educativă cit mai susținută și eficientă, în stare să ducă Ia întărirea spiritului revoluționar în munca de îndeplinire a sarcinilor de plan, a exigenței și combativității față de lipsuri și neajunsuri, la promovarea cu mai multă fermitate a concepției științifice, a materialismului dialectic și istoric, a principiilor eticii și echității socialiste, la întărirea răspunderii în muncă, a ordinii și disciplinei.Participanții la conferințe au arătat că rezultatele ce se vor obține în îndeplinirea sarcinilor economice, înfăptuirea măsurilor stabilite cu acest prilej vor constitui cea mai elocventă ilustrare a hotărârii ferme a organelor și organizațiilor de partid, a oamenilor muncii de la orașe și sate de a întîmpina Congresul al XIV-lea al partidului cu realizări de prestigiu în toate domeniile de. activitate.Exprimind hotărirea colectivelor de muncă pe care le reprezintă de a intîmpina cu realizări remarcabile apropiatul forum al comuniștilor români, participanții la conferințe au adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, telegrame in care' este reafirmat angajamentul ferm al oamenilor muncii de la orașe și sate, al întregului nostru popor, de a acționa, in spirit revoluționar, pentru înfăptuirea Programului partidului și înaintarea scumpei noastre patrii pe drumul luminos al socialismului și comunismului.
• 0 convingere unanimă a întregului partid, 

a întregului popor: reînvestirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de secretar 
general al partidului la viitorul Congres al comuniștilor 
români - garanția înaintării neabătute a scumpei 
noastre patrii pe drumul făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, a comunismului

• Angajament entuziast, unanim de a acționa, 
cu înaltă răspundere, cu spirit revoluționar, pentru 
înfăptuirea mărețelor obiective de dezvoltare a 
patriei, prefigurate in documentele programatice 
ale înaltului forum comunist, pentru realizarea pro
gramelor de înflorire a tuturor localităților, 
a întregii țări

României spre cele mai înalte: culmi de progres si civilizație — se arată în telegrama adresată de CONFE
RINȚA COMUNALA DE PARTID 
DÎRMANEȘTI. JUDEȚUL ARGEȘ. Comuniștii, toti locuitorii comunei noastre se angajează ca in cinstea Congresului al XIV-lea al P.C.R. să obțină rezultate remarcabile în toate domeniile vieții eco- nomico-sociale. Acest angajament este omagiul pe care îl aducem Partidului Comunist Român, dumneavoastră. mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. angajament că vom. acționa cu dăruire comunistă si devotament patriotic pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce ne revin în cinstea Congresului al XIV-lea. sporindu-ne si noi astfel contribuția Ia continua dezvoltare si înflorire a României socialiste si înaintare a scumpei noastre patrii spre comunism.În telegrama CONFERINȚEI ORĂ
ȘENEȘTI DE PARTID ALEȘD, JU
DEȚUL BIHOR, se relevă : Ne exprimăm în unanimitate ferma convingere că realegerea în fruntea partidului a dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu — eminent militant comunist și patriot înflăcărat, ilustru ginditor revoluționar, luptător ferm pentru realizarea țelurilor supreme ale clasei muncitoare, genial făuritor al noului destin al țării și al celei mai luminoase epoci din istoria patriei. Erou între eroii neamului, personalitate politică de excepție a lumii contemporane — constituie cea mai sigură garanție a edificării cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate, pe baza aplicării creatoare a principiilor generale ale socialismului la condițiile concrete din țara noastră.Folosim și acest prilej pentru a ne exprima profunda noastră stimă și aleasa recunoștință față de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de renume mondial, care, prin neobosita sa activitate și înaltă competentă, a condus și conduce destinele științei, învățămintului și culturii românești, domenii care au contribuit astfel la marile transformări revoluționare ce au avut loc în viața economico-socială a patriei.în telegrama adresată de CONFE
RINȚA COMUNALA DE PARTID 
BUSTUCHIN. JUDEȚUL GORJ. se subliniază : Comuniștii, toti locuitorii comunei isi exprimă, din adincul inimilor, deplina adeziune fată de 

Hotărirea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român privind realegerea dumneavoastră, mult stimate si iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. la Congresul al XIV-lea al partidului. în înalta funcție de , secretar general al Partidului Comunist Român — act istoric de excepțională însemnătate, care exprimă voința fierbinte a întregii noastre națiuni, garanție sigură a înfăptuirii grandioaselor programe care ne vor conduce spre mărețele culmi de progres si civilizație, pe drumul luminos al comunismului în patria noastră.în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor comunei noastre, participants la conferința organizației comunale de partid se angajează să muncească cu abnegație si răspundere pentru înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare, a documentelor ce vor fi adoptate la Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român.Ne exprimăm toțala adeziune, nețărmurita bucurie față de Hotărirea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 27—28 iunie 1989. ca dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. genial conducător al partidului și statului nostru. Erou între eroii neamului, constructor al epocii pe care cu mindrie o numim ..Epoca Nicolae Ceaușescu". să fiți reales în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român la cel de-al XIV-lea Congres — se spune în telegrama CONFERINȚEI COMU
NALE DE PARTID CEAHLĂU. JU
DEȚUL NEAMȚ.Ne angajăm solemn ca. strîns uniți în jurul partidului nostru, să acționăm cu înaltă răspundere. în spirit revoluționar pentru îndeplinirea e- xemplarâ pină la al XIV-lea Congres al partidului a planului pe anul 1989, de a munci cu dăruire patriotică pentru înfăptuirea hotăririlor ce vor fi adoptate de marele forum al comuniștilor români, a planurilor si programelor de dezvoltare a localității. pentru înaintarea patriei noastre, libere si independente, pe calea luminoasă a socialismului și comunismului.Cu alese ginduri și sentimente de profundă stimă și recunoștință, 
CONFERINȚA ORĂȘENEASCA DE 
PARTID HAȚEG, JUDEȚUL HUNE
DOARA, își exprimă deosebita satisfacție și deplina aprobare față de Hotărirea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 27—28 iunie a.c. pri

vind realegerea dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XIV-lea, în funcția supremă de secretar general al partidului.Comuniștii, toți cei ce trăim și muncim în orașul Hațeg dăm o înaltă prețuire rolului decisiv pe care dumneavoastră, mult iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, îl aveți în elaborarea și înfăptuirea mărețelor obiective ale edificării societății socialiste multilateral dezvoltate in România, în fundamentarea celor mai viabile soluții pentru rezolvarea problemelor complexe pe . care le ridică mersul ferm al țării noastre pe calea socialismului.Ne angajăm solemn să nu precupețim nici un efort pentru a îndeplini exemplar, pînă la Congresul al XIV-lea al partidului, prevederile planului pe 1989, să muncim cu dăruire patriotică în vederea înfăptuirii prevederilor documentelor ce vor fi adoptate de marele forum al comuniștilor români, sporindu-ne contribuția la ridicarea calității muncii și vieții întregului popor.în telegrama CONFERINȚEI OR
GANIZAȚIEI COMUNALE DE 
PARTID DERSCA, JUDEȚUL BO
TOȘANI, se spune : Cooperatorii și mecanizatorii, ceilalți lucrători ai ogoarelor din localitatea noastră. în frunte cu comuniștii, acționează cu fermitate pentru strin- gerea roadelor toamnei — a porumbului. sfeclei de zahăr, cartofilor și furajelor —. culturi la care se estimează producții superioare celor planificate, la nivelul cerințelor noii revoluții agrare.

Exprimîndu-ne întreaga adeziune ■ la politica internă și externă a partidului și statului nostru, ne angajăm să nu precupețim nici un efort în vederea realizării integrale a sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate pe acest an și pe întregul cincinal. pentru înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare, pentru apărarea și consolidarea proprietății socialiste, de stat, și cooperatiste. cu convingerea fermă că în acest fel ne vom spori neîncetat contribuția la buna aprovizionare cu produse agroalimentare a populației și la creșterea necontenită a nivelului de trai al oamenilor muncii, la dezvoltarea și înflorirea multilaterală a patriei.Participanții la CONFERINȚA 
ORGANIZAȚIEI COMUNALE DE 
PARTID BANEASA, JUDEȚUL 
GALAȚI, alăturindu-se simțămin- telor întregului partid și popor, și-au exprimat totala adeziune la Hotărirea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din , iunie a.c. privind reînvestirea dumneavoastră, la cel de-al XIV-lea Congres al partidului, în suprema funcție de secretar general al partidului, precum și la documentele programatice ale înaltului forum comunist, chezășie de granit pentru viitorul socialist și comuiîist al patriei noastre.Asigurînd un caracter analitic lucrărilor conferinței noastre, dezbătînd cu exigență, în spirit critic și autocritic, activitatea organelor și organizațiilor de partid, delegații și-au afirmat hotărirea de a acționa cu toată dăruirea, cu întreaga lor capacitate pentru înfăptuirea istoricelor hotăriri ce vor fi adoptate de Congresul al XIV-lea al partidului, pentru triumful socialismului și comunismului în scumpa noastră patrie, Republica Socialistă România.în consens cu voința întregului partid si popor, comuniștii, toti par- ticipantii la conferința de dare de seamă și alegeri a COMITETULUI 
ORĂȘENESC DE PARTID IANCA. 
JUDEȚUL BRĂILA, ne exprimăm cele mai alese sentimente de dragoste și recunoștință fată de dumneavoastră. mult iubite, si stimate tovarășe, secretar general, ctitorul de geniu al României moderne, luptătorul si apărătorul neînfricat al idealurilor noastre de pace, independentă si progres.Vă raportăm, mult iubite si stimate tovarășe secretar general, că. în cinstea marelui forum al comuniștilor români, am obținut producții dintre cele mai mari din istoria

unităților agricole, fapt ce demonstrează cu putere justețea politicii agrare a partidului, si statului.Ne exprimăm hotărirea de a acționa în continuare cu dăruire si înaltă responsabilitate pentru a smulge nămîntului roade tot mai bogate, pentru a ne îndeplini exemplar sarcinile ce ne revin din planul de dezvoltare economico-socială în profil teritorial, pentru a contribui mai activ la înflorirea scumpei noastre patrii. Republica Socialistă România.în aceste momente de intensă trăire și angajare patriotică — se spune în telegrama CONFERINȚEI OR
GANIZAȚIEI COMUNALE DE 
PARTID PLOPIȘ, JUDEȚUL SA- 
LAJ — ne exprimăm adeziunea la hotărirea privind propunerea de realegere a dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XIV-lea, în înalta funcție de secretar general al partidului. Reinves- tirea dumneavoastră, la marele forum al comuniștilor români, în suprema funcție de conducere in partid, reprezintă garanția realizării obiectivelor înscrise în programul partidului, a ridicării patriei noastre pe noi trepte de progres și civilizație.Vă raportăm că lucrările conferinței noastre au prilejuit o analiză temeinică, exigentă și responsabilă, a modului în care am acționat pentru îndeplinirea sarcinilor in toate domeniile, stabilind măsurile ce se impun pentru îmbunătățirea calitativă a întregii activități, în vederea realizării prevederilor de plan, a obiectivelor de dezvoltare economico-socială în profil teritorial.Apreciind in cel mai înalt grad bogatul conținut al documentelor programatice pentru cel de-al XIV- lea Congres, care se constituie intr-un valoros tezaur de idei, teze si orientări pentru activitatea viitoare a eroicului nostru popor, documente pe care le-am dezbătut cu toată responsabilitatea revoluționară si le-am aprobat in conferința noastră, vă aducem cele mai calde mulțumiri. mult iubite si stimate tovarășe secretar general, pentru modul genial în care ati condus si conduceți destinele României socialiste pe drumul de glorii deschis de istoricul Congres al IX-lea al partidului — se subliniază in telegrama CONFE
RINȚEI ORĂȘENEȘTI DE PARTID 
BĂILE OLANEȘTI. JUDEȚUL VÎL- 
CEA.în aceste momente de puternică angajare muncitorească. revoluționară a întregului nostru popor pentru» a întîmpina Congresul al XIV-lea al partidului cu rezultate, demne de măreața „Epocă Nicolae Ceaușescu". vă încredințăm, mult iubite Si stimate tovarășe secretar general, că si noi. comuniștii din orașul Băile Olănesti. sintem angajați să ne sporim tot mai mult eforturile pentru a creste continuu în țară si peste hotare prestigiul stațiunii noastre balneoclimaterice. acționînd cu toată răspunderea pentru sporirea contribuției la efortul general al eroicului nostru popor, de a ridica patria pe înaltele piscuri ale progresului • si civilizației, ale bunăstării materiale și spirituale.în climatul de puternică angajare patriotică, revoluționară a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, dea întîmpina cu rezultate remarcabile cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român, participants la CONFERINȚA COMUNALA DE 

PARTID CRĂCIUNEȘTI. JUDEȚUL 
MUREȘ, vă exprimă sentimentele de profundă dragoste, de înaltă prețuire, stimă și recunoștință, cele mai calde mulțumiri pentru prodigioasa dumneavoastră activitate pe care ați desfășurat-o și o desfășurați în slujba înfăptuirii celor mai înalte idealuri și aspirații ale poporului român, ale socialismului și comunismului în patria noastră în măreața Epocă de aur inaugurată de Congresul al IX- lea al Partidului Comunist Român.Aducem un fierbinte omagiu tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, remarcabil om politic, prestigioasă personalitate a lumii contemporane, pentru contribuția de înaltă competență adusă la înflorirea științei, culturii și invăță- mxntului românesc, la elaborarea și înfăptuirea planurilor de dezvoltare economico-socială a patriei.în aceste momente de înălțătoare trăire patriotică, de puternică angajare, în care întregul popor, strins unit în jurul partidului, al dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, intîmpină marele forum al comuniștilor, participanții la CONFERINȚA ORĂȘENEASCĂ 

DE PARTID PANCIU, JUDEȚUL 
VRANCEA, vă adresăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, marele Erou între eroii neamului, genial ctitor al României socialiste, personalitate proeminentă a lumii contemporane. un inalt omagiu pentru eroica activitate revoluționară pe care o desfășurat! de aproape sase decenii, pentru binele si fericirea națiunii noastre. ,Cu inimile încărcate de cele mai alese sentimente de profundă dragoste și nețărmurită recunoștință, ne exprimăm marea satisfacție și deplina aprobare față de Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. din 27—28 iunie a.c., privind realegerea dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în funcția supremă de secretar general al partidului. opțiune politică fundamentală ce reprezintă garanția fermă a înfăptuirii neabătute a luminoaselor perspective de dezvoltare multilaterală a patriei în cincinalul viitor și în perspectiva anilor 2000—2010.într-o atmosferă de înaltă vibrație patriotică, determinată de profunda dezbatere a documentelor pentru cel de-al XIV-lea Congres al partidului, la a căror elaborare și fundamentare dumneavoastră, mult iubite si stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceausescu, v-ați adus o contribuție decisivă, comuniștii participanți la CON
FERINȚA COMUNALA DE PARTID 
POPRICANI, în unitate de cuget și simțire cu întregul partid și popor, își exprimă cele mai alese sentimente de recunoștință și aleasă

prețuire pentru tot ceea ce ați făcu și faceți spre binele și prosperitate națiunii noastre socialiste.Vă mulțumim cu toată căldura 1 nimilor pentru grija statornică a cordată înfloririi satului românes modern, dezvoltării agriculturii s întăririi proprietății socialiste d stat si cooperatiste, pentru inesti mabilele orientări și indicații dat cu prilejul vizitelor de lucru efec tuate in județul Iași Împreună c mult stimata tovarășă Elen Ceaușescu. eminent om politic i șavant de largă recunoaștere inter națională.în telegrama adresată de CONFE 
RINȚA ORGANIZAȚIEI COMU 
NALE DE PARTID RACOVA, JU 
DEȚUL BACĂU, se spune : Expri mindu-ne cele mai alese sentiment de inaltă stimă și prețuire, d nețărmurită dragoste și profundă re cunoștință față de dumneavoastră mult iubite și stimate tovarăș Nicolae Ceaușescu, ilustru gindite revoluționar, eminent militant comu nist și patriot înflăcărat, Erou intr eroii neamului, care v-ați dedici întreaga viață idealurilor nobile al socialismului și comunismului p pămintul patriei noastre, dăm gla voinței noastre nestrămutate c dumneavoastră, cel mai iubit fiu ; poporului nostru, să fiți reales ) Congresul al XIV-lea al Partiduli Comunist Român în funcția suprerr de secretar general al Partidului Cc munist Român, realegerea dumnei 1 voastră reprezentînd cea mai sigui chezășie că România va înaint neabătut spre cele mai înalte culn de progres și civilizație.Ne angajăm să facem din am 1990 anul celor mai mari product agricole și anul in care vom atins obiectivele noii revoluții agrar adueîndu-ne astfel contribuția la ed ficarea orînduirii noastre socialiste înaintarea spre comunism.

CONFERINȚA COMUNALĂ D 
PARTID ȘTEFANEȘTII DE JO! 
SECTORUL AGRICOL ILFOV, s- constituit intr-un moment de o dec sebită semnificație și important; într-o adevărată școală de educați comunistă, revoluționară, desfășurat intr-o perioadă de puternică angaji re, de emulație șl efervescență erei toare generată de apropierea marc lui forum al comuniștilor român a oferit cadrul fertil unei ampl și aprofundate analize asupra modi lui în care fiecare membru de part: și întregul colectiv și-au adus contr buția la transpunerea în viață a sa: cinilor politice, economice și educ; tive. în spiritul indicațiilor si oriei țărilor date de dumneavoastră. t< varășe Nicolae Ceaușescu. secretari general al partidului.Avem convingerea fermă că î frunte cu dumneavoastră, tovarăș Nicolae Ceaușescu, eminentul condi cător clarvizionar, luminat, bun drept, România nu se va abat niciodată de la calea revoluționai a construcției socialismului și corni nismului, că Partidul Comuni Român va aplica neabătut, in cor dițiile concrete ale țării noastr principiile generale ale socialismul] științific, vasta experiență acumulai in procesul uriaș al construcției no orinduiri.în atmosfera de vibrant și înălți tor patriotism ce caracterizeas activitatea creatoare, pe care ir tregul nostru popor, însuflețit c mărețele obiective prefigurate c proiectul Programului-Directivă Tezele pentru Congresul al XIV-lc al partidului o desfășoară în aceas tă perioadă premergătoare mareli forum al comuniștilor români, part cipanții la CONFERINȚA COMl 

NALA DE PARTID GHEORGH 
DO.TA, JUDEȚUL IALOMIȚA, î exprimă profunda adeziune și total aprobare față de istorica Hotărîi a Plenarei Comitetului Central i Partidului Comunist Român di 27—28 iunie a.c. cu privire la reale gerea dumneavoastră, mult iubite : stimate tovarășe Nicolae Ceaușesci la cel de-al XIV-lea Congres, î suprema funcție de secretar gener: al partidului, aceasta constituin garanția sigură a continuării proci sului revoluționar din patria noas tră, afirmării ei libere și indeper dente în rîndurile țărilor lumii.. îngăduiți-ne. mult iubite si stimat tovarășe Nicolae Ceaușescu, să v adresăm și cu acest prilej, din adîr cui inimilor noastre, ’un călduros i vibrant omagiu, cele mai vii mul țumiri și profundă recunoștinț pentru îndemnurile și sfaturile dec sebit de prețioase pe care ni le-a dat cu ocazia vizitelor de lucru în treprinse în comuna noastră și î județul Ialomița, pentru exempli luminos de cutezanță revoluționar și înflăcărat patriotism pe care ni- oferiți permanent, pentru strălucit și prestigioasa activitate pe care desfășurați în fruntea partidului i statului, spre binele și fericirea în tregii națiuni.în telegrama CONFERINȚEI CO 

MUNALE DE PARTID PLĂIEȘ1 
DE JOS. JUDEȚUL HARGHITĂ se arată : Printr-o fericită coinci dență, anul 1989 este marcat de eveni mente cu adinei și durabile semni ficații pentru poporul român ; î martie, țara noastră și-a lichida definitiv datoria externă, dobindin du-și cu adevărat independența pc lițică și economică ; în august ar sărbătorit a 45-a aniversare a victc riei revoluției de eliberare social și națională, antifascistă și antiim perialistă ; in noiembrie va ave loc Congresul al XIV-lea al Parti dului Comunist Român, care v dezbate și adopta documente de în semnătate fundamentală pentr mersul ferm al poporului nostru p calea progresului și bunăstării. Toa te aceste evenimente ne îndreptă țese, mult iubite și stimate tovarăș Nicolae Ceaușescu. să ne mîndrir că sintem contemporani cu epoc de aur a societății noastre și să n exprimăm totala adeziune față d realegerea dumneavoastră în înalt funcție de secretar general al Parti dului Comunist Român, chezăși sigură a înaintării patriei noastr spre cele mai înalte culmi ale pro greșului și civilizației.
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RECOLTAREA Șl ÎNSĂMÎNȚĂRILE
- încheiate grabnic, pe toate suprafețele!

jRGiu: Culesul - pe terminate, 
zbuie intensificat transportulin județul Giurgiu, oamenii :ii din agricultura desfășoară o să activitate pentru incheierea lică a tuturor lucrărilor din ,tă toamnă, Printr-o bună orga- e a muncii, s-a reușit ca in unitățile agricoie insâmmțarile e desrașoare ia un nivel ca- v înalt, in prezent, principa- forțe sint concentrate ia recol- porumbului de pe ultimele suite și punerea la adăpost a in- recolte.iducțiile mari de porumb obți- in acest an au obligat con- rile unităților să organizeze te- ic munca la recoltare și trans- Cooperatorii din comuna Pu- 1, unitate vizitată in acest an rvarășul Nicolae Ceaușescu, au ■tat conducătorului partidului atului nostru incheierea recol- porurabului, realizind o produc- icord de 33100 kg știuleți la ir. „Vizitele de lucru ale tarului general al partidului, ne e președintele unității. Gheor- Breazu. sfaturile și indemnurile au reprezentat pentru noi un ■nic indemn de a realiza pro- i superioare. în lucrarea pămin- cooperatorii. mecanizatorii și aliștii au respectat cu fermitate cerințele agrotehnicii, dar au si toată inima in ceea ce au județul Giurgiu, producții mari șalizat și cooperativele agricole Suturugeni, Găujani, Braniștea, ca și altele. In aceste zile se tează porumbul de pe ultimele ifețe, pină in seara zilei de 19 ibrie lucrarea efectuindu-se pe i sută. Comitetul județean de d a cerut organelor agricole jute, organizațiilor de partid de te să mobilizeze întreaga suflare elor pentru încheierea recoltării nbului. In fiecare consiliu agro- itrial au fost organizate acțiuni irajutorare cu mașini și oameni, 1 incit acțiunea să se incheie in tă săptămină. Raidul efectuat ai multe unități agricole dove- că măsurile intreprinse se res- cu strictețe.rin Dumitru, președintele Coo- ivei Agricole de Producția ași, se pregătea să plece de pe unde peste 200 de cooperatori tau manual porumbul spre zona ascâ“. unde se semăna griul lbimele din cele 550 hectare. iiidti-1. ne-a spus că porumbul t cules manual pe intreaga sută de 410 hectare, iar cu cele 200 elaje existente în comună pro- a a fost transportată operativ la volantă din Obedenl. Tn felul a au fost realizate importante miii de carburanți, s-au înlătu

rat pierderile, iar mijloacele auto au putut fi folosite la alte lucrări.na Cooperativa Agricolă de Producție Mihai Bravu porumbul se recolta, tot manual, pe cele 573 hectare, lucrare la care participa zilnic circa 150 de cooperatori. „Avem o producție foarte bună, cea mai mare pe care am obținui-o vreodată — precizează Fiori an Ceanga, președintele unității. Pentru a livra neintir- ziat cantitățile prevăzute ia fondul .de stat, urmărim ca incă de la incăr- carea in cimp a mijloacelor de transport acestea să fie folosite la întreaga capacitate și, mai ales, să facă zilnic patru-cinci curse. Ca atare, întreaga producție recoltată, în aceeași zi, este pusă la adăpost1'.Membrii Cooperativei Agricole de Producție Putineiu, care au încheiat recoltarea porumbului de pe întreaga suprafață, au obținut o producție medie de 33 100 kg la hectar. Acum ei acționează pentru transportarea recoltei din cîmp. mijloacele auto avînd cite două sau trei remorci.Concomitent cu recoltarea, o atenție deosebită se acordă transportării produselor din cimp. „Mai avem cie strins recolta de pe aproximativ 20 000 de hectare, ceea ce inseamna o zi și jumătate pentru a încheia lucrarea pe intreaga suprafață — ne spune inginerul Mihai Mlron, directorul general al direcției agricoie. Avem insă de transportat din cimp la bazele de recepție o cantitate destul de mare de porumb, aproximativ 100 000 de tone. Primind un sprijin eficient din partea comitetului județean de partid, au fost suplimentate capacitățile de transport, s-au organizat pretutindeni echipe speciale de încărcat in cimp și descărcat la bazele de recepție. Conducătorii de unități urmăresc ca țoate mijloacele de transport să facă- numărul stabilit de curse pe zi. In multe locuri, pentru transportarea porumbului din cimp la bazele volante sint folosite și atelajele".tn afara celor 100 000 tone de porumb mai sint de transportat din cimp. și de livrat.la ft) rțdul. de stat peste 7 000 tone de cartofi și cantități importante de rădăcinoase, tomate și altele. Fără indoială că, printr-o mai bună organizare, printr-o puternică mobilizare a forțelor din fiecare unitate, prin acțiuni inițiate de întrajutorare in cadrul aceluiași consiliu agroindustrial, toate lucrările de recoltare și transport vor fi finalizate lș termenul stabilit.
Petre CRISTEA 
Ion GAGHi!corespondentul „Scînteii"

unitate, rezolvarea unor probleme care apar, ceea ce a necesitat un sprijin nemijlocit. Este vorba, între altele, de recoltarea cu prioritate a porumbului de pe suprafețele prevăzute a se cultiva cu griu. în acest fel s-a asigurat un avans la pregătirea terenului, semănătorii e avind suficient front de lucru. Șeful secției de mecanizare, Constantin Filip, ne precizează că. intărindu-se disciplina, a sporit și calitatea muncii : lucrul începe la prima oră a dimineții și se întrerupe numai la lăsarea întunericului ; eventualele defecțiuni tehnice se remediază operativ. Așa se explică faptul că cei de la Șimian au pus sămința sub brazdă pe mai bine de 730 hectare. Și aceasta în numai 6 zile de lucru bune în cimp.Inginerul Vasile Gaiea, directorul S.M.A. Șimian. și-a prevăzut, pentru ziua respectivă, o discuție de citeva minute cu tractoriștii din secția de mecanizare de la Cooperativa Agricolă Malovăț. De ' ce ? Pentru că o parte dintre mecanizatori incălcau disciplina, se mai deplasau Ia domiciliu cu tractoarele. Ca atare, lucrul începea, maî tirziu și se risipeau carburanții’. Cei

în cauză au fost avertizați pentru indisciplină, stabilindu-se măsuri pentru înlăturarea in totalitate a deplasărilor in gol. Ca . atare, s-au creat condiții ca și aici semănatul griului să se încheie grabnic.în unitățile din Consiliul Agroindustrial Devesel. pentru insămințarea în termen scurt a griului pe cele 4180 hectare, consiliile populare au mobilizat la stringerea recoltei șl eliberarea operativă a terenurilor și pe cei 780 angajați de pe raza comunelor. ..în această toamnă — ne spune Dumțtru Neciu, președintele Cooperativei Agricole Devesel — însămințăm 1 150 hectare cu griu. întrunit au fost eliberate din timp de resturi . vegetale toate suprafețele ce urmau a fi insămin- țate, s-a putut lucra intens la semănat".Pe ultimele suprafețe se insămin- tează grîu și in unitățile din consiliile agroindustriale Gruia, Vînju Mare,. Bălăcița, Gogoșu și Strehaia, unde in cursul raidului nostru am remarcat aceeași răspundefe sporită pentru viitoarele producții.
VIrqiliu TATARU corespondentul „Sclnteii"

brâila; Legumele livrate
conform graficelor

iHEDiNȚi: Experiența acestui an 
baza viitoarei recolte de grîujudețul Mehedinți s-au obținut, test an. recolte superioare celor taie pină acum. S-a dobindiț, ir, o valoroasă experiență, care generalizată pe tot cuprinsul [ului. „în urma unei analize inice — ne spune inginerul an Pufan, directorul general ai rț.iei agricole județene — noi tras concluziile cuvenite pentru >ania insămînțărilor de toamnă, înlăturat greșelile care au mai săvirșite, astfel incit la păioase i unitățile, inclusiv cele din colinară, să obțină, in anul r, producții la nivelul cerin- noii revoluții. Griul a fost am- it după cele mai bune plante iergătoare și s-a urmărit res- irea normelor prevăzute în teh- zii la pregătirea terenului și inat. Specialiștii din unități, i permanent in cimp, asigură atea semănatului. Exercităm.

totodată, un control exigent șl nu admitem nici cea mal mică abatere de la tehnologia de lucru stabilită". Facem precizarea că în județ griul se insămințează pe ultimele din cele 56 410 hectare destinate acestei culturi. Pină in seara zilei de 19 octombrie se insămințase 97 la sută din suprafața prevăzută. Ce se întreprinde ca o dată cu măsurile vizind încheierea semănatului să fie efectuate lucrări de bună calitate ?Ne vom opri la ci te va aspecte de muncă. în unitățile din Consiliul Agroindustrial Șimian s-a prevăzut insămințarea a 3 388 hectare cu griu. Pe una din solele Cooperativei Agricole Șimian o întîlnim pe tovarășa Jarcu Lucia, organizatorul de partid, președintele consiliului. Ne spune că aici griul ocupă 800 hectare. încadrarea în perioada optimă a semănatului a impus, in această

în acest an, din grădinile brăilene se strings o recoltă bogată. „Legumicultorii județului. Brăila și-au realizat sarcinile de livrări din planul la zi — preciza inginerul Victor Popescu, directorul trustului horticol. Dintr-un plan anual de 333 750 tone legume contractate ia fondul de stat, s-au livrat peste 300 000 tone. în unitățile producătoare de legume mai sint de recoltat cantități importante : 30 000 tone varză de toamnă, 12 000 tone tomate, 3 000 tone ardei și altele. Ca atare, există premisele depășirii planului de producție, cantitativ și pe sortimente". în perioada de virf (1—30 septembrie a.c.), județul Brăila a livrat, ziinic, la fondul de stat, intre 3 000—5 000 tone iegume, din care însemnate cântitățl ăft.’fciSt' expediate pentru aprovizionarea.Ca-, nitaiei prin punctele proprii de desfacere. ca și prin unitățile aoartinind de I.L.F. Berceni.Urmări ndu-se depășirea substanțială a sarcinilor de plan la fondul de stat pe acest an. comitetul județean de parțid analizează, zilnic, modul cum se îndeplinesc graficele de recoltare și preluare, se stabilesc măsuri pentru a se asigura forța de muncă necesară la cules. Astfel, și in aceste zile, in sprijinul grădinarilor au participat, la recoltare și sortare, numeroși elevi aflați in practica agricolă, oameni ai muncii din municipiul Brăila și celelalte localități urbane.Trecem prin fermele Asociației Economice „1 Mai", una dintre marile unități producătoare de legume. La ferma nr. 11, șeful acesteia, inginer Stancu Lămbeanu, se afla printre cei 90 de elevi ai Școlii generale nr. 28, pe o solă unde se recoltau tomate destinate industrializării. Tot pentru industrializare se recoltau tomate și la ferma nr. 10. Elevi ai liceelor „Progresul" șt „N. M. Mur- goci“ culegeau gogoșari, iar numeroși lucrători din cadrul cooperației meșteșugărești sortau cartofi. în ferma nr. 15, economista Georgica Cârlan și ing. Veronica Matei supravegheau activitatea celor o sută de elevi de la Școala generală nr. 31, aflați la recoltarea conopidei, fasolei păstăi, tomatelor și gogonelelor destinate pieței din Brăila. Munca este bine organizată și la ferma nr. 8, unde 70 de muncitori zilieri recoltau. și sortau cartofii pentru sămință și tot atiția elevi recoltau ardeii. De la șeful fermei, inginer Gheorghe Bogdan, aflăm că, pină in prezent, planul a fost realizat in proporție de .143 la sută, obțlnindu-se un beneficiu de 2,6 milioane iei. „în final.

vom depăși veniturile cu peste 3 milioane lei, ferma noastră situinciu-se in fruntea celorlalte din cadrul a- sociației" — ne spune, cu satisfacție, șeful acesteia.Inginerul Ștefan Budur, directorul Asociației Economice „1 Mai" Brăila, ne spune : „Din cele 36 725 tone legume destinate fondului de stat, am livrat pină în prezent 26 905 tone. Planul la perioadă a fost realizat in proporție de 108 la sută. în final vom ajunge la peste 40 000 tone, depășind producțig anului trecut eu circa 10 000 tone legume. Acum valorificăm tomatele șl ardeii, culturi la care se prelimină o producție de 5 100 tone In Capitaiă. la piața Obor, am desfăcut marfă in valogre. de 3 milioane lei. iar pe piața Brăi- ■Tei. prin!, magazinele noastre „dp prezentare și desfacere — in valoare'de 8 milioane lei".Lucrătorii din legumicultura județului Brăila sint, in continuare, mobilizați pentru recoltarea integrală a produselor aflate in grădini.
Candtano PRICEPUTU corespondentul „Scînteii”

nare din pag. I)ulem să producem orice utilaje, ui. să ne angajăm să fim com- ivi in orice domenii, cu cele bune produse realizate pe plan dial. Dispunem, acum, de con- deosebit de bune, avem forțe te pentru a putea să rezolvăm, un timp scurt, problemele legate >rogresul științei și tehnicii, de ernizarea întregii noastre acti- 1. Avem forța necesară și tresă ne concentrăm, in mod deo- , pe problemele înfăptuirii pro- îelor de ridicare a activității tre, in toate domeniile, la nivelul - mai noi cuceriri ale științei :hnicii și, in unele domenii, să im cu îndrăzneală și să ne pro- mi să fim în primele rinduri. să n cele mai bune rezultate", te aprecieri ale tovarășului lae Ceaușescu stabilesc științei linologiel un rol de cea mai mare mnătate in strategia dezvoltării isive a tării, obiectiv care cază să fie înfăptuit cu propriile î și mijloace. Avind la bază o tne fundamentală inaugurată de greșul al IX-lea privind crește- potențialului național de creație țificâ și tehnică, materializată porirea capacității industriei (și tlorlalte ramuri) de a-și acoperi ■sitățile investiționale prin reali- e colectivelor de creație tehnico- țifică, ideea susținerii prin forțe >rii dobindește o nouă dimensiu- n lumina legii adoptate de pariatul tării, la inițiativa secretaru- general al partidului, de a nu se contracta in viitor, în nici o

împrejurare, credite externe. Fără a prejudicia prin nimic relațiile de cooperare tehnico-științlflcă cu alte țări — stimulind, dimpotrivă, creșterea nivelului calitativ și de performanță al acestor cooperări — eliminarea oricăror importuri de licențe sau echipamente tehnologice prin intermediul unor relații de creditare
conducerea tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu. Așa cum sublinia secretarul general al partidului, este necesar „să se acțio
neze cu mal multă fermitate pentru 
dezvoltarea cercetării tehnico-ștîinți- 
fice, astfel incit România să devină, 
in această perioadă, pină la sfîrșitul 
mileniului al doilea și Începutul ml-

greutățli acestora, la reducerea consumului de metale deficitare și scumpe, de energie și combustibil, la creșterea productivității muncii. Știința românească va găsi noi căi și mijloace de a accelera ritmul de îndeplinire a sarcinilor industriei, agriculturii, a celorlalte sectoare ale activității eoonomico-sociale, va con-
Știința - profund angajată

externă aduce în fața cercetării naționale sarcini sporite, de mare complexitate și răspundere socială.Așa cum este cunoscut, problematica științei, a cercetării științifice aplicative și fundamentale iși găsește o largă reflectare în proiectul Pro- gramului-Directivă și Tezele pentru cel de-al XIV-lea Congres al partidului. Pentru transpunerea iii viață a orientărilor strategice cuprinse in aceste documente, a tezelor, concluziilor și indicațiilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, întreaga activitate de cercetare științifică și introducere a tehnicii noi va urmări în continuare cu fermitate — în concordantă cu cerințele actualei etape in care se află România, cu direcțiile prioritare ale dezvoltării acesteia in următorul cincinal și orientările de perspectivă pină in anii 2000—2010 — înfăptuirea programelor de organizare, modernizare și dezvoltare economică, elaborate sub

leniuluî al treilea, o puternică forță 
a progresului tehnico-științific cu un 
înalt nivel tehnic șl științific, de 
dezvoltare în toate domeniile".în lumina documentelor pentru Congresul al XIV-lea al partidului, cercetarea științifică urmează să-și accentueze eforturile cu deosebire pentru perfecționarea tehnologiilor privind creșterea bazei de materii prime, energetice și de combustibil, precum și pentru creșterea randamentelor de extracție și preparare a substanțelor utile din materiile prime. Se va intensifica activitatea de cercetare pentru realizarea programelor și aplicarea mai rapidă a unui număr sporit de noi materiale cu caracteristici superioare, care, după cum este știut, sint menite să conducă la înlocuirea și economisirea substanțială a resurselor de materii prime, materiale și energetice, la creșterea duratei de viață a utilajelor și agregatelor, la scăderea

tribui în mod hotăritor la elaborarea de noi soluții pentru problemele dezvoltării, care să accentueze permanent independența economică și politică pe care România și le-a cucerit în anii noștri, capacitatea tării de a acționa pe arena mondială ca un partener valoros, de încredere, statornic in convingerile, atitudinile și acțiunile sale.Aceste orientări de o deosebită importanță pentru accelerarea dezvoltării intensive, calitative a întregii economii naționale — in condițiile actualei revoluții științifico-tehnlce, ale noilor descoperiri în acest domeniu — implică o mobilizare și mai puternică a forțelor de creație din cercetare, învățămînt și din producție, o intensificare a activităților de instruire a tuturor specialiștilor șl a celorlalți oameni al muncii, de optimizare dinamică $1 cit mal completă a calificării lor, astfel incit aceștia să poată face față cu succes exigen-

MODERNIZAREA PRODUCȚIEI
- un proces dinamic, de largă perspectivă

Este un fapt incontestabil că perfecționarea organizării și modernizarea proceselor de fabricație, acțiune de largă anvergură declanșată la începutul actualului cincinal din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu. a găsit un larg ecou in rindul oamenilor muncii din producție, din sectoarele de cercetare. proiectare, învățămînt, stimulind energii creatoare, mobilizînd apreciabile forțe materiale și umane. Proiectul Programului-Direcțivă și Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului pun pregnant in evidență ideea că permanența procesului de modernizare rămine o componentă esențială a evoluției industriale in anii viitori, aceasta fiind condiționată de necesitatea trecerii țării noastre pe o treaptă superioară de dezvoltare economico- socială care impune adaptarea proceselor de fabricație la progresele continue ale științei și tehnologiei, alinierea performanțelor tehnico-e- conomiee ale fabricației proprii la cele similare, reprezentative ne plan mondial.Fiind o acțiune complexă, perfecționarea organizării > și modernizarea producției implică modificări profunde la nivelul infrastructurii de fabricație, al forței de muncă, al compartimentelor de conducere si cercetare-dezvoltare. . Cu rpl major in toate aceste modificări se înscrie informatizarea sistemelor de fabricație — condiție absolut necesară' pentru atingerea parametrilor calitativi șide eficiență reprezentativi pe plan mondial.Privit ca sistem cibernetic, procesul de fabricație (definit ca totalitatea procedeelor folosite pentru transformarea materiilor prime si a semifabricatelor,. in produse finite) este supus — prin intermediul subsistemului de conducere — unui au- toreglaj ce asigură constanța parametrilor, corectind abaterile din interiorul procesului și menținind, astfel, subsistemul tehnologic, principalul component al sistemului de fabricație, pe o traiectorie prestabilită de evoluție. Funcția de autoreglaj rămine in sarcina personalului de conducere și operare, aceasta liind o acțiune tipică de rutină, ta derivată a instrucțiunilor .de lucru. Astfel se. „ înfățișează, intr-o descriere c„.. de sumarăm modelul unui sistem de ,, fabricație cu comportament static, caracterizat prin constanța parametrilor timp, etape cărei

ment static au determinat, tnce- pind cu anii deceniului al șaselea. apariția sistemelor cu comportament adaptiv, care caracterizează industria modernă. Dacă la sistemele de fabricație cu comportament static, informațiile necesare a- sigurării funcției de autoreglai erau „alimentate" in proces o dată cu proiectarea acestuia — regăsite sub forma regulamentelor de fabricație, a instrucțiunilor de lucru, metodolo- giilor de control și analiză etc. — și cu angajarea personalului de operare și conducere, in cazul sistemelor cu comportament adaptiv, fluxul informațiilor este mult mai amplu, mai complex, trebuind să fie „alimentat" continuu in proces. Pentru aceasta, sistemul de fabricație trebuie să-și modifice, să-și dezvolte structura pentru a putea recepționa, inmagazina, prelucra și valorifica informațiile provenite din exteriorul sistemului. Consecință a acestei calități noi. sistemele cu comportament adaptiv funcționează cu performanțe tehnice și economice superioare sistemelor cu comportament static, a- vind capacitatea de a le menține la nivel continuu competitiv.Devine clar deci că transformarea sistemului static de fabricație in sistem cu comportament adaptiv înseamnă. în primul rînd. organizarea

tehnici pe perioade lungi de sistem tipic unei anumite de dezvoltare industrială in al spațiu economie, in care evolua sistemul, nu apăreau perturbații notabile. Avantajele sistemelor de fabricație cu comportament static constau in implementarea rapidă a acestora în cadrul unei economii naționale. avantaj important politicilor de industrializare rată,Performanțele sistemelor bricație cu comportament static au început să nu mai fie insă satisfăcătoare'— indeosebi pe plan economic — in momentul in care s-a accentuat necesitatea adaptării acestora Ia dinamica, din ce in ce mai alertă, a progreselor științei și criza energetică și a me. Ia constrîngerile logic, la concurența piața mondială a produselor și tehnologiilor, la cererea beneficiarilor de a li se oferi produse din ce in ce mai performante. Se adaugă la aceste elemente generatoare de presiuni asupra sistemelor de fabricație cu comportament static și nevoia de a diminua dependența industriei de resursele naturale minerale și energetice, prin orientarea hotărită a proceselor de fabricație către produse și tehnologii de virf, de tonaj mic sau mediu, cu valori de întrebuințare ridicate, ce înglobează multă Inteligență tehnică, ponderea costului materiilor prime totalul costurilor de minimă.Aceste presiuni mului de fabricație

tehnologiilor nu este posibilă si nici necesară economic, deoarece produsele si tehnologiile au cicluri diferite de viată economică (cu un declin, firesc, previzibil, al unora dintre ele), iar modernizarea lor nu ar permite recuperarea efortului investi- tional în timp util economic. Alte criterii de selecție, in afara ciclului de viată economică, se referă la disponibilitatea resurselor pe termen June, la capacitatea pieței interne si externe de a absorbi produsele si serviciile in condiții de concurentă accentuată, de impactul fabricației cu mediul Înconjurător, de mutațiile previzibile in evoluția tehnologică și a calității produselor, de capacitatea proprie de cercetare-dezvoltare de a susține performantele produselor si tehnologiilor modernizate.Cu acest set de criterii se operează o primă selecție a produselor si tehnologiilor susceptibile de a fi supuse procesului de modernizare ; următoarea etapă de selecție este ocazionată de compararea factorilor favorizanțl și restrictivi ai acestui proces. Pe primul loc dintre factorii favorizanțl se situează obiectivele Strategice generale sau specifice formulate de conducerea partidului pentru dezvoltarea economiei naționale. Se adaugă la acești factori existenta tradiției in dome- disponibilitatea materiilor prime și conjunctura favorabilă pentru cele importate, pregătirea profesională a personalului muncitor Dintre restrictivi vidențiază sau insuficienta organizate ca
ș. a. factorii se e- lipsafluxurilor informaționale (informatizarea procesului de fabricație), concretizate in rețele exterioare sistemului de fabricație pentru obținerea informațiilor, a canalelor de transmitere in timp util economic a acestora, a băncilor de date capabile să le Înmagazineze si asigurarea specialiștilor care să le prelucreze si să le verifice.Procesele de fabricație cu comportament static sint puțin permeabile la noutățile din domeniile științei si tehnicii, la cerințele dinamice ale pieței, deoarece informațiile ajung tirziu la compartimentul de conducere a procesului : modificarea (adaptarea) subsistemului tehnologic pentru a răspunde acestor cerințe ovici.nv... (semnale) noi este lentă si dificilă, extrem sistemul fiind lipsit, de aportul sectorului propriu de cercetare-dezvol- , ' tare, activitatea de rtitină a personalului inhibă pe cea creatoare ; (inovatională). iar disponibilitățile financiare pentru reînnoirea infrastructurii de fabricație și a tehnologiei. sint limitate, deoarece beneficiul obținut din comercializarea produselor și serviciilor acestui tip de sistem (destinat. în special, produselor mare tonaj sau de serie mare, valori, de întrebuințare relativ duse) este minim.Sesizînd această situație, seoretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a pus în atenție, eu ani și ani în urmă, necesitatea mobilizării inteligentei tehnice proprii, ceea ce a făcut, înceoînd cu anii ’70—’80. să se contureze in industria din tara noastră unele elemente tipice sistemului cu comportament adaptiv. S-a avut în ve

dere organizarea sectoarelor de cer
cetare-dezvoltare pe principalele 
platforme industriale și integrarea 
acestora intr-un sistem național, 
producerea autohtonă a tehnicii de 
calcul electronic, asimilarea de apa
ratură de măsură si control cu per
formante ridicate, apropierea com
partimentelor de comerț exterior de 
activitatea productivă, asimilarea fa
bricării tn țară a cvasi totalității uti
lajelor tehnologice etc. Pe baza acestor premise, la care se adaugă Si adaptarea Invătămintului de toate gradele la cerințele moderne ale. industriei, s-a putut trece la acțiunea de largă anvergură, declanșată la începutul acestui cincinal, de perfecționare a organizării și, modernizare a activității industriale in scopul reducerii decalajelor unor parametri de proces — indeosebi ai consumurilor tehnologice — si ridicării performantelor calitative ale produselor românești. Scopul esențial avut în vedere il constituie 
creșterea eficientei economice pe ca- 
!ea reducerii consumurilor materiale 
si energetice, cu deosebire in indus
trie, creșterea gradului de valorifi
care a materiilor prime, reducerea 
gradului de poluare a mediului în
conjurător. majorarea ponderii pro
duselor si serviciilor destinate ex
portului tn totalul activității indus
triale, obținerea unor cursuri de re
venire Ia export avantajoase.Sint cunoscute din experiența'proprie si din practica mondială eforturile financiare si umane considerabile pe care le impune modernizarea produselor si tehnologiilor. Din cauza acestor mari eforturi, modernizarea tuturor produselor si

in cazul accele-de fa-
tehnologiei, la materiilor pride ordin eco- acerbă de pe

și a energiei in fabricație fiindasupra siste- cu comporta-
țelor profesionale. Este lesne de dedus că, în această perioadă de mari prefaceri in viața economică și socială a țării, rolul oamenilor de știință, al cercetătorilor va fi tot mai important, misiunile lor tot mai hotăritoare pentru progresul societății. Datoria lor va fi, după cum și este, să găsească rezolvări noi, îndrăznețe, tuturor problemelor ce se pun in fața construcției socialiste a țării, să promoveze intr-o măsură și mai mare noile izbinzi ale științei contemporane și să urgenteze aplicarea acestora in practică, să nu precupețească nici un efort spre a răsplătii prin rezultate remarcabile, de vîrf, încrederea ce 11 s-a acordat, cadrul prielnic creat.întregul front al științei esțe pregătit, sub toate aspectele, pentru înfăptuirea sarcinilor complexe ce ii stau in față. Susținind, cu toată însuflețirea, cu toată mindria — așa cum s-a relevat în adunările generale de dări organelor și din unitățile și inginerie cuprinsul țării varfișului Nicolae Ceaușescu in funcția supremă de secretar general al partidului Ia Congresul al XIV-lea al P.C.R., expresie a voinței nestrămutate a întregului popor, lucrătorii din perimetrul științei, al cercetării științifice și proiectării iși manifestă implicit voința neclintită de a se angaja cu toate puterile, eu toate disponibilitățile. în eroicul efort pentru o Românie mai bogată și mai prosperă, pe deplin stăpînă pe destinele sale, liberă și independentă.

de seamă și alegeri ale organizațiilor de partid de cercetare științifică tehnologică de pe tot realegerea to-

de cu re-

informațiilor ____ „flux — din exteriorul sistemelor de fabricație, ale canalelor de transmitere a acestora, a bazelor de date, a unora dintre specialiști (tehnologi de produs, diagnoză, utilaje, programare etc.). Capacitatea mediului înconjurător de a .unetaboliza" subprodusele si deseurile d« fabricația poluante poate deveni, de asemenea, un criteriu destul de important in selecția produselor și tehnologiilor ce vor fi modernizate. în sfîrsit. ultima filieră de selecție o formează tehnologiile si produsela noi disponibile pentru a le înlocui na cele vechi.Succesul acțiunii de modernizare, privit în perspectiva deceniului următor *i  chiar mai departe, așa cum prevăd documentele pentru Congresul al. XIV-lea, presupune și in- terconditionări la nivelul economiei’ naționale, dintre care cele ce privesc informatizarea fabricației se referă la formarea subsistemelor de marketing pentru produsele ce urmează a fi modernizate si organizarea fluxului de informații către bazele de date din tară: elaborarea proiectelor tip pentru bazele de date, asigurarea elementelor pentru structura acestora, formarea rețelei naționale de baze de date, conectarea lor: completarea colectivelor de cercetare-dezvoltare. organizate pe lingă fiecare unitate dustrială. ca subsistem al lui de fabricație: formarea listilor tehnologi s.a.Totodată, se impune s!rea. incă din această etapă. _ ___diului următor de dezvoltare a sistemelor de fabricație industrială, cele cu comportament evolutiv, care vor caracteriza industria la sfîrșitul acestui mileniu si la începutul celui viitor. Elemente structurale ale sistemelor cu comportament evolutiv sint deja evidente în practica mondială : activitatea inovatională în locul celei de rutină, produse si tehnologii originale in locul celor asimilate, sisteme expert de conducere a proceselor de fabricație, bănci de cunoștințe, fiexibllizarea fabricației etc. Efectele economice ale sistemelor de fabricație cu comportament evolutiv sint intllnite in comercializarea informațiilor de proces — care reprezintă, la unele firme. pină la 30—40 Ia sută din valoarea producției industriale —. in competitivitate ridicată pe plata mondială, difuzarea rapidă a progresului tehnic in propria economie. valorificarea superioară a inteligentei tehnice, care, in cazul sistemelor evolutive, devine un puternic factor de producție.Tocmai o asemenea concepție a- vansată de modernizare a producției au in vedere documentele programatice ale Congresului al XIV- lea al partidului, care arată că la 
baza activității in toate ramnrile 
economiei vor sta cele mai noi cu
ceriri ale științei si tehnicii, pe baza 
concentrării și mat puternice a cer
cetării in domenii fundamentale ale 
progresului. România devenind in 
deceniul următor o puternică fortâ 
a științei, invătămintului si culturii.

infra-inter-in- procesu- specia-
aborda- 
a sta-

Gheorqhe MANEA

BUCUREȘTI : Importante depășiri de planFapte de muncă remarcabile raportează in aceste zile oamenii muncii din Capitală, 1'erm hotărîți să-și îndeplinească in cele mai. bune condiții sarcinile de plan pe acest an, să intimpine marele forum al comuniștilor români. Congresul al XIV-lea al partidului, cu rezultate deosebite in întrecerea socialistă. Acționind sub directa îndrumare a comitetului municipal de partid, pentru transpunerea in practică a măsurilor cuprinse în programele de modernizare, pentru ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, pentru reducerea consumurilor de materii prime și materiale, oamenii muncii din Capitaiă au realizat în perioada care a trecut din acest an și pină in prezent Însemnate cantități de produse, in condițiile unui ritm de creștere cu 8,6 Ia sută mai

mare decit în aceeași perioadă a anului trecut. De asemenea, au fost onorate integral toate contractele Ia export, numeroși parteneri solicitind devansarea unor comenzi pentru anul viitor. Totodată, planul la investiții a fost îndeplinit, punindu-se in funcțiune 35 de noi capacități productive, dintre care 9 in avans.Ca urmare a acestor rezultate, au fost livrate peste plan economiei naționale-și la export o gamă largă de produse, intre care mijloace de automatizare electronice, aparate de măsură tronice, mijloace calcul, produse de utilaje tehnologice, fugale, produse de Înaltă tate, competitive cu cele executate pe piața 
(Gh. lonfță).

și control elec- ale tehnicii de mecanică fină, pompe centri- tehnici- sim ilare externă.
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IN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU

Oamenii muncii din agriculM raportează încheierea recoltări
unor culturi si obținerea de producții mari la hectarîn telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretai 

general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, comitetele județene Constanța și Giurgiu ale P.C.R. raportează terminarea recoltării strugurilor pentru masă și obținerea unor producții medii record de 30 100 kg și, respectiv, 30 000 kg la hectar; comitetele județene lași și Teleorman ale P.C.R. anunță încheierea recoltării strugurilor pentru masă și obținerea unor producții medii de 26 050 kg și, respectiv, 25 880 kg la hectar ; comitetele județene lași, Teleorman și Dolj ale P.C.R. raportează terminarea stringerii strugurilor pentru vin și realizarea unor producții medii de 24 707 kg, 24150 kg și, respectiv, 23 960 kg la hectar; Comitetul Județean Constanța al P.C.R. anunță încheierea recoltării culturii de ceapă și obținerea unei producții medii 
de 81 320 kg la hectar ; comitetele județene Cluj și Vilcea ale P.C.R. raportează terminarea recoltării merelor și obținerea unor producții medii de 35 040 kg și, respectiv, 32 215 kg la hectar.Aceste rezultate deosebite - se arată în telegrame - dovedesc cu puterea de netăgăduit a faptelor justețea politicii agrare a partidului șl statului nostru, sint rodul investițiilor făcute pentru extinderea Irigațiilor șl mecanizarea lucrărilor, pentru producerea de semințe și material biologic de mare randament și productivitate, pentru elaborarea șl aplicarea de noi tehnologii adecvate fiecărei culturi, pentru dezvoltarea și modernizarea agriculturii noastre socialiste, ramură de bază a economiei naționale. Recoltele mari obținute la culturile strinse pină acum sînt, de asemenea, rezultatul activității neobosite depuse de lucrătorii ogoarelor, care acționează cu dăruire și abnegație revoluționară pentru a realiza producții cit mai mari, la nivelul cerințelor și obiectivelor nori revoluții agrare.In prezent - se relevă In telegrame - oamenii muncii din agricultură fșl concentrează eforturile pentru stringerea grabnică și fără pierderi a tuturor produselor de pe cîmp, pentru terminarea de urgență a insămin*  țărilor și executarea arăturilor adinei de toamnă.

• Teatru! Național (14 7171, Sala 
mare) : Bădăranii — 18; (sala Amfi
teatru) : Vassa Jeleznova — 18; (sala 
Atelier) ; Intre patru ochi — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 73, sala Studio): Duo „CLASIC”. 
Leonardo Moldoveanu — flaut, Octa
vio Vadea — chitară (Margola, Giu
liani) — 17; (Ateneul Român) : Re
cital de vioară Rudolf Fatyol. La pian 
Mihai Ungureanu (Tlberlu Olah, 
Beethoven. Dvorak, Bartok) — 18
• Opera Română (13 18 57): Trubadu
rul — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48): Mara
tonul melodiilor — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*

PRODUCȚII RECORD

LA STRUGURI PENTRU MASĂ 
® Județul Constanța - 30100 kg la hectar 
• Județul Giurgiu - 30000 kg la hectar

PRODUCȚII MARI

LA CEAPĂ
• Județul Constanța - 81320 kg la hectar 

LA STRUGURI PENTRU MASĂ
® Județul lași - 26 050 kg la hectar
• Județul Teleorman - 25880 kg la hectar

LA STRUGURI PENTRU VIN
• Județul lași - 24707 kg la hectar
® Județul Teleorman - 24150 kg la hectar
® Județul Dolj -23960 kg la hectar

LA MERE
® Județul Cluj - 35040 kg la hectar
® Județul Vilcea-32215 kg la hectar

în telegrame adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, lucrătorii ogoarelor din numeroase unități agricole de stat si cooperatiste raportează încheierea recoltării unor culturi si obținerea de producții mari, superioare celor planificate.în aceste zile — se subliniază în telegrame — oamenii muncii din unitățile agricole menționate acționează cu toate forțele pentru efectuarea grabnică a celorlalte lucrări

UNITĂȚI CU PRODUCȚII MARI IA HECTAR

La sfecla de zahăr
IN JUDEȚUL BACĂU

• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Soionț — 115 800 kg la hectar

IN JUDEȚUL CONSTANȚA
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Cogealac — 115 300 kg la hectar

IN JUDEȚUL HARGHITA
• Cooperativa Agricolă de Produc

ție Sintslmion — 114 800 kg la 
hectar

Noi colective muncitorești din economie raportează obținerea 

unor importante rezultate in îndeplinirea și depășirea sarcinilor 

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

NICOLAE CEAUȘESCU. secretar 
general ai Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, colective de oameni al muncii din unități economice raportează obținerea unor însemnate succese in îndeplinirea înainte de termen a sarcinilor de plan 
pe acest an și pe întregul cincinal, precum și realizări remarcabile în producție.

Comitetul Județean Teleorman ai 
P.C.R. raportează că oamenii muncii de pe șantierele de investiții din 26 unități au indeDlinit planul pe 3 ani și 10 âuni. realizind suplimentar lucrări în valoare de peste 140 milioane lei. Au fost puse astfel în funcțiune noi capacități de producție industriale și agrozootehnice.Alături de întregul popor — se subliniază in telegramă — comuniștii. toți locuitorii județului susțin din toată inima Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la realegerea dumneavoastră, mult iubite sl stimate tovarășe Nlcolae Ceaușescu, 

din campania de toamnă șl pregătirea în cele mai bune condiții a producției anului viitor.în încheierea telegramelor este exprimat angajamentul oamenilor muncii din aceste unități agricole fruntașe de a depune o activitate susținută pentru realizarea și depășirea sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate, intimpinind Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român cu noi și semnificative succese în toate sectoarele agriculturii.
• Cooperativa Agricolă de Produc

ție Feliceni — 114 600 kg la
hectar

• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Ciceu— 113 700 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Ciumani — 113 300 kg ia 
hectar

IN JUDEȚUL ALBA
• Cooperativa Agricolă <fe Produc

ție Unirea — 112 710 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Vingard — 112 330 kg la
hectar 

la Congresul al XIV-lea, in Înalta funcție de secretar general al partidului, chezășia realizării neabătute a cutezătoarelor programe de dezvoltare economico-socială a țării, înfăptuirii măreței opere de construire a socialismului și comunismului in scumpa noastră patrie.Comuniștii, toți oamenii muncii din unitățile economice subordonate Consiliului Popular Județean Dîmbovița raportează că au realizat planul la producția-marfă industrială pe 3 ani și 10 luni din acest cincinal, creîndu-se condiții ca în avansul de timp ciștigat să se obțină o producție suplimentară în valoare da 47,5 milioane lei. Totodată, planul la export pe 3 ani șl 10 luni a fost realizat și depășit.Exprimîndu-ne deplina adeziune la Hotărirea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român ca la cel de-al XIV-lea Congres al partidului. să fiți reales in sunrema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român — se arată în telegramă — ne

IN JUDEȚUL CONSTANȚA
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Tirgușor — 111 800 kg La hectar

IN JUDEȚUL GIURGIU

• întreprinderea Agricolă de Stat 
Adunații Copăcenl — 111 400 kg 
la hectar

• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Izvoru — 102 400 kg la hectar

IN JUDEȚUL VASLUI
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Laza — 111130 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Produc

ție Stănilești — 110 400 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL SUCEAVA
• Cooperativa Agricolă de Produc

ție Dumbrăveni — 110 840 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Verești — 110 280 kg la
hectar

IN JUDEȚUL TELEORMAN
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Zimnicea — 107 520 kg la hectar

IN JUDEȚUL NEAMȚ

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Răucești — 103 250 kg ta 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Gherăiești — 102 320 kg 
la hectar

La ricin
IN JUDEȚUL GIURGIU

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție SiHgureni — 5 630 kg la 
hectar

La porumb
în cultură 

irigată
IN JUDEȚUL CONSTANȚA

• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Pecineaga — 32 650 kg ta 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Poarta Albă — 31110 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL IALOMIȚA

• întreprinderea Agricolă de Stat 
Bărăganu — 32 420 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Făcăîeni — 32 400 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL GIURGIU

• întreprinderea Agricolă de Stat 
Toporu — 31 500 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Răsucenl — 31100 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Gogoșari — 30 300 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL TELEORMAN

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Putinelu — 31 460 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL IAȘI

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Bivolari — 30 150 kg la 
hectar

La porumb 
în cultură 
neirigată 

IN JUDEȚUL ARAD
• întreprinderea Agricolă de Stat 

„Setatei* *"  Arad — 28 600 kg la 
hectar

angajăm ferm să facem totul pentru a întimpina marile evenimente politice din acest an cu noi și Însemnate înfăptuiri.Oamenii muncii din întreprin
derea Mecanică de Material Rulant 
„16 Februarie" Cluj-Napoca raportează îndeplinirea sarcinilor de plan la productia-marfă pe trei ani și 10 luni din actualul cincinal, in ziua de 18 octombrie, ceea ce va permite obținerea suplimentară, pină la sfirșitul acestei luni, a unei producții-marfă în valoare de peste 26 milioane lei. în același timp, au fost reparate peste plan zece locomotive, s-au economisit 60 tone metal, au fost recondiționate Si refolosite piese de schimb și subansamble In valoare de aproape 130 milioane lei și s-au depășit sarcinile de export cu 3,5 la sută.Comuniștii, toți oamenii muncii 
de la Schela de Foraj Scăienl, județul Prahova, raportează că au predat beneficiarilor peste pian 4

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Iratoșu — 25 400 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL IALOMIȚA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Drăgoești — 23 110 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Sfintu Gheorghe — 22 300 
kg la hectar

IN JUDEȚUL MARAMUREȘ
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Cicfrlău — 23 010 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Groși — 22 450 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Mireșu Mare — 22 440 kg 
la hectar

IN JUDEȚUL NEAMȚ
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Săvinești — 22 700 kg ia 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Dumbrava Roșie — 21 770 
kg Ia hectar

IN JUDEȚUL SUCEAVA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Moara — 22 600 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Ipotești — 21 660 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Liteni Moară — 21 270 kg 
la hectar

IN JUDEȚUL BACĂU
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Buhuși — 22 350 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL ALBA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Cetatea de Baltă — 21 930 
kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Tărtăria — 21 740 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL BIHOR
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție N’ojorld — 21500 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL VILCEA
• Cooperativa Agricolă de Produc

ție Rîmnicu Vilcea — 21310 kg 
la hectar

IN JUDEȚUL TELEORMAN
• Cooperativa Agricolă de Produc

ție Alexandria — 21 300 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL GIURGIU
• Cooperativa Agricolă de Produc

ție Călugărenl — 21200 kg la 
hectar

La legume
IN JUDEȚUL IALOMIȚA

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Fierbinți — 122 300 kg ia 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Brazii — 121430 kg la 
hectar

La morcovi
IN JUDEȚUL HARGHITA

• Stațiunea de Cercetare si Pro
ducție a Cartofului Harghita — 
81300 kg Ia hectar

La mere
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Miercurea-Ciuc — 35 680 kg la 
hectar 

noi sonde, urmind ea tn cinstea marelui eveniment politic din viața partidului și poporului nostru — Congresul al XIV-lea al partidului — să mai finalizeze, peste prevederi. încă 5 sonde, ceea ce va permite ca pină la sfirșitul anului să extragă din sonde noi 22 mii tone țiței.Oamenii muncii de Ia întreprin
derea Forestieră de Exploatare și Transport Harghita raportează că au îndeplinit planul producțiel- marfă și planul la investiții pe 3 ani și 10 luni din actualul cincinal. croind condiții de a realiza pină la Congresul partidului o producție suplimentară in valoare de peste 90 milioane lei. îndeplinirea planului pe această perioadă se datorează creșterii indicelui de utilizare in industria lemnului In procent de 92,5 Ia sută, depășirii producției fizice cu 7 800 mc cherestea. 1 000 tone utilaje si mașini pentru industria lemnului. 12 600 mp uși și ferestre și altele.

Cronica zileiVineri, tovarășul Ion Dlncă, prim viceprim-ministru al guvernului, s-a întilniț cu Sos Gyula. adjunct al ministrului industriei din Republica Ungară, aflat intr-o vizită în tara noastră cu prilejul ediției actuale a Tirgulul International București.Au fost abordate probleme privind dezvoltarea in continuare a colaborării si cooperării bilaterale în domeniul construcțiilor de mașini, promovarea pe scară tot mai largă a specializării in producție si a conlucrării tehnice în sectoare de interes comun.A fost prezent ambasadorul Ungariei Ia București. Sztlts Pal.
★Tovarășul Ștefan Andrei, vâce- prim-ministru al guvernului, s-a întâlnit, vineri, cu Jaromir Obzina, vicepreședinte al Guvernulusi R.S. Cehoslovace, care se află intr-o vizită în tara noastră.In acest cadru, au fost analizate, to «piritul Înțelegerilor șl hotăriri- lor convenite la cel mai înalt nivel, aspecte privind dezvoltarea relațiilor economice româno-cehoslovaoe.A fost prezent Jan Papp, ambasadorul R.S. Cehoslovace Ia București-
★La București a fost semnat, vineri. Protocolul intre guvernele Republicii Socialiste România si Republicii Populare Democrate Coreene privind schimbul de mărfuri și plățile pe anul 1990. Documentul prevede creșterea in continuare a schimburilor economice dintre cele două țări.(Agerpres)

tv
13,00 Telex
13,05 La sfirșlt de săptămlnă
14.45 Săptămina politică
15.00 închiderea programului
18,00 Telejurnal
19,50 Partid și. țară — o unică voință 
20,03 Sub tricolor, sub roșu steag. Ver

suri patriotice, revoluționare
20.15 Șlagăre ’89
20.45 Film artistic. „Al doilea start- — 

producție a studiourilor cehoslova
ce. Regla : Stepan Skalsky

22,10 Telejurnal

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter

valul 21 octombrie (ora 20) — 24 oc
tombrie (ora 20). în țară : Vremea va 
fi relativ caldă pentru această perioadă. 
Cerul va fi variabil, cu înnorărl mal 
accentuate spre sfirșitul intervalului în 
vestul țării, unde, pe alocuri, va ploua, 
în rest, ploi izolate. Vîntul va sufla slab 
pină la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse. în general, între 
4 șl 12 grade, iar cele maxime între 14 
și 24 de grade. Dimineața, pe alocuri, 
ceață. în București : Vremea va fi re
lativ caldă pentru această perioadă. Ce
rul va fi variabil. Vînt în general slab. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 6 10 grade, cele maxime între
17 și 21 de grade’. Dimineața, condiții 
de ceață.

INFORMAȚII SPORTIVE

FOTBAL. în clasamentul oficial al cupelor europene de fotbal (perioada 1984—1989), pe primul loc se află Italia cu 42,498 puncte, urmată de R.F. Germania (41,093 p). Spania (40,999 p), U.R.S.S. (31,966 p). Belgia (30.833 p). Olanda (27,050 p). Portugalia (25,583 p). România (25.050 p). Scoția (24,800 p). Suedia (23,100 p). Franța (22,900 p). Iugoslavia (22,800 p) etc. în baza acestei clasificări, la ediția 1990—1991 a „Cupei U.E.F.A.”, Italia. R.F.G.. Spania vor putea. înscrie cite 4 echipe. U.R.S.S.. Belgia. Olanda. Portugalia și România cite 3 echipe. Scoția. Suedia. Franța. Iugoslavia si alte țări, clasate pină la locul 21. cite 2 echipe, cele de la locul 22 la 32 cite 1 echipă.
TENIS. „Turneul campionilor" la tenia se va disputa intre 28 noiembrie și 3 decembrie la New York cu participarea primilor clasați in „Marele Premiu". Pină in prezent, numai doi jucători, cehoslovacul Ivan Lendl și vest-germanul Boris Becker, și-au asigurat calificarea la acest tradițional concurs.
GIMNASTICA. Concursul Individual compus masculin din cadrul Campionatelor mondiale de gimnastică de la Stuttgart a fost ciștigat de sovieticul Igor Korobcinski — 59,250 puncte; urmat de coechipierul său Valentin Moghilmi — 59,150 puncte si Li Jlng (R.P. Chineză) — 58.800 puncte.Gimnaștii români s-au clasat pe următoarele locuri : Marius Gherman (8) —. 58,450 puncte. Marian Stolcan (21) — 57,330 puncte »i Marian Ri- zan (24) — 56,950 puncte.La concurs au participat 36 de sportivi.
HANDBAL. • în ziua » doua a turneului international feminin de handbal din Olanda, selecționata României a terminat la egalitate : 30—30 (17—16) cu formația Poloniei. Principalele realizatoare ale echipei române au fost Estera Matefi — 7 goluri și Florica Ivan — 8 goluri. Alte rezultate : R. D. Germană — Franța 24—22 (13—10); Cehoslovacia— Olanda 20—19 (11—10). • Rezultate înregistrate in etapa a 7-a a campionatului diviziei A la handbal masculin : Steaua București — Hidrotehnica Constanta 28—21 (14—11); C.S.M. Mfnaur Baia Mare — Dinamo București 19—19 (11—10); Politehnica Timișoara — Strungul Arad 34—24 (14—9); Știința Bacău — Universitatea Craiova 17—23 (6—10); A.S.A.Electromures Tg. Mureș — Dinamo Brașov 30—22 (14—11): Dacia Pitești— Universitatea Cluj-Napoca 18—19 (9-11).

cinema
• Cel car» plătesc cu viața : SCALA
(11 03 72) — 9; 11; 13; 13; 17; 19, 
FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, MELODIA (11 13 49) — 9; 11;
13; 15; 17; 19
• Un studio In căutarea unei vedete t 
UNION (13 49 04) — 9; 11; 13; 13; 17; 
19, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19, COSMOS (27 54 93) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• Cale liberă : LIRA (31 71 71) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
• Furtună tn Pacific : VIITORUL 
(10 «7 40) — 15; 17; 19
• Program special pentru copil și ti
neret : DOINA (16 35 38) — 9; 10,15; 
11,30: 13,45; 16; 18,15
• De la literatură la film : PATRIA 
(11 86 23) — 9; 10.45; 12,30; 14,13; 16; 
18; 20
• Aleargă după el : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

Tovarășului FRANZ MUHRT
Președintele Partidului Comunist din AustriaDragă tovarăș» Muhri,Cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate, de noi succese in activitatea pe care o desfășurat! in fruntea Partidului Comunist din Austria.Exprim convingerea că relațiile de prietenie si solidaritate dintre Partidul Comunist Român si Partidul Comunist din Austria se vor dezvolta pe mai departe in interesul ambelor noastre țări și popoare, al păcii și securității în Europa și in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Romăn, 

Președintele Republicii Socialiste România 
Tovarășului CONSTANTIN DĂSCÂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaVă adresăm, sincere mulțumiri dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat, guvernului și poporului frate român pentru caldele felicitări si urări transmise cu ocazia celei de-a 44-a aniversări a Zilei naționale a Republicii Socialiste Vietnam.Sintem convinși că relațiile de prietenie frățească, solidaritatea combatantă și cooperarea multilaterală dintre partidele, țările și popoarele noastre se vor consolida și dezvolta continuu In interesul celor două popoare, al cauzei păcii și socialismului.

NGUYEN VAN LINH
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Vietnam

VO CHI CONG
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Vietnam

DO MUOI
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste Vietnam

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaVă mulțumim călduros pentru amabilele urări pe care ni le-ați trimis cu prilejul Zilei naționale a Republicii San Marino.
LEO ACHILLI GLORIANA RANOCCHINI

Căpitani regenți ai Republicii San Marino

Primire la primul-ministru al guvernuluiTovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a primit, vineri, pe Mouhammed Amin Abou- EJ-Chamat, guvernatorul orașului Damasc din Republica Arabă Siriană, care efectuează o vizită in țara noastră.Potrivit înțelegerilor convenite la cel mai inalt nivel, in timpul între
TlRGUL INTERNAȚIONAL BUCUREȘTI -1989

Instalafii 
complexe,întreprindere reprezentativă de comerț exterior. UZINEXPORTIMPORT este ?i in acest an 6 prezență notapilă ia Tirgul Internațional București. Specializată in exportul de instalații industriala complexe pentru industria cimentului, industria metalurgică, industria navală, precum și da fabrici destinate producerii de diverse mijloace pentru industria constructoare de mașini, această unitate este cunoscută prin activitatea sa multilaterală pe toate meridianele lumii. O listă de referință pe care ne-a prezentat-o tovarășa inginer Ileana Postelnicu, directorul pavilionului Întreprinderii la TIB-’89, cuprinde zeci de obiective industriale realizate de-a lungul anilor în diverse țări. Printre acestea se numără fabrici de ciment, fabrici de îmbogățire a minereurilor, fabrici de aglomerare, fabrici constructoare de aparate electrotehnice, predate la cheie, cum se spune, unor parteneri din țări situate în Europa, Asia, Orientul Mijlociu.Colaborind Îndeaproape cu principalele noastre institute de cercetare și proiectare, specializate în domeniile care fac obiectul activității sale, UZINEXPORTIMPORT oferă partenerilor săi. pe lingă echipamente dintre cele mai diverse, documentație tehnică, proiecte, etudii de fazebilitate, consultații, asistență tehnică Ia montaj și punere in funcțiune, precum și o serie de servicii in ce privește școlarizarea personalului, optimizarea și modernizarea proceselor tehnologice, de altfel tot ce implică realizarea șl punerea in funcțiune a unul obiectiv Industrial complex. Pe de altă parte, partenerilor de peste hotare le sint oferite documentații șl instalațiile necesare realizării unor porturi mineraliere, depozite de materii prime, fabrici de aglomerare, oțe- lării, cocseril, fabrici de feroaliaje. Toate acestea au condus la cîș- tigarea unui binemeritat prestigiu internațional, întreprinderea având in prezent legături comercial» cu firme din peste 50 de țări ale lumii.La actuala ediție a tirgulul international găzduit de capitala țării noastre, UZINEXPORTIMPORT prezintă, pe lingă. o serie de pro-
• O farsă pentru cuscru: FLOREAS-
CA (33 29 71) — 9; 11; 13; 13; 17; 19
• Omul de pe Bulevardul Capucini
lor : MUNCA (21 50 97) — 13; 17; 19

teatre 

vederii au fost examinate noi căi șl modalități de dezvoltare în continuare a cooperării economice dintre România și Siria, în interesul celor două țări și popoare, al cauzei păcii și colaborării internaționale.La primire a luat parte Bahjat Doughman, însărcinatul cu afaceri ad-interim al R. A. Siriene Ia București. (Agerpres)

industriale 
competitiveduse complexe din nomenclatorul său de export — echipamente diverse, mori cu bile, cuptoare pentru industria metalurgică, piese șl subansamble diverse —. și o serie de grafice sugestive, machete ale unor mari obiective. însoțite de documentația tehnică de referință, toate iluștri nd potențialul tot mai puternic al industriei noastre constructoare de mașini, posibilitățile acestei importante ramuri a economiei naționale de a răspunde prompt oricăror solicitări la export. Sint, de asemenea, expuse machete ale unor nave maritime și fluviale, echipamente navale, utilaje și instalații necesare efectuării reparațiilor în șantierele navale. Practic, toate aceste produse constituie oferta de export a unor întreprinderi prestigioase din țara noastră, precum Combinatul de Utilaj Greu Cluj-Napoca. Combinatul de Utilaj Greu Iași, întreprinderea de Mașini Grele București, întreprinderea „23 August", întreprinderea Mecanică Bocșa și altele, precum și a celor 8 șantiere navale importante de ia Constanța, Tulcea. Galați, Brăila. Mangalia, Oltenița, Drobeta-Turnu Severin. Giurgiu.Potrivit declarațiilor specialiștilor întreprinderii, la actuala ediție a tîrgului, numeroși parteneri de peste hotare au vizitat standurile expoziției și și-au manifestat dorința de a încheia noi contracte. Interesul crescând pentru perfectarea unor tranzacții reciproc a- vantajoase este demonstrat, de altfel, de contractele încheiate pină Ia această dată, pentru livrarea către diverși parteneri a unei largi game de utilaje metalurgice, instalații și altele.Ilustrind grăitor progresul Înregistrat de industria românească constructoare de mașini, participarea întreprinderii de Comerț Exterior UZINEXPORTIMPORT la ediția din acest an a Tirgulul Internațional București reprezintă un nou și important prilșj de a oferi tuturor partenerilor de peste hotare o gamă deosebit de bogată de mărfuri, de mare interes, în vederea lărgirii, în continuare, * schimburilor comerciale.

Nlcolae MILITARU

(sala Grădina Icoanei, 11 93 44) :
Clinele grădinarului — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Necazurile unui Îndră
gostit — 18; (sala Studio) : Sculptură 
in os — 18,30
• Teatrul Glulești (sala Majestic,
14 72 34) : Șl totuși Eminescu — 18;
(In foaier): Pasărea măiastră — Malta 
Tănase — 18,30; (sala Glulești, 18 04 83): 
Bărbierul din Sevilla — 18
• Teatrul satiric-muzlcal „c. Tăna
se” (15 56 78, sala Savoy) ; Tempo, 
tempo — 18; (sala Victoria, 30 58 65) : 
Cavalcada risului — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Romanța inimii 
mele — 18,30
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70, 
Ia sala Teatrului de comedie) : Cum 
se cuderesc femeile — 18
ft Teatrul „Ion Creangă” (50 26 55) : 
Turandot — 9
• Teatrul „Țăndărică” (15 23 77, sala 
Victoria) : Aventuri cu Scufița Roșie 
- 15
• Circul București (10 41 95) : Spec
tacolul „Arena atracțiilor” (R.P. Bul
garia) — 15.30; 19

4



Pentru făurirea unei noi ordini 
economice internaționale 

Declarația comună uruguayano-venezueleanăMONTEVIDEO 20 (Agerpres). — Declarația comună uruguayano-venezueleană adoptată la Încheierea vizitei președintelui Venezuelei, Carlos Andres Perez, la Montevideo, condamnă actuala ordine economică Internațională inechitabilă și subliniază că o justă soluționare a problemei datoriei externe reclamă co- responșabilitatea debitorilor și creditorilor, transmite agenția Prensa Latina.Relevind incidențele negative pentru economia statelor aparținînd âșa-numitel lumi a treia ale protec- ționismului, subsidiilor și piețelor închise cu crescinde fluctuații de

prețuri in țările dezvoltate, declarația evidențiază necesitatea reactivării dialogului Nord-Sud, inclusiv prin includerea unor probleme de ordin social, privind mediul înconjurător sau lupta împotriva traficului ilicit de droguri.Soluționarea problemei datoriei externe — se arată în declarație — trebuie să se realizeze printr-o abordare politică bazată pe responsabilitatea atît a debitorilor, cit și a creditorilor, de natură să permită o reducere substanțială a dobînzilor, asigurînd, în același timp, resursele necesare pentru impulsionarea dezvoltării țărilor debitoare.
Convocarea unei conferințe internaționale - calea 

cea mai favorabilă pentru soluționarea crizei 
din Orientul MijlociuPRAG A 20 (Agerpres). — Comunicatul dat publicității la încheierea convorbirilor de la Praga dintre Milos Jakes, secretar general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, și Yasser Arafat, președintele statului Palestina. președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, subliniază necesitatea continuării eforturilor pe plan internațional în vederea adîncirii procesului spre destindere, lichidării armelor nucleare și chimice, pentru reducerea radicală a armelor convenționale — relatează agenția C.T.K. Abordind problematica O- rientului Mijlociu, cele două părți au reliefat că cea mai favorabilă cale pentru soluționarea crizei din regiune o constituie convocarea unei conferințe internaționale, sub egida Organizației Națiunilor Unite. O premisă în această direcție o constituie retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate în 1967 si recunoașterea drepturilor legitime ale poporului palestinian, crearea unui stat independent și recunoașterea O.E.P. ca singurul reprezentant legitim al poporului palestinian.CAIRO 20 (Agerpres). — Egiptul, ca si toate celelalte state arabe, se pronunță pentru realizarea unei păci juste și durabile în Orientul Mijlociu, pentru încetarea ocupării de teritorii arabe de către Israel, pentru restabilirea drepturilor națio

nale legitime ale poporului palestinian si asigurarea securității tuturor țărilor din regiune — a declarat. la Cairo, ministrul egiptean de externe. Esmat Abdel Meguid. Ministrul de externe a afirmat că. in prezent. Organizația pentru Eliberarea Palestinei a făcut mari pași constructivi în favoarea unei reglementări pașnice a conflictului din regiune. In același context. Esmat Meguit a criticat poziția obstrucționistă a guvernului israelian. care refuză să intre în dialog cu reprezentanții palestinieni.NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres).— Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, și-a exprimat îngrijorarea profundă în legătură cu forțarea, de către efective ale armatei israeliene. a intrării în instalațiile Agenției Națiunilor Unite de ajutor și lucrări pentru re- fugiați palestinieni din Orientul Mijlociu (U.N.W.R.A.) de pe malul vestic al fluviului Iordan și din Gaza, împrejurare în care au fost arestați trei colaboratori locali ai U.N.W.R.A. și confiscate documentele agenției— a declarat purtătorul de cuvînt al Națiunilor Unite, potrivit agențiilor A.D.N. și China Nouă.Agenția Națiunilor Unite de ajutor si lucrări pentru refugiat! palestinieni din Orientul Mijlociu a adresat guvernului Israelului un protest în legătură cu acest incident.
Cereri pentru eliminarea definitivă 

a bazelor militare americane din FilipineMANILA 20 (Agerpres). — Convorbirile dintre reprezentanții Filipi- nelor si Statelor Unite asupra viitorului bazelor militare americane de pe teritoriul filipinez vor avea loc în luna decembrie, la Manila — a anunțat o oficialitate filipineză. citată de agenția China Nouă. Acordul existent între cele două țări cu privire la bazele militare din Filipine expiră în 1991. iar problema

dislocării sau continuării prezenței lor trebuie decisă cu un an mai devreme. De menționat că tot' Trial multe personalități filipineze. repre- zentind diferite cercuri ale Societății. s-au pronunțat în ultima vreme cu toată fermitatea pentru eliminarea definitivă a bazelor respective, existenta acestora contravenind prevederilor Constituției în vigoare a tării.
GRECIA

în favoarea creării unei coaliții 
a forțelor de stingă și progresisteATENA 20 (Agerpres). — O coaliție puternică a forțelor de stingă și progresiste constituie garanția dezvoltării ascendente a Greciei și a apărării intereselor oamenilor muncii, a declarat Harilaos Florakis, președintele coaliției forțelor de stingă și progresiste, in alocuțiunea rostită Ia deschiderea reuniunii „grupului

forțelor de stingă" al Parlamentului (vest-) european, care se desfășoară la Atena, relatează agenția T.A.S.S. Totodată, el a evidențiat importanța mișcării pentru pace, destindere, dezarmare, pentru dezvoltarea relațiilor est—vest, pentru colaborarea în diverse domenii, pentru înlăturarea pericolului ecologic.

Marile realizări obținute de R.P.D. Coreeană - rezultat al 
hotărîrii neabătute de a înainta pe calea socialismului

O cuvîntare a tovarășului Kim Ir SenPHENIAN 20 (Agerpres). — Luînd cuvintul cu prilejul punerii în funcțiune a primei etape a Complexului de vinalon din Sunciăn si a uzinei de forjă din Complexul de otelărie Ciăllima. Kim Ir Sen. secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele R.P.D. Coreene, a relevat că aceste mări o- biective au o însemnătate strategică în edificarea economiei socialiste, reprezentind un moment de cotitură in dezvoltarea industriei naționale, pe baza utilizării materiilor prime autohtone, a muncii depuse de tehnicienii R.P.D. Coreene. Vorbitorul

a subliniat că marile realizări obținute de R.P.D. Coreeană. în pofida tuturor dificultăților si a situației actuale complexe, au fost si sînt posibile ca urmare a unității de monolit dintre partid și poDor. a hotă- rîrii neabătute de a înainta pe calea socialismului si comunismului.Președintele Kim Ir Sen a respins cu hotărîre încercările imperialismului de a discredita socialismul. de a semăna discordie între țările socialiste, arătînd că aceste încercări sint sortite eșecului, iar viitorul va asigura triumful cauzei revoluționare.
Wr/te secretarului general al C.C. al P.S.U.G.

la Combinatul de mașini-unelte „7 Octombrie" 

din BerlinBERLIN 20 (Agerpres). — Egon Krenz, secretar general al C.C. al P.S.U.G., a efectuat o vizită la Combinatul de mașini-unelte „7 Octombrie" din Berlin, unde a avut o convorbire cu colectivul de oameni ai muncii din această unitate — relatează agenția A.D.N. Secretarul general ăl C.C. al P.S.U.G. s-a referit la ho- tăririle luate de cea de-a 9-a plenară a C.C. al P.S.U.G., subliniind că problemele cu care se confruntă ponorul pot fi soluționate numai în condițiile

existentei unității dintre conducerea partidului și membrii societății. „Vom căuta împreună căile pentru lichidarea lipsurilor. Dreptatea istorică este de partea noastră" — a spus Egon Krenz.'Renublica Democrată Germană este un stat suveran și va rămine un stat suverani Dacă Bonnul este interesat în relații de bună vecinătate, el trebuie să țină cont de acest lucru — a declarat, pe de altă parte, secretarul general al C.C, al P.S.U.G.
R. p. POLONĂ = Reducerea nivelului producției 

industriale în primele nouă luni ale anuluiVARȘOVIA 20 (Agerpres). — Comunicatul statistic publicat la Varșovia în legătură cu situația economică a țării în primele trei trimestre ale anului în curs atestă — potrivit agenției P.A.P. — o reducere a nivelului producției în toate ramurile industriale fată de aceeași perioadă a anului trecut. O situație deosebită se menține în construcția

de locuințe. în perioada de referință fiind date în folosință mai puține locuințe decît în anul precedent.în primele nouă luni ale anului, prețurile cu amănuntul s-au majorat cu 119.6 la sută, cele mai mari creșteri înregistrîndu-se la produsele alimentare — de trei-patru ori fată de 1988.

BELGRAD

Plenara C. C. 
al U. C. I.BELGRAD 20 (Agerpres). — La Belgrad au început lucrările celei de-a 28-a plenare a Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia. După cum transmite agenția Taniug. vor fi examinate proiecte de măsuri ce urmează a fi supuse viitorului Congres al U.C.I. Va fi adoptată, de asemenea, o decizie privind data și locul convocării celui de-al XIV-lea Congres al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.

Conferința la nivel înalt 
a Commonwealthului

Adoptarea unui raport al grupului 
de observatori în problema 

NamibieiKUALA LUMPUR 20 (Agerpres).Participanții la Conferința la nivel înalt a Commonwealthului. care se desfășoară la Kuala Lumpur, au adoptat un raport al grupului de observatori în problema Namibiei. Documentul — precizează agenția Z.I.A.N.A. — denunță cu severitate activitățile la care recurg foștii membri ai detașamentelor de represiune „KOEVOET". cu complicitatea directă a Africii de Sud. in scopul creării de obstacole in calea alegerilor pentru Adunarea Constituantă a Namibiei, de la începutul lunii noiembrie.WINDHOEK 20 (Agerpres). — Președintele Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (SWAPO), Sam Nujoma, s-a întîlnit la Windhoek cu ministrul afacerilor externe al regimului de la Pretoria, Roelof Botha. Observatorii politici africani relevă că reprezentantul autorităților minoritare din Africa de Sud a .participat la această intîlnire deoarece SWAPO reprezintă o forță politică reală in Namibia și este principala organizație, reprezentativă, a poporului namlbiam

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

DEMOCRATICE SOMALIA

Domnului MOHAMED SIAD BARRE
Președintele Republicii Democratice SomaliaMOGADISCIOCu prilejul celei de-a XX-a aniversări a Zilei naționale a Republicii Democratice Somalia îmi este deosebit de plăcut să vă adresez calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace, progres și prosperitate poporului somalez prieten.Exprim convingerea că. acționind în spiritul convorbirilor șl înțelegerilor convenite împreună la Bdcurești și Mogadiscio, raporturile de prietenie și colaborare dintre țările noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă. în interesul poporului român și al poporului somalez, al cauzei păcii. înțelegerii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul somalez sărbătorește astăzi Împlinirea a două decenii de la revoluția din 21 octombrie 1969, moment de importanță deosebită în istoria zbuciumată a țării, care a marcat încetarea frămîntărilor politice interne survenite după 1960, data proclamării independentei, a contribuit la consolidarea autorității centrale si a deschis calea spre transformări mai ample economi- co-sociale cu caracter progresist.Republica Democratică Somalia este situată pe coasta orientală a continentului african, avînd o suprafață de 637 657 kmp și o populație de aproape 6 milioane de locuitori, din care peste trei sferturi se ocupă cu creșterea animalelor. sector ce contribuie cu aproximativ trei pătrimi la formarea produsului intern brut. Șeptelul se ridică Ia aproximativ 42 milioane de capete de bovine, ovine, caprine s.a.. ce situează Somalia printre primele țări din lume în privința numărului de vite la un locuitor.în perioada ce a trecut de la revoluția din 1969. poporul somalez a acționat susținut pentru înlăturarea urmărilor perioadei de dominație colonială. Controlul statului a fost extins asupra princi-

palelor sectoare economice, au fost create cooperative agricole de producție și unități de stat, a fost inițiat un proces de industrializare, proiectele urmărind ca pină la sfîr- șitul anilor ’90 ponderea industriei prelucrătoare la formarea produsului intern brut să crească sensibil, în spiritul politicii sale de prietenie și solidaritate cu popoarele a- fricane. cu toate popoarele care au pășit Pe calea dezvoltării de sine stătătoare, poporul român urmărește cu interes realizările poporului somalez în direcția făuririi unei vieți noi. între țările noastre au fost stabilite relații de colaborare, întemeiate oe stimă și respect reciproc. care cunosc o evoluție ascendentă. în acest sens, o contribuție hotăritoare . au avut întîlni- rile dintre președintele Republicii Socialiste România. Nicolae Ceaușescu. și președintele Republicii Democratice Somalia, Mohamed Siad Barre, care au impulsionat dezvoltarea schimburilor comerciale și a cooperării e- conomice.Un asemenea curs corespunde pe deplin intereselor ambelor țări, constituind, totodată, o contribuție la cauza generală a păcii. înțelegerii și colaborării internaționale.

I LA BERLIN au avut loc convorbiri intre Egon Krenz, secretar ge- | neral al C.C. al P.S.U.G., și președintele Republicii Nicaragua, ' Daniel Ortega, aflat într-o scurtă vizită in R.D.G. Cele două părți au analizat perspectivele cooperării I bilaterale, ca și o serie de probleme ale vieții internaționale. Ele au
I afirmat dorința de a nu precupeți nici un efort pe calea păcii, dezarmării și a soluționării pașnice a. conflictrior>nT/7„nț!3lIjI COMUNICATUL de presă publicat la Cairo la încheierea vizitei in 
I Egipt a președintelui guvernuluiI cehoslovac, Ladislav Adamec,evidențiază dorința celor două 
I părți de a adinei relațiile bilaterale pe multiple planuri. în abordarea unor probleme internaționale actuale, comunicatul menționea- I ză similitudinea punctelor de ve- ■ dere ale celor două țări în problemele majore ale contemporaneită- Iții, în ce privește necesitatea continuării procesului spre destindere în viața internațională.

TURNEU. Președintele Venezuelei, Carlos Andres Perez, a inceput o vizită oficială în Surinam, ultima etapă a unui turneu efectuat în 
I țări din America Latină. Obiectivul turneului a fost căutarea unor 
I noi căi și modalități de lărgire și I diversificare a cooperării dintre Venezuela și statele vizitate.

ILE DE PRESA
e scurt

CONVORBIRI. In cursul convorbirilor care au avut loc la Washington. între președintele S.U.A., George Bush, și președintele guvernului spaniol, Felipe Gonzalez, au fost discutate aspecte ale relațiilor bilaterale, situația din diferite regiuni ale lumii, problema drogurilor și lupta pentru combaterea consumului de stupefiante.ALEGERI. In Marea Adunară Națională a Turciei a inceput vineri procedura de alegere■> a unui nou președinte al tării. La acest prim tur de scrutin, majoritatea minimă necesară obținerii funcției supreme a fost de două treimi — respectiv de 300 voturi din totalul de 450 cit numără locurile parlamentului turc. Principalul candidat, premierul Turgut Ozal, lider al Partidului Patriei (de guvernămînt), a obținut 247 de voturi. Potrivit Constituției, va fi organizat un al doilea tur de scrutin, la 24 octombrie, cînd va trebui întrunită aceeași condiție — a unei majorități calificate, de două treimi.
ECHIPAJUL STAȚIEI COSMI

CE automate sovietice ,.Mir“ continuă realizarea cercetărilor și experimentelor prevăzute de program, vineri efectuindu-se experiențe geofizice și astrofizice. De asemenea, a continuat transborda- rea combustibilului din nava automată de transport „Progress M“ in

rezervoarele complexului Mir. Aleksandr Viktorenko și Aleksandr i Serebrov se simt bine.
CONDAMNARE. Ziarul „Nodon Sinmun" condamnă într-un articol I manevrele navale de amploare 1desfășurate cu participarea S.U.A. In imediata apropiere a coastelor Coreei. Cotidianul arată că aceste | manevre constituie o amenințare la adresa păcii și securității din > regiune.
REALEGERE. î.n cadrul lucrărilor congresului Partidului Socialist din Austria. Franz Vranitzky a fost reales președinte al partidului, cu 99,42 la sută din voturi, informează agenția A.P.A. A fost ales, | de asemenea, noul prezidiu al partidului. .> v. ■ •■■■ se
ACCIDENT. La. 20 octombrie, in • apropiere de aerodromul din Leninakan. un avion de transport [ IL-76 s-a prăbușit. La bord se j aflau șapte membri ai echipajului, trei stagiari și șapte pasageri. Toa- ■ te persoanele aflate în avion și-au I pierdut viața.
DUPĂ LANSAREA SPRE JUPI- I 

TER a stației automate interplane- I tare „Galileo". echipajul navei spațiale multifuncționale ameri- i cane „Atlantis" a consacrat prima | zi a activității în Cosmos pregătirilor pentru efectuarea experiențe- i lor prevăzute de programul de | zbor. Cu ajutorul unei aparaturi speciale a fost verificată influenta i stării de imponderabilitate asupra psihicului uman. Potrivit rapoartelor echipajului, aparatura cosmică i de la bordul navei funcționează normal.

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Democratice Somalia, vineri a avut loc în Capitală o manifestare culturală organizată de Institutul Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea. în cadrul căreia au fost prezentate impresii de călătorie din această țară.
Au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și ai I.R.R.C.S., un numeros public.Au fost prezenți Mohamed Ahmed Abdi Tafadal, ambasadorul Republicii Democratice Somalia la București, membri ai ambasadei.(Agerpres)

Obiective ale Anului internațional 
al alfabetizăriiPARIS 20 (Agerpres). — între principalele obiective ale Anului internațional al alfabetizării figurează lansarea unui plan de acțiune pentru combaterea neștiinței de carte, iar pină acum 78 de comitete naționale acționează deja sau elaborează proiecte în acest sens — a declarat Andri Isaksson, director al Oficiului de legătură al UNESCO.Proclamînd 1990 ca An international ăl alfabetizării. Adunarea Generală a O.N.U. a propus ca țeluri ale

acestei inițiative : creșterea acțiunilor din partea statelor pentru ca fiecare copil să-și găsească un loc la școală, pentru ca tinerii și adulțli analfabet! să poată fi instruiți în învățarea scrisului și cititului, sensibilizarea opiniei publice asupra am- plorii efectelor negative ale neștiinței dț carte. Întărirea solidarității între popoare pentru a coopera în cadrul O.N.U. in scopul realizării unei lumi în totalitate alfabetizate.

Cînd neofasciștii ies în arenă,..

--------------------------  ÎN LUMEA CAPITALULUI

In fața porților închise ale minelor...
Consecințele dramatice ale crizei din industria carboniferă belgiană

• Genk, un „oraș fantomă" • Pe ansamblul țării, 400 000 de șomeri • Noile locuri de 
muncă : „o picătură de apă pe o piatră încinsă" • O întrebare rămasă fără răspuns : „Ce 

viitor ii așteaptă pe copiii noștri ?Țările lumii capitaliste sint confruntate în ultima vreme cu probleme sociale deosebite, accentuindu-se stratificarea societății in două categorii distincte : una, ale cărei rinduri sporesc neîncetat, marea armată a celor săraci, lipsiți de drepturi din cele mai elementare ; alta — tot mai restrînsă, care acumulează bogății din ce in ce mai mari. Mult trimbițata „armonie socială”, obținută, chipurile, prin „ștergerea” intereselor antagonice dintre clase, îji dovedește inconsistența în fața șomajului cronic de masă, devenit o adevărată dramă pentru milioane și milioane de oameni, pentru tineretul, care, în proporție de 20-30 la sută, nu are asigurate condițiile de a ocupa o slujbă.Unul din sectoarele cele mai afectate este cel al industriei carbonifere. numeroase mine pe care patronii nu le mai consideră rentabile fiind inchise, iar minerii lăsați pe drumuri.Așa este cazul bazinului carbonifer Limburg, din partea răsăriteană o Belgiei. Sub titlul „STEAGURI NEGRE PE TURNURILE DE EXTRACȚIE DIN LIMBURG”, ziarul „UNSERE ZEIT” publică un amplu reportaj consacrat luptei pentru supraviețuire desfășurate de minerii acestei regiuni.Este o luptă cu spatele la zid : disperați, minerii din Limburg se apără împotriva închiderii ultimelor două mine — scrie „Unsere Zeit“.In primăvară s-a ajuns la ciocniri singeroase. Polițiștii au folosit arme de foc.Directorul general al societății căreia ii aparțin minele din Limburg a deținut o funcție de conducere, la marele concern de produse petroliere „Shell". El a primit din partea guvernului misiunea de a lichida minele, conform unui plan aj Pieței comune. La Limburg se crede că directorul se mai află încă în slujba lui „Shell". Concernul gigant „Shell" nu manifestă nici un interes pentru cărbunele belgian, el preferă să-l importe din R.S.A. '— tară unde minerii negri primesc salarii de înfometare. Ce interes mai au să tolereze existenta minelor din Limburg, cu

muncitorii lor care se prevalează de vechile drepturi cucerite ? — spun cu amărăciune minerii.Minerii au declarat grevă, încă din primăvara anului 1987, dar nu li s-a răspuns la revendicările lor. Dimpotrivă, trei din cinci mine au fost inchise, iar numărul angajați- lor s-a redus de la 15 009 la 6 000. Ultimele două mine — Beringer și Zolder — urmau să-și continue activitatea pină în 1996, cel puțin așa se promisese inițial. Mulți muncitori au avut insă îndoieli justificate. Acum, ultimele mine trebuie desființate cit mai grabnic. Minerii au reacționat : ei au organizat în primăvara acestui an un marș spre Bruxelles, capitala țării, în ciuda unei puternice mobilizări de forte polițienești...Două luni mai tîrziu, în capitala provinciei Hasselt au avut loc

ciocniri între manifestanți și polițiști, care au acționat cu brutalitate. In ultimele săptămini ale lunii iunie a avut loc o altă manifestație de protest a minerilor cuprinși de disperare. 4 000 de mineri s-au deplasat cu trenurile la Bruxelles. Cînd s-au apropiat de parlament au fost lntîmpinațl de 2 000 de polițiști călare...In ciuda tuturor acestor acțiuni, autoritățile centrale și cele provinciale, care au hotărît închiderea minelor, au rămas neînduplecate.Organizatorii acțiunilor de protest ale minerilor constată cu îngrijorare creșterea activităților grupărilor de extremă dreaptă. Ele iși recrutează aderenți din rindul celor cu salarii bune și și-au făcut simțită prezenta și la ciocnirile ce au avut loc la Bruxelles.Șomajul din regiunea Limburg afectează 21 la sută din forța capabilă de muncă, ceea ce înseamnă 41 949 muncitori fără slujbe. în rindul tineretului, rata șomajului este chiar de 21,6 la sută. Consecințele șomajului sint vizibile in localitățile din bazinul carbonifer.' La Genk, de pildă, fiecare a doua casă este de vînzare. Magazinele par părăsite. Cartiere Întregi ale localităților sugerează impresia de pustietate. Poate tocmai de aceea responsabilii politicii greșite aplicate bazinului minier sînt asemuiți de localnici cu groparii.Nu s-a ales pină acum nimic din proiectele-pilot ale Pieței comune, care anunțau implantarea de noi industrii in regiunile afectate de

Unități ale poliției, călare, incercînd să împrăștie o demonstrație de protest a minerilor belgieni, pe străzile Bruxellesului. In cursul ciocnirilor care au avut loc, mai mulți manifestanți au fost rănițicriză din țările membre ale C.E.E. Este adevărat, guvernul de la Bruxelles a înființat un consiliu al patronilor de mine, care a primit din partea statului 70 miliarde de franci belgieni pentru închiderea minelor și inițierea de noi , activități industriale. Dar pină acum n-a fost creat nici un nou loc de muncă.Oficial, în Belgia sînt înregistrați 300 000 de șomeri, minerii consideră insă că. in realitate, numărul celor oe și-au pierdut locurile de muncă este de 400 000. Iar șomajul continuă să crească. în special în regiunea Limburg, confruntată cu atîtea probleme. Chiar dacă trusturi americane, cum este „Ford", deschid filiale în Belgia, locurile de muncă create reprezintă «o picătură de apă pe o piatră încinsă» — cum spun șomerii.Chris Nelis, un tinăr miner. ■

scris o carte despre închiderea minelor din regiune. El descrie cît de deprimați sint muncitorii rămași fără slujbe, tensiunile ce a- par in familie, răspîndirea alcoolismului cu tot cortegiul de drame pe care îl generează acest fenomen. îngrijorarea pentru viitorul copiilor este . dominantă — scrie Nelis, Principalul ajutor pe care-1 așteaptă șomerii — notează autorul — este asigurarea unei vieți normale. cu alte cuvinte asigurarea dreptului la muncă. Altminteri, el se simt inutili pentru societate.Iată experiența dramatică pe care sint siliți s-o trăiască minerii belgieni confruntați cu proiectele Pieței comune, întocmite cu un singur scop : acela de a crea condiții cît mai prielnice de profituri marilor concerne supranaționale — conchide reportajul din „Unsere Zeit".

„Cine se aseamănă se adună"... 
Adevărul acestei străvechi zicale 
și-a găsit o dată mai mult verifica
te zilele trecute, cînd cele două or
ganizații de extremă dreaptă, Fron
tul Național, din Franța, și Partidul 
Republican, din R.F.G., au anunțat 
formarea unei strinse „alianțe poli
tice". După ce au purtat discuții 
intre patru ochi intr-o stațiune de 
munte mai retrasă din Bavaria, că
peteniile respectivelor organizații — 
Jean-Marie Le Pen și Franz 
Schonhuber — au declarat, cu vă
dită satisfacție, la o conferință de 
presă comună, ținută la Miinchen, 
că intre concepțiile lor există atitea 
puncte comune, incit o asemenea 
alianță devine de la sine înțeleasă.

Intr-adevăr, cele două organiza
ții au foarte multe lucruri in comun. 
Amindouă se situează deschis și sfi
dător pe poziții neofasciste, propo
văduiesc nefasta ideologie a urii 
față de om, anticomunismul cal mai 
deșănțat, desfășoară o intensă acti
vitate in spiritul odioasei propagan
de rasiste și naționalist-șovine, in
cită la intoleranță față de muncito
rii imigranți, recurg la acte de vio
lență pe scară largă împotriva celor 
ce nu le împărtășesc opiniile. $i una 
și alta pledează in favoarea unei re
vizuiri a realităților istoricește con
stituite jn Europa și își proclamă 
cu entuziasm adeziunea la actuala 
politică de destabilizare promovată 
de unele cercuri guvernamentale 
occidentale. Amindouă încearcă — 
și, in mod regretabil, într-o oare
care măsură au și reușit, cu îngă
duința și, implicit, complicitatea 
factorilor oficiali — să-și creeze o 
platformă în interiorul parlamente
lor și al unor organe. locale ale pu
terii, de unde să-și lanseze cu mai 
multă ușurință campaniile lor 
antipopulare. Așa a procedat unul 
din apropiații lui Le Pen, fostul 
cineast Claude Autant-Lara. astăzi 
octogenar, care, părăsindu-și pre
ocupările ce i-au adus odinioară 
notorietatea (i se datorează, intre 
altele, o bine cunoscută ecranizare 
după „Roșu și Negru"), a devenit 
unul din cei mai înverșunați pro
pagatori ai extremismului de dreap
ta. Intr-un recent interviu acordat 
unei publicații franceze, in calitatea 
lui de deputat din partea Frontului 
Național in parlamentul vest-euro- 
pean de la Strasbourg — unde par
tidele de extremă dreaptă au reali
zat o „breșă" deloc neglijabilă — 
și-a exprimat cu ipocrizie nedume
rirea pentru faptul că unele persoa
ne, aflate alături de el, pe băncile 
aceluiași parlament, au putut supra
viețui lagărelor morții, considerînd 
aceasta o dovadă că actele de geno
cid săvîrșite de naziști în timpul 
celui de-al doilea război mondial 
nici nu au existat 1

Asemenea declarații de un cinism 
fără egal au stîrnit un val de în
dreptățită indignare. „Sînt îngrozit 
de cele spuse de Autant-Lara, care 
readuc in minte propaganda fascis
tă in tot ceea ce are ea mai abject'

— a declarat spaniolul Enrique Ba
ron, președintele parlamentului de 
la Strasbourg, veștejind „asemenea 
afirmații infame, rostite intr-un mo
ment. cînd in anumite cercuri se 
constată tendința de a nega geno
cidul nazist și de a banaliza recru
descența îngrijorătoare a rasismu
lui, antisemitismului și xenofobiei". 
Iar Ministerul francez al Justiției a 
ordonat deschiderea unei dicțiuni ju
diciare (motivul : incitare la ură ra
sială) împotriva deputatului extre- y 
mist, care s-a văzut nevoit, pină la 
urmă, să-și dea demisia, fără a-și 
retracta insă declarațiile.

Nu mai puțin cinic decît acolitul 
lui Le Pen s-a dovedit președin
tele „Republicanilor" vest-germani, 
Franz Schonhuber, în volumul său 
de „memorii", ostentativ intitulat „Ich War Dabei" („Am fost acolo"), 
o încercare grosolană de glorificare 
a experienței sale în divizia SS 
„Adolf Hitler", unde s-a înscris ca 
voluntar cînd avea 18 ani. Rolul tru
pelor SS, scrie autorul negru ne alb, 
a fost „neînțeles" și veteranii aces
tor formațiuni de elită ale hitleris- 
mului „au de ce să fie mindri pen
tru treaba făcută". Din partea celui 
ce le-a așternut pe hirtie, asemenea 
cuvinte nu au de ce să mire. Pro
duce insă mirare că o astfel de car
te a putut să vadă lumina tiparului 
într-o țară unde activitățile nazis
te sint interzise prin lege și să 
atingă nu mai puțin de 12 ediții (!), 
concomitent cu „străpungerile" rea
lizate de „republicani", inclusiv la 
recentele alegeri locale din landul 
Rhenania de Nord — Westfalia, 
unde au izbutit să se implanteze in 
consiliile municipale ale unor mari 
orașe, printre care Koln și Dilssel- 
dorf. Din păcate, asemenea „perfor
manțe" editoriale nu reprezintă un 
fapt izolat : anul trecut s-au editat 
in R.F.G. nu mai puțin de 96 de 
publicații de extremă dreaptă, cu 
un tiraj total de aproape nouă mi
lioane de exemplare. Și încă un fapt 
revelator : in R.F.G. există 16 edi
turi ale organizațiilor neonaziste.

Dat fiind preocupările lor, alianța 
între cele două grupări „ultra" a- 
pare, in fond, firească. Nu este ex
clus, consideră unii observatori, ca 
ea să devină „nucleul" unei uniuni 
mai largi, care să cuprindă și alte 
formații extremiste din Europa oc
cidentală. întrebarea care se pune 
insă tot mai stăruitor și cu mai 
multă acuitate este : s-a uitat, se 
uită lecțiile tragice ale trecutului 
tocmai in acest an, cînd s-a împli
nit o jumătate de secol de la de
clanșarea marii conflagrații mon
diale ? Pentru că nimeni nu se mai 
îndoiește astăzi că tocmai politica 
duplicitară, de cedări și compromi
suri in fața fascismului, de ignora
re vădită a pericolelor pe care aces
ta le reprezenta și de încurajare, în 
fapt, a activităților sale a pavat 
calea spre cel mai mare măcel cu
noscut vreodată de omenire.

R. CĂPLESCU
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