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Sub președinția tovarășei academician

TELEGRAMA ADRESATĂ 
TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România, 

de participanții la Plenara Consiliului Național 
al Științei și Invățămintului

doctor inginer Elena Ceaușescu

PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL 
AL ȘTIINȚEI Șl INVĂȚĂMINTULUI

Sub președinția tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernu
lui, președintele Consiliului Național al 
Științei și Invățămintului, simbătă a avut 
loc în Capitală Plenara Consiliului Națio
nal al Științei și Invățămintului.

La lucrările plenarei au 
luat parte miniștri, membri 
ai conducerilor Academiei 
Republicii Socialiste Româ
nia si academiilor de stiinte. 
institutelor centrale si uni
tăților de cercetare științifi
că. proiectare si inginerie 
tehnologică, alti specialiști 
din acest domeniu, profesori 
universitari, secretari ai co
mitetelor iudetene de partid, 
ai comitetelor de partid din 
institutele de cercetare si de 
învățămînt. reprezentanți ai 
unor instituții centrale, or
ganizații de masă și obștești.

Plenara a analizat rezul
tatele obținute in activitatea 
consacrată realizării olanu
lui de cercetare științifică 
si de introducere a tehnicii 
noi pe perioada 1986—1989, 
înfăptuirii programelor de 
dezvoltare si perfecționare 
a invățămintului în actualul 
cincinal, precum. si sarcinile 
ce revin acestor sectoare, ne 
baza orientărilor cuprinse In 
proiectul Programului-Dl- 
rectivă șl Tezele pentru 
Congresul al XIV-lea al 
Partidului Comunist Ro
mân.

Urmărită cu deosebit in
teres si deplină aprobare, a 
fost prezentată Hotărirea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 
iunie a.c. cu privire la re
alegerea tovarășului 
Nicolae Ceausescu, la Con
gresul al XIV-lea. In funcția 
supremă de secretar general 
al partidului.

Pe marginea problemelor 
aflate pe ordinea de zi au

luat cuvîntul tovarășii Au
rel Sandu, director general 
al Institutului Central pen
tru Industria Electronică, 
Ion Anton, rectorul Institu
tului Politehnic Timisoara. 
Nicolae Bărbulescu. director 
general al Institutului Cen
tral de Chimie, Rodica Vîl- 
cu. rectorul Institutului Po
litehnic București. Mircea 
Drăgulin. directorul Institu
tului de Cercetare Științifică 
și Inginerie Tehnologică pen
tru Sectoare Calele și Meta
lurgie. Ion Dodu Bălan, rec
torul Universității București, 
loan Folea, șeful Centralei- 
Departament a Geologiei. 
Cameluta Beldie, rectorul 
Institutului Politehnic Iași. 
Ion Badea, președintele Con
siliului Național al Apelor. 
Alexandru Puiu. rectorul 
Academiei de Studii Econo
mice. Marin Ivascu. director 
general al Institutului Cen
tral de Fizică, Gheorghe 
Marcu. directorul Institutului 
de Chimie Cluj-Napoca. 
Florin Tănăsescu, directorul 
Institutului de Cercetare Ști
ințifică și Inginerie Tehno
logică pentru Electrotehnică, 
Corneliu Rizescu. director 
general al Institutului Cen
tral de Cercetări Metalurgi
ce, Marfa Nichita, rectorul 
Institutului Agronomic Ti
mișoara. Emanoil Dogăroiu. 
inspector școlar general al 
județului Brăila. Iulia Pe
trescu. directorul Institutu-
(Contjnuare in pag. a II-a)

Cuvintarea tovarășei Elena Ceaușescu
Stimați tovarăși.

Plenara Consiliului Național al 
Științei și Invățămintului a dezbă
tut și analizat în spirit critic și 
autocritic — în lumina prevederi
lor și orientărilor cuprinse în Pro- 
gramul-Directivă și în Tezele pen
tru Congresul al XIV-lea al parti
dului, a sarcinilor și exigențelor 
puse în fața noastră de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — activitatea 
desfășurată în actualul cincinal 
pentru îndeplinirea planului de 
cercetare științifică și introducere 
a tehnicii noi, precum și a progra
melor din domeniul învățămîntu- 
lui și al pregătirii și perfecționă
rii forței de muncă.

Totodată, pornind de la conclu
ziile desprinse din activitatea de 
pînă acum, plenara a dezbătut pe 
larg sarcinile și răspunderile ce re
vin științei și Invățămintului în 
anul 1990 — ultimul an al actua
lului cincinal — și în perioada 
1991—1995, care stabilesc obiecti
vele și strategia dezvoltării econo- 
mico-sociale a României în cinci
nalul următor și în perspectiva a- 
nilor 2000—2010, în vederea în
făptuirii neabătute a Programului 
partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comu- 
'nism, a ridicării patriei noastre pe 
trepte tot mai înalte de civilizație 
și progres.

Lucrările plenarei noastre se în
cadrează în acțiunea de largă 
dezbatere democratică a documen
telor ce vor fi adoptate de cel 
de-al XIV-lea Congres al partidu
lui — la care participă practic în
tregul nostru partid și popor, a- 
ceasta fiind cea mai cuprinzătoare 
și aprofundată dezbatere din isto
ria țării și care ilustrează cu pu
tere adeziunea întregii națiuni la 
politica de construcție socialistă, 
hotărîrea tuturor oamenilor muncii 
de a înfăptui neabătut această po
litică, ce corespunde pe deplin in
tereselor fundamentale ale Româ
niei socialiste, de dezvoltare liberă, 
independentă și suverană pe calea 
progresului economic și social, de

ridicare continuă a bunăstării 
materiale și spirituale a poporului.

Dînd expresie voinței tuturor 
participanților, a tuturor oameni
lor muncii din cercetare și învă
țămînt, plenara noastră, în deplin 
consens cu aspirațiile și dorințele 
întregului popor, și-a însușit in 
unanimitate propunerea Plenarei 
Comitetului Central al partidului 
ca, la Congresul al XIV-lea 
al partidului, tovarășul 

, Nicolae Ceaușescu să fie reales în 
funcția de supremă răspundere, 
de secretar general al partidului. 
(Aplauze puternice, prelungite). 
Hotărîrea pe care plenara noastră 
a adoptat-o în acest sens dă glas 
convingerii adînci a tuturor celor 
ce muncesc în domeniul științei și 
invățămintului — ca, de altfel, a 
întregului nostru popor — 
că realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ca secretar ge
neral al partidului constituie cea 
mai sigură garanție a continuării 
mărețelor realizări obținute de 
poporul român în dezvoltarea sa 
economică și socială, certitudinea 
înaintării neabătute și victorioase 
a poporului român pe calea socia
lismului și comunismului.

Stimați tovarăși,

Documentele Congresului al 
XIV-lea pun cu putere în evidență 
marea capacitate a partidului nos
tru, a secretarului său general, de 
a analiza, în lumina concepției 
materialist-dialectice și istorice, 
stadiul și cerințele obiective ale 
fiecărei etape de dezvoltare a so
cietății, de a asigura aplicarea 
creatoare, consecventă, a adevăru
rilor generale și a principiilor so
cialismului științific la condițiile 
șt realitățile concrete din România.

Stabilind căile și orientările dez
voltării economice și sociale a 
țării în etapa actuală și în per
spectivă, documentele Congresului 
subliniază cu putere rolul deosebit 
al științei și invățămintului ca 
factori fundamentali ai progresului 
multilateral al tării, ai construirii 
cu succes a societății socialiste și 
comuniste.

Pornind de la faptul că socialis
mul și comunismul nu pot fi e- 
dificate decît pe baza celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii, 
partidul nostru, secretarul său ge
neral au pus, încă de la Congresul 
al IX-lea al partidului, un accent 
deosebit pe dezvoltarea puternică 
a cercetării științifice naționale și 
pe realizarea unui învățămînt mo
dern, strîns legat de viață, de ce
rințele de progres ale societății, 
capabil să asigure formarea unor 
cadre cu o temeinică pregătire ge
nerală și de specialitate pentru 
toate domeniile de activitate.

Pe baza orientărilor stabilite de 
partid, au fost asigurate condiții 
materiale și organizatorice tot mai 
bune pentru intensificarea cercetă
rii științifice în toate domeniile, 
pentru legarea tot mai strînsă a 
cercetării cu învățămîntul și pro
ducția. Dispunem astăzi de o largă 
rețea de institute și centre de cer
cetare, care aduc o contribuție esen
țială la modernizarea și perfecțio
narea producției, la realizarea cu 
succes a planurilor și programelor 
de dezvoltare socialistă a țării.

în același timp, s-au urmărit re
partizarea judicioasă a potenția
lului științific pe obiective ale 
cercetării aplicative și fundamen
tale, reducerea duratei de introdu
cere în producție a soluțiilor ela
borate, așezarea activității unită
ților de cercetare și proiectare pe 
principiile noului mecanism eco- 
nomico-financiar, ale autogestiunii 
și autofinanțării.

In cei aproape 4 ani care au 
trecut din actualul cincinal, în 
cadrul dezvoltării generale a 
țării, cercetarea științifică 
a continuat să-și sporească apor
tul la realizarea prevederilor de 
plan, la perfecționarea organizării 
și modernizarea tuturor ramurilor 
economiei naționale, la creșterea 
nivelului tehnic și calitativ al pro
ducției. Cercetarea a acționat, de 
asemenea, pentru lărgirea bazei 
proprii de materii prime șl mate
riale, pentru -asigurarea tehnologi
ilor necesare recuperării și valori
ficării materialelor refolosibile. Au 
fost elaborate și aplicate noi teh
nologii care au condus la reduce

rea consumului de energie, pre
cum și la punerea în valoare a 
unor surse neconvenționale de e- 
nergie.

In cadrul programelor de mo
dernizare, a fost intensificată ac
tivitatea de reproiectare a produ
selor pe criteriul asigurării unei 
înalte productivități și unui con
sum cit mai redus de materii pri
me, materiale și energie, al creș
terii -calității și nivelului tehnic. 
Gradul de înnoire a producției în 
ramurile prelucrătoare ale indus
triei depășește, în acest an, 67 la 
sută.

Ca urmare a măsurilor aplicate 
pînă acum din programele de mo
dernizare, în primele 9 luni ale a- 
cestui an s-a obținut un ritm de 
creștere de 6,6 la sută la produc- 
ția-marfă industrială în principal 
pe seama sporirii productivității 
muncii.

Trebuie spus Insă că rezultatele 
ar fi fost și mai însemnate dacă 
toate programele de cercetare și de 
modernizare ar fi fost realizate în 
întregime. Continuă să fie o slabă 
preocupare din partea cercetării și 
a ministerelor pentru perfecționa
rea tehnologiilor mari consuma
toare de materii prime, materiale, 
energie și combustibili. în general 
trebuie să arătăm că multe între
prinderi, din toate ramurile, nu 
s-au încadrat în normele de con
sum aprobate, creînd astfel greu
tăți în asigurarea economiei na
ționale cu materii prime și energie, 
în numeroase cazuri, depășirile 
la normele de consum se dato
rează întîrzierii în aplicarea mă
surilor de modernizare stabilite, 
precum și de introducere în cir
cuitul economic a resurselor refo
losibile — întîrzieri de care cerce
tarea și proiectarea sînt direct 
răspunzătoare.

Cu toate că în programele de 
modernizare s-au prevăzut sar
cini concrete pentru creșterea 
productivității, reducerea consu
murilor materiale și energetice, 
ridicarea nivelului tehnic al pro
duselor, a calității și fiabilității

(Continuare in pag. a II-a)

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Plenara Consiliului Național al Științei șl Invățămin- 
tului, desfășurată sub președinția tovarășei Elena 
Ceaușescu, președintele consiliului, a analizat in
tr-un spirit de înaltă răspundere patriotică, revolu
ționară activitatea pe care cei ce muncesc in aceste 
domenii o consacră îndeplinirii sarcinilor ce le revin, 
a angajamentelor luate in cinstea celui de-al XIV-lea 
Congres al Partidului Comunist Român.

Conștient! de rolul determinant pe care întreaga 
dumneavoastră operă teoretică și practică, dumnea
voastră personal, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, l-ați avut și il îndepliniți cu stră
lucire în făurirea României moderne, în înflorirea ști
inței și invățămintului din țara noastră, dind glas gin- 
durilor și sentimentelor tuturor celor ce muncesc în 
domeniile noastre de activitate. Plenara Consiliului 
Național al Științei și Invățămintului a exprimat prin- 
tr-o hotărire, intr-o vibrantă unanimitate, dorința 
fierbinte ca ai XIV-lea Congres să vă realeagă în 
funcția supremă de secretar general al Partidului Co
munist Român - chezășie a îndeplinirii neabătute de 
către partid a rolului său conducător, de centru vital 
al națiunii noastre socialiste, suprema garanție a de
plinei transpuneri în viață a Programului de făurire a 
societății socialiste multilateral dezvoltate și de îna
intare a României spre comunism I Ne exprimăm, tot
odată, deplina adeziune la Programul-Directivă și Te
zele pentru Congresul al XIV-lea — esență a strate
giei pe care, cu genială țlarviziune, înțelepciune și 
cutezanță revoluționară, o dați partidului și poporului, 
pe calea spre cele mai înalte culmi ale progresului 
și civilizației I

Vă rugăm să primiți expresia celor mai alese sen
timente de profundă stimă și prețuire, a recunoștinței 
noastre fierbinți pentru tot ce ați făcut și faceți spre 
binele și gloria țării, pentru afirmarea ei cu demni
tate și strălucire, liberă, independentă și suverană 
intre națiunile lumii I

Cei ce muncim pe tărîmul cercetării științifice și In
troducerii tehnicii noi aducem cea mai înaltă cinstire 
geniului dumneavoastră vizionar. Punînd in fața noas
tră sarcinile afirmării plenare a noii revoluții tehnico- 
științifice în toate domeniile vieții și muncii națiunii, 
ale modernizării neîntrerupte a tuturor sectoarelor de 
muncă, ale transformării științei într-o autentică forță 
de producție, progres și bunăstare, cerîndu-ne să ac
ționăm cu pricepere și hotărire ca un detașament îna
intat pe frontul competiției pașnice și cooperării inter
naționale, ne-ați dezvăluit cu supremă claritate căile 
pentru punerea*  în valoare a creativității tehnico-ști- 
ințifice a poporului nostru în folosul făuririi prezentu
lui și viitorului său luminos, intr-o lume mai dreaptă 
și mai bună.

Datorită înaltei dumneavoastră concepții despre 
rolul invățămintului in ridicarea continuă a niyelului 
de civilizație al poporului, oamenii școlii — educatori 
ai tinerei generații — s-au dedicat ca niciodată che
mării de a forma tineretul României în spiritul dra
gostei nețărmurite față de patrie, al prețuirii adevăra
tei sale istorii, al devotamentului față, de cauza Parti
dului Comunist Român, al idealurilor celei mai înain
tate orinduiri, socialismul și comunismul — visul de 
aur al omenirii.

Afirmarea entuziastă a noului, capacitatea fără egal 
pe care ați demonstrat-o în toți anii ce au urmat is
toricului Congres al IX-lea al partidului, de a merge 
numai și numai înainte, de a rupe cu tot ceea ce este 
depășit, de a înscrie profund întreaga politică internă 
și externă a partidului și statului în cele mai nobile 
tradiții ale poporului nostru constituie, pentru noi toți, 
un strălucit exemplu de viață, de muncă și luptă re
voluționară, de credință nestrămutată în concepția 
despre lume a clasei muncitoare, în cauza socialis
mului și comunismului.

Întreaga intelectualitate a țării aduce un fierbinte 
omagiu personalității și operei dumneavoastră exem
plare de creator al celei mai rodnice epoci din istoria 
multimilenară a patriei, epocă de neegalată înflorire 
a științei și culturii, a unui umanism revoluționar ce 
dă fiecărui cetățean al României socialiste posibilita
tea deplinei afirmări în folosul societății noastre.

Expresie a încrederii dumneavoastră în însemnăta
tea științei și invățămintului, partidul și statul au con
sacrat domeniilor noastre de activitate resurse mate
riale fără egal, îngrijindu-se, totodată, ca roadele 
muncii depuse să se poată regăsi în progresul indus
triei și agriculturii noastre socialiste, în vasta și strălu
cita operă edilitară, în toate marile înfăptuiri ale ani- 

' lor noștri glorioși.
In lumina indicațiilor și sarcinilor pe care ni le-ați 

dat, sub îndrumarea de înaltă competență a tovarășei 
Elena Ceaușescu, eminent militant revoluționar al 
partidului, reprezentant de inalt prestigiu internațional 
al științei românești, ne angajăm să muncim mai mult 
și mai bine pentru ca sarcinile ce ne revin din Pro
gramul-Directivă și Tezele pentru al XIV-lea Congres 
al partidului să fie — după adoptarea lor — transpuse 
exemplar în viață. Intr-un gînd cu întreaga țară, strîns 
uniți in jurul partidului nostru comunist, al dumnea
voastră, mult stimate tovarășe secretar general, vom 
munci astfel incit să îndreptățim pe deplin înalta în
credere și sprijinul pe care ni ie acordați.

Cu aceste gînduri, cu cele mai alese sentimente de 
dragoste și profund devotament ne angajăm, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă 
urmăm neabătut pe calea luminoasă, de muncă și 
luptă revoluționară pe care ne conduceți cu strălucire, 
spre cele mai înalte culmi, ale progresului și civiliza
ției socialiste și comuniste.

PARTICIPANȚII LA PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL 
AL ȘTIINȚEI Șl INVĂȚĂMINTULUI

Vibrant omagiu, adeziune fierbinte la propunerea 

privind realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 

in funcția supremă de secretar general al partidului

HOTĂRÎREA
Plenarei Consiliului National 
al Științei și Învățămîntului

Plenara Consiliului Național al Științei și Tnvăță- 
mintului, dind glas celor mai alese sentimente de 
profundă stimă și prețuire, de dragoste și devotament 
față de conducătorul încercat ai partidului și statului, 
într-un gind cu întregul nostru popor, exprimă ade
ziunea fierbinte a tuturor celor ce muncesc pe tărî
mul cercetării științifice, introducerii tehnicii noi, in
struirii și educării tinerei generații la Hotărirea Ple
narei Comitetului Central cu privire la realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de 
secretar general al Partidului Comunist Român.

Exprimăm, totodată, deplina aprobare față de pro
iectul Programuiui-Directivă și Tezele pentru cel de-al 
XIV-lea Congres, in care recunoaștem esența concep
ției conducătorului iubit al partidului și statului cu 
privire Ia dezvoltarea economico-socială a patriei și 
înaintarea poporului român spre cele mai înalte culmi 
ale progresului și civilizației socialiste și comuniste.

Oamenii de știință și din invățămint, intreaga inte
lectualitate a României socialiste iși manifestă, prin 
acest vibrant act de conștiință, convingerea fermă că 
prezența și acțiunea revoluționară in fruntea partidu
lui — centrul vital al națiunii noastre socialiste — ale 
celui mai iubit fiu al poporului, revoluționar și pa
triot inflăcărat, apărător neînfricat al demnității, li
bertății și independenței țării, ctitor al celei mai mă
rețe și rodnice epoci din intreaga ei istorie, militant

de seamă al mișcării muncitorești, al luptei pentru o 
lume mai dreaptă și mai bună, pentru pace, constituie 
garanția deplină a triumfului socialismului in Româ
nia, a înaintării neabătute a națiunii spre înfăptuirea 
visului de aur al omenirii — comunismul.

Aducind un fierbinte omagiu meritelor excepționale 
ale secretarului general al partidului, președintele Re
publicii, in victoria revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimperialistă, in construi
rea bazelor noii orinduiri, in elaborarea și transpune
rea in viață a Programului Partidului Comunist 
Român de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României spre comunism, in 
întărirea forței organizatorice și creșterea rolului po
litic și conducător al partidului, in edificarea unei pa
trii libere și prospere, independente și suverane, a 
sistemului democrației muncitorești-revoluționare. ce 
garantează construirea socialismului cu poporul și pen
tru popor, cei ce muncesc pe tărimul cercetării și al 
scolii aduc, totodată, cea mai înaltă cinstire genialu
lui ctitor de (ară nouă care a înțeles ca nimeni altul 
virtuțile și îndatoririle cunoașterii, deschizind științei 
și invățămintului românesc perspectiva însufletitoare 
de a îndeplini un rol de frunte in transpunerea in 
viață a Programului partidului, in progresul multila
teral a! României.
(Continuare in pag. a II-a)
_______________________ _ ______________________/

'activitatea ideologică și POLITICO-EDUCATIVĂ
- parte integrantă a procesului revoluționar de edificare 

k a socialismului, de formare a omului nou

SOCIALISMUL ȘTIINȚIFIC 
- izvorul mereu viu al gîndirii 

și acțiunii revoluționare
IN PAGINA A IV-A
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)
acestora, cercetarea nu și-a con- 

'centrat în măsiiră suficientă efor
turile în direcția realizării acestor 
obiective de bază ale dezvoltării 
economiei noastre.

Trecînd la realizarea , planului 
pe 1990, trebuie să luăm măsuri 
pentru îndeplinirea în întregime a 
programelor de organizare și 
modernizare a proceselor de pro
ducție, de introducere a progre
sului tehnic, pe care le avem în 
(actualul cincinal.
i Cercetării și proiectării le revi- 
îne sarcina de a acționa cu toate 
l'forțele pentru îndeplinirea în în
tregime a programelor și planu- 
irilor. De aceea este necesar ca 
(toate cadrele din cercetare, minis
tere, centrale șl întreprinderi să 
îie conștiente de marea responsa
bilitate ce le revine pentru înde
plinirea tuturor sarcinilor sta
bilite.
f în următorul cincinal, 1991— 
11995, potrivjt orientărilor cuprinse 
iîn Programul-Directivă și în Te
mele pentru Congresul al XIV-lea 
ial partidului, cercetarea științifică 
(trebuie să-și sporească aportul la 
(înfăptuirea obiectivelor strategice 
"privind dezvoltarea intensivă a 
['economiei naționale și pregătirea 
(cadrelor necesare, realizarea unei 
.noi calități a muncii și vieții în- 
[tregului popor. în acest scop, acti
vitatea de cercetare și introducere 
te tehnicii noi va fi orientată în 
(direcția transpunerii ferme în via- 
(ță a programelor de organizare 
(științifică și modernizare a pro
ducției'—» programe care privesc, 
(ide fapt, întreaga activitate econo- 
irnică și socială și de care depinde, 
(în mod’ hotăritor, realizarea în 
[bune condiții a tuturor prevederi
lor de plan.
I Cea mai mare atenție trebuie 
(acordată, în continuare, lărgirii 
•bazei proprii de materii prime. 
(Este necesar să crească eficiența 
■Cercetării geologice la identifica- 
(rea de noi rezerve de substanțe 
(minerale, să fie elaborate tehnolo
gii care să asigure valorificarea 
(complexă, cu randamente superi
oare a tuturor zăcămintelor, inclu
siv a celor. cu conținuturi mai 
((scăzute de subst'ahțe if'.ite. '
(i Importante sțu'cui,ț-c.vjh.ce,tcetă.- 
Hi în domeniul energetic, care 
((trebuie să contribuie mai activ la 
((perfecționarea tehnologiilor și 
'funcționarea la întreaga capacitate 
'a termocentralelor pe cărbune, 
(deplina valorificare a potențialului 
hidroenergetic si diminuarea con
sumului. de hidrocarburi, realiza
rea și exploatarea, in bune condiții 
a centralelor nucleare, precum și la 
recuperarea resurselor energetice 
refolosibile, promovarea mai largă 
ja surselor noi de energie — bioga- 

zul, energia solară, geotermică, a 
vîntului.

în ramurile industriei prelucră
toare, obiectivul esențial al cerce
tării trebuie să-l constituie aplica
rea de tehnologii noi, care să 
asigure reducerea consumurilor de 
materii prime, materiale, combus
tibil și energie electrică, moderni
zarea producției și asimilarea de 
produse cu performanțe la nivelul 
realizărilor de vîrf pe plan mon
dial, iar în unele domenii superi
oare acestora. Se vor crea astfel 
condiții ca, pe ansamblul indus
triei, în cincinalul următor să 
crească cel puțin cu 20—25 la sută 
gradul de valorificare a materiilor 
prime, materialelor, combustibilu
lui și energiei electrice.

Cercetarea din domeniul chimiei 
va trebui să dea, în continua
re, soluții pentru valorifica
rea superioară a resurselor 
de țiței, gaze, săruri, minereuri 
neferoase și substanțe nemetalife
re, perfecționarea structurii pro
ducției prin creșterea ponderii 
produselor de sinteză fină și mic 
tonaj, accelerarea reintroducerii în 
producție a subproduselor tehno
logice refolosibile. Prin integrarea 
fazelor de prelucrare și moderni
zarea tehnologiilor este necesar să 
se asigure reducerea substanțială 
a consumurilor, încă mari, de 
materii prime, combustibil șl e- 
nergie.

în metalurgie va trebui să se 
urmărească cu maximă exigență 
realizarea programelor pentru re
ducerea radicală a consumului de 
cocs in furnale, creșterea coefici
entului de scoatere a otelului în 
producția de laminate, utilizarea 
rațională și eficientă a feroaliaje
lor, obținerea de sortimente cu 
caracteristici superioare, necesare 
industriilor de vîrf.

în industria construcțiilor de 
mașini, cercetarea ya trebui să 
se orienteze în special spre asimi
larea de produse și utilaje de 
mare productivitate, cu perfor
manțe ridicate, îmbunătățirea 
structurii producției de motoare, 
mașini-unelte, dezvoltarea electro
tehnicii și electronicii, potrivit 
cerințelor economiei naționale.

în toate ramurile trebuie să si- 
1 tulim în centrul preocupărilor — 
, ai jt ale institutelor, cit și ale în

treprinderilor — modernizarea și 
ridicarea nivelului tehnic și a 
calității produselor, care au un rol 
hotăritor in dezvoltarea actuală a 
economiei noastre.

Cercetarea agricolă — care și-a 
adus o contribuție însemnată la ob
ținerea recoltelor-record de cerea
le, plante tehnice și alte culturi 
din acest an — trebuie să-și spo
rească, in continuare, aportul la 
realizarea tuturor obiectivelor noii 
revoluții agrare, să asigure obți

nerea unor producții agricole tot 
mai mari și stabile, a unor efec
tive de animale cu randamente 
superioare, utilizarea cit mai efi
cientă a bazei tehnico-materiale, a 
resurselor de apă, a îngrășăminte
lor și altor produse destinate agri
culturii. Situînd la bază cele mai 
noi realizări ale cercetării științi
fice și cele mai moderne tehnologii, 
agricultura și industria alimentară 
își vor aduce o contribuție tot mai 
însemnată la satisfacerea cerințe
lor de consum, științific fundamen
tate, ale populației, la acoperirea 
celorlalte cerințe ale economiei 
naționale.

în acest cadru, doresc să adresez 
calde felicitări tuturor celor care 
își desfășoară activitatea în do
meniul cercetării agricole pentru 
minunatele rezultate obținute în 
acest an în agricultură, rezultate 
cu care ne putem mîndri, acestea 
fiind cu mult superioare celor 
obținute pînă acum. (Aplauze pu
ternice). Urez de a menține și 
dezvolta continuu rezultatele bune 
ale agriculturii noastre socialiste ! 
Aș dori să obținem aceleași rezul
tate bune și în domeniul indus
triei, pentru a ne prezenta cu un 
număr cît mai mare de produse 
care să se situeze peste nivelul pro
duselor similare pe plan mondial.

Cercetarea științifică trebuie să 
participe activ la realizarea pro
gramelor de organizare și moderni
zare în toate ramurile economiei 
naționale — inclusiv în construcții, 
silvicultură, transporturi, tele
comunicații, gospodărirea apelor și 
celelalte sectoare de activitate.

Cercetarea științifică și tehnolo
gică din toate domeniile să ia 
toate măsurile pentru protecția 
mediului înconjurător, a solului, 
apei și aerului.

Este posibil, tovarăși, să obținem 
rezultate bune, așa cum am obținut 
în agricultură în acest an și, în 
general, în revoluția agrară! 
Putem și în industrie să obținem 
asemenea rezultate ! Depinde de 
noi, de muncă noastră ! (Aplauze 
puternice).

Este necesar să se pună un 
accent deosebit pe extinderea 
cercetărilor interdisciplinare, pe 
organizarea unor colective, mixte, 
de specialiști din cercetare, pro
iectare, învățămînt, superior și 
producție, asigurîndu-se, pe a- 
ceastă bază, soluționarea unor 
probleme de mare complexitate 
pe care le ridică dezvoltarea ac
tuală și în perspectivă a econo
miei naționale, scurtarea ciclului 
de introducere în practică a noi
lor rezultate ale științei.

Un rol deosebit de important 
va reveni,. în continuare, cerce
tării fundamentale — din mate
matică, fizică, chimie, biologie —, 
care, îmbinată judicios cu cerce

tarea aplicativă, trebuie să-și spo
rească aportul ătît la rezolvarea 
problemelor actuale, cît și de per
spectivă.

Sarcini majore revin cercetării 
și în ce privește realizarea măsu
rilor și acțiunilor stabilite de 
partid pentru creșterea calității 
vieții, în corelare cu dezvoltarea 
forțelor de producție și prevede
rile programului de ridicare a 
bunăstării materiale și spirituale 
a întregului popor. în acest ca
dru, o atenție deosebită trebuie 
să se acorde cercetării din dome
niul medicinei, în vederea îmbu
nătățirii, în continuare, a stării 
de sănătate a populației și creș
terii duratei vieții active.

Cercetarea economică și social- 
politică trebuie să-și concentreze 
forțele în direcția soluționării 
problemelor legate de dezvoltarea 
economico-socială a patriei noas
tre în etapa actuală și viitoare. 
O deosebită atenție se impune a 
fi acordată elaborării de noi so
luții pentru perfecționarea orga
nizării muncii și producției, spo
rirea eficienței activității econo
mice, aplicarea fermă a principii
lor mecanismului economico-finan- 
ciar. Este necesar, totodată, să fie 
intensificate cercetările privind 
procesele de bază ale edificării 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintării României 
spre comunism, precum și tendin
țele fundamentale ale evoluției lu
mii contemporane. Cercetarea noas
tră economică și social-politică va 
trebui să-și aducă astfel o contri
buție activă la promovarea fermă 
a principiilor fundamentale ale so
cialismului științific, a pozițiilor 
partidului nostru.

Stimați tovarăși,

înfăptuind orientările politicii 
partidului și beneficiind de o pu
ternică bază materială creată în
deosebi după Congresul al IX-lea, 
învățămintul nostru de toate gra
dele a obținut importante reali
zări. în cei patru ani care au tre
cut din actualul cincinal, învăță- 
mîntul a format un număr de pes
te 1,5 milioane de muncitori cali
ficați, maișțri, tehnicieni și specia
liști cu studii superioare. Totodată, 
în cadrul sistemului de perfecțio
nare profesională și politico-ideolo- 
gică a personalului muncitor, au 
fost cuprinși anual, în medie, 3,5 
milioane de oameni ai muncii. în 
actualul an școlar se realizează 
practic cuprinderea în treapta a 
Il-a a liceului, curs de z; și seral, 
a totalității absolvenților de 10 cla
se, asigurîndu-se astfel generali
zarea învățămîntului de 12 ani.

în prezent, în școli și facultăți 
învață aproape un sfert din popu
lația țării. Constituie o mîndrie 

pentru noi să subliniem că Româ
nia se numără printre puținele 
țări din lume care își pregătește 
prin forțe proprii cadrele necesare 
pentru toate domeniile de activi
tate.

în spiritul exigențelor dezvoltă
rii superioare a societății noastre 
socialiste, este necbsar să crească 
rolul învățămîntului în pregătirea 
și formarea cadrelor de muncitori 
și specialiști cu un larg orizont de 
cunoștințe profesionale și de cul
tură generală, cu o conceoție înain
tată despre lume și viață. în acest 
sens, va trebui să se nună un ac
cent deosebit pe îmbunătățirea 
conținutului întregului proces de 
pregătire profesională și instruc- 
tiv-educativă, asigurîndu-se forma
rea viitorilor specialiști conform 
exigențelor mereu sporite ale noii 
revoluții tehnico-științifice și noii 
revoluții agrare.

Obiectivul fundamental al învă
țămîntului de toate gradele îl con
stituie — în concepția partidului 
nostru — pregătirea temeinică 
profesional-științifică a noilor ge
nerații și a tuturor oamenilor 
muncii, formarea și pregătirea a- 
cestora în spiritul concepției ma- 
terialist-științifice despre lume și 
viață, al valorilor etice ale socia
lismului și comunismului, al ati
tudinii militante, patriotice și re
voluționare în vederea afirmării 
lor ca buni cetățeni, cu un larg o- 
rizont politic, ideologic și cultural, 
profund implicați în vasta operă 
de ridicare a României pe trepte 
tot mai înalte de progres și civili
zație. (Aplauze puternice).

Programul pentru viitorul cin
cinal prevede pregătirea și perfec
ționarea forței de muncă în strictă 
concordanță cu nevoile reale ale 
dezvoltării economico-sociale a 
patriei noastre.

Avînd în vedere aceste cerințe, 
va trebui să se acționeze, în conti
nuare, pentru îmbunătățirea no
menclatoarelor de meserii și spe
cializări, pentru formarea viitoa
relor cadre în profil larg, care să 
le permită adaptarea rapidă la 
transformările ce au loc în econo
mia națională, la noile exigențe ale 
științei și tehnicii.

în vederea creșterii contribuției 
învățămîntului la progresul gene
ral al societății noastre, este nece- 
sai să se accentueze integrarea în
vățămîntului cu cercetarea științi
fică și producția, orientînd mai 
ferm formarea specialiștilor în 
concordanță cu cerințele priori
tare, prezente și de perspectivă, 
ale dezvoltării economico-sociale a 
țării.

De asemenea, va trebui să se a- 
corde o deosebită atenție însușirii 
științelor sociale, a ideologiei par
tidului nostr.u comunist. Să se ac
ționeze în toate împrejurările în 
spirit revoluționar, pentru aplica
rea politicii partidului nostru, pen

tru înfăptuirea programelor de dez
voltare economico-socială a țării !

în vederea realizării sarcinilor 
prevăzute în domeniul învățămîn
tului dispunem de cadre bine pre
gătite și o bază materială cores
punzătoare pentru a asigura tineri
lor o temeinică pregătire și educa
ție, pentru a fi făuritori de nădejde 
ai socialismului și comunismului 
din patria noastră.

Documentele Congresului al 
XIV-lea, care vor fi adoptate, 
deschid perspective minunate ști
inței și învățămîntului românesc, 
tuturor sectoarelor de activitate 
din țara noastră. în cei 45 de ani 
care au trecut de la victoria re
voluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia- 
listă —- eveniment istoric pe care 
I-am aniversat de curînd — ne-am 
creat o puternică bază materială și 
cadre bine pregătite pentru toate 
sectoarele de activitate, am acumu
lat o experiență bogată în organi
zarea și conducerea vieții econo
mice și sociale, fapt ce a făcut ca, 
la începutul acestui an, să lichidăm 
în întregime datoria externă — 
realizare cu care ne putem mîndri 
și care ne-a asigurat deplina in
dependență economică și politică, 
a creat condiții pentru dezvoltarea 
mai puternică a țării în viitor.

Trebuie să folosim toate aceste 
condiții pentru a da un nou și pu
ternic avînt întregii opere de con
strucție socialistă din patria noas
tră, pentru a dezvolta economia 
națională, știința, învățămintul, 
cultura, pentru a transforma în 
realități concrete minunatele per
spective pe care documentele Con
gresului Ie deschid României so
cialiste.

Stimați tovarăși,

Documentele Congresului al 
XIV-lea acordă o însemnătate deo
sebită participării tot mai intense 
a României la diviziunea interna
țională a muncii, la schimbul mon
dial de valori materiale și spiritua
le, pe baza principiilor de egalita
te, independență și suveranitate, 
de neamestec în treburile interne 
și avantaj reciproc.

în acest cadru, este necesar să se 
acționeze pentru lărgirea colaboră
rii tehnico-științifice cu statele 

■ merhbfd ale C.A1E.R., cu toate țările 
socialiste, cu țările în curs de dez
voltare, precum și cu statele capi
taliste dezvoltate, cu toate țările 
lumii. Comitetul Național pentru 
Știință și Tehnologie va trebui să 
urmărească mai riguros planifi
carea și realizarea acțiunilor de 
cooperare în acest domeniu, astfel 
încît sarcinile ce decurg din înțe
legerile stabilite să fie integral în
deplinite, iar noile obiective de 
cercetare, convenite în cadrul pro
gramelor de colaborare cu alte 

state, să răspundă cît mai bine ce
rințelor concrete ale dezvoltării 
economico-sociale a țării.

Cercetătorii, oamenii de știință 
și învățămînt din țara noastră tre
buie să considere ca o înaltă înda
torire a activității lor de a afirma 
cu putere, în toate împrejurările, 
voința poporului român de pace, 
înțelegere și colaborare între toa
te națiunile.

Activitatea internațională a 
partidului și statului nostru, a 
președintelui țării— pentru dezar
mare, destindere și colaborare în
tre popoare, pentru soluționarea 
pe cale politică a conflictelor, li
chidarea subdezvoltării șt Instau
rarea unei noi ordini economice 
internaționale, respectarea neabă
tută, în relațiile dintre state, a 
principiilor egalității, independen- ( 
ței și suveranității naționale — este 
apreciată ca o politică care cores
punde intereselor tuturor po
poarelor.

Toți cei cei muncesc în dome
niul științei și învățămîntului să-și 
intensifice participarea, alături de 
întregul popor, la afirmarea activă 
în lume a politicii partidului nos
tru. Să facem totul ca știința și 
învățămintul să-și pună toate 
forțele numai în folosul păcii, 
progresului și bunăstării, al dez
voltării libere a tuturor națiunilor 
lumii ! (Aplauze puternice, pre
lungite).

în încheiere, doresc să exprim 
convingerea că lucrările plenarei 
noastre, documentele pe care 
le-am adoptat vor constitui — 
pentru toți cei ce lucrează în do
meniul științei și învățămîntului 
— un amplu program de muncă 
și acțiune revoluționară, în ve
derea îndeplinirii exemplare a 
mărețelor obiective ce vor fi sta
bilite de Congresul al XIV-lea a! 
partidului.

Să ne angajăm cu toții să în- 
ttmpinăm acest important eveni
ment din viața partidului și a po
porului nostru cu realizări tot mai 
mari în îndeplinirea planului pe 
acest an și pe întregul cincinal, 
în înfăptuirea exemplară a tutu
ror sarcinilor ce ne revin din 
Programul partidului de edificare 
a societății socialiste multilateral)! 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comuniâm ! (Aplauze puter
nice, prelungite).

Vă adresez dumneavoastră, tu
turor oamenilor muncii din do
meniile științei, învățămîntului și 
culturii, întregului nostru popor 
cele mai calde urări de noi și tot 
n)ai mari succese în întreaga 
activitate consacrată înfăptuirii 
neabătute a politicii partidului, 
triumfului deplin al idealurilor 
socialismului și comunismului pe 
pămîntul patriei. (Aplauze puter
nice, prelungite).

(Urmare din pag. I)
lui de Cercetări Textile, Cristian 
Hera, directorul Institutului de Cer
cetări pentru Cereale și Plante Teh
nice Fundulea, Doina Ivan, director 
general al Institutului Central ue Bio
logie, Vlad Bilbiie, directorul Institu
tului „Cantacuzino".

Participants Ia dezbateri au dat 
expresie sentimentelor. de aleasă 
dragoste si prețuire, de profund res
pect pe care cei ce lucrează in do
meniul științei, si invâtămintului le 
nutresc, asemenea întregului popor, 
fată de tovarășul Nicolae Ceausescu, 
recunoștinței profunde ce i-o poartă 
pentru modul exemplar in care si-a 
consacrat si își consacră, de aproape 
șase decenii. întreaga viață și activi
tate revoluționară progresului și 
prosperității poporului român, cauzei 
independenței și suveranității țării, 
Socialismului și păcii, înțelegerii și 
Colaborării . internaționale.

.Cei care au luat cuvîntul au pus 
în lumină convingerea că realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
funcția supremă de secretar general 
al partidului — opțiune de impor
tanță fundamentală pentru toate do
meniile vieții politice, social-econo- 
mice. științifice și culturale — re
prezintă cea mai sigură garanție a 
construirii cu succes a societății so
cialiste multilateral dezvoltate ne pă- 
mintul patriei, a înaintării neabătute, 
a României pe calea luminoasă a 
comunismului.

A fost subliniat in mod pregnant 
rolul hotăritor al secretarului gene
ral al partidului în vastul proces re
voluționar, unitar și neîntrerupt pe 
care l-a parcurs patria noastră in e- 
pocâ de împliniri fără egal deschisă 
de istoricul Congres al IX-lea al 
Partidului Comunist Român. în edi
toarea grandioaselor ctitorii ce con
feră . o nouă strălucire chipului 
României contemporane, asigurîn- 
d>-i un binemeritat prestigiu in rin- 
c'"l națiunilor lumii.

Plenara a evidențiat meritul de 
uriașă Însemnătate al conducătoru
lui partidului și statului nostru în e- 
liborarea planurilor și programelor 
realiste, științific fundamentate, de 
dezvoltare intensivă, multilaterală a 
țării, pe baza celor mai noi cuceriri 
ale revoluției tehnico-științifice, a 
căror înfăptuire a făcut posibilă a- 
tingerea unor ritmuri înalte de dez
voltare economico-socială, ’înflori
rea fără precedent â științei, învăță- 
mintului și culturii, factori de în
semnătate deosebită în construirea 
societății socialisto și câmunistfe.

Participanții la plenară au adus un 
cald omagiu tovarășei Elena 

li Ceaușescu, eminent savant și om 
■ politic, relief:nd contribuția sa deo
il slăbită Ta elaborarea și înfăptuirea 

politicii partidului șl statului nos
tru, modul strălucit in care acțio
nează, cu pasiune revoluționară, în 

vederea dezvoltării cercetării științi
fice și ingineriei tehnologice, înflo
ririi necontenite a învățămîntului și 
culturii românești, pentru utilizarea 
cuceririlor geniului uman exclusiv 
in slujba păcii, a progresului și 
bunăstării pop.oarelor.

Analiza exigentă, responsabilă a 
activității desfășurate in cursul ac
tualului cincinal in domeniu) cerce
tării științifice și introducerii teh
nicii noi a evidențiat faptul că a- 
ceasta a avut la bază prevederile 
Planului național unic de dezvoltare 
economico-socială a României, fiind 
orientată cu prioritate spre îndepli
nirea programelor de modernizare a 
producției, accentuarea caracterului 
intensiv al dezvoltării economiei na
ționale. creșterea nivelului tehnic- 
calitativ și de competitivitate al 
produselor românești, sporirea par
ticipării creației științifice proprii 
la progresul multilateral al țării.

S-a subliniat că, sub conducerea 
directă, de inaită competență a to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, s-a acționat per
manent pentru Înfăptuirea progra
melor adoptate de Congresul al 
XIII-lea al partidului, asigurîndu-se 
participarea activă a institutelor cen
trale, a unităților de cercetare ști
ințifică, inginerie tehnologică, pro
iectare și de producție, a cadrelor de 
specialitate din învățămintul supe
rior la îndeplinirea sarcinilor ce re
vin creației științifice din toate ra
murile și domeniile activității eco
nomico-sociale.

Dezbaterile au reliefat faptul că 
cercetarea științifică, angajata ne
mijlocit în realizarea programelor de 
îmbunătățire a organizării și moder
nizare a proceselor de producție, și-a 
adus o importantă contribuție la dez
voltarea mal accentuată a ramurilor 
de virf, extinderea mecanizării și 
automatizării fluxurilor de fabrica
ție în vederea obținerii unei înalte 
eficiente economice, in concordanță 
cu sarcinile de creștere a productivi
tății muncii, a calității produselor, 
de diminuare a consumurilor mate
riale și energetice, a costurilor de fa
bricație. întreaga activitate de in
troducere a tehnicii noi a fost orien
tată spre crearea de produse noi și 
modernizate, care să conducă la re
ducerea importurilor și sporirea ex
portului, la asigurarea bazei tehnico- 
materiale pentru noile obiective de 
investiții din toate ramurile econo
miei naționale. S-a subliniat, in ace
lași timp, preocuparea statornică 
manifestată in această perioadă față 
de îmbinarea mai strînsă a cerce
tărilor fundamentale cu cele aplica
tive în vederea sporirii aportului 
științei la realizarea prevederilor ac
tualului cincinal, la asigurarea so
luțiilor tehnice necesare dezvoltării 
in perspectivă a tuturor domeniilor 
de activitate.

în cursul dezbaterilor s-a apreciat 

că se puteau obține realizări și mai 
mari dacă s-ar fi acționat cu mai 
multă fermitate in direcția valori
ficării depline a puternicului poten
țial de. care dispun institutele cen
trale și unitățile de cercetare, pro
iectare și inginerie tehnologică, a co
laborării lor mai strinse cu Între
prinderile productive.

Un loc important in cadrul lucră
rilor l-au ocupat problemele privind 
îndeplinirea sarcinilor ce revin cer
cetării științifice in anul 1990 și in 
cincinalul următor, reliefîndu-se în
semnătatea prevederilor referitoare 
la dezvoltarea bazei de materii pri
me prin punerea in valoare a noi re
surse minerale și elaborarea de teh
nologii cu randamente superioare de 
extracție, atragerea in circuitul eco
nomic a surselor recuperabile de 
materiale și energie, sporirea pro
ductivității muncii. îmbunătățirea 
tipizării și standardizării, reduce
rea consumurilor specifice și mărirea 
eficienței economice. S-a eviden
țiat că realizarea exemplară a 
Programului de cercetare științi
fică și introducere a tehnicii noi 
în anul 1990 și in cincinalul viitor 
va reprezenta o importantă contribu
ție la intrarea patriei noastre într-o 
etapă nouă, superioară, a progresu
lui său economico-social, marcată de 
creșterea puternică a rolului știin
ței și tehnologiei in toate sectoarele 
de activitate, România devenind in 
deceniul următor o puternică forță 
în domeniile științei, învățămîntului 
și culturii.

In cursul plenarei au fost eviden- 
țiațș, totodată, realizările importan
te dobindite in instituțiile de învă- 
țămint de toate gradele, care, benefi
ciind de orientările și sprijinul nemij
locit al tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
au pregătit in primii patru ani ai 
cincinalului actual un mare număr de 
muncitori, maiștri, specialiști pentru 
toate sferele vieții economico-sociale, 
contribuind, in același timp, la per
fecționarea profesională a persona
lului muncitor. S-a reliefat că dez
voltarea și perfecționarea rețelei in- 
vățămintului de toate gradele au asi
gurat accesul tuturor fiilor țării la 
învățătură, știință și cultură, creind 
premisele generalizării învățămintul 
lui de 12 ani.

Dezbaterile au subliniat că acțiu
nea de perfecționare și modernizare 
a conținutului învățămîntului, cu ac
cent pe integrarea, eficientă a pro
cesului instructiv-educativ cu cerce
tarea și producția — desfășurată sub 
directa îndrumare a tovacășei Elena 
Ceaușescu —. s-a concretizat în îm
bunătățirea . programelor analitice la 
toate nivelurile d.e .pregătire, prin în
corporarea celor mai noi realizări ale 
științei, tehnicii și culturii, reflec
tarea tezelor, ideilor și orientărilor 
de inestimabilă valoare teoretică și 
practică cuprinse în opera secretaru
lui general al partidului, realizarea 
unei gindiri economice avansate, do

zarea mai judicioasă a cunoștințelor 
și sporirea accesibilității acestora. O 
preocupare sporită s-a manifestat 
fată de activitățile practice-aplica- 
tive cu elevii și studenții, pentru în
sușirea cunoștințelor și deprinderilor 
pe care le incumbă fiecare meserie 
șl specialitate, folosirea cit mai efi
cientă a timpului afectat practicii 
productive, îndrumarea și controlul 
acestei activități, întărirea ordinii și 
disciplinei, intensificarea conlucrării 
între instituțiile de învățămînt și 
unitățile economice.

Participanții la dezbateri au relevat 
atenția deosebită ce se acordă cerin
ței ca prin procfesul de învățămînt să 
șe acționeze cu consecvență pentru a 
sădi in mintea și inima elevilor și 
studenților dragostea fierbinte față 
de patria noastră socialistă, hotărîrea 
de a sluji cu abnegație, prin muncă 
și creație, cauza partidului și poporu
lui, de a aplica neabătut in viață 
normele eticii și echității socialiste.

Ea arătat că — potrivit proiectului 
Programulul-Directivă al Congresu
lui al XIV-lea al partidului — cu
prinderea tuturor tinerilor țării în 
forme de pregătire corespunzătoare 
cerințelor nivelului de dezvoltare a 
economiei naționale se va desfășura 
în condițiile perfecționării și moder
nizării in continuare a invățămintu- 
lui de toate gradele, urmărindu-se 
integrarea organică a acestuia cu 
producția și cercetarea. Prin perfec
ționarea planurilor și programelor de 
învățămînt se va urmări îmbinarea 
armonioasă a pregătirii fundamenta
le, de cultură' generală și social-poli- 
tică. cu pregătirea tehnologică si de 
specialitate, pentru a contriDui — 
printr-un proces complex și unitar — 
la formarea multilaterală a viitorilor 
muncitori și specialiști.

Participanții la plenară au dat ex
presie angajamentului tuturor celor 
ce lucrează pe tărimul cercetării ști
ințifice și invâtămintului de a-și mo
biliza intreaga energie creatoare pen
tru înfăptuirea exemplară a impor
tantelor sarcini ce stau in fața aces
tor domenii de activitate in cincinalul 
viitor și in perspectivă.

După încheierea dezbaterilor., au 
fost aprobate, in unanimitate, do
cumentele înscrise pe ordinea de zi.

Cu vii si entuziaste aplauze. în- 
tr-o atmosferă vibrantă, participanții 
la plenară au adoptat, în unanimita
te. Hotărirea Plenarei Consiliului 
Național al Științei si învătămintu- 
lui privind realegerea țovarășu'ui 
Nicolae Ceaușescu. la cel de-al XIV- 
lea Congres al P.C.R.. in funcția de 
secretar general al partidului.

Aducind un fierbinte omagiu ge
nialului ctitor al României socialis
te moderne, care a deschis științei 
si învățămîntului românesc perspec
tiva insufletitoare de a îndeplini un 
rol de frunte în asigurarea pro
gresului multilateral al patriei, par
ticipanții au reafirmat — in aceste 
momente deosebite — angaiamentul 
solemn al tuturor celor ce lucrează

HOTĂRÎREA
Plenarei Consiliului Național 
al Științei și Învățămîntului

(Urmare din pag. I)
Creator al primei strategii șl politici naționale de 

amplă cuprindere in domeniul științei și invățămintu- 
lui, întemeiată pe concepția profund novatoare a inte
grării organice a cercetării științifice șl învățămintu- 
lui cu producția, a permanentei și activei armonizări 
a orientărilor și obiectivelor concrete ale activității 
din aceste domenii cu nevoile actuale și de perspec
tivă ale țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a legat 
pentru totdeauna numele de cele mai mari șl impor
tante cetăți ale științei, școlii și industriei românești, 
ctitoiii care, pe intreg cuprinsul patriei, ilustrează con
cepția de ales umanism a conducătorului României 
moderne, in spiritul căreia progresul și independența 
națională, știința și pacea sînt inseparabile.

Știința și școala românească de astăzi sint mindre 
de a fi rodul gindirii clarvăzătoare a conducătorului 
partidului și ai țării, ale cărui cuget fertil și voință 
creatoare, deopotrivă deschise spre valorile naționale 
șl universale, înnobilează in permanentă cu dimensiu
nea umană, morală și social-politică tot ce se înfăp

tuiește în aceste domenii, cu începere de Ia cel de-al 
IX-lea Congres al Partidului Comunist Român.

Cu aceste ginduri, cei ce muncesc pe tărimul știin
ței și invățămintului iși exprimă cu emoție și dragoste, 
împreună cu întregul nostru popor, hotărirea nestră
mutată ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales 
în funcția supremă de secretar general al partidului 
— chezășie sigură a mersului neabătut al scumpei noas
tre patrii pe drumul socialismului și comunismului.

Ne angajăm in fața conducătorului nostru iubit să 
facem totul pentru ca, sub conducerea partidului și 
sub îndrumarea permanentă a tovarășei Elena 
Ceaușescu, președintele Consiliului Național al Științei 
și învățămîntului, savant de renume mondial, militant 
de seamă al partidului și statului, să dovedim că ști
ința și școala românească îndreptățesc inalta încredere 
și sprijinul ce Ie sint acordate, acțlonind pentru pro
gresul și înflorirea patriei noastre socialiste, pentru 
triumful socialismului si comunismului pe pămintul 
României.

Trăiască Partidul Comunist Român, in frunte cu 
secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu I

în domeniul cercetării științifice, al 
instruirii si educării tinerei genera
ții de a dovedi că stiinta si învătă- 
mîntul din patria noastră îndreptă
țesc inalta încredere si sprijinul ce 
le sint acordate, actionind in strinsă 
legătură cu intregul popor pentru 
continua înflorire a patriei noastre 
socialiste, potrivit prevederilor cu
prinse in Programul Partidului Co
munist Român.

în încheierea lucrărilor plenarei, 
intimpinată cu îndelungi aplauze, a 
luat cuvintul tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., prim vice- 
prim-miriistru al guvernului, pre
ședintele Consiliului Național al Ști
inței și învățămîntului.

Cuvîntarea tovarășei Elena 
Ceaușescu a fost urmărită cu multă 
atentie si deosebită satisfacție, fi
ind subliniată cu puternice aplauze.

Adresînd tovarășei Elena 
Ceausescu cele mai calde mulțumiri 
pentru cuvîntarea rostită in cadrul 
plenarei, tovarășul Ion Ursu. prim- 
vicepresedinte al Consiliului Națio
nal al Științei si Invățămintului, a 
spus :

Magistrala analiză pe care ati în
treprins-o cu privire la calitatea 

muncii desfășurate pe tărimul cer
cetării științifice si introducerii teh
nicii noi. al învățămîntului. sarcini
le ne care le-ati jalonat cu excep
țională claritate si exigentă revolu
ționară. indicațiile prin care ati dat 
prețioase orientări concrete muncii 
pentru aducerea la îndeplinire a o- 
biectivelor ce ne stau în fată con
stituie pentru noi, pentru toti cei ce 
muncesc. în domeniile noastre de 
activitate, un program de acțiune 
limpede si ferm, un îndrumar de 
cea mai mare valoare teoretică si 
practică.

Mărețele realizări obținute de po
porul nostru sub conducerea parti
dului. a secretarului său general, in 
epoca inaugurată de Congresul al 
IX-lea — încununate în acest an de 
evenimentul, de cea mai mare în
semnătate. al lichidării datoriei ex
terne a tării — ne umnlu inimile 
de legitimă mîndrie patriotică, ne 
îndeamnă să muncim mai mult și 
mai bine pentru înfăptuirea obiec
tivelor strategice ale etapei actuale 
— trecerea României intr-un stadiu 
superior de dezvoltare, transformarea 
tării, asa cum ne-a cerut-o condu
cătorul iubit al partidului nostru co
munist. intr-o mare putere a ști
inței.

Vă exprimăm, din toată inima. în
treaga noastră recunoștință pentru 
contribuția de excepțională valoare și 
însemnătate pe care o aduceți la 
înfăptuirea politicii partidului nos
tru în toate domeniile, si. cu deose
bire. ne tărimul științei si învătă- 
mîntului. pentru deplina afirmare în 
viață a înaltei concepții a secreta
rului general al partidului, pre
ședintele Republicii, mult iubitul si 
stimatul nostru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. asupra rolului și 
sarcinilor noastre in înfăptuirea 
Programului partidului de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate si înaintare a patriei 
spre comunism.

într-o atmosferă de puterni
că angajare politică. partici- 
panții au adresat tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU. secretar 
general al Partidu’ui Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, o telegramă în 
care este clar reafirmată hotărîrea 
celor ce-si desfășoară activitatea în 
sfera științei si învățămîntului de a 
acționa, strins uniți în jurul parti
dului. . al secretarului său general, 
pentru înfăptuirea exemplară a pla
nurilor si programelor de dezvolta
re multilaterală a României socialiste.



SCINTEIA — duminică 22 octombrie 1989 PAGINA 3TOVARĂȘULUI N1C0IAE CEAUSESCU, MARELE EROU AL NATIUMI, ' 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

O profundă atmosferă de lucru, înaltă responsabilitate comunistă 
față de prezentul și viitorul patriei, exigentă partinică și combativi
tate revoluționară in analiza temeinică a activității desfășurate pină 
acum sint coordonatele ce caracterizează întreaga desfășurare a 
conferințelor de dări de seamă și alegeri ale organizațiilor orășenești 
și comunale de partid care continuă . șă aibă loc în întreaga țară.

Făcind bilanțul muncii desfășurate de comuniști, de toți oamenii 
muncii, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, cei care 
au luat cuvintul in cadrul dezbaterilor au pus cu pregnanță in evidentă 
dezvoltarea economico-socială pe care au cunoscut-o in ultimii ani, 
asemenea tuturor localităților patriei, orașele și comunele in care 
trăiesc și muncesc, ca urmare a transpunerii in viață a politicii parti
dului de dezvoltare generală,, armonioasă a întregii țări, a indicațiilor 
secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, date 
cu prilejul vizitelor de lucru efectuate in toate județele țării. S-a 
subliniat, in acest context. că, în perioada care a trecut de la confe
rințele precedente, a sporit continuu capacitatea de organizare și 
conducere politică a organelor și organizațiilor de partid, de unire și 
mobilizare a energiilor creatoare ale oamenilor muncii, concretizate 
in realizarea unor producții tot’ mai ridicate în industrie, agricultură, 
în celelalte ramuri productive, in dezvoltarea și modernizarea orașelor 
și comunelor, in ridicarea nivelului general de progres și civilizație al 
fiecărei localități.

Toate acestea s-au constituit în puternice temeiuri ale exprimării 
de către participanții la conferințe a deplinei lor adeziuni față de 
hotărirea privind realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. la marele 
forum al comuniștilor români, în suprema funcție de secretar general 
al partidului. Toți cei care au luat cuvintul au subliniat că acest act 
fundamental reprezintă certitudinea înfăptuirii cu succes a programe
lor de dezvoltare multilaterală a tuturor localităților patriei, a întregii 
țări, a mersului neabătut al României pe drumul socialismului și 
comunismu'ui.

In luările , de cuvînt, s-au exprimat cele mai calde mulțumiri și 
Întreaga recunoștință tovarășei Elena Ceaușescu, pentru contribuția 
sa deosebită la elaborarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare 
economico-socială, la. creșterea rolului științei, învățămîntului și cul
turii in ansamblul dezvoltării multilaterale a patriei.

Participanții la CONFERINȚA 
ORGANIZAȚIEI ORĂȘENEȘTI DE 
PARTID AGNITA, JUDEȚUL SI
BIU, dind expresie celor mai alese 
sentimente de inaltă stimă și pre
țuire, dragoste și profundă recunoș
tință ale comuniștilor, in consens 
cu voinia întregului partid și popor, 
își exprimă întreaga adeziune la 
Hotărirea Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân din iunie a.c. privind reale
gerea dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
la Congresul al XIV-lea în funcția 
supremă de secretar general al 
Partidului Comunist Român. Con
ferința iși exprimă, în unanimitate, 
ferma convingere că realegerea 
dumneavoastră in fruntea partidului 
— eminent comunist și patriot 
Înflăcărat, ilustru ginditor revolu
ționar, luptător ferm pentru reali
zarea țelurilor supreme ale clasei 
muncitoare, personalitate politică de 
excepție a lumii contemporane, care 
și-a consacrat și iși consacră de 
aproape șase decenii cu abnegație și 
eroism întreaga viață și activitate 

• binelui și fericirii națiunii române, 
constituie garanția supremă a. edifi
cării cu succes a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, pe baza 
aplicării creatoare a principiilor 
generale ale socialismului științific 
la condițiile concrete din țara noas
tră. a viitorului comunist al patriei, 
a înaintării neabătute a României 
spre cele mai înalte culmi de pro
gres și civilizație.

într-o atmosferă de puternică an
gajare politică, revoluționară si pa
triotică. cu profund respect si alea
să recunoștință ne îndreptăm aîn- 
durile spre dumneavoastră, cel mai 
iubit și mai stimat fiu al națiunii 
noastre, si ne exprimăm, cu entu
ziasm si bucurie, adeziunea depli
nă la Hotărirea Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român din 27—28 iunie a.c. privind 
realegerea dumneavoastră în func
ția supremă de secretar general al 
partidului — se arată in telegrama 
CONFERINȚEI ORĂȘENEȘTI DE 
PARTID GHERLA. JUDEȚUL CLUJ.

Exprimăm sentimente de profun
dă stimă șt gratitudine tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceausescu, eminent savant de renu
me mondial si patriot înflăcărat, 
care cu nesecată energie si dăruire 
revoluționară, iși aduce inalta con
tribuție Ia propășirea si progresul 
patriei, la înflorirea necontenită a 
științei si învățămîntului românesc, 
la creșterea prestigiului științei ro
mânești pe toate meridianele glo
bului.

Urmindu-vă pe dumneavoastră, 
care întruchipați în cel mai înalt 
grad strălucitele virtuți ale poporu
lui nostru, de adevăr, cinste sl 
omenie, ilustrul dumneavoastră e- 
xemplu de dăruire patriotică, va 
asigurăm că nu vom precupeți nici 
un efort, că ne vom mobiliza în
treaga putere si energie creatoare 
pentru îndeplinirea planurilor si 
programelor, a angajamentelor asu
mate in intrecerea socialistă.

Am primit cu adincâ bucurie și 
satisfacție Hotărirea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din iunie 1989 ca, la cel de-al 
XIV-lea Congres al partidului, dum
neavoastră. mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, Erou 
între eroii neamului și Erou al 
păcii mondiale, strălucit patriot 
și militant revoluționar, ctitor 
aI României moderne, care v-ați 
dedicat întreaga viață, putere de 
muncă și energie împlinirii idea
lurilor de libertate și indepen
dentă ale națiunii, să fiți reales în 
funcția supremă de secretar general 
al partidului — se relevă în tele
grama adresată de CONFERINȚA 
COMUNALĂ DE PARTID STOL
NICI. JUDEȚUL ARGEȘ.

Susținem cu toată căldura inimilor 
noastre această propunere, ne deplin 
convinși fiind că investirea dumnea
voastră in funcția supremă de se
cretar general al Partidului Comu
nist Român constituie cea mai si
gură garanție a înfăptuirii cu deplin 
succes a Programului partidului, a 
istoricelor hotăriri pe care le va a- 
dopta marele forum al comuniștilor, 
că prin inalta dumneavoastră pre
zentă in fruntea partidului si a sta
tului țara noastră va înainta liberă, 
independentă și suverană spre viito
rul comunist.

Participanții la CONFERINȚA O- 
RĂȘENEASCĂ DE PARTID OCNE
LE MARI. JUDEȚUL VlLCEA, dind 
glas sentimentelor de vibrantă min- 
drie patriotică ce îi animă, aseme
nea întregii noastre națiuni. Iși ex
primă deplina adeziune față de isto
rica Hotărire a Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 27—28 iunie a.c. pri

vind realegerea dumneavoastră, 
mult iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, la cel de-al XIV- 
lea forum al comuniștilor români in 
înalta funcție de. secretar general al 
partidului, opțiune politică funda
mentală care constituie certitudinea 
înfăptuirii grandiosului Program de 
edificare a socialismului si comunis
mului pe pămintul României.

Ne facem o datorie de conștiință 
adresînd cele mai alese ginduri și 
sentimente de prețuire si recunoș
tință tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceausescu, eminent 
militant de partid și de stat, savant 
de înalt prestigiu international, pen
tru magistrala sa contribuție la în
făptuirea exemplară a politicii in
terne si externe a partidului si sta
tului nostru, la înflorirea fără pre
cedent a științei, învățămîntului și 
culturii, la afirmarea spiritualității 
românești în întreaga lume.

Acum, în intimpinarea marelui 
eveniment în viața partidului și a 
poporului, ne reinnoim angajamentul 
nostru solemn de a munci cu dăruire 
și abnegație revoluționară pen
tru înfăptuirea neabătută a mo
bilizatoarelor obiective cuprinse in 
documentele programatice pentru 
Congresul al XIV-lea, oare prefigu
rează cu limpezime viitorul luminos 
al națiunii noastre socialiste.

In telegrama adresată de CONFE
RINȚA COMUNALA DE PARTID 
DENSUȘ. JUDEȚUL HUNEDOARA, 
se spune : Dind glas sentimentelor 
de nețărmurită dragoste, stimă si 
prețuire, ne exprimăm satisfacția 
deosebită si deplina aprobare față 
de Hotărirea Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân din 27—28 iunie 1989. privind 
realegerea dumneavoastră. mult 
stimate si iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. la cel de-al 
XIV-lea Congres, în funcția supre
mă de secretar general al partidului, 
garanția edificării cu succes a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate. a înaintării ferme a patriei 
noastre spre comunism, spre cele 
mai înalte culmi de progres si civi
lizație.

Totodată, ne exprimăm deplina 
gratitudine față de activitatea desfă
șurată de tovarășa academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu. savant 
de largă recunoaștere internațională, 
pentru remarcabila sa contribuție la 
dezvoltarea economico-socială a pa
triei, la înflorirea științei, invă- 
țămîntulul și culturii românești.

Vă asigurăm, mult iubite șl stima
te tovarășe secretar general, că or
ganizația comunală de partid, toți 
locuitorii acestor frumoase plaiuri 

strămoșești vor acționa în spirit 
revoluționar, cu cea mai mare răs
pundere pentru îndeplinirea pină la 
al XIV-lea Congres a planului pe 
1989, pentru înfăptuirea exemplară 
a hotărîrilor ce vor fi adoptate de 
marele forum al comuniștilor ro
mâni, a programelor de dezvoltare a 
fiecărei localități, pentru înaintarea 
neabătută a patriei noastre, libere și 
independente, pe calea luminoasă a 
socialismului și comunismului.

Comuniștii din organizația noastră, 
însuflețiți de cele mai alese senti
mente de profundă dragoste si pre
țuire. de nețărmurită stimă si re
cunoștință, își exprimă, alături de 
întregul partid și popor. însufleți- 
toarea adeziune la Hotărirea Plena
rei C.C. al P.C.R. din iunie 1989 pri
vind realegerea dumneavoastră, 
mult iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceausescu, la marele forum 
al comuniștilor români. în funcția 
supremă de secretar general al par
tidului. pe care o susținem din adin- 
cul inimilor noastre, adresindiu-vă 
un vibrant omagiu pentru luminosul 
exemplu de dăruire patriotică, pen
tru clarviziunea și cutezanța revolu
ționară cu care conduceți destinele 
patriei pe drumul socialismului și 
comunismului — se subliniază in te
legrama CONFERINȚEI ORĂȘE
NEȘTI DE PARTID SEGARCEA, 
JUDEȚUL DOLJ.

Folosim și acest prilej pentru a 
exprima întreaga noastră gratitudi
ne. însoțită de sentimentele de alea
să prețuire si recunoștință tovară
șei Elena Ceausescu, eminent om 
politic si savant de înalt prestigiu 
internațional, pentru contribuția re
marcabilă adusă la elaborarea si în
făptuirea politicii interne și externe 
a partidului și statului.

Dovedind o inaltă răspundere în 
traducerea în viată a documentelor 
ce vor fi adoptate de marele forum 
comunist, vom acționa hotărît ■■ ca 
prin rezultatele obținute în dezvol
tarea economico-socială să ne adu
cem o contribuție sporită la ridi
carea patriei noastre ne noi trepte 
de progres și civilizație.

Referindu-se pe larg la prevederile cuprinse în proiectul Programu- 
lui-Directivă și Tezele Congresului al XIV-lea al partidului, participan
ții la dezbateri au analizat cu spirit de răspundere posibilitățile reale 
existente pe plan local in vederea creșterii producției in toate ramurile, 
ridicării nivelului calitativ și tehnic, al produselor, creșterii, în confor
mitate cu prevederile din programele speciale, a productivității muncii, 
reducerii costurilor de producție, dezvoltării în continuare a orașelor 
și județelor, creării unor condiții tot mai bune de muncă și de viață 
pentru toți cetățenii țării. Cu acest prilej, organele și organizațiile 
de partid au stabilit măsuri politice, organizatorice și tehnice 
corespunzătoare, de natură să mobilizeze comuniștii, pe toți oamenii 
muncii la îndeplinirea integrală, pină la Congresul al XIV-lea al 
partidului, a planului pe acest an.

Dezbaterea problemelor direct productive a fost strîns legată de 
analiza muncii politico-ideologice și cultural-educative, propunerile 
făcute cu acest prilej punind in evidență necesitatea ca organele și 
organizațiile de partid, organizațiile de masă și obștești, instituțiile 
culturale, școala să-și intensifice acțiunile cu implicații puternice 
în educarea revoluționară a oamenilor muncii, formarea și dezvol
tarea conștiinței socialiste, in creșterea gradului de responsabilitate 
în activitatea de producție, in pregătirea tineretului pentru muncă și 
viată, pentru înfăptuirea hotărîrilor de partid. Toate acestea, au 
arătat vorbitorii, impun perfecționarea stilului și metodelor de muncă 
ale organelor și organizațiilor de partid, participarea directă și respon
sabilă a comuniștilor la soluționarea tuturor problemelor ce se ivesc 
în întreprinderi și instituții, asigurindu-se. și pe această cale, o 
îmbunătățire continuă a calității și eficienței muncii de partid.

Dind expresie voinței vibrante a comuniștilor, a .tuturor oamenilor 
muncii pe care îi reprezintă de a acționa și în viitor, strins uniți 
în jurul partidului, al secretarului său general, pentru înflorirea 
continuă a României socialiste, participanții la conferințe au adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu telegrame în care este reafirmat anga
jamentul locuitorilor acestor orașe și comune de a îndeplini neabătut 
programele de dezvoltare economico-socială a țării, încununînd cu noi 
izbinzi epoca pe care cu demnitate și mîndrie o numim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

® Vibrantă adeziune la Hotărirea de realegere 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu in funcția supremă 
de secretar general al partidului, opțiune istorică 
a întregului popor, garanția cea mai sigură a înain
tării neabătute a României spre cele mai înalte culmi 
de progres și civilizație

• Hotărîre fermă de a transpune exemplar 
în fapte de muncă politica partidului, obiectivele 
forumului suprem al comuniștilor, programele de 
dezvoltare multilaterală a zonelor și localităților 
scumpei noastre patrii

Cu inimile vibrînd de emoție, co
muniștii. toți oamenii muncii din co
muna noastră îsi exprimă cele mai 
aleșe sentimente de dragoste și 
nețărmurită prețuire față de dum
neavoastră. mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ctitor 
de țară nouă, personalitate pro
eminentă a lumii contemporane, 
Erou între eroii neamului. împre
ună cu angajamentul nostru revo
luționar de a fi la înălțimea epocii 
glorioase pe care o trăim si care 
pentru totdeauna a fost încrustată 
în conștiința neamului după numele 
ilustrului ei fondator — EPOCA 
NICOLAE CEAUȘESCU — se relevă 
in telegrama CONFERINȚEI CO
MUNALE DE PARTID BALO- 
TEȘTI. SECTORUL AGRICOL IL
FOV.

Aducem totodată un cald și res
pectuos omagiu, tovarășei Elena 
Ceausescu. militant de frunte al 
partidului si statului nostru, strălu
cit om de stiintă si savant de largă 
recunoaștere internațională, pentru 
îndelungata și eroica activitate re
voluționară. pentru contribuția de 
inestimabilă valoare, la elaborarea și 
înfăptuirea politicii interne si exter
ne a partidului, a programelor de 
dezvoltare multilaterală a țării. la 
înflorirea științei. învățămîntului si 
culturii românești.

Locuitorii comunei noastre au 
avut cinstea de a vă primi in mijlo
cul lor. bucurindu-se de grija per
manentă și inalta preocupare pe 
care dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, ati mani
festat-o față de perspectivele de dez
voltare economico-socială si edilitar- 
gospodărească ale comunei, fată de 
condițiile de muncă si viată ale 
locuitorilor săi.

In telegrama CONFERINȚEI 
ORĂȘENEȘTI DE PARTID TOPLI- 
Ța, JUDEȚUL HARGHITA, se 
arată : în aceste înălțătoare momen
te, care vibrează solemn in conști
ința națională, cînd toți fiii patriei 
noastre străbune se pregătesc să 
intîmpine Congresul al XIV-lea al 
Partidului Comunist Român cu re
zultate deosebite. într-o unitate de 
cuget și simțire cu întreaga națiune, 
vă adresăm dumneavoastră. mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, Erou intre eroii 
neamului, suflet din sufletul poporu
lui, un înflăcărat omagiu, expresie 
a sentimentelor noastre de nemărgi
nită dragoste, stimă, prețuire și re
cunoștință pentru neobosita activi
tate revoluționară ce o desfășurați 
de aproape șase decenii în fruntea 
partidului și statului, pentru binele 
și fericirea poporului. Ne exprimăm 
deplina aprobare față de Hotărirea 
Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român privind 
reinvestirea dumneavoastră la Con
gresul al XIV-lea în suprema funcție 
de secretar general al partidului, 
fiind convinși că acest act de inaltă 
responsabilitate comunistă, care în

trunește adeziunea întregii națiuni, 
reprezintă chezășia cea mai sigură 
a înaintării neabătute a patriei noas
tre pe drumul socialismului și comu
nismului, al bunăstării și fericirii. 
Ne exprimăm, totodată, via recunoș
tință față de activitatea neobosită a 
tovarășei Elena Ceaușescu, eminent 
om politic și savant de largă recu
noaștere internațională, care și-a 
consacrat cu inaltă competență și 
spirit revoluționar întreaga viață 
dezvoltării științei, culturii și învăță- 
mintului, nobilelor țeluri de moder
nizare, structurală a societății socia
liste românești, promovării politicii 
de pace și colaborare între popoare.

In telegrama adresată de CONFE
RINȚA COMUNALA DE PARTID 
MIROSLAVA, JUDEȚUL IAȘI, se 
ar-ată : Comuniștii, toți oamenii 
muncii din comuna noastră iși ex
primă deplina satisfacție și aprobare 
față de Hotărirea Plenarei Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român din 27—28 iunie 
a c. cu privire la realegerea dum
neavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, in 
înalta funcție de secretar general al 
partidului, garanție sigură a înflori
rii multilaterale a patriei, a înaintă
rii pe drumul luminos al socialismu
lui și comunismului.

Puternic mobilizați de orientările 
și ideile cutezătoare, profund științi
fice, cuprinse in magistrala dumnea
voastră cuvintare rostită la marea 
adunare populară din municipiul 
Iași cu prilejul deschiderii noului an 
de invățămint 1989—1990, de inaltul 
exemplu de muncă și de viață pe 
care ni-1 oferiți permanent, de acțiu
nea dumneavoastră eroică, ne an
gajăm să muncim fără preget, cu 
pasiune, abnegație și spirit revolu
ționar pentru înfăptuirea hotărîrilor 
ce vor fi adoptate de marele forum 
,al comuniștilor români, pentru îna
intarea neabătută a patriei pe calea 
luminoasă a socialismului și comu
nismului.

Noi; cu toții, vedem în dumnea
voastră. mult iubite si stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. pe marele 
Erou intre eroii neamului, ilustru 
conducător de partid și de țară, 
personalitate proeminentă a lumii 
contemporane, care v-ați identificat 
viața și activitatea revoluționară 
cu lupta partidului și poporu
lui român pentru unitate, drepta
te socială și națională, pentru în
făptuirea nobilelor idealuri de Inde
pendență și progres ale României, 
pentru făurirea unei lumi mai bune 
și mai drepte pe planeta noastră — 
se subliniază în telegrama adresa
tă de CONFERINȚA COMUNALĂ 
DE PARTID LIPNIȚA, JUDEȚUL 
CONSTANTA.

Expresia cea mal grăitoare a ata
șamentului nostru față de partid, 
față de neobosita dumneavoastră ac
tivitate revoluționară o constituie 
participarea activă a comuniștilor, a 

tuturor locuitorilor din Lipnița la 
înfăptuirea Programului Partidului 
Comunist Român și intimpinarea cu 
cele mai bune rezultate a celui de-al 
XIV-lea forum al partidului.

In telegrama CONFERINȚEI ORĂ
ȘENEȘTI DE PARTID COMA- 
NEȘTI, JUDEȚUL BACĂU, se 
spune : Asemenea întregului partid 
și popor, comuniștii, toți oamenii 
muncii din frumosul oraș de pe 
Trotuș iși fac datoria de con
știință de a exprima deplina lor 
adeziune și mîndrie patriotică față 
de istorica Hotărîre a Plenarei C.C 
al P.C.R. din iunie "a.c. privind 
realegerea dumneavoastră in inalta 
funcție de secretar general al parti
dului la cel de-al XIV-lea Congres, 
garanție sigură a mersului înainte 
pe calea socialismului și comunis
mului, a scumpei noastre patrii. De 
numele dumneavoastră sint strîns 
legate toate marile lzțănzi ale edi
ficării socialiste a țării, îndeosebi 
cele dobindite în perioada de după 
Congresul al IX-lea al partidului, 
glorios arc de timp, fără egal în 
multimilenara istorie, pe care în
treaga națiune o numește cu legi
timă mîndrie și vie recunoștință 
„Epoca Nicolae Ceaușescu". Cu deo
sebit respect aducem, totodată, un 
înflăcărat omagiu tovarășei acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, militant de frunte al 
partidului și statului nostru, savant 
de largă recunoaștere internaționa
lă, care, împreună cu dumneavoas

tră, mult Iubite și stimate tovarășe, 
secretar general, desfășoară o neobo
sită și rodnică activitate pentru 
elaborarea și traducerea în viață a 
programelor de dezvoltare econo
mico-socială a tării, înflorirea 
necontenită a științei, învățămîntu
lui și culturii românești.

In telegrama CONFERINȚEI CO
MUNALE DE PARTID SLIMNIC, 
JUDEȚUL SIBIU, se arată : Eroica 
dumneavoastră activitate desfășura
tă pentru edificarea socialismului și 
comunismului pe pămintul Româ
niei, pentru continua întărire a 
independentei și suveranității națio
nale. pentru dezvoltarea liberă a fie
cărei națiuni, pentru binele și feri
cirea poporului nostru se bucură de 
unanima apreciere a comuniștilor, a 
tuturor locuitorilor comunei noastre. 
De aceea, propunerea realegerii dum
neavoastră în funcția de secretar ge
neral al partidului o primim cu 
nețărmurită dragoste, ce izvorăște 
din cele mai adînci sentimente pe 
care le nutrim față de dumneavoas
tră, aceasta constituind cea mai si
gură chezășie a viitorului fericit al 
patriei, a independentei și suverani
tății. a edificării cu succes in Româ
nia a celei mai drepte și umane o- 
rînduiri cunoscute în istorie.

Ne angajăm că vom munci cu dă
ruire si abnegație, alături de întregul 
nostru popor, pentru înfăptuirea 
neabătută a hotărîrilor ce vor fi 
adoptate de Congresul al XIV-lea al 
partidului, contribuind astfel la pro
gresul multilateral al patriei noas
tre.

In aceste momente de puternică 
emulație creatoare, cînd întregul 
popor acționează cu hotărire pen
tru a lntîmpina Congresul al XIV- 
lea al partidului cu realizarea in
tegrală a planului pe acest an, 
comuniștii, toți oamenii muncii de 
pe aceste străvechi plaiuri româ
nești iși reafirmă incă o dată totala 
adeziune față de propunerea Ple
narei C.C. al P.C.R. privind reale
gerea dumneavoastră în suprema 
funcție de secretar general al Parti
dului Comunist Român, făcindu-ne 
un titlu de înălțătoare mîndrie pa
triotică din a omagia vasta și pro
digioasa dumneavoastră activitate 
revoluționară, patriotică, consacrată 
ridicării României pe trepte tot mai 
înalte de progres și civilizație socia
listă, afirmării sale libere și demne 
în rînduî națiunilor lumii — se spu
ne in telegrama CONFERINȚEI 
COMUNALE DE PARTID COTUS- 
CA, JUDEȚUL BOTOȘANI.

Cu cel mai profund respect, ex
primăm cele mal alese sentimente 
de înaltă stimă și aleasă prețuire 
față de tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, remarcabil 
om politic, pentru contribuția deo
sebită adusă la dezvoltarea multila
terală a patiiei, la înflorirea știin
ței, Învățămîntului și culturii româ

nești, pentru grija permanentă acor
dată educării și formării tinerei 
generații, afirmării sale in toate 
domeniile de activitate.

Faptul că România socialistă a 
proclamat prin glasul dumneavoas
tră, tovarășe secretar general, cel 
mai iubit fiu al poporului nostru, 
adevărata independență economică 
și politică prin lichidarea datoriei 
externe in luna martie a.c. repre
zintă o istorică biruință a eforturi
lor poporului nostru.

In deplin consens cu întregul nos
tru partid si popor, ne exprimăm, cu 
cele mai alese ginduri și sentimente 
de inaltă mindrie patriotică, totala 
adeziune la Hotărirea Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 27—28 iunie 1989, ca 
dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cel mal iubit fiu al poporului român, 
ctitorul de geniu al României socia
liste moderne, strălucit exemplu de 
muncă și dăruire revoluționară, să 
fiți reales de către Congresul al 
XIV-lea în funcția supremă de 
secretar general al partidului — se 
arată în telegrama CONFERINȚEI 
COMUNALE DE PARTID CĂLĂȚE- 
LE, JUDEȚUL CLUJ.

Am dezbătut și aprobat in unani
mitate istoricele documente' progra
matice pentru apropiatul forum al 
comuniștilor români, documente care 
deschid o largă perspectivă dezvol
tării necontenite a patriei noastre 
pe calea socialismului și comunismu
lui, și ne angajăm plenar să mobili
zăm toate forțele umane și mate
riale din localitatea noastră pentru 
a transpune în viață sarcinile ce ne 
vor reveni din aceste documente.

în telegrama adresată de CONFE
RINȚA COMUNALĂ DE PARTID 
COSTEȘTI-DELENI, JUDEȚUL 
VASLUI, se spune : „Animați de cela 
mai profunde sentimente patriotice, 
dorim și cu acest prilej, mult iubite 
conducător, să susținem din adincul 
inimilor realegerea • dumneavoastră 
de către Congresul al -XIV-lea în 
funcția supremă de secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
aceasta constituind un suprem 
omagiu de adîncă recunoștință și 
încredere pe care vi-1 aduc partidul 
și poporul român pentru eroica 
dumneavoastră activitate consacrată 
slujirii cu înalt devotament a idea
lurilor de dreptate socială și națio
nală, a cauzei socialismului, a prin
cipiilor colaborării pașnice și înțele
gerii între toate popoarele lumii.

In perioada pe care întreaga 
noastră națiune o numește cu 
profundă satisfacție patriotică „Epoca 
Ceaușescu",- comuna noastră a 
cunoscut mari prefaceri revoluționa
re, rod al politicii înțelepte a parti
dului de dezvoltare armonioasă și 
echilibrată a tuturor localităților, 
politică ce incorporează inestimabila 
dumneavoastră contribuție la conti
nua înflorire a României socialiste.

Reafirmîndu-ne incă o dată ade
ziunea deplină la realegerea dum
neavoastră în funcția supremă ide 
secretar general al partidului, vă 
încredințăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, de ho
tărirea noastră fermă de a munci cu 
dăruire și abnegație pentru înfăp
tuirea neabătută a prevederilor din 
documentele programatice care vor 
fi adoptate de Congresul al XIV-lea 
al partidului privind ridicarea pe 
noi trepte de progres și civilizație a 
scumpei noastre Românii.

Participanții la CONFERINȚA 
COMUNALĂ DE PARTID BĂLĂ
CITĂ. JUDEȚUL MEHEDINȚI, ase
menea întregului nostru popor, cu 
inimile pline de bucurie, susțin cu 
înflăcărare Hotărirea Plenarei Comi
tetului Central din iunie a.c. ca la 
cel de-al XIV-lea Congres al Parti
dului Comunist Român. dum
neavoastră. mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. devo
tat fiu al națiunii, patriot în
flăcărat. Erou între eroii neamului, 
personalitate proeminentă a vieții 
politice internaționale. militant 
neobosit pentru triumful deplin 
al idealurilor socialismului și co
munismului, pentru afirmarea pe 
planeta noastră a unei lumi mai 
bune si mai drepte, să fiți reales 
în inalta funcție de secretar gene
ral al partidului, garanție sigură a 
mersului nostru neabătut pe drumul 
luminos al celei mai drepte și mai 
umane societăți — societatea comu
nistă.

Desfășurindu-și lucrările Intr-o 
atmosferă de înaltă responsabilitate, 
sub semnul unei puternice angajări 
comuniste, conferința comunală de 
partid a analizat în spirit critic și 
autocritic, așa cum ne îndemnați 
dumneavoastră. mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
modul cum au acționat organele și 
organizațiile de partid pentru con
ducerea și organizarea întregii acti
vități economico-sociale în vederea 
realizării planului în profil teritorial, 
a obiectivelor stabilite de Congresul 
al XIII-lea și Conferința Națională 
ale partidului, pentru îndeplinirea 
pină la Congresul al XIV-lea a pla
nului pe întregul an 1989.

Desfășurindu-și lucrările în atmos
fera de puternică angajare revoluțio
nară generată de dezbaterea proiec
tului Programului-Directivă și a 
Tezelor pentru cel de-al XIV-lea 
Congres al partidului, CONFERINȚA 
COMUNALA DE PARTID CĂLI- 
NEȘTI. JUDEȚUL TELEORMAN, își 
exprimă, într-o deplină unitate de 
gînd și faptă, totala adeziune la 
Hotărirea Plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
din 27—28 iunie a.c.. ca. la marele 
forum al comuniștilor români, dum
neavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ilustru 
conducător de partid și de țară, 
revoluționar și patriot înflăcărat, 
Erou intre eroii neamului, ctito
rul României socialiste moderne, 
personalitate politică a lumii con
temporane, să fiți reinvestit în func
ția supremă de secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Acționind în spiritul vibrantelor 
chemări și îndemnuri pe care le-ați 
adresat întregii noastre națiuni și 

Însuflețiți de orientările șl indicații
le formulate de dumneavoastră cu 
prilejul vizitelor de lucru efectuate 
în unitățile agricole din țară și din 
județul nostru, comuniștii, toți lucră
torii comunei acționează cu răspun
dere pentru înfăptuirea exemplară a 
planului in profil teritorial, pentru 
creșterea continuă a producțiilor 
vegetale și animaliere și sporirea 
contribuției cu produse agroalimen- 
tare la fondul de stat și de auto- 
fiiprovizionare.

In telegrama CONFERINȚEI OR
GANIZAȚIEI COMUNALE DE 
PARTID ROMĂNAȘI. JUDEȚUL 
SĂLAJ, se subliniază : Cu cele mai 
profunde simțăminte de aleasă sti
mă si dragoste izvorite din cugetul 
si inimile noastre, ale comuniștilor, 
ale tuturor oamenilor muncii care 
trăiesc si muncesc in această stră
veche așezare sălăjeană, ne expri
măm profunda și unanima adeziune 
fața de Hotărirea Plenarei Comitetu
lui Central al P.C.R. din 27—28 iu
nie privind realegerea dumneavoas
tră. mult stimate si iubite tovarășa 
Nicolae Ceaușescu. în suprema func
ție de secretar general al partidului 
de către Congresul al XIV-lea al 
Partidului Comunist Român. < văzind 
in aceasta chezășia înaintării patriei 
pe drumul victorios al socialismului 
si comunismului, a ridicării ei pe 
culmi tot mai înalte de civilizație si 
progres.

In lumina Tezelor sl a proiectului 
Programului-Directivă pentru Con
gresul al XIV-lea al partidului, vom 
acționa cu maximă exigentă si res
ponsabilitate pentru înfăptuirea sar
cinilor concrete ce revin comunei, 
noastre în anul următor șl în cinci
nalul. viitor, hoțăriți să transpunem 
în viață prevederile acestor docu
mente de o deosebită însemnătate 
pentru viitorul țării. Urmind lu
minosul dumneavoastră exemplu de 
muncă și viață, vă asigurăm, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general, că alături de întregul popor 
vom munci pentru cqntinua înflorire 
a patriei, pentru a ridica comuna 
noastră pe noi trepte de progres și 
civilizație.

în telegrama adresată de CONFE
RINȚA COMUNALA DE PARTID 
HORIA. JUDEȚUL CONSTANTA, 
se arată : Studiind și insușindu-și cu 
însuflețire si. încredere deplină în 
viitorul luminos al patriei noastre 
proiectul Programului-Directivă sl 
Tezele pentru Congresul al XIV-lea 
al partidului, comuniștii, toți oame
nii muncii care trăiesc și muncesc 
pe aceste frumoase meleaguri do
brogene își exprimă unanima lora- 
deziune Ia Hotărirea Plenarei Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român din 27—28 iunie 1989 
cu privire la propunerea ca. Ia Con
gresul al XIV-lea al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu să fie 
reinvestit în funcția supremă • de 
secretar general al Partidului Co
munist Român.

Noi. comuniștii, toți oamenii mun
cii din comuna noastră ne anga
jăm solemn să acționăm cu înaltă 
răspundere. în spirit revoluționar, să 
muncim cu înaltă dăruire patrioti
că pentru înfăptuirea documentelor 
ce vor fi adoptate de marele fo
rum al comuniștilor români, pentru 
întărirea si progresul neabătut al 
patriei noastre, libere și indepen
dente pe calea liberă și luminoasă 
a socialismului și comunismului.

în telegrama CONFERINȚEI CO
MUNALE DE PARTID RONA DE 
JOS. JUDEȚUL MARAMUREȘ. se 
spune: Pentru toți comuniștii, pen
tru toți oamenii muncii din comuna 
noastră, ca si pentru întreaga na
țiune. realegerea dumneavoastră, 
mult stimate si Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. in fruntea parti
dului, constituie cea mai sigură ga
ranție că istoricele hotăriri' ce vor 
fi adoptate de Congresul al XIV-lea 
vor fi exemplar îndeplinite, că po
porul nostru, strins unit in jurul 
partidului, al dumneavoastră, va în
făptui neabătut programul de dez
voltare economico-socială a Româ
niei în următorul cincinal si în 
perspectiva anilor 2000—2010. în 
vederea trecerii sale intr-o etapă 
nouă, superioară, de tară socialistă 
multilateral dezvoltată.

Vă asigurăm, mult stimate sl iu
bite tovarășe Nicolae Ceausescu, că 
mobilizați de tezele, ideile si orien
tările cuprinse in documentele pen
tru apropiatul forum al comuniști
lor români, vom acționa cu înaltă 
răspundere pentru îndeplinirea 
exemplară, pină la Congresul al 
XIV-lea. a planului economico-social 
in profil teritorial pe anul 1989, că 
vom munci cu dăruire patriotică 
pentru realizarea in viață: a docu
mentelor ce vor fl adoptate de 
marele forum al comuniștilor, pen
tru înaintarea neabătută a patriei 
noastre, libere și independente, l pe 
calea luminoasă a socialismului - și 
comunismului.

In consens deplin cu întregul 
partid și popon noi, participanții la 
CONFERINȚA COMUNALA DE 
PARTID ROMANU. JUDEȚUL 
BRĂILA, ne exprimăm satisfac
ția profundă și adeziunea deplină 
fată de Hotărirea Plenarei C.C. 
al P.C.R. din iunie a.c. privind 
realegerea dumneavoastră. mult 
stimate sl iubite tovarășe 
Nicolae Ceausescu, la Congresul al 
XIV-lea. în suprema funcție de 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, garanția înaintării 
patriei ne drumul edificării socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
si de înaintare spre comunism, 

însoțim opțiunea noastră cu cele 
mai alese sentimente de profund 
respect și nemărginită recunoștință 
ce le nutrim față de dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceausescu. ctitorul de
geniu al României socialiste mo
derne. conducătorul vizionar al
partidului si ; statului. Erou intre 
eroii neamului, strălucit militant al 
mișcării comuniste si muncitorești 
Internationale, luptător ferm și 
consecvent pentru cauza socialismu
lui si comunismului, pentru destin
dere si dezarmare, pentru triumful 
păcii în lume.
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SOCIALISMUL ȘTIINȚIFIC
- izvorul mereu viu al gîndirii și acțiunii revoluționare

Partidul, întregul popor dezbat, 
într-o atmosferă de răspundere re
voluționară, de profund patriotism 
documentele programatice -pentru cel 
de-al XIV-lea. Congres. Această 
dezbatere aprofundată a Programu- 
lui-Directivă și a Tezelor pentru 
înaltul forum comunist din noiem
brie, ea însăși o edificatoare expre
sie a democrației muncitorești-re- 
volutionare, constituie o substanțială 
contribuție la perfectionarea in con
tinuare, pe baze profund științifice, 
a organizării și conducerii vieții 
economico-sociale, a muncii ideolo
gice și politico-educative.

In spiritul Programuiui-Directivă 
și al Tezelor pentru Congresul al 
XIV-lea, al orientărilor cuprinse in 
expunerile și cuvintările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in dezbatere este 
relevată cu deosebire -cerința de a 
situa in permanentă, la baza întregii 
activități politice și ideologice, con
cepția revoluționară, materialist-dia- 
lectică, socialismul științific. „Schim
bările care au ioc în societatea noas
tră și pe plan mondial , — arăta 
secretarul general al partidului, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — 
fac necesar să desfășurăm o tot mai 
intensă activitate educativă, ideolo
gică pentru studierea și înțelegerea 
fenomenelor economico-sociale, a 
acțiunii legilor dialecticii in dezvol
tarea societății omenești".

Analiză științifică asupra stadiului 
actual de dezvoltare economico-so
cială a Româ
niei, ca și a feno
menelor și tendin
țelor din viața in
ternațională. cu
prinsă în docu
mentele progra
matice pentru 
Congresul al XIV- 
lea. evidențiază 
încrederea de
plină în trăinicia 
și superioritatea socialismului ca mod 
de organizare a societății, în capacita
tea clasei muncitoare, in alianță cu 
țărănimea, cu intelectualitatea, a în
tregului popor, sub conducerea parti- 
dului comunist, de a asigura progresul 
multilateral al societății. Marile în
făptuiri din țara noastră, obținute în 
anii edificării noii orînduiri. cu deo
sebire după Congresul al IX-lea. in 
epoca de glorioasă istorie revoluțio
nară. ..Epoca Nicolae Ceaușescu", 
demonstrează în modul cel mai 
edificator că unica alternativă viabilă 
a dezvoltării societății o constituie 
socialismul.

Pe baza acestui adevăr dovedit de 
istorie, de viață, documentele pentru 
Congresul al XIV-lea subliniază cu 
tărie imperativul aplicării consec
vente, in mod creator, a principiilor 
teoriei revoluționare, pe baza unei 
temeinice cunoașteri științifice a 
realităților economico-sociale, a con
dițiilor concrete ale dezvoltării con
strucției socialiste in țara noastră. 
Partidul Comunist Român, apreciază, 
în acest context, că a păstra viu 
spiritul științific al teoriei revoluțio
nare înseamnă a valorifica plenar 
capacitatea ei do a fi receptivă in 
permanență la transformările înnoi
toare, care au. Ioc țn societate, de a 
da răspunsuri' * * teoretice adecvate 
promernăticii specifice a .nrogr.esuțui 
contemporan, dezvoltării fără prece
dent a știinfei-■și-tehnicii. Numai pe 
această bază partidul poate să elabo
reze soluțiile practice adecvate reali
tăților economico-sociale în continuă 
transformare. Conducerea politică a 
societății capătă astfel ea însăși. în
tr-o tot mai mare măsură, un carac
ter științific, cerut de problematica 
tot mai complexă a construcției so
cialismului.

Tezele pentru Congresul al XIV-lea 
subliniază ideea că la baza proiec
ției viitorului României se află con
cepția înaintată a partidului nostru 
cu privire la. fizionomia . societății 
socialiste multilateral dezvoltate. Se
urmărește astfel materializarea ple
nară a superiorității societății so
cialiste față de orinduirea capitalis
tă. care nu a rezolvat și nu poate 
rezolva problemele fundamentale ale 
omului, ale popoarelor. Nivelul atins 
de capitalismul contemporan, apre
ciat doar după criteriul venitului 
mediu pe locuitor, ascunde miri 
discrepante între_ condițiile de viață 
ale săracilor, care devin tot mai 
săraci, și cele ale bogaților, care

In prezent, si cu atit mai mult în 
perspectivă, dezvoltarea intensivă a 
economiei imoune reducerea mai 
substanțială, pe toate căile a consu
murilor materiale si energetice. In 
siderurgie, ramură în care — potrivit 
prevederilor proiectului Programu- 
lui-Directlvă Dentru Congresul al 
XIV-lea — urmează a se realiza în 
1995 o producție de 20—21 milioane 
tone otel, de mare însemnătate este 
diminuarea consumului specific de 
cocs la elaborarea fontei. Aceasta, 
desigur, si din considerente de efi
cientă economică, dar mai. ales pen
tru că. tara noastră imporjă nu 
numai minereu, ci și o bună parte 
din cantitatea de cărbuni de care 
este nevoie pentru cocsficare. ceea 
ce imDlică un efort valutar destul 
de ridicat.

în ziarul „Scinteia" din 26 sep
tembrie a.c. a fost prezentată o va
loroasă inițiativă a colectivului 
Combinatului Siderurgic din Reșița 
pentru reducerea cu circa 150 kg a 
consumului de cocs pe tona de fon
tă. Asemenea preocupări există
insă si in alte unităti de profil.
Bunăoară, la Combinatul Siderurgic 
din Hunedoara, pentru a se ajunge 
la un consum specific „economicos"/ 
de cocs, este necesar să se asigure 
diminuarea cu peste 240 kg a con
sumului de această materie nrimă pe 
tona de fontă fată tie actualul nivel. 
Cum se procedează in mod concret ?

— Cerința reducerii drastice a 
consumului de cocs a intervenit pe 
fondul unor preocupări susținute 
existente în această direcție în ca
drul colectivului nostru — ne-a spus 
ing. Dumitru Bobirnea. directorul 
uzinei II furnale-aglcmerare. Astfel, 
între măsurile cu caracter tehnic 
aplicate, deosebit de eficientă s-a 
dovedit a fi mărirea numărului de 
guri de vint de la furnale, ceea ce 
ne-a permis atit economisirea cocsu
lui. cit si folosirea unui cocs cu 
proprietăți superioare.

— Ce efecte s-au obtinut Dină 
acum prin măsurile întreprinse ?

— In luna august am acționat mal 
ferm in această privință, asifiurind

REDUCEREA CONSUMULUI DE COCS
-o acțiune ce poate și trebuie să fie mai

devin tot mai bogați. Propunîndu-și 
obiective cu totul diferite, siluind 
progresul economico-social al țării și 
bunăstarea poporului drept țeluri 
supreme, socialismul înfățișează 
lumii o viziune nouă, superioară 
despre civilizație, despre relațiile 
dintre oameni și destinul omului în 
societate.'

Socializarea principalelor mijloace 
de producție, la nivelul întregii so
cietăți, a avut și are un rol fun
damental în dezvoltarea economiei 
naționale, în trecerea ei de la creș
terea extensivă la cea intensivă, în 
asigurarea unei noi calități, superi
oare, în toate domeniile de activi
tate. S-a dovedit practic că aparte
nența mijloacelor de producție, 
posesiunea și utilizarea lor consti
tuie probleme vitale ale progresului 
societății. Viața a dovedit că numai 
existența proprietății socialiste, în
tărirea și dezvoltarea ei oferă cîmp 
larg de acțiune legilor economice ; 
asigură atragerea in circuitul eco
nomic a resurselor materiale dispo
nibile, valorificarea lor superioară ; 
determină creșterea in ritm susținut 
a producției in conformitate cu tre
buințele sociale. Dovada o constituie 
creșterea avuției naționale a Româ
niei; în, anii construcției socialiste, 
care în prezent se apropie de 5 200 
miliarde lei. Au progresat, pe aceas
tă bază, industria, agricultura, ști
ința, învățămîntul, cultura. Toate 
aceste realizări au fost, dobindite în 

condițiile deosebit de complexe ale 
crizei economice mondiale, ale agra
vării situației economice a majori
tății țărilor în curs de dezvoltare. 
Ele nu pun oare în lumină tocmai 
potențialul de progres al proprietății 
socialiste ? Răspunsul pe care îl dă 
istoria este afirmativ. Pe baza pro
prietății socialiste se dezvoltă ra
porturi de egalitate economică, se 
asigură munca liberă, creatoare, 
despovărată de orice fel de exploa
tare.

Realizările remarcabile ale Româ
niei, din anii de ,după marele Con
gres din 1965, relevă cu forță faptul, 
de atitea ori subliniat de secretarul 
general al partidului, că numai pe 
baza trainică a proprietății socialis
te, a conducerii științifice unitare, 
planificate, a repartizării științifice 
a venitului național pentru acumu
lare și consum se asigură continuita
tea progresului multilateral, econo
mic și social, al țării. S-a dovedit 
astfel, în practica edificării noii so
cietăți, că soluționarea problemelor 
actuale și de viitor ale construcției 
socialismului depinde in mod fun
damental de întărirea și dezvoltarea 
proprietății întregului popor și nici
decum de fărimițarea ei, de renun
țarea la planificare și promovarea 
economiei „de piață". Dimpotrivă, 
astfel de căi pot duce la dezordine 
în economie, la anarhie. „Nu aceasta 
este calea socialismului — arăta to
varășul Nicolae Ceaușescu — și tre
buie să facem totul pentru a intărl 
proprietatea socialistă, pentru a 
întări rolul muncitorilor ca pro
prietari colectivi".

Pe temelia proprietății socialiste, 
de stat și cooperatiste, societatea 
noastră acționează ca un organism 
unitar î.n perfecționarea structurilor 
economice, a tuturor domeniilor 
vieții sociale. Se asigură astfel, 
armonizarea intereselor clasei mun
citoare, țărănimii și intelectualității, 
ale tuturor cetățenilor. Se consoli
dează unitatea dintre partid și popor 
in opera de ridicare a României pe 
trepte noi, superioare de progres și 
civilizație.

Sub lozinca „dezideologizării", 
cercurile reacționare încearcă să 
stingă ecourile luptei revoluționare 
a maselor muncitoare, să diminueze 
rolul partidelor comuniste. De neîn
țeles este însă faptul că în unele țări 
socialiste se acceptă „armistițiul" 
ideologic propus de capitalism ; mai 
mult, există tendința de a se îm
prumuta „modelele" și „metodele" 

creșterea cu 1.63 la sută a conținu
tului de metal in încărcătură, spo
rirea cu 32.5 Nmc ne tona de fontă 
a consumului de gaz metan insuflat 
în furnal, folosirea unei anumite 
cantități de oxigen ca intensificator, 
creșterea cu 40 a temperaturii 
aerului insuflat. Ca urmare. în 
luna la care mă refer, consumul spe
cific de cocs a fost redus substantial 
fată de acela din primele șapte 
luni ale anului, economia de cocs ri- 
dieîndu-se la 3 950 tone.

— Cu alte cuvinte, s-a acționat 
atit De calea utilizării unei materii 
prime de calitate superioară, cit și 
pe cea a înlocuirii cocsului cu alti 
combustibili. Ne aflăm in luna oc

LA COMBINATUL SIDERURGIC HUNEDOARA

tombrie. De ce ati ocolit din calcule 
luna septembrie ?

— în luna septembrie ne-am con
fruntat cu unele greutăți in aprovi
zionarea cu cărbune cocsificabil. și 
de aceea rezultatele acestei, perioa
de nu sînt edificatoare pentru efi
cienta acțiunilor pe care le întreprin
dem. Dar nu am pierdut timpul, ci 
ne-am preocupat perseverent de 
aplicarea măsurilor de ordin tehnic 
și organizatoric, care fac obiectul 
unui cuprinzător program de lucru. 
Acest program a fost amplu dezbă
tut în colectivele uzinei. stabilin- 
du-se răspunderi si termene precise.

Cum se aplică programul in secțiile 
acestei uzine ? O primă constatare : 
spre deosebire de perioadele prece
dente, atit la aglomerare, cit și la 
furnale se acordă o mare atentie 
respectării prescripțiilor tehnologice, 
încenind cu dozarea materiilor 
prime.

— Incepînd de la 1 august a.c. în 
întreaga uzină s-a declanșat o 
neslăbită ofensivă pentru întărirea 
disciplinei tehnologice, folosind me
tode specifice activității politico- 
educative — ne-a spus tovarășul 
Anton Filipescu. secretarul comite

caracteristice sistemului economic și 
politic îptemeiat pe exploatare, pe 
asuprire. Toate aceste realități în
dreptățesc aprecierea cuprinsă în 
Tezele pentru Congresul al XIV-lea, 
potrivit căreia „în întreaga activita
te politico-educativă este necesar să 
fie subliniată cu toată forța necesi
tatea întăririi și dezvoltării continue 
a proprietății socialiste, a apărării 
acesteia ca una din cerințele vitale 
pentru dezvoltarea viitoare a patriei 
noastre, care va asigura progresul 
continuu al forțelor de producție, al 
științei, al culturii, al nivelului de 
trai, material și spiritual, al poporu
lui, pentru ridicarea patriei noastre 
pe noi culmi de progres și civiliza
ție, de întărire a independenței și 
suveranității României". Are profun
de semnificații faptul că în docu
mentele pentru apropiatul Congres 
al partidului se evidențiază in- 
tercondiționarea, pe baza principiilor 
teoriei revoluționare despre lume, 
dintre dezvoltarea proprietății socia
liste și o mai bună ' activitate de 
planificare și organizare, afirmarea 
și mai puternică a elementelor de 
conducere modernă, științifică, baza
te pe realități, pe legile economice 
generale, pe legitățile dezvoltării 
sociale. în acest sens, este reliefa
tă cu pregnanță concepția pro
prie partidului nostru, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în baza căreia 
economia, societatea în ansamblu nu 
pot fi lăsate să se dezvolte de la 

sine, prin mecanismul spontan al 
legii valorii. în societatea noastră 
sînt asigurate cele mai bune condi
ții pentru coordonarea unitară a în
tregului proces al reproducției lăr
gite, pentru fundamentarea științifi
că a producției și a repartiției, pen
tru folosirea rațională a acțiunii legii 
valorii.

Socialismul se realizează în condi
ții diferite de la o țară la 
alta, orice apel la șabloane și 
„modele" fiind dăunător. în în
treaga operă social-politică a to
varășului Nicolae Ceaușescu se 
subliniază însă cu tărie adevărul că 
noua Orînduire nu se poate înfăptui 
decîț pe baza principiilor socialis
mului științific, a înlăturării inega
lităților si asupririi omului de către 
om. prin realizarea unor relații noi 
de producție, a unei adevărate drep
tăți sociale. Pe baza principiilor so
cialiste, în societatea românească, in 
anii de după Congresul al IX-lea, au 
fost dezvoltate forțele de producție 
pe întregul teritoriu a.1 țării, intr-un 
mod armonios și echilibrat. Au fost 
perfecționate continuu relațiile de 
producție. Industria, agricultura, toa
te domeniile vieții economico-socia
le au cunoscut, in toți acești ani, o 
neincetată ascensiune, in condițiile 
afirmării puternice a revoluției teh- 
nico-științifice. a noii revoluții agra
re, a revoluției pentru înfăptuirea 
progresului susținut al patriei, dez
voltării multilaterale a personalității 
umane.

Străbatem, acum, o etapă nouă a 
dezvoltării societății românești. De 
la stadiul de țară socialistă în curs 
de dezvoltare, România va deveni, 
așa cum se prevede in documentele 
pentru Congresul al XIV-lea, pînă 
în 1990, țară mediu dezvoltată din 
punct de vedere economic, pentru ca 
apoi, in perspectiva anilor 2000—2010, 
să facă parte din rîndul țărilor mul
tilateral dezvoltate. Astfel de obiec
tive vor putea fi înfăptuite în con
dițiile în care se dezvoltă continuu 
baza materială a societății, fondu
rile fixe, se alocă mijloacele nece
sare continuării progresului patriei, 
se asigură perfecționarea conducerii 
științifice, prin planul național unic, 
a economiei, a întregii societăți. în 
concepția partidului nostru, a to
varășului Nicolae Ceaușescu, in 
acest vast proces constructiv se im
pune respectarea cu strictețe a legi
lor tării, aplicarea lor cu fermitate 
în gospodărirea fondurilor fixe, in 
creșterea productivității muncii și a 

tului de partid ne uzină. Fiecă
rui om în parte i s-a explicat că 
economisirea cocsului depinde in 
bună măsură de conștiinciozitatea si 
răspunderea manifestate la fiecare 
loc de muncă. Astfel. s-a de
monstrat cu date si calcule concrete 
cît este de important ca minereul 
să fie bine pregătit, cu variații cit 
mai mici in compoziția de metal, cu 
un conținut de „mărunt" în limitele 
admise.

— Desigur, disciplina este condi
ționată și de aprovizionarea cu ma
teriale. Ce ați întreprins în această 
privință ?

— Din diferite motive, nu întot
deauna se poate asigura o aprovizio

nare constantă cu materiale care să 
aibă aceleași caracteristici tehnice și 
calitative. Dar pentru a preintimpina 
transmiterea in lanț. în producție, a 
neajunsurilor de această natură, la 
faza de omogenizare s-au întocmit 
mai multe variante de rețete, care 
permit adaptarea la condițiile concre
te de asigurare cu materii prime, cu 
scopul de a realiza stabilitatea con
ținutului de fier și de bioxid de si
liciu. precum și o calitate constantă. 
In același sens acționăm și la faza 
de aglomerare, unde urmărim granu- 
larea si dozarea riguroasă a minere
ului si calcarului în șarjă. în felul 
acesta urmărim să asigurăm o 
corelație tehnologică optimă intre 
bazicitatea aglomeratului și a zgurii 
de furnal. Se poate lesne înțelege că. 
pentru ca asemenea măsuri de ordin 
tehnic să-și dovedească eficienta, 
esențială este disciplina tehnologică. 
De aceea, am intărit asistenta tehni
că pe faze tehnologice și pe schim
buri atit la aglomerare, cit și Ia 
furnale, unde trebuie să se afle în 
permanentă, pe lingă maiștri, si cel 
puțin un inginer tehnolog.

— De ce sînt necesare atitea pre
cauții 1 In fond, aici, la Hunedoara,

calității produselor, în comerțul ex
terior, in activitatea de autocondu- 
cere și autogestiune, in întregul 
proces al dezvoltării societății.

Perfecționarea activității partidu
lui este orientată cu precădere în 
direcția creșterii capacității sale de 
a acționa in spirit revoluționar, de 
a mobiliza energiile creatoare ale 
poporului în scopul înfăptuirii exem
plare a obiectivelor progresului 
multilateral al țării. De a cunoaște 
în profunzime viața, de a înțelege 
fenomenele economice, politice, so
ciale, de a acționa în spiritul tendin
țelor înaintate ce se manifestă in 
lumea contemporană, al legităților 
construcției socialiste racordate la 
condițiile proprii României socialis
te. De a se adresa direct și pătrun
zător oameniior, de a convinge, de a 
însufleți. De la partid emană clarvi
ziunea în elaborarea programelor de 
dezvoltare economico-socială. a pa
triei, in activitatea concretă pentru 
îndeplinirea lor integrală.

Conducătorul partidului și statului 
nostru sublinia, semnificativ in acest 
sens : „Teza după care partidul nu 
trebuie să poarte răspunderea pen
tru înfăptuirea planurilor și progra
melor economico-sociale, ci trebuie 
să lase sectoarele și unitățile eeono- 
mieo-sociale să soluționeze cum con
sideră mai bine problemele, o consi
derăm profund greșită și dăunătoare, 
de fapt lichidatoristă". Cu contribu
ția decisivă a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, 
a fost și este con
tinuu întărit ro
lul conducător al 
partidului; s-a a- 
sigurat și se asi
gură participarea 
celor mai bune 
cadre de partid la 
activitatea statu
lui, ia întreaga 
viață economică,

științifică, socială și culturală a țării. 
Activitatea de partid se împletește în 
mod armonios cu munca de condu
cere pe linie de stat,. în diferite or
ganisme. pentru că rolul conducător 
al partidului se realizează dinăuntrul 
societății, al colectivelor din unitățile 
econ om i co-social e.

O dată cu sublinierea rolului con
ducător al partidului, documentele 
pentru Congresul al XIV-lea dau o 
nouă perspectivă misiunii istorice a 
statului socialist, prin relevarea în
semnătății sale de organizator al în
tregii activități, ă raportului dialec
tic dintre partid, stat și organismele 
democratice. Aceste documente pro
gramatice reflectă, totodată, intr-o 
lumină nouă, raporturile dintre cla
sele societății noastre, modul de pro
ducție socialist, dezvoltarea forțelor 
de producție și perfecționarea con
tinuă a relațiilor sociale și de pro
ducție, relația organică dintre socia
lism, democrație și umanism, rolul 
națiunii și modul de rezolvare a 
problemei naționale.

Nicicînd patria noastră nu s-a pu
tut înscrie. așa cum o face in pre
zent, cu justificată mîndrie, între 
țările cu economie dinamică. în plin 
proces de dezvoltare și modernizare, 
cil un grad ridicat de progres,' de 
civilizație. Nicicînd poporul nostru 
nu a avut un conducător atit de în
cercat, cum este Partidul Comunist 
Român, continuatorul celor mai mă
rețe năzuințe și idealuri de luptă 
pentru libertate și dreptate socială, 
pentru unitate națională, care în noi
le condiții istorice ridică pe o treap
tă superioară tradițiile progresiste, 
dă noi perspective și dimensiuni ță
rii noastre, națiunii române socia
liste.

Azi, România socialistă se înfăți
șează întregii lumi ca fiind angaja
tă intr-un amplu program de dezvol
tare economico-socială. Este, aceasta, 
o dovadă elocventă că numai socia
lismul poate să, asigure adevărata 
egalitate intre oameni, atit socială, 
cit și națională, numai socialismul 
poate să pună pe deplin in valoare 
aptitudinile creatoare ale poporului. 
Pentru Partidul Comunist Român, 
pentru Întregul popor, socialismul 
științific este izvorul mereu viu al 
gîndirii și acțiunii revoluționare, al 
progresului și bunăstării.

Adrian VASILESCU

bine susținută
există o îndelungată experiență în 
elaborarea fontei.

— Poate mai mult decit oriunde, 
la activitatea de elaborare a fontei 
este necesar să se prevină de la bun 
început orice abatere tehnologică 
întrucit furnalul este un agregat cu 
inerție mare, care răspunde abia 
după 8—10 ore la măsurile aplicate ; 
deci, foarte tirziu. cînd cu greu se 
mai poate corecta ceva dacă nu a 
fost respectată disciplina tehnolo
gică. De altfel, comitetul de partid 
și consiliul oamenilor muncii de la 
nivelul combinatului ne-au trasat, 
în această privință, o sarcină conore- 
tă : pină la sfîrsitul anului. prin 
îmbunătățirea organizării producției 
si întărirea disciplinei tehnologice, 
va trebui să realizăm parametrii de 
funcționare nrescrisi si reducerea cu 
cei puțin 20 Ia sută a opririlor ac
cidentale si a timpului de funcțio
nare cu randament redus al agrega
telor. Ceea ce. implicit se va re
flecta pozitiv si asupra consumului 
de cocs. De altfel, dat fiind că intre 
calitatea cocsului si consumul de 
cocs există o relație directă, măsuiri 
asemănătoare de îmbunătățire a dis
ciplinei tehnologice s-au adoptat si la 
cocserie.

Revenim Ia posibilitățile tehnice 
si tehnologice de reducere a consu
mului de cocs. Ing. Gheorghe Po- 
poiu ne explică :

— In procesul de elaborare a 
fontei, cocsul constituie, deopotrivă, 
agent termic si agent chimic pentru 
reducerea minereului de fier. Ambele 
funcțiuni, teoretic si practic, pot fi 
îndeplinite si de alti combustibili. 
Dar cocsul nu poate fi eliminat in 
totalitate. întrucit el este si susțină
tor permeabil al coloanei de ma
terial. Am făcut această precizare 
pentru a arăta cit se poate de lim
pede că o condiție esențială pentru 
reducerea cantității de cocs introdu
se în șarjă este asigurarea unui cocs 
de calitate superioară; întelegind prin 
aceasta si caracteristicile mecanice, 
si cele de granulare. De asemenea, 
avînd în vedere utilizarea cocsului 
fabricat din cărbuni autohtoni, care

Primire la primul-ministru al guvernului Cronica zilei
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al. Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
simbătă, pe tovarășul Jaromir Obzi- 
na, vicepreședinte al Guvernului 
Republicii Socialiste Cehoslovace, 
oare efectuează o vizită in țara 
noastră.

în timpul întrevederii au fost sub
liniate relațiile de prietenie și, co
laborare statornicite intre partidele, 
țările și popoarele noastre, care cu-

Manifestări dedicate Zilei Armatei 
Republicii Socialiste România

în unităti si mari unităti. co
mandamente si instituții militare se 
desfășoară ample manifestări politi
co-educative dedicate aniversării Zi
lei Armatei Republicii Socialiste 
România.

Tn localitățile Oarba de Mures. 
Iernut, Cărei, în municipii-reședlnță 
de județ, cu sprijinul Comisiei Ro
mâne de Istorie Militară si al Cen
trului de Studii si Cercetări de Is
torie si Teorie Militară, au loc sim
pozioane care înfățișează lupta mile
nară a poporului român si armatei 
sale pentru libertate națională si 
socială, pentru independentă si uni
tate.

Sub genericul „Concepția P.C.R.. a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cu 
privire la funcțiile armatei in socie
tatea noastră socialistă", la Școala 
Militară de Ofițeri Activi de Trans
misiuni S-a organizat o sesiune de 
referate. în cadrul căreia au fost re
liefate tradițiile glorioase ale oștirii 
române aflate dintotdeauna in sluj
ba intereselor vitale ale poporului, 
profundele transformări revoluțio
nare cunoscute de armată, asemenea 
întregii noastre societăți, in anii so
cialismului. cu deosebire în perioada 
inaugurată de Congresul al IX-lea 
ai partidului.

La Școala Militară „Mihal Vi
teazul", in cadrul „Galei filmului mi
litar", au fost prezentate elevilor. fil
me documentare si de instrucție. E- 
motionante întîlniri cu veterani de 
război au avut loc. în unităti ale Co
mandamentului Apărării Antiaeriene 
a Teritoriului și ale Comandamentu
lui Infanteriei si Tancurilor.

Formații artistice ostășești laurea
te ale recentei ediții a Festivalului 
national „Cintarea României" expri
mă, pe scenele din unităti. prin 
vers si cîntec. dragostea si devo
tamentul nemărginit ale oștirii fată 
de comandantul nostru suprem, to
varășul Nicolae Ceaușescu. eminent 
conducător de partid si . de stat. în
flăcărat patriot si revoluționar, per
sonalitate proeminentă a lumii con
temporane.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

Campionatele mondiale de gimnastică 
9 Daniela Siiivaș — medalie de aur

• Cristina Bontaș -
Campionatele mondiale de gimnas-' 

ties de la Stuttgart au continuat 
simbătă cu primele intrfeeeri âfe' 
concursului special pe aparate.

Printre învingătoarele reuniunii 
s-a numărat și sportiva româncă 
Daniela Siiivaș, care a cucerit me
dalia de aur șl titlul de campioană 
mondială în proba de paralele, exer
cițiul său de mare virtuozitate fiind 
apreciat de arbitre cu nota maxi
mă „10". Iată . clasamentul probei : . 
1. Daniela Siiivaș (România) și Fan 
Di (R.P. Chineză) — ambele cu 10 ;
3. Oiga Strajeva (U.R.S.S.) — 9,975 ;
4. Christy Henrich (S.U.A.) — 9,950 ;
5. Gabriela Potorac (România) ■— 9,925 
puncte ; 6. Yang Bo (R.P. Chineză) 1— 
9,900 ; 7. Sandy Woolsey (S.U.A.) —

★
FOTBAL» Azi,

în divizia A, astăzi de la ora 15, 
se vor juca cele nouă partide ale eta
pei a IX-a. Două dintre meciuri vor 
avea loc la București : Victoria — 
Dinamo șl Sportul studențesc — F.C. 
Olt. Steaua se va deplasa la Hune
doara. unde va întîlni ne Corvinul. 
în celelalte meciuri : Universitatea 
Craiova — Flacăra. S.C. Bacău — 

nu este de cea mai înaltă calitate, 
se impune creșterea conținutului de 
fier in încărcătura metalică. Practic, 
atit pe calea ridicării calității coc
sului. prin reducerea conținutului de 
cenușă, cit si prin sporirea conținu
tului de fier în încărcătură, scontăm 
să reducem cu 72 kg consumul de 
cocs ne tona de fontă. Totodată, 
acționăm pentru sporirea cantității 
de gaz. metan si de oxigen suflat, 
precum si pentru creșterea tempe
raturii aerului suflat. în medie, cu 
100°C. în mod diferențiat pe tipuri 
de furnale. în corelație, cu consumul 
de aaz metan și oxigen,

— Din precizările făcute reiese că 
orice măsură pe care o întreprin
deți trebuie analizată si aplicată în 
strinsă corelare cu toti ceilalți pa
rametri de lucru.

— Intr-adevăr, așa este — inter
vine ing. Dumitru Bobirnea. Dar. in 
practică, ne confruntăm cu o pro
blemă imprevizibilă si greu de con
tracarat : variația si scăderea presiu
nii in conducta de gaz metan. Or. 
constanta in aprovizionarea cu acest 
combustibil — fenomen care. îndeo
sebi, în perioada rece a anului apa
re destul de des — ne determină fie 
să recurgem la „mersul redus" al 
furnalului, fie să mărim cantitateă 
de cocs. în ambele cazuri efectul 
nedorit fiind același : creșterea con
sumului specific de cocs pe tona de 
fontă.

— Alti combustibili nu pot fi uti
lizați ?

— Desigur. în primul rind păcura, 
rezultatele primelor aplicații indus
triale ale acestei soluții fiind 
îmbucurătoare, totul depinde insă de 
modul în care urmează să se asigure 
acest combustibil. De asemenea, pen
tru anul viitor scontăm pe intrarea 
în funcțiune a unei instalații de 
insuflare a prafului de cărbune in 
furnal. Pentru perspectivă mai avem 
în vedere si alte măsuri, pe care 
acurn le apreciem ca ingenioase si 
îndrăznețe, dar perfect realizabile. 
Preferăm insă să le realizăm si apoi 
să tragem concluzii cu privire Ia 
eficienta lor. Cert este că în această 
privință colaborăm fructuos cu spe
cialiștii din cercetare. Un lucru ne 
este clar tuturor : reducerea consu
mului specific de cocs — ca o cale 
importantă de sporire a eficientei 
producției — trebuie asigurată fără 
a se admite nici un rabat de la con
dițiile 
fontă.

calitate ale fabricației dede
Cornellu CARLAN 
Sabin CERBU

nosc o continuă dezvoltare în spiri
tul înțelegerilor convenite cu prile
jul intîlniriior la nivel inalt. Au fost 
examinate unele aspecte concrete 
privind intensificarea colaborării și 
cooperării româno-cehoslovace în 
domeniile economic, tehnico-științi- 
fic și în alte sfere de activitate.

La primire a luat parte tovarășul 
Ștefan Andrei, viceprim-ministru al 
guvernului. A fost de față Jan Papp, 
ambasadorul Cehoslovaciei la Bucu
rești.

„Armata — continuatoare a tradi
țiilor de luptă ale poporului, pre
zență activă în viața socială și po
litică a patriei" este tema unui ciclu 
de acțiuni politico-ideologice și cul
tural-educative ce se desfășoară în 
aceste zile la Academia Militară în, 
cadrul manifestărilor dedicate Zilei 
Armatei Republicii Socialiste Româ
nia.

Simpozioanele, sesiunile de comu
nicări științifice, vizitele la monu
mente și locuri istorice, alte acțiuni 
politico-educative organizate in Co
mandamentul Apărării Antiaeriene a 
Teritoriului și in unitățile subordo
nate pun in lumină eroismul și 
vitejia oștirii române in luptele 
purtate de-a lungul secolelor pentru 
apărarea libertății și neatirnării, a 
independentei și suveranității țării. 
Sint evidențiate, totodată, rolul și 
funcțiile armatei noastre de astăzi 
privind pregătirea temeinică pentru 
apărarea patriei și contribuția la 
dezvoltarea economico-socială, în 
spiritul tezelor principiilor doc
trinei militare naționale, al cărei 
ilustru fondator este secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, comandantul nos
tru suprem.

în localități din județele Timiș, 
Arad, Hunedoara, Bihor, Satu Mare 
și Cluj au avut loc, sub genericul 
„Luptă și biruință", concerte omagia
le, cuprinzînd creații din patrimoniul 
muzicii noastre patriotice; revoluțio
nare.

Poemul simfonic „Glorie", cantate
le „Slăvim pe-al țării președinte", 
„Partidul, Ceaușescu. România" și 
„Comandantul suprem" au fost 
dedicate, în semn de fierbinte dra
goste, înaltă prețuire și nrofundă 
recunoștință. Partidului Comunist 
Român, ilustrului său conducător, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cu adinei semnificații, una dintre 
aceste emoționante manifestări a 
avut loc la monumentul ridicat la 
Caret, pe locurile unde, acum 45 de 
ani, s-au purtat bătălii pentru 
eliberarea ultimei brazde de pămint 
românesc.

Boghlnskaia 
proba de să- 
(România) a

- medalie de argint
9.800 ; 8. Svetlana
(U.R.S.S.) — 9,456. în 
ritttri; Cristina Bontaș .
obținut medalia de argint, cu 9,950 
puncte, fiind precedată de Olesia 
Dudnik (U.R.S.S.) — 9,987 puncte.
Iată ciștigătorii concursului mascu
lin : sol : Igor Korobcinski (U.R.S.S.) 
— 9,937 puncte (Marius Gherman s-a 
clasat pe locul patru, cu 9,787 punc
te) ; cal cu minere : Valentin Mo- 
glulnîi (U.R.S.S.) — 10 (Marian Rizan 
s-a situat pe locul patru, cu 9.900 
puncte) ; Inele : Andreas Aguilar 
(R.F. Germania) — 9,875 puncte.
Competiția se Încheie astăzi cu 
ultimele probe ale finalelor pe 
aparate.

★

in divizia A
F.C. Argeș. Jiul — F.C. Inter, F.C.M. 
Brașov — Universitatea Cluj-Napo- 
ca. Politehnica Timișoara — Petrolul 
și F.C. Bihor — F.C. Farul • In se
ria a Il-a a diviziei B. Rapid va 
juca în deplasare cu F.C.M. Caracal, 
in timp ce. la București, Mecanică 
Fină va intiLni formația Pandurii 
Tg. Jiu. rivala principală a Rapi
dului la promovare. In seria a III-a: 
U.T.A. — A.S.A. Tg. Mures si Olim
pia Satu Mare — C.S.M. Reșița. • 
Supercupa europeană la fotbal, din
tre echipa italiană A.C. Milan, ciști- 
gătoarea „Cupei campionilor", și for
mația spaniolă F.C. Barcelona, vic
torioasă tn „Cupa cupelor", 
disputa in meciuri tur-retur 
noiembrie si 
joc va avea 
spaniole.

se va 
la 27 
Primul 
echipei

7 decembrie, 
loc ne terenul

HANDBAL <
Iași a găzduit __
handbal dintre echipele Terom Iași 
și Gâzi Urii Kulubu Ankafa, contind 
pentru competiția „Cupa cupelor". 
Partida s-a încheiat cu scorul de 
33—15 (18—6) în favoarea sportivelor 
românce • Meciurile din ziua a 
treia a turneului international femi
nin de handbal ce se desfășoară în 
Olanda s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : R.D. Germană — Polonia 
23—19 (12—10) ; Olanda — România
23—22 (12—13) ; Franța — Cehoslova
cia 17—16 (7—8).

O Sala sporturilor din 
t meciul feminin de

EXCURSII IN
Agențiile oficiilor județene de 

turism și ale I.T.H.R. București 
organizează excursii și minivacan- 
țe în DELTA DUNĂRII. Teritoriu 
unicat in Europa, DELTA DUNĂ
RII atrage și incintă, cheamă și 
desfată pe toți indrâgostiții de na
tură. Această mirifică întindere de 
pămint și ape este un loc preferat 
al pescarilor amatori, al ornitolo-

DE LA
Unul din cele mai solicitate in

strumente de economisire la C.E.C. 
sînt obligațiunile C.E.C. Această 
solicitare este determinată de fap
tul că pentru depunerea economii
lor pe obligațiuni C.E.C. nu este 
necesară nici o formalitate de în
deplinit și se pot procura în nu
măr nelimitat, la cererea depună
torului. Totodată toate obligațiu
nile C.E.C. existente la populație 
participă cu șanse egale de ciștig 
la fiecare tragere la sorți lunară.

Casa de Economii și Consemna- 
țiuni informează depunătorii că in 
tot cursul lunii octombrie, in cadrul 
căreia se organizează „Săptămîna 
economiei", obligațiunile C.E.C. se 
vînd la valoarea lor nominală. A-

In zilele de 12—21 octombrie a.e., 
o delegație a Școlii de Partid a Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Chinez, condusă de tovarășul 
Xing Bensai, prorector al Școlii, a 
efectuat o vizită pentru schimb de 
experiență în țara noastră.

Delegația a avut întîlniri și con
vorbiri la conducerea Academiei rle 
Studii Soeial-Politice de pe lingă C.C. 
al P.C.R., precum și Ia comitetele 
județene Cluj. Alba și Vilcea ale 
P.C.R. Oaspeții chinezi au vizitat o- 
biective economice și social-cultura- 
le din Capitală și din județe.

La încheierea vizitei, delegația 
Școlii de Partid a C.C. al P.C. Chi
nez a fost primită de tovarășul 
Constantin Olteanu. membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

La convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej a participat Wang. Jin 
qing, ambasadorul Republicii Popu
lare Chineze la București.

tv
11,30 Lumea copiilor • Telefllmoteca de 

ghiozdan. „Surpriză cu... peripe
ții". Producție a studiourilor ceho
slovace. Premieră TV. Ultimul 
episod

12,25 Sub tricolor, la datorie 1
12,40 Viața satului
13,00 Telex
13,05 Album duminical 

19.00 Telejurnal
19,20 Cintarea Românie!. Omagiul țării 

conducătorului iubit. Emisiune 
realizată in colaborare cu consi
liul Culturii și Educației Socialiste 
și cu Comitetul de cultură si edu
cație socialistă al județului Co- 
vasna

20,25 Film artistic. „Părinți pentru 
Alexandras

21,50 Telejurnal

LUNI, 23 OCTOMBRIE
19,00 Telejurnal
19,30 Partid șl țară — o unică voință
19,45 Ctitorit ale Epocii de Aur <*  O 

cetate a muncii și creației revolu
ționare

20,03 Industria —' programe prioritare
20,25 Ce-țl doresc eu țle, dulce Românie. 

Versuri patriotice, revoluționare
20.40 știința pentru toți
21.05 Din lumea capitalului. Documentar
21.20 Tezaur folcloric
21,50 Telejurnal

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Bădăranii — îl: O scrisoare 
pierdută — 18; (sala Amfiteatru) : 
Drumul Singurătății — 18; (sala Ate
lier) : Fata din Andros — 11; Act Ve
netian — 1'8
• Filarmonica „George Enescu- 
(15 68 75, Ateneul Român) : Stagiunea 
educativă pentru elevi. Concert in
troductiv. „Orizonturile muzicii-. 
Prezintă Radu Gheciu — 11; „Comori 
camerale- (Dukas, vlgnlery, Mozart. 
Beethoven). Interpretează : Nicolae 
Apostol — corn, Irlna Staicu — pian, 
Cvartetul „SERIOSO". Colaborează 
Ion Amarlnei — corn —- 18; (sala Stu
dio) : „Treptele afirmării artistice-, 
Grety Cristea — pian (Bach. Haydn. 
Beethoven, Smetana, Eneșcu). toana 
ălalița — pian (Chopin. Bach, Schu
mann, Mozart) — 17
O Teatrul de operetă (13 6' 48) : My 
fair lady — 10,30; Secretul lui Marco 
Polo — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra- 
(sala Grădina Icoanei, II 95 44) : Cin- 
tec despre mine insumt — 10,30; 
Ciinele grădinarului — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Floarea de cactus — 10; 
Livada cu vișini — 18; (sala Studio): 
Complotul miliardarilor — 18.30
• Teatrul ‘
14 72 34) : Arta conversației — 
fi fost o mare iubire — 
foaier! : Doamnele domnului 
giale — 18,30; (sala qiuleștl, 18 04 85) : 
Cocoșelul neascultător — 11; Miliona
rul sărac — 1»; 18
• Teatrul satlrie-muzical „C. Tăna-
se“ (sala Savoy, : 3 33 78) : Mi se pare 
că mă-nsor — (8; (sala Victoria.
50 58 65) : Varietăți pe portativ — 18
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70. 
la Teatral de comedie) : Hoțul senti
mental — t8
tt Teatrul „Ton Creangă- (30 26 55) : 
Vrăjitorul din OZ —. 10,30
0 Teatrul „Țăndărică- (15 23 77. sala 
Victoria) : Vitejii cetății Bade-Bade 
— 10; 12
• Circul București (10 41 95): Spec
tacolul „Arena atracțiilor» (B.P. Bul
garia) — 10; 13.30; 19
• studioul de teatru l.A.T.c. 
(15 72 59) ; Camera de alături — 18 

Ciulești (sala Majestic.
........... 11; Ar

18; (in
Cara-

a
• Cel care plătesc cu viata : SCALA 
(11 03 72) — 9.; 11; 13; 15; 17; 19.
FAVORIT (45 31 70) — 9: 11; 13; 15: 
17; 19, MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
© Un studio tn căutarea unei vedete : 
UNION (13 49 04) — 9; 11; 13: 15; 17; 
...........  ■ r — 9; 11; 13; 15;

(27 54 95) — 9; 11; 13;

LIRA (Si 71 71) — 9:

Pacific : VIITORUL

umuLi ji»? tu ut) • a,
19, MIORIȚA (14 27 14) 
17; 19, COSMOS ..........
15; .17; 19
0 Cale liberă : 
11; 13; 13; 17; 19
3 Furtună in ___
(10 67 40) — 15; 17; 1»
• Program special pentru copil ș! ti
neret : DOINA (16 33 38) — 9; 10,15;
1.1,30; 13,43; 16; 18.13
O De la literatură la film : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 10,45; 12,30; 14,15; 16; 
18: 20
O Aleargă după el : TIMPURI NOI 
(15 61 T0) -t.9; li; 13; 15; 17; 19 
o O farsă pentru cuscru: FLOREAS- 
CA (33 29 7!) — 9;U; 13: 15; 17; 19
• Omul de pe Bulevardul Capucini
lor : MUNCA (2150 07) — 15; 17; 19

DELTA DUNĂRII
gilor și al tuturor celor ce doresc 
să-și petreacă un sejur de ne.uitat 
intr-o zonă de un pitoresc aparte.

Organizatorii de turism asigură 
găzduire in hoteluri și căsuțe con
fortabile. Prin Oficiul Județean de 
Turism Tulcea se pot închiria bărci 
și unelte de pescuit. La dispoziția 
turiștilor se află multiple posibili
tăți de agrement.

C. E. C
cestea se pot procura de la ori
care unitate C.E.C. sau poștală atit 
din mediul urban, cît și din cel 
rural.

Cu prilejul manifestărilor legate 
de sărbătorirea „Săptămlnii econo
miei" între 25—31 octombrie a.c., 
pe lingă tragerea la sorți lunară 
obișnuită. Casa de Economii și 
Consemnațiuni organizează și o 
tragere la sorți suplimentară la 
care se vor atribui 
tiguri în valori 
50 000 de lei și 800

Unitățile C.E.C.
întreaga țară vă stau permanent la 
dispoziție pentru efectuarea depu
nerilor pe obligațiunile C.E.C.

numeroase cîș- 
cuprinse intre 
de lei.
și poștale din
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IN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI
40 DE ANI DE IA STABILIREA RELAfniOR DIPLOMATICE

INTRE ROMÂNIA ȘI R. D. GERMANĂ
NICOLAE CEAUȘESCU

Oamenii muncii din agricultură raportează
încheierea recoltării unor culturi

și obținerea de producții mari la hectar
In telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 

general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, Comitetul Județean Constanța al P.C.R. raportează terminarea 
recoltării ardeiului gras și obținerea unei producții medii de 88 1 50 kg la 
hectar ; Comitetul Județean Prahova al P.C.R. anunță terminarea recol
tării strugurilor de masă și obținerea unei producții medii de 28 240 kg 
la hectar, iar Comitetul Județean Vîlcea al P.C.R. raportează încheierea 
recoltării strugurilor pentru vin și a prunelor și realizarea unor, producții 
medii de 24 215 și, respectiv, 20 360 kg la hectar.

Aceste recolte - se relevă în telegrame - dovedesc nivelul înalt de 
dezvoltare a agriculturii noastre, superioritatea marii proprietăți socia
liste. Ele sint rezultatul politicii agrare juste a partidului și statului, spri
jinului permanent acordat acestei ramuri de bază a economiei naționale, 
dăruirii și priceperii cu care acționează lucrătorii din agricultură, folosirii 
unor tehnologii avansate, a unor soiuri și hibrizi de productivitate ridicată.

superioare celorducții mari, 
prevăzute.

în prezent — se arată in telegra
me — oamenii muncii din unitățile 
menționate își concentrează toate 
forțele la efectuarea grabnică a 
celorlalte lucrări din campanie, 
pentru pregătirea unor recolte și 
mai bune in viitorul an.

In încheierea telegramelor se dă

expresie angajamentului tuturor 
lucrătorilor din agricultură de a 
nu precupeți nici un efort pentru 
a folosi cu și mai mare eficientă 
fondul funciar, pentru a da viață 
tuturor programelor de dezvoltare 
și modernizare a activității din 
agricultură, intimpinînd astfel cu 
rezultate remarcabile cel de-al 
XIV-lea Congres al partidului.

UNITĂȚI CU PRODUCȚII MARI LA HECTAR

©

©

e

LA ARDEI GRAS
Județul Constanța 88150 kg la hectar

La sfecla de zahăr
IN JUDEȚUL SĂLAJ

Cooperativa Agricolă 
ducție Somes Odorbei 
kg la hectar

• Cooperativa Agricolă
ductie Sărmășag — 106 200 
la hectar

de Pro-
— 106 700
de Pro-

kg

LA
Județul

STRUGURI DE MASĂ
Prahova 28240 kg la hectar

La porumb 
în. cultură

LA STRUGURI PENTRU
Județul Vîlcea 24215 kg la

LA PRUNE
Județul Vîlcea 20360 kg la

VIN
hectar

hectar

irigată
IN JUDEȚUL GIURGIU 

Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Braniștea— 32 200 kg la 
hectar
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Malu — 31 500 kg Ia
hectar

în
NICOLAE CEAUȘESCU, 
general 
Român,

telegrame adresate tovarășului 
secretar 

ai Partidului Comunist 
președintele Republicii

Socialiste România., oamenii mun
cii din numeroase unități agricole 
raportează terminarea recoltării 
unor culturi și obținerea de pro-

ÎN JUDEȚUL CONSTANȚA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Albești — 32 010 kg la 
hectar

Noi colective muncitorești din

La porumb 
în cultură
neirigată

IN JUDEȚUL SĂLAJ
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Someș Odorbei — 21800 
kg Ia hectar

IN JUDEȚUL VASLUI 
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Rebricea — 21 420 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL GIURGIU
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Coiibași — 21300 kg la 
hectar

La ricin
IN JUDEȚUL GIURGIU

Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Stănești — 5 610 kg la 
hectar.

economie raportează obținerea
unor importante rezultate in îndeplinirea și depășirea sarcinilor

de plan pe acest an și din actualul cincinal
adresate tovarășu- 
CEAUȘESCU. se
al Partidului Co
președintele Repu- 
România, noi

Tovarășului EGON KRENZ
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania, 
Vicepreședinte al Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate Germane

Stimate tovarășe Krenz,
La împlinirea a 40 de ani 

olomatice între România și 
mană, moment cu profunde . _____ _____
turilor dintre popoarele și țările noastre, vă adresez dum
neavoastră, conducerii de partid și de stat. întregului po
por al Republicii Democrate Germane un salut frățesc de 
solidaritate militantă si cele mai bune urări.

In perioada care a trecut de la acest act memorabil, ra
porturile de trainică prietenie si colaborare multilaterală 
dintre Partidul Comunist Român si Partidul Socialist 
Unit din Germania, dintre Republica Socialistă România 
și Republica Democrată Germană au cunoscut o evoluție 
continuu ascendentă în toate domeniile de activitate.

Reafirm și eu acest prilej jubiliar dorința noastră de 
a acționa si in continuare pentru a extinde și mai mult 
legăturile dintre P.C.R. și P.S.U.G.. pentru a ridica la un 
nivel si mai înalt relațiile de colaborare dintre România 
șt Republica Democrată Germană — pe plan politic, eco
nomic. tehnico-științific și în alte sfere de activitate — 
astfel incit acestea să se afirme tot mai puternic ca un 
exemplu de conlucrare rodnică între țări socialiste anga
jate cu toate forțele în edificarea noii orinduiri.

Partidul Comunist Român, poporul român dau o înaltă 
apreciere marilor realizări obținute de poporul din R.D.G., 
sub conducerea Partidului Socialist Unit din Germania, 
în construcția socialistă și dezvoltarea economică si so
cială a tării, politicii sale ferme în lupta pentru dezvol
tarea colaborării țărilor socialiste, pentru dezarmare, pen
tru progres și pace în lume, poziției principiale, clare a 
partidului și Guvernului Republicii Democrate Germane 
în apărarea și dezvoltarea socialismului. împotriva ori
cărui amestec in treburile interne ale altor state.

Vă doresc dumneavoastră și poporului prieten al Repu
blicii Democrate Germane noi și tot mai mari succese în 
opera de edificare a societății socialiste, in ridicarea tării 
Pe trepte tot mai înalte de progres si prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

de la stabilirea relațiilor di- 
Republica Democrată Ger- 
semnificatii in istoria legă-

Cu prilejul împlinirii a 40 de ani 
de la stabilirea relațiilor diplomati
ce dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Democrată Germa
nă. între ministrul afacerilor externe

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe Ceaușescu,
Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a stabilirii rela

țiilor diplomatice între Republica Democrată Germană șî 
Republica Socialistă România vă adresez cele mai cald» 
salutări și cele mai bune urări.

Privind retrospectiv, putem constata cu bucurie că sta
bilirea relațiilor diplomatice a deschis mari perspective 
dezvoltării unei colaborări strinse. fructuoase intre sta
tele noastre și adincirii prieteniei dintre popoarele noas
tre. Constatăm cu prQfundă satisfacție că. în acești 40 de 
ani. relațiile frățești dintre statele noastre. întemeiate 
ferm pe principiile marxist-Ieniniste. s-au adîncît per
manent și în toate domeniile. Impulsuri hotărîtoare în 
acest sens le-au fost date de înțelegerile încheiate la cel 
mai înalt nivel.

Relevăm cu satisfacție că Republica Democrată Ger
mană și Republica Socialistă România, împreună cu ce
lelalte state participante Ia Tratatul de Ia Varșovia, con
tribuie activ la întărirea socialismului si la Înfăptuirea 
cu consecventă a politicii de pace, dezarmare ți coope
rare internațională.

Permiteți-mi să exprim încă o dată convingerea că re
lațiile de prietenie și colaborare multilaterală dintre Re
publica Democrată Germană și Republica Socialistă 
România se vor dezvolta și în continuare cu succes, spre 
binele celor două popoare și state.

Primiți, vă rog, urările mele cele mai bune de moi 
succese în activitatea dumneavoastră de mare răspun
dere. de sănătate. putere de muncă și prosperitate.

EGON KRENZ
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit 

din Germania, 
Vicepreședinte 

al Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane

TELEGRAMĂ
al României. loan Totu. si minis
trul afacerilor externe al R.D. Ger
mane. Oskar Fischer, a avut loc un 
schimb de telegrame in care se ex
primă convingerea că relațiile de

prietenie si colaborare dintre cele 
două țări se vor dezvolta si adinei 
in continuare. în folosul reciproc, 
al cauzei socialismului, păcii și co
laborării între toate națiunile lumii.

Colaborare multilaterală/ în interesul
socialismului și păcii

Se Împlinesc patru decenii de la 
stabilirea relațiilor diplomatice în
tre România și Republica Democra
tă Germană, act politico-diplomatic 
de semnificație deosebită pentru 
dezvoltarea raporturilor de priete
nie și colaborare dintre cele două 
țări și care s-a înscris, totodată, ca 
ua pas semnificativ pe linia conso
lidării noilor realități apărute in 
Europa în urma victoriei popoare
lor asupra fascismului. Salutind la 
vremea respectivă hotărirea guver
nului român de a proceda la schimb 
de misiuni diplomatice cu R.D. Ger
mană, guvernul provizoriu al tiriă- 
rului stat a exprimat convingerea 
că acest act va duce la statornicirea 
unei colaborări prietenești ce se va 
intensifica mereu intre cele două 
țări ți popoarele lor și va contribui 
la consolidarea forțelor păcii pe con
tinentul nostru și în întreaga lume.

Evenimentul de la 22 octombrie 
1949 a survenit la puțin timp după 
întemeierea primului stat al munci
torilor și țăranilor pe pămintul ger
man, România fiind printre primele 
țări care au recunoscut R. D. Germa
nă. ca o încununare a solidarității 
tradiționale dintre forțele progresiste, 
revoluționare ale celor două popoare, 
dintre partidele lor comuniste în 
lupta împotriva exploatării și asu
pririi de clasă, a fascismului și răz
boiului. pentru libertate și o viață 
mai bună.

în cele patru decenii. România, 
în trecut o tară slab dezvoltată, s-a 
transformat, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, într-o țară 
socialistă industrial-agrară. cu o pu
ternică industrie și o agricultură în
floritoare, inalntînd spre noi per
spective ale civilizației socialiste. 
La rîndul său, R.D. Germană, inlă- 
turind distrugerile provocate de 
război, a făurit, sub conducerea 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia, o puternică economie naționa
lă, care cuprinde toate ramurile 
producției moderne și înfăptuiește 
un amplu program vizînd dezvolta
rea socialistă multilaterală. Rod al 
eforturilor celor două popoare, aces
te realizări de seamă oferă premise 
favorabile pentru dezvoltarea cola
borării prietenești dintre România 
și R.D. Germană.

Constituie un motiv de satisfacție 
comună dezvoltarea ascendentă a re
lațiilor bilaterale, precum și hotări
rea de a _ iL.d_ „i
continuare aceste relații. în 
spirit, in 
tovarășul 
tovarășului Egon Krenz. cu prilejul 
alegerii în funcția de secretar gene
ral al C.C. al P.S.U.G., se arată : 
„îmi exprim convingerea că rela
țiile de trainică prietenie, solidari
tate și conlucrare dintre Partidul 
Comunist Român ți Partidul Socia
list Unit din Germania. întemeiate 
pe deplină egalitate. încredere și 
respect reciproc, colaborarea și coo
perarea rodnică, pe multiple pla
nuri, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Germană se vor dezvolta tot mai 
puternic și in viitor, spre binele și

în interesul ambelor noastre po
poare, al cauzei generale a păcii și 
socialismului".

Un moment important în dezvol
tarea raporturilor dintre țările noas
tre l-a 'constituit încheierea, in 
1972, a Tratatului de prietenie. co
laborare și asistentă mutuală dintre 
România și R.D. Germană. amplu 
și rodnic cadru de conlucrare într-o 
largă perspectivă. Prevederile de 
principiu ale acestui document au 
fost mereu concretizate in Declara
țiile comune semnate la nivel 
în alte documente bilaterale, 
pornind de la potențialul în 
tere al celor două țări, de la 
riența acumulată, au stabilit noi 
obiective de colaborare.

Colaborarea dintre România și 
R.D. Germană a pus și pune în e- 
vidență. cu deosebită putere, carac
terul constructiv al. noilor principii 
de relații — principiile deplinei ega
lități in drepturi, independenței și 
suveranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne, avantaju
lui reciproc și întrajutorării tovă
rășești. trainic așezate la temelia 
raporturilor dintre cele două țări.

Factorul hotăritor al dezvoltării 
acestor raporturi l-a oonstituit și ii 
constituie legăturile de strinsă 
prietenie și solidaritate dintre Parti
dul Comunist 
Socialist 
deosebit 
tilnirilor 
înalt. O 
in acest . .
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar generai ai Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, la recentele festivi
tăți prilejuite de împlinirea a patru 
decenii de la Întemeierea R-D. Ger
mane. ceea ce a pus în evidență, 
din nou, trăinicia relațiilor de prie
tenie și colaborare multilaterală din
tre partidele, țările și popoarele 
noastre, ca și dorința comună de a 
extinde și mai mult legăturile din
tre P.C.R. și P.S.U.G., de a ridica la 
un nivel și mai ina.lt raporturile 

state — pe plan 
tehnico-științific 

activitate — ast- 
să se afirme tot

și aliate, a reafirmat deplina solida
ritate a partidului și poporului nos
tru cu lupta comuniștilor și poporu
lui din R.D. Germană pentru socia
lism. pentru pace, înțelegere și largă 
colaborare internațională.

în ansamblul relațiilor dintre cele 
două țări o însemnătate deosebită 
are colaborarea în domeniile econo
mic și tehnico-științific. întemeiată 
pe o serie de acorduri de lungă du
rată, programe pe ramuri și proto
coale anuale, ceea ce conferă acestor 
relații stabilitate și perspectivă. 
De-a lungul anilor, R.D. Germană 
a devenit unul din principalii 
parteneri economici al României, 
care, la rîndul său. ocupă un Ioc de 
frunte în raporturile economice ex
terne ale acestei țări. Grăitor exem
plu al dezvoltării colaborării este 
creșterea, in ultimele două decenii, 
de peste 12 ori a volumului schim
burilor reciproce de bunuri materia
le, anul acesta inregist.rindu-se cel 
mai înalt nivel de Pină acum al 
schimburilor. Pe baza acestor reali
zări și ținindu-se seama de dinamis
mul economiilor naționale ale celor 
două țări, a fost elaborat un pro
gram special pentru dezvoltarea șl 
mai puternică a conlucrării, pină la 
sfirșitul cincinalului viitor. Crește 
mereu ponderea factorilor calitativi 
ai colaborării. în cadrul căreia coo
perarea și specializarea în produc
ție se ridică deja la 40 la sută și se 
afirmă printr-o evoluție mereu as
cendentă. Elocvent este și faptul că 
relațiile cuprind domenii hotărî tea - 
re pentru dezvoltarea forțelor de~ 
producție și creșterea productivității 
muncii sociale. Extinderea și diver
sificarea acestei colaborări are efec
te pozitive asupra ansamblului rela
țiilor dintre țările noastre. Printr-o 
evoluție continuu ascendentă se ca
racterizează și colaborarea în dome
niile culturii, turismului, mijloacelor 
de informare în masă și în alte do
menii. care contribuie la mai buna 
cunoaștere reciprocă a realizărilor si 
preocupărilor celor două popoare, la 
apropierea și întărirea prieteniei 
dintre ele.

Totodată. România șl R.D. Ger
mană, forțele politice conducătoare 
ale celor două țări dezvoltă o strin- 
să conlucrare pe arena mondială, 
în interesul unității și solidarității 
țărilor socialiste, a partidelor comu
niste și muncitorești, a tuturor for
țelor revoluționare și progresiste in 
lupta pentru dezarmare, înțelegere 
și colaborare in Europa și In întrea
ga lume.

Retrospectiva celor patru decenii 
care au trecut de la stabilirea rela
țiilor diplomatice între 
R.D. Germană pune in 
devărul că dezvoltarea 
gă a colaborării dintre 
țări socialiste prietene 
intereselor majore și
ambelor popoare, cauzei 
socialismului, păcii, înțelegerii și 
cooperării pe continentul nostru, ca 
și pe plan mondial.

depășire de 9,1 procente. Au fost, 
totodată, economisite 4 456 tone 
combustibil convențional și 1 876 
MWh energie electrică.

Exprimindu-ne adeziunea depli
nă la Hotărirea Plenarei C.C. al 
P.C.R. privind realegerea dumnea
voastră in funcția supremă de 
secretar general al partidului, 
garanție a dezvoltării multilaterale 
a României socialiste, ne angajăm, 
se arată in telegramă, că vom 
acționa cu toată energia și fermi
tatea pentru a întimpina marele 
forum al comuniștilor cu rezultate 
cit mai bune.

In telegrama Comitetului Mu
nicipal Oradea al P.C.R. se rapor
tează că, la 20 octombrie, a fost 
îndeplinit pianul la investiții pe 
patru ani ai cincinalului, ceea ce. 
va permite realizarea unei produc
ții suplimentare de 589 milioane 
Iei, din care peste 290 milioane lei 
la construcții-montaj. în această

perioadă au fost puse în funcțiune 
grupurile 1, 2 și 3 de la C.E.T. II 
Oradea, cazanul nr. 6 de la C.E.T. I 
Oradea, capacitățile de piese turna
te de la întreprinderea mecanică 
și de pigmenți anorganici, de Ia 
întreprinderea „Sinteza" și altele. 
De asemenea, a fost realizat și 
planul la construcția de locuințe 
pe primii patru ani ai cincinalului, 
construindu-se peste plan 760 apar
tamente.

Puternic mobilizați de vibrantele 
dumneavoastră indemnuri — se 
arată în încheierea telegramei —, 
în numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii orădeni vă 
asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom acționa cu înaltă răspundere 
pentru înfăptuirea politicii partidu
lui si statului nostru, pentru a în
deplini, in cinstea celui de-al 
XIV-lea Congres, sarcinile ce ne 
revin pe întregul an.

căror valoare se ridică la mal 
mult de 235 milioane lei, iar un 
număr de 29 unități au realizat 
sarcinile de plan la investiții pe 
trei ani si zece luni.

în telegramă se exprimă anga
jamentul comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii de a nu precu
peți nici un efort pentru a intim- 
pina cel de-al XIV-lea Congres al 
partidului cu rezultate deosebite, 
contribuind într-o măsură tot mai 
mare la prosperitatea României.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din unitățile Consiliului Popular 
Județean Covasna raportează înde
plinirea in devans a planului la 
producția-marfă industrială pe zece 
luni din acest an, creindu-se in 
acest fel condiții pentru obținerea 
unei producții suplimentare in va
loare de 25 milioane lei. De aseme
nea, planul la export a fost reali
zat în proporție de 105,9 la sută, 
iar Ia producția netă au obținut o

înalt, 
care, 
eres- 

expe-co- 
in- 

a 
ac-$i din

alBacău 
octombrie, 
de unități 
au realizat 
trei ani și

In telegrame 
lui NICOLAE 
cretar general 
munist Român, 
blicii Socialiste
lective muncitorești raportează 
deplinirea înainte de termen 
sarcinilor din acest an 
tualul cincinal.

Comitetul Județean 
P.C.R. anunță că. la 21 
oamenii muncii din 30 
economice ale județului 
prevederile de plan pe
zece luni, urmind a obține o pro
ducție suplimentară de 3,2 miliarde 
lei. concretizată in mari cantităti 
de energie electrică, gaze de sondă, 
cărbune, utilaje tehnologice, con
fecții textile, cherestea si mobilier 
din lemn. De asemenea, se rapor
tează că, pe aceeași perioadă, 21 
de unități au realizat planul la 
export, livrînd partenerilor de pes
te hotare un plus de produse a

)

Român și Partidul 
Unit din Germania, un rol 
revenind, în acest sens, in
și convorbirilor la nivel 
profundă semnificație are. 

cadru, participarea

Ripostă fermă manifestărilor
de incorectitudine și speculă

In societatea noastră, societate a 
muncii, a cinstei și echității sociale, 
a promovării consecvente a princi
piilor eticii socialiste, manifestările 
de incorectitudine, de speculă și co
rupție din partea unor indivizi puși 
pe căpătuială constituie — oricit de 
redus ar fi numărul acestora — o 
gravă atingere adusă valorilor so
ciale pe care le cultivă noua orîn- 
duire. o sfidare grosolană la adresa 
milioanelor și milioanelor de oameni 
ai muncii, motiv pentru care nu pot 
și nu trebuie să fie in nici un fel 
tolerate, tratate cu îngăduință. Dim
potrivă. așa cum cer oamenii muncii 
care s-au adresat în zilele din urmă 
redacției noastre, așa cum a reieșit 
din dezbaterea unor cazuri de acest 
fel. aduse în fața opiniei publice, 
este necesar să se intervină cu toată 
promptitudinea și fermitatea de că
tre organele de ordine, de către ce
lelalte instituții de control ale socie
tății. inspecții specializate, echipe de 
control al oamenilor muncii pentru 
a se pune capăt cu desăvirsire unor 
asemenea abuzuri făcute in detri
mentul populației de către elemente 
corupte, puse pe îmbogățire cu orice 
preț.

Fapte de felul celor la care ne 
vom referi în continuarea anchetei 
noastre trebuie să fie definitiv înlă
turate. eradicate.

Zilele trecute, mai multi cetățeni 
au sesizat un fapt 
în Piața Traian din 
să preia cele patru 
care tocmai sosiseră 
vinzare. gestionarul ___
tătile de legume-fructe din piață a 
vindut întreaga cantitate unui specu
lant. Un camion de cartofi 1 Deși 
părea aproape incredibil, organele 
ordine au verificat cele sesizate 
au constatat că ele se confirmă 
întregime, ba mai erau și altele 
deasupra. Dar să prezentăm Pe scurt 
faptele și ..protagoniștii". în ziua de 
2 octombrie a.c.. gestionarul Lazăr 
Ionel a recepționat de la șoferul 
Frîntu Viorel o cantitate de 4 009 de 
kilograme de cartofi, trimisă de

ciudat petrecut 
Capitală. In loc 
tone de cartofi 
și să Ie pună in 
uneia din uni-

de 
și 
în 
pe

I.L.F. Ialomița. Fără să o mat des
carce din mașină a vîndut (cu un leu 
mai mult la fiecare kilogram) în
treaga cantitate Iui Ahmed Constan
tin. un speculant înrăit, recidivist, 
care o dată intrat in posesia carto
filor i-a transportat imediat cu ace
lași camion in Piața Rahova. Si unde 
a început să-i vîndă cu 7 lei kilo
gramul. Deci gestionarul a băgat in 
buzunar 4 000 de Iei. șoferul si-a luat 
si el o parte 
urma să cîștige 
atit.

Desigur, fată 
vizi nu trebuie_ __ _________
un fel de tolerantă. De altfel, cu oca
zia cercetărilor s-a stabilit că aceș
tia nu erau cituși de puțin la prima 
fantă de acest fel. Astfel, gestiona
rul Lazăr Ionel mai vînduse în ace
lași fel. în complicitate cu șoferul 
Petre Petre, două camioane de stru
guri de masă. In timp ce cetățenii 
așteptau strugurii in piață, ei i-au 
vîndut in comuna Glina din sectorul 
agricol Ilfov cu sutele de kilograme 
pentru vinificație. Dar la preț de 
struguri de masă, calitatea I. Infrac
țiunile comise de acești indivizi îm
bracă un evantai larg : delapidare, 
fals si uz de fals, vinzare direct din 
depozit, dosire de mărfuri și Speculă. 
Pedensele vor fi. nu încape Îndoială, 
pe măsura faptelor.

In mai multe rînduri, cetățenii 
ne-au semnalat faptul că in diverse 
locuri publice mișună o faună apar
te : speculanții, ața-zișit bișnițari, 
care oferă spre vinzare la preț de 
două, trei ori mai ridicat tot telul 
de produse, cele mal multe cumpă
rate în scop de revînzare direct d‘p 
magazine sau din depozitele comer
țului de stat. Departe de a fi niște 
pierde-vară oarecare, acești paraziți 
constituie, un pericol social grav nu 
numai prin faptul că încalcă legea 
la drumul mare și sfidează existenta 
cinstită a oamenilor muncii, dar și 
prin aceea că unii dintre ei ajung 
să acumuleze cantități de mărfuri

grasă, iar ,.misitul“ 
de două, trei ori pe

de asemenea tndi- 
să se manifeste nici

mari, sustrase din circuitul comer
cial. creind goluri artificiale, dezechi
libre în onorarea cererii cetățenilor.

Așa bunăoară, numitul Stănescu 
Romeo a cumpărat direct din depo
zitul întreprinderii de Vinuri si Ra
chiuri București în scop de revinzare 
Ia speculă 120 de sticle a cite un 
litru de 
du-le cu 
Murarlu 
na. Apoi________ _ ___ „ _____
ponsabilul vinăriei din strada Doam
na Ghica, care a acceptat să i se 
achite banii in loc de alcoolul vîndut 
direct din depozit. De Ia S. R.. spe
culantul de alcool.. individ cu ante
cedente penale, au fost ridicate cu 
ocazia percheziției făcute o mare 
cantitate de țigări (in timp de două 
luni cumpărase și revinduse 600 de 
cartușe cu țigări „B.T." și 360 car
tușe cu țigări „Kent"), o mare can
titate de sticle cu băuturi alcoolice 
și suma de 151 521 lei. Serviciu nu 
avusese niciodată. Avea în schimb in 
serviciul lui o adevărată liotă de co
merciant! necinstiți.

Speculă cu băuturi procurate direct 
din depozite sau unități de desfa
cere făcea și numitul Vișan Valeriu, 
care suferă rigorile legii așa cum 
merită.

Este clar însă și din exemplele de 
mai sus că astfel de indivizi nu ar 
putea să-și exercite comerțul lor ili
cit. „paralel", dacă nu ar fi mină în 
mină cu elemente corupte din co
merț. oameni 
cu orice preț 
„criteriul" de 
sfideze și să 
eu aroganță, fără să le pese că lo
vesc in aprovizionarea, in interesele 
oamenilor muncii. La fel de clar in 
această privință este cazul următor. 
Petrecut zilele trecute. Gestionarul 
loniță Constantin Și vinzătorul Flo- 
rea Ionel de la unitatea de măcelă
ria nr. 103 de pe Șoseaua Mihai 
Bravu au vîndut în ziua de 13 oc-

băuturi spirtoase, mltuin- 
o sumă mare pe delegatele 
Mariana si Mihăilă Maria- 
1-au făcut părtaș și pe res-

pentru care căpătuiala 
constituie singurul tel. 
la care își permit să 
Jignească toată lumea

tombrie a.c. o importantă cantitate 
de carne numitului Mihalache Avram, 
spre a o revinde la preț dublu. Cei 
doi gestionari procedau astfel — 
după cum au recunoscut — în mod 
sistematic. Spre a obține mari fo
loase, ciștigate prin fraudă, in de
trimentul bunei aprovizionări a oa
menilor muncii.

Astfel de fapte vor fi cu desăvir- 
șire eradicate prin intervenția mereu 
activă $1 exigentă a organelor de 
procuratură și miliție, inspecțiilor 
comerciale, echipelor de control al 
oamenilor muncii, a opiniei publice. 
Manifestările de necinste, de speculă 
și corupție, care umbresc activitatea 
lucrătorilor cinstiți din comerț Si lo
vesc in interesele oamenilor muncii 
trebuie să primească ripostă fermă 
din partea societății.

Ion MARIN

extinde șl diversifica in 
___acest 

telegrama adresată de 
NICOLAE CEAUȘESCU

dintre cele două 
politic, economic, 
și in alte sfere de 
fel incit acestea 
mai puternic, ca un exemplu de con
lucrare rodnică intre țări socialiste 
angajate cu toate forțele in edifi
carea noii orinduiri.

Așa cum este cunoscut, acționind 
In spiritul solidarității militante ce 
caracterizează relațiile dintre cele 
două țări. România socialistă, po
porul român au urmărit și urmăresc 
cu caldă simpatie eforturile R.D. 
Germane, ale poporului său pentru 
făurirea noii orinduiri. In același 
timp, tara noastră a acționat ferm 
și consecvent pentru recunoașterea 
R.D. Germane de către toate state
le. pe baza dreptului internațional, 
a sprijinit cu căldură primirea sa 
în O.N.U. și 
temaționale. 
cu fermitate 
imperialiste, 
în treburile interne ale țării prietene

în alte organizații in- 
România a condamnat 
tentativele cercurilor 
revanșarde de amestec

România și 
evidentă a- 

tot mai lar- 
cele două 
corespund» 
aspirațiilor 
generale a

Condiții optime de odihnă și tratament la Băile Tușnad
Băile 

căutată 
pentru 
diverse 
nervos 
vasculare, 
tubului ( 
anexă). Situată la altitudinea’~"de 
650 metri pe malul Oltului, sta
țiunea Băile Tușnad beneficiază 
de un peisaj pitoresc, aer pur 6i 
bogat in aerosoli răsinoși. Cazarea 
se asigură la confortul dorit, masa 
se servește la restaurant sau 
pensiune și există multiple condi
ții de agrement si divertisment.

Bilete pentru cură balneară si 
concediu de odihnă se pot obține 
de la agențiile oficiilor județene 
de turism, filialele I.T.H.R. Bucu
rești și comitetele sindicatului din 
întreprinderi si instituții.

Tușnad este stațiunea 
atit pentru vacante, cit si 

eficienta tratamentului în 
afecțiuni (ale sistemului 
central, afecțiuni cardio- 

. afecțiuni cronice ale 
digestiv si ale glandelor

■

'i'

VREMEA

Prognoza meteorologică pentru inter
valul cuprins intre 22 octombrie, ora 
20 — 25 octombrie, ora 20. In țară : 
Vremea va fl calda pentru această 
perioadă a anului, instabilă In prima 
parte a intervalului. Cerul va fl va
riabil la început, apoi se va acoperi 
treptat începînd din regiunile nord- 
vestlce. Se vor semnala ploi slabe, izo
late la Începutul intervalului in nord- 
estul țării, apoi ariă ploilor se va ex
tinde treptat incepînd din nord-vest in 
cea mal mare parte a țării. Vlntul va 
sufla slab pină la moderat cu unele 
intensificări trecătoare din sector nord- 
vestic sure sfirșitul intervalului. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse intre 
4 șl 12 grade, iar cele maxime intre 14 
și 24 de grade, ceva mal ridicate In 
prima parte a intervalului. La Bucu
rești : vremea va fl caldă, cu cerul va
riabil, mal mult senin in prima parte 
a intervalului. Condiții de ploaie Slabă 
spre sfirșitul intervalului. Vîntul va 
sufla slab pină la moderat. Tempera
turile minime vor fl cuprinse între « 
și io grade, iar cele maxime Intre 20 
și 21 de grade.



SOB CONDUCEREA PRESEDIN1EEUI NICOUE CEAUSESCU.
România isi afirmă vocația de tară a păcii si progresului

ARTICOLE Șl COMENTARII ALE PRESEI DE PESTE HOTARE

înalta responsabilitate cu care acționează România, președintele 
Nicolae Ceaușescu pentru realizarea dezarmării și salvgardarea păcii, 
pentru soluționarea problemelor majore ale lumii contemporane conform 
aspirațiilor fundamentale ale popoarelor continuă să fie reflectată in pa
ginile ziarelor și revistelor de peste hotare.

Presa internațională prezintă, de asemenea, realizările de seamă ale 
României socialiste dobîndite îndeosebi în perioada de după Congresul 
al IX-lea al Partidului Comunist Român, activitatea laborioasă pentru 
transpunerea în viață a obiectivelor strategice de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate în țara noastră.

Cu șase săptăminl înaintea Con
gresului al XIV-lea al Partidului 
Comunist Român, secretarul gene
ral al partidului, Nicolae Ceaușescu, 
a făcut un bilanț pozitiv al rezul
tatelor obținute in domeniul eco
nomiei în primele nouă luni ale a- 
nului — evidențiază, într-o relata
re, agenția A.D.N. din R. D. Ger
mană. „Pe ansamblu, am obținut 
unele realizări importante. Produc
ția industrială a crescut cu aproa
pe 7 la sută, producția netă — cu 
8 la sută“, citează agenția din 
cuvîntarea rostită de președintele 
Nicolae Ceaușescu la consfătuirea 
de lucru pe probleme economice 
de la C.C. al P.C.R.

Referindu-se la domeniul agri
culturii — subliniază A.D.N. — 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
apreciat : „înainte de a trage unele 
concluzii mai generale, doresc, 
foarte pe scurt, să menționez că 
anul acesta avem, in general, o re
coltă agricolă bună, aș putea să o 
caracterizez chiar foarte bună“.

A.D.N. arată, în continuare, că 
președintele României a subliniat 
necesitatea ca industria ali
mentară și comerțul interior să 
asigure buna aprovizionare și 
produse de bună calitate. De 
asemenea, a mai spus președintele 
Nicolae Ceaușescu, trebuie asigu
rate înfăptuirea programelor de 
producție, realizind cu prioritate 
exportul conform contractelor și, 
în același timp, să fie realizate în 
întregime și de bună calitate pro
gramele pentru nevoile interne.

Agenția iugoslavă TANIUG, re- 
latind despre marea adunare 
populară din municipiul Bis
trița, a relevat că președintele 
Nicolae Ceaușescu a afirmat, in 
cuvîntarea rostită cu acest prilej, 
că România nu va urma niciodată 
o oale a reformelor de felul celor 
din Ungaria și Polonia. Președinte
le Nicolae Ceaușescu a arătat că 
românii nu se gîndesc să renunțe 
la dezvoltarea proprietății socialis
te și să adopte mica proprietate 
capitalistă. „Am cunoscut mica’ 
proprietate, și industrială și agri
colă, am cunoscut asuprirea impe
rialiștilor — și nu mai dorim să 
devenim sclavi, nici ai capitaliști
lor interni și cu atît mai puțin ai 
capitaliștilor și imperialiștilor 
străini".

în discursul său, șeful statului 
român s-a referit, de asemenea, la 
problema dezarmării, arătînd că 
România, în rindul statelor aparți- 
nînd celor două blocuri militare 
din Europa, are cele mai mici 
cheltuieli pe locuitor pentru nevoi 
militare, precizind că nu există 
nici un vecin care să nu cheltuias
că pentru scopuri militare de două 
sau trei ori mai mult, pe locuitor. 
Președintele Nicolae Ceaușescu a 
menționat că dacă România nu ar 
fi redus cheltuielile militare nu ar 
fi putut să lichideze nici datoria
externă.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit, la 
București, delegațiile U.R.S.S. 
participante la actuala ediție a 
Tîrgului Internațional București, 
relatează agenția T.A.S.S., eviden
țiind : Informîndu-i pe oaspeții so
vietici asupra dezvoltării Româ
niei, președintele Nicolae Ceaușescu 
a menționat că participarea largă 
a reprezentanților sovietici la Tir- 
gul Internațional de la București 
va crea posibilități reale pentru 
extinderea contactelor fructuoase 
cu diferite întreprinderi, regiuni 
și republici sovietice, între Repu
blica Socialistă România și U.R.S.S.

în convorbirile cu tovarășul 
Gorbaciov — a arătat în conti
nuare conducătorul României — 
am ajuns împreună la concluzia că 
există mari posibilități pentru în
tărirea legăturilor dintre economii
le celor două țări. Includem în a- 
ceasta și colaborarea în cadrul 
C.A.E.R., avind în vedere și per
fecționarea activității acestei orga
nizații.

T.A.S.S. relevă, de asemenea, că, 
referindu-se la unele probleme ale 
dezvoltării socialismului contempo
ran, președintele Nicolae Ceaușescu 
■ menționat că forțele imperialis
te încearcă să discrediteze socia
lismul. Dar, a subliniat șeful statu
lui român, numai în condițiile so
cialismului se poate realiza supe
rioritatea asupra capitalismului. 
Statul, ca reprezentant al poporu
lui, conduce mai bine țara, iar 
economia unică planificată consti
tuie garanția dezvoltării în toate 
domeniile de activitate.

Sub titlul „Președintele 
Nicolae Ceaușescu a subliniat 
superioritatea socialismului și ne
cesitatea deplinei încrederi în so
cialism", ziarul „JENMIN JIBAO" 
din R. P. Chineză relevă : 
Președintele Nicolae Ceaușescu a 
arătat, cu prilejul primirii dele
gațiilor Uniunii Sovietice și ale 
unor republici unionale sovietice 
participante la actuala ediție a 
Tîrgului Internațional București, 
că România nu se va întoarce 
niciodată spre capitalism. Șeful 
statului român a declarat : Tot 
ce am realizat noi, în Româ
nia, dar și ce s-a realizat in U- 
niunea Sovietică și în alte țări 
socialiste demonstrează cu putere 
superioritatea socialismului, faptul 
că numai și numai socialismul 
reprezintă viitorul — nu numai 
pentru țările socialiste, dar și pen
tru întreaga lume ! Președintele 
României a arătat, de asemenea, 
că trebuie să privim înainte, cu

• Realizări de seamă, care demon
strează cu putere superioritatea socia
lismului • Poporul român nu se va 
întoarce niciodată la calea capitalistă, 
va lucra numai pentru el însuși, pen
tru bunăstarea și independența patriei
• La temelia întregii dezvoltări - cele 
mai noi cuceriri ale științei și tehnicii
• Noile construcții - o constantă a 
peisajului românesc • Participare acti
vă la soluționarea problemelor car
dinale ale contemporaneității.

■ A 
încredere în socialism — șl nu 
înapoi, evidențiază cotidianul 
chinez.

Reflectînd același eveniment, a- 
genția cubaneză PRENSA LATINA 
arată : Secretarul general al Par
tidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu. a e- 
vidențiat superioritatea socialismu
lui față de capitalism.

Referindu-se la situația din ță
rile capitaliste dezvoltate, președin
tele Nicolae Ceaușescu a relevat că 
milioane de oameni șînt lipsiți de 
drepturi elementare — la muncă, 
la locuință, la o existentă demnă. 
El a adăugat că, în general, nu 
trebuie întreținute iluzii că impe
rialismul și-a schimbat caracterul.

Dind o înaltă apreciere capacită
ții de luptă a popoarelor, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu își ex
primă în permanentă convingerea 
că în lume există forte puternice, 
a căror acțiune comună poate in
fluenta în mod pozitiv cursul e- 
venimentelor. poate impune adop
tarea de măsuri reale de dezarma
re. precum și soluționarea demo
cratică a tuturor problemelor com
plexe ale vieții politice internațio
nale. în interesul fiecărei națiuni, 
al colaborării și păcii în lume, re
levă. într-un amplu articol consa
crat țării noastre — „România pe 
calea progresului" — agenția de 
presă zaireză AZAP. In viziunea 
României socialiste, a conducă
torului partidului și statului, 
Nicolae Ceaușescu, pacea este pro
blema capitală a epocii noastre, de 
care depinde garantarea drepturilor 
popoarelor la o existență sigură și 
demnă; la dezvoltare și indepen
dență.

în condițiile continuării politicii 
de forță și dictat, de amestec în 
treburile interne ale altor state — 
ceea ce face ca situația interna
țională să rămînă complexă și con
tradictorie — este necesar să se 
acționeze — așa cum arăta pre
ședintele Nicolae Ceaușescu — cu 
deplină responsabilitate și fermita
te. pentru o nouă politică demo
cratică. de pace, de dezarmare, de 
cooperare echitabilă între toate po
poarele din lume, se arată. în 
încheiere, în articol.

Politica externă a României este 
In deplină concordantă cu intere
sele fundamentale ale întregului 
popor român, cu aspirațiile și 
dorința sa de pace și colaborare 
pe baza egalității în drepturi între 

națiunile lumii — relevă revista 
„ZIMBABWE NEWS" în articolul 
intitulat „Participarea activă a 
României la solutionarea proble
melor majore ale vieții internațio
nale actuale".

Una dintre trăsăturile caracteris
tice ale politicii externe a Româ
niei o constituie deschiderea largă 
spre exterior, ampla dezvoltare și 
Întărirea continuă a relațiilor 
României cu toate țările lumii, in
diferent de sistemul lor social — 
relevă publicația.

în articol se subliniază, totodată, 
că România acționează în strînsâ 
unitate cu țările în curs de dez
voltare, pentru lichidarea subdez
voltării, pentru relații noi de co
laborare economică, bazate pe prin
cipiile egalității, pentru edificarea 
unei noi ordini economice mon
diale, crearea unor noi mecanisme 
economice, comerciale, financiare, 
în domeniile transferului de tehno
logie, abordarea într-un spirit nou 

a problemei creditelor acordate ță
rilor în curs de dezvoltare. în o- 
pinia României, se arată, trebuie să 
fie organizată o conferință inter
națională, sub egida O.N.U., la care 
să participe cu drepturi egale atît 
țările in curs de dezvoltare, cit și 
cele dezvoltate și care să ducă la 
acorduri corespunzătoare, de na
tură să asigure lichidarea datori
ilor externe ale țărilor din „lumea 
a treia" și, în general, la eradica
rea subdezvoltării.

în articolul intitulat „România 
— dreptul la pace și viață", ziarul 
„AL IRAQ" scrie : Așa cum afir
mă România, existența armelor 
nucleare și a celorlalte arme de 
distrugere în masă impune cu 
prioritate necesitatea unei noi a- 
bordări a problemelor războiului și 
păcii. Acest nou mod de gindire și 
conlucrare internațională pornește 
de la realitatea că armele nuclea
re, indiferent de posesorul lor, nu 
pot asigura pacea, ci reprezintă un 
pericol uriaș pentru civilizația u- 
mană, iar dezarmarea, eliminarea 
armelor din viața planetei impun 
angajarea largă a tuturor forțelor 
iubitoare de pace.

Programul de pace propus de 
România are în vedere realizarea 
unui echilibru al forțelor nu prin 
creșterea cheltuielilor militare, a 
armelor și a forțelor armate. ci 
prin reducerea, lor treptată, inclu- 
zînd procesul dezarmării în cadrul 
unei viziuni politice ample asupra 
eliminării forței și a amenințării cu 
forța din viața internațională, re
zolvării tuturor problemelor dintre 
state pe cale pașnică, legării pro
cesului dezarmării de eforturile ce 
au drept țel satisfacerea nevoilor 
economice și sociale ale lumii con
temporane, în primul rînd ale țări
lor in curs de dezvoltare.

.,MUNDO INTERNACIONAL" — 
revistă care apare în Mexic — de
dică României un amplu articol în 
care relevă remarcabilele reali
zări obținute de țara noastră pe 
calea făuririi unei societăți mo
derne.

Articolul reliefează îndeosebi 
marile realizări din ultimul pătrar 
de veac, subliniind că, începînd din 
1965, anul celui de-al IX-lea Con
gres al Partidului Comunist Ro
mân, s-a pus un accent deosebit pe 
noile zone și platforme industriale, 
aceasta fiind o condiție esențială 
a creșterii nivelului general de ci
vilizație a poporului.

Pornind de la faptul că dezvol

tarea economică și socială și creș
terea generală a nivelului de via
ță și civilizație nu se pot realiza 
decit punînd în valoare cele mai 
noi cuceriri ale științei, printr-un 
nivel de cunoaștere mai ridicat, — 
arată „Mundo Internacional" — s-a 
acordat o atenție prioritară acti
vității științifice,. învățămîntului șl 
culturii.

Paralel cu activitatea de dezvol
tare a forțelor de producție, a in
dustriei, a agriculturii și a altor 
sectoare social-economice s-a 
acordat o atenție specială perfec
ționării conducerii, planificării și 
dezvoltării democrației muncito- 
rești-revoluționare. S-a pornit de 
la faptul că socialismul se con
struiește cu poporul, pentru popor 
și, în acest scop, trebuie reșlizat 
un larg cadru democratic, asjgu- 
rind participarea activă a tuturor 
categoriilor sociale, a întregii na
țiuni la luarea deciziilor, la apli
carea acestora și la dezvoltarea 
țării.

începînd din 1965 s-au lichidat 
multe fenomene negative, s-a de
nunțat la clișee, la concepția unui 
„model unic" de edificare a socia
lismului — scrie „Mundo Inter
nacional", evidențiind că în dez
voltarea social-economică s-au luat 
ca punct de plecare realitățile și 
condițiile din România.

„România — vocația construcției" 
se intitulează un amplu articol in
serat de cotidianul turc „TASVIR", 
în care se arată : Dacă s-ar în
tocmi un clasament național al 
profesiilor în România, construc
torii ar ocupa un loc privilegiat, 
munca lor fiind de o frapantă 
evidență pentru vizitatorul străin.

Tonul îl dă însăși capitala — 
arată publicația. în București au 
fost construite uzine și cartiere 
noi, parcuri, bulevarde și piețe, 
precum și metroul. Sînt în con
strucție noul centru politic, admi
nistrativ și cultural, precum și alte 
edificii de interes general. Schim
barea aspectului Capitalei s-a pe
trecut într-un timp record.

Constructorii au avut enorm de 
lucru pretutindeni' în România, 
Îndeosebi după anul 1965, cind în 
fruntea partidului și a țării a fost 
ales președintele Nicolae Ceaușescu. 
în acest interval au fost ridicate 
aproape 2 000 de întreprinderi am
plasate în centrele vechi și în cele 
peste Î80 de platforme industriale 
nou create. Pe hărta țării au apă
rut zeci și zeci de orașe noi. S-a 
construit mult și în. mediul rural. 
Cutezanța și capacitatea construc
torilor români au fost confirmate 
și de lucrările de mare amploare 
și de mare dificultate tehnică, cum 
sînt Canalul Dunăre—Marea Nea
gră sau Transfăgărășanul, care 
escaladează Munții Carpați. Ta
bloul ar fi incomplet dacă nu s-ar 
aminti de zecile de mii de școli, 
obiective culturale și medicale, 
stadioane și parcuri de agrement, 
în noul peisaj românesc se remar
că-numeroase instituții de știință 
și tehnică, centre de cercetare, 
universitare, construite în ultimii 
ani din inițiativa și sub îndru
marea academicianului doctor 
inginer Elena Ceaușescu. om de 
știință și conducător politic care 
se bucură de o înaltă apreciere.

Intr-un articol referitor la per
spectivele largi pe care Ie oferă 
ecopomia românească schimburilor 
bilaterale, ziarul austriac, „DIE 
PRESSE", după ce pune accentul 
pe faptul că, in primăvara acestui 
an, România și-a achitat integral 
datoria externă, evidențiază că în 
lume nu există un alt exemplu de 
achitare mai rapidă a datoriei ex- 
terne și că, de curind, România a 
adoptat o lege care interzice să se 
apeleze la credite străine, fiind, 
însă prevăzute în mod firesc am
ple acțiuni de cooperare.

De ce a insistat România pentru 
achitarea rapidă a datoriei exter
ne ? Răspunsul este simplu — se 
precizează : S-a dorit reducerea 
drastică a dependenței țării față 
de străinătate.

Cotidianul austriac pune apoi 
accentul pe faptul că în România 
nu se preconizează ? introducerea 
unor schimbări care să încurajeze 
fenomene capitaliste în economie, 
fapt precizat și în proiectul Pro- 
gramuIui-Directivă pentru Congre
sul al XIV-lea al Partidului Co
munist Român, în care se arată 
că se va promova cu hotărâre 
principiul conducerii unitare pe 
baza Planului național unic de 
dezvoltare economico-socială a 
țării. în document — notează zia
rul, se relevă, în același timp, că 
rolul politic conducător al parti
dului trebuie să crească în conti
nuare. (Agerpres)

Program de transformări 
democratice în Namibia

Declarație a președintelui 
SWAPO

WINDHOEK 21 (Agerpres). — 
Scopul nostru este de a edifica în 
Namibia un stat democratic, în care 
toți cetățenii să fie egali în drepturi 
— a declarat într-un interviu preșe
dintele Organizației Ponorului din 
Africa de Sud-Vest (SWAPO). Sam 
Nujoma. El a arătat că lupta ponoru
lui namibian sub conducerea SWAPO 
constituie factorul hotărîtor în obți
nerea independenței Namibiei pe cale 
pașnică. Programul de transformări 
social-economice propus de SWAPO 
în Namibia prevede dezvoltarea agri
culturii. învățămîntului, extinderea 
rețelelor de centre medicale — a re
levat, de asemenea, Sam Nujoma.

ADDIS ABEBA 21 (Agerpres). — 
Secretarul general al Organizației 
Unității Africane, Salem Ahmed Sa
lem, incepe duminică o vizită in Na
mibia. El a declarat agenției de știri 
PANA că vizita are loc datorită in
teresului întregii Africl față de pro
cesul decolonizării teritoriului din 
sud-vestul continentului.

Se intensifică lupta 
maselor împotriva 

politicii de apartheid
Interviu al liderului 

Congresului National Alrican
MOSCOVA 21 (Agerpres). — Ceea 

ce caracterizează situația din R.S.A. 
este avîntul deosebit al luptei mase
lor populare împotriva politicii de 
apartheid, a declarat secretarul ge
neral al Congresului Național Afri
can, Alfred Nzo. într-un interviu a- 
cordat agenției T.A.S.S., el a cerut 
autorităților de la Pretoria să ridice 
„starea de urgență" și să-l elibereze 
pe Nelson Mandela și pe ceilalți de
ținuți politici, singurele modalități 
pentru crearea unei atmosfere poli
tice pentru începerea dialogului cu 
majoritatea africană a populației in 
vederea soluționării crizei politice 
din țară.

Pentru măsuri concrete 
in vederea curmării 

terorismului internațional 
NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). 

în Comitetul juridic al celei de-a 44-a 
sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. 
s-au încheiat dezbaterile asupra te
rorismului internațional. în interven
țiile lor, reprezentanți a peste 60 de 
țări au pus în evidentă necesitatea 
condamnării ferme a terorismului, in
diferent de forma sub care acesta se 
manifestă, și adoptării de măsuri ho- 
tărite ■ în direcția combaterii și 
curmării terorismului internațional. 
A fost -reafirmată disponibilitatea 
adoptării de măsuri concrete, precum 
și necesitatea unei vaste colaborări 
pe plan1 internațional în lupta împo
triva terorismului.

Probleme ale ocrotirii 
mediului înconjurător 

dezbătute la Conferința 
de la Kuala Lumpur

KUALA LUMPUR 21 (Agerpres). 
— Țările industrializate trebuie să 
aibă o mai mare contribuție la efor
turile de ocrotire a mediului încon
jurător, atît pe plan intern, cît și la 
nivel global — au arătat o serie 
de delegați, în cadrul dezbaterilor ce 
au loc la Conferința la nivel înalt a 
Commonwealthului. în acest sens, 
șefii guvernelor din Malayezia și 
Noua Zeelandă au chemat statele in
dustrializate să adopte măsuri con
sistente de eliminare a poluării, pa
ralel cu sprijinirea progresului social- 
economic din țările în curs de dez
voltare.

Totodată, majoritatea reprezentan
ților guvernelor prezente la reuniune 
s-au pronunțat pentru crearea unui 
fond special destinat apărării mediu
lui ambiant, la care contribuția să se 
facă în raport de puterea economică 
a fiecărei țări.

Se așteaptă ca la conferință să fie 
adoptată o declarație asupra ocrotirii 
mediului înconjurător.

Revolta palestiniană
în teritoriile din Cisiordania și 

Gaza, ocupate de Israel, a continuat 
revolta de protest palestiniană. Noi 
ciocniri au fost înregistrate între ma
nifestantă palestinieni și forțele is- 
raeliene de ocupație. în sectorul 
Gaza, un tînăr palestinian de 17 ani 
a fost împușcat mortal de către mili
tarii israelieni, în timpul unor inci
dente desfășurate în tabăra de refu- 
giați Khan Younis.

Se precizează că de Ia izbucnirea 
„Intifadei" peste 600 de palestinieni 
și-au pierdut viața in urma actelor 
de agresiune israeliene.

(Agerpres)

Tovarășului JOAQUIM ALBERTO CHISSANO
Președintele Partidului FRELIMO, 

Președintele Republicii Populare Mozambic
MAPUTO

Stimate tovarășe Joaquim Alberto Chissano,
Cea de-a 50-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă 

plăcutul prilej de a vă adresa cele mai calde felicitări, împreună cu sin
cere urări de sănătate, fericire personală, viață îndelungată și succese tot 
mai mari în activitatea susținută pe care o desfășurați în fruntea partidu
lui și statului, pentru întărirea unității și independenței naționale a Re
publicii Populare Mozambic și înfăptuirea aspirațiilor de pace, progres și 
prosperitate ale poporului mozambican prieten.

Folosesc această ocazie pentru a exprima încrederea că, acționînd în 
spiritul convorbirilor de la București și înțelegerilor convenite, relațiile tra
diționale de prietenie, solidaritate și colaborare dintre partidele, țările și 
popoarele noastre se vor dezvolta și întări tot mai mult, in interesul re
ciproc, al cauzei păcii, înțelegerii și cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Condițiile ce însoțesc ofertele de ajutor ale țărilor 
industrializate sînt inacceptabile pentru „lumea a treia“ 

Declarații ale președintelui Comisiei Sud-Sud 
șl ale Directorului general al Biroului Internațional al Muncii
DAR ES SALAAM 21 (Agerpres). 

— Comisia Sud-Sud a mișcării de 
nealiniere va recomanda o serie de 
măsuri țărilor membre pentru a-și 
folosi în interesul propriei dezvoltări 
resursele lor naturale. Anunțul a fost 
făcut de Julius Nyerere, președintele 
comisiei, în cursul unui seminar în 
problemele științei și tehnologiei, 
care a avut loc la Dar es Salaam. El 
a arătat că doar în ultimii 11 ani ai 
secolului „lumea a treia" a putut 
să-și folosească la maximum resur
sele interne pentru a-și soluționa 
problemele. „Nu vom putea progresa 
dacă vom continua să depindem de 
Nordul industrializat", a spus el. 
Dezvoltarea cooperării Sud-Sud și 
folosirea la maximum a propriilor 
resurse naturale constituie principa
lele modalități prin care țările în 
curs de dezvoltare pot ieși din izo

Reuniunea partidelor progresiste din țările 
Maghrebului

RABAT 21 (Agerpres). — La Rabat 
se desfășoară o întîlnire a partidelor 
progresiste din zona Maghrebului, la 
care iau parte reprezentanți ai Parti
dului Progresului și Socialismului din 
Maroc, Partidului Avangarda Socia
listă din Algeria și Partidului Comu
nist Tunisian. în cadrul întîlnirii sînt

Accentuarea problemelor sociale 
din Franța 

relieiată de ziarul „Le Monde"
PARIS 21 (Agerpres). — Revendi

cările sociale din Franța au luat un 
nou avînt — relatează intr-un articol 
cotidianul francez „Le Monde", re- 
levînd că unele dintre ele vizează 
imbunătățirea condițiilor de viață, iar 
altele — a condițiilor de muncă. Fran
cezii doresc un Ioc de muncă, dar riti 
plătind indiferent ce preț sau ac
ceptând orice fel de condiții — notea
ză ziarul. Povara persistentă a șoma
jului nu mai reprezintă o forță de 
descurajare împotriva mișcărilor so
ciale. Șomajul nu mai este aliatul 
involuntar al patronilor.

In orașul japonez Mikasa, aflat pe cea mai nordică insulă a arhipelagului 
Hokkaido, s-au desfășurat recent manifestații de masă împotriva planurilor 
ce urmăresc închiderea minelor de cărbuni „Horonaii", care constituie sursa 

principală de venituri pentru mii de mineri

Proiect complex privind valorificarea spațiului 
circumterestru

MOSCOVA 21 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat ziarului 
„Pravda", academicianul sovietic 
Vasili Mișin — unul dintre cunos
cuta constructori de aparate spa
țiale — a declarat că încă din anul 
1970 in Uniunea Sovietică a fost 
elaborat proiectul unor complexe 
orbitale cu destinații multiple, re- 
prezentînd, practic, un program am
plu pentru valorificarea spațiului 
circumterestru, sistem in măsură să 

larea economică pe plan mondial. 
Arătînd că țările dezvoltate oferă 
ajutoare statelor „lumii a treia" în
soțite de condiții oneroase, Nyerere 
a cerut acestora să respingă aseme
nea oferte.

DAKAR 21 (Agerpres). — Situația 
economică a femeilor africane s-a 
înrăutățit în urma aplicării progra
melor de ajustare structurală impuse 
de F.M.I. și B.I.R.D., a relevat direc
torul general al Biroului Internațio
nal al Muncii, Michel Hansenne. 
într-o declarație citată de agenția 
PANA, el a spus că reducerea, 
în cadrul acestor programe, a chel
tuielilor publice și subvențiilor, ca 
și măsurile însoțitoare relative la 
dezvoltarea unor culturi agricole au 
afectat in primul rînd femeile afri
cane.

analizate probleme privind întărirea 
relațiilor de cooperare dintre parti
dele respective, modalitățile de dez
voltare a democrației, ultimele evo
luții ale situației din Africa de Nord 
aspecte ale consolidării independenței 
politice și economice a statelor 
maghrebiene.

Faptul că o imensă proporție a an- 
gajaților atit din sectorul public, cit 
și din cel particular dispun de sa
larii care nu depășesc nivelul veni
tului minim este un lucru cunoscut 
— arată in continuare „Le Monde". 
Iar faptul că mărimea acestui venit 
nu permite unei persoane singure 
să trăiască în condiții decente la 
Paris sau în împrejurimile Parisului 
este, de asemenea, un adevăr. Co
tidianul consideră justificată, în con
secință, poziția deputaților comuniști, 
care au cerut în cursul dezbaterilor 
din Adunarea Națională majorarea 
venitului minim al oamenilor muncii.

contribuie la solutionarea unor pro
bleme ale producției agroalimenta- 
re, energetice și ecologice. Alcătuit 
din mijloace spațiale unificate, un 
asemenea complex orbital de bază 
ar urma să plaseze în Cosmosul a- 
propiat o serie de aparate utile, 
ante să acționeze chiar și asupra 
climatului, să asigure iluminarea, 
folosind în acest scop un sistem de 
oglinzi și radiația solară, să diri
jeze de la distanță, uzine automate.
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e scurt

PENTRU FĂURIREA UNEI 
LUMI FĂRĂ ARMAMENTE. Pri
mul seminar național austriac in 
problemele păcii și-a început lucră
rile la Salzburg. Tema principală a 
întrunirii constă in examinarea căi
lor de făurire a unei lumi fără ar
mamente și fără forțe militare. 
Participanții au atras atenția asu
pra pericolelor reprezentate de 
menținerea conflictelor regionale, 
care s-ar putea transforma in con
flicte de mai mare anvergură, 
amenințînd pacea și stabilitatea in 
lume. A fost relevat rolul statelor 
neutre in intensificarea procesului 
destinderii. al 17-lea din acest an.
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OPȚIUNE. Luînd cuvîntul în ca
drul sesiunii parlamentului, pre
ședintele Madagascarului, Didier 
Ratsiraka, a reafirmat opțiunea po
litică de dezvoltare socialistă a 
țării — informează agenția China 
Nouă. El a arătat că în momentul 
de față se parcurge etapa „revo
luției democratice naționale", iar 
Consiliul Suprem al Revoluției este 
garantul continuității procesului 
revoluționar.

PROTOCOL DE COOPERARE 
IUGOSLAVO-ALBANEZ. La Bel
grad a fost semnat un protocol 
de cooperare economică si tehni

co-stiintifică între guvernele 
R.S.F. Iugoslavia si R.P.S. Albania. 
Documentul prevede măsuri de 
colaborare in domeniile energetic, 
al industriilor minieră si ușoară, 
al materialelor de construcție etc 
— relatează agenția A.T.A.

AMPLIFICAREA ACȚIUNILOR 
NEONAZISTE. Opinia publică pro
gresistă din Franța își exprimă in-., 
grijorarea in legătură cu faptul că, 
în ultima perioadă, s-au amplificat 
în mod considerabil cazurile în 
care membri ai diferitelor grupări 
neonaziste din această tară s-au 
dedat la acțiuni antisociale, la acte 
de terorism și chiar la crime îm
potriva unor persoane considerate 
de aceștia „indezirabile". Anchete
le desfășurate de poliție, perchezi
țiile efectuate in locuințele neona
ziștilor au dus frecvent la desco
perirea unor cantități de arme și 
substanțe explozive, a altor mij

loace tehnice destinate săvirșirii 
unor acte teroriste.

APEL LA ÎNCETAREA OSTILI
TĂȚILOR ÎN ANGOLA. Președin
tele Zairului, Mobutu Șese Seko, 
a cerut grupărilor contrarevoluțio
nare din Angola să înceteze ostili
tățile și să se așeze la masa .tra
tativelor cu reprezentanții guver
nului angolez.

PORT DE MARE CAPACITATE. | 
S-au încheiat lucrările din cadrul ■ 
celei de-a treia faze a proiectului 
terminalului pentru cărbune, în 
portul Qinhuangdao din R.P. Chi
neză. Proiectul include docuri a 
căror capacitate situează acest port i 
printre cele mai importante din 
lume în domeniu. Prin realizarea 
terminalului, capacitatea de ma
nipulare va ajunge la 60 milioane 
tone cărbune anual. O serie de 
construcții și instalații suplimen
tare din jurul acestui port — in

clusiv o linie de cale ferată electri
ficată — au fost realizate in ulti
mii ani.

DEMOBILIZARE. Noul coman
dant al forțelor armate din Hon
duras, colonelul Arnulfo Cantarero, 
a declarat că procesul de demobili
zare a forțelor contrarevoluționare 
nicaraguane va fi înfăptuit în ter
menele stabilite de președinții 
centro-americani — informează 
agenția I.P.S. El a afirmat decizia 
guvernului tării sale ca efectivele 
„contras" să părăsească teritoriul 
hondurian. Elementele contrarevo
luționare trebuie să fie demobili
zate și să abandoneze bazele lor 
din Honduras înainte de 8 decem
brie. conform acordurilor întîlnirii 
centro-americane Ia nivel înalt, din 
luna august.

REUNIUNE ANTIDROG. La 
Viena s-au încheiat lucrările celei 
de-a 46-a sesiuni a Comisiei O.N.U. 

pentru controlul stupefiantelor. 
Participanții au subliniat necesita
tea combaterii traficului și con
sumului de droguri și au cerut in
tensificarea eforturilor statelor în 
vederea neutralizării activității 
bandelor de traficanți. A fost expri
mată satisfacția în legătură cu 
decizia de a se dezbate în cadrul 
actualei sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U. problema convocării 
unei sesiuni speciale a forului 
mondial asupra producției și trafi
cului de droguri.

DISCREPANTE. Speranța de 
viață a cetățenilor de culoare din 
S.U.A. scade, în timp ce cea a albi
lor crește, se arată într-un studiu 
dat publicității de Universitatea 
Massachusetts. De asemenea, mor
talitatea infantilă in rindul copi
ilor de negri este de aproape două 
ori mai mare decit în rindul celor 
de albi.

REUNIUNE MINISTERIALA 
CONSACRATA ȘOMAJULUI. Mi
niștrii muncii din statele mem
bre ale Consiliului Europei (Occi
dentale) se reunesc, în zilele de 
25—27 octombrie, la Copenhaga, 
pentru a dezbate probleme referi
toare la nivelul inalt al somatului 
și situația în viitorii ani a forței 
de muncă în cele 23 de țări.

PUTERNICUL TAIFUN „EL
SIE", care a lovit regiunile cen
trale și nordice ale Filipinelor, a 
provocat, în ultimele două zile, 
moartea a cel puțin 16 persoane și 
dispariția altor 65. Vintul, care a 
suflat cu peste 200 km pe oră, și 
precipitațiile deosebit de abun
dente au provocat inundații ce au 
afectat sute de mii de locuitori. A- 
cesta este cel de-al doilea mare 
taifun abătut asupra Filipinelor in 
decurs de numai două săptămîni și


