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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe Glafkos Clerides, președintele Partidului 

Adunarea Democratică din Cipru

înfăptuirea Programului ideologic 
al partidului, activitatea politico-educativă 
-expresie a spiritoloi revoluționar, 

comunist în acțiune
Să facem astfel incit activitatea politico-ideologică de formare a conștiinței re

voluționare, a omului nou, să devină o forță mai puternică, să se transforme într-o ade
vărată forță motrice a înaintării întregului nostru popor pe calea socialismului și co
munismului.

în întreaga activitate politico-educativă trebuie să pornim de la Programul ideo
logic al partidului, acționînd pentru realizarea în viață a tuturor prevederilor sale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Documentele programatice pentru 

Congresul al XIV-lea, aflate in 
miezul amplei dezbateri ce se des
fășoară in Întreaga tară, analiza 
modului in oare se înfăptuiește 
Programul ideologic al partidului 
Înscriu la loc de seamă imperativul 
perfecționării activității ideologice 
și politico-educative, creșterii conti
nue a eficienței sale sociale, sporirii 
■portului său la dezvoltarea con
științei socialiste, la formarea omu
lui nou. Este ilustrată, astfel, încă o 
dată marea însemnătate pe care 
partidul, secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, o acordă 
muncii consacrate dezvoltării con
științei socialiste, afirmării unul 
mod nou, revoluționar de a gindi, 
a fi și a acționa al tuturor mem
brilor societății; este subliniată 
deopotrivă, semnificația continuită
ții preocupării partidului in acest 
domeniu în perioada inaugurată de 
Congresul al IX-lea, preocupări în
cununate de elaborarea și adopta
rea Programului ideologic al parti
dului, strălucită sinteză a experien
ței românești în edificarea noii 
orinduiri, expresie vie a gîndiril 
novatoare, riguros științifice a to
varășului Nicolae Ceaușescu, a 
contribuției sale determinante la 
fundamentarea strategiei de făuri
re a noii orinduiri.

Importanta deosebită ce se acor
dă muncii de educație politică, re
voluționară exprimă convingerea 
că. în condițiile etapei pe care o 
străbate acum tara — etapă aflată 
sub semnul realizării celor mai cu
tezătoare obiective de dezvoltare e- 
conomico-socială pe baza celor mal 
noi cuceriri ale științei și tehnicii 
contemporane, a marilor progrese 
pe care le înregistrează cunoaște
rea umană în toate domeniile —. a 
sporit și sporește necontenit rolul 
factorului uman, al asumării con
știente de către fiecare om a unor 
înalte responsabilități sociale, al

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
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LA POSTURILE DE RADIO 
Sl TELEVIZIUNE 3>

Astăzi, in jurul orei 16, posturile de 
radio și televiziune vor transmite, 
direct. Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, la ședința 
de deschidere a lucrărilor Plenarei lărgi
te a Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român.

SATUL ROMÂNESC - PUTERNIC, PROSPER, ÎNFLORITOR
Programele de dezvoltare economico-socială a localităților, 
în dezbaterea comuniștilor, a tuturor cetățenilor patriei

In lumina proiectului Progcamu- 
lui-Directivă și Tezelor pentru 
Congresul al XIV-lea al partidu
lui, una dintre direcțiile priorita
re ale dezvoltării României în 
cincinalul 1991—1995 o constituie 
dezvoltarea economico-socială și 
modernizarea susținută a comune
lor, orașelor, municipiilor și ju
dețelor tării. Potrivit prevederi
lor acestor documente programa
tice. indicațiilor secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în fiecare lo
calitate. în fiecare județ se des
fășoară. în această perioadă, o 
intensă și rodnică activitate de e- 
laborare. de dezbatere și adoptare 
a programelor proprii de dezvol
tare economico-socială în cincina
lul viitor.

O etapă importantă în analiza si 
adoptarea acestor programe au 
constituit-o conferințele de dare 
de seamă șl alegeri ale organiza
țiilor comunale de partid. In ca
drul acestor conferințe — care au 

participării active la solutionarea 
tuturor problemelor ce confruntă 
societatea ; in consecință, activita
tea teoretico-ideologică și politico- 
educativă se constituie într-o au
tentică forță motrice a înaintării 
patriei pe calea socialismului, o pu
ternică pîrghie a accelerării dez
voltării multilaterale a societății 
românești, prin capacitatea sa de 
a face larg înțelese și însușite prin
cipiile si obiectivele politicii parti
dului. de a oferi o perspectivă cla
ră asupra prezentului si viitorului, 
întărind Încrederea in forța si via
bilitatea socialismului.

In spiritul acestor cerințe, acti
vitatea teoretico-ideologică si poli
tico-educativă trebuie să cunoască 
in această perioadă, așa cum se 
subliniază în Tezele . pentru Con
gresul al XIV-lea al partidului, o 
importantă creștere calitativă, o 
sporire a puterii sale de înrâurire 
și mobilizare a conștiințelor, o au
tentică îmbogățire tematică, adu- 
cîndu-șl astfel o contribuție sporită 
la cunoașterea problematicii actua
lului, stadiu al construcției socia
liste șl a aspectelor noi ale evolu
ției vieții social-politice Internatio
nale. la înțelegerea lor prin prisma 
aprecierilor profund științifice ale 
partidului nostru. „Problemele 
complexe care stau In fata parti
dului. a poporului nostru, evi
denția în acest sens tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. sînt strîns 
legate de ridicarea nivelului gene
ral de cunoștințe în toate dome
niile — si profesionale, și tehnice. 
Si de conducere, sub toate aspec
tele —, de înțelegerea complexității 
problemelor dezvoltării economico- 
sociale. a problemelor internaționa
le. pentru a putea să stabilim căile 
Înaintării ferme a patriei noastre 
spre noi culmi de progres și civi
lizație". Activitatea politico-educa
tivă trebuie, totodată, să dea o ri
postă fermă, de pe poziții revolu

avut ca un punct distinct pe ordi
nea de zi dezbaterea programelor 
de dezvoltare economico-socială 
în profil teritorial — comuniștii au 
participat direct și creator, prin
tr-o angajare civică exigentă și 
responsabilă, la analiza riguroasă, 
la fundamentarea și adoptarea a- 
cestor programe, pornind de la e- 
valuarea critică și autocritică a 
rezultatelor obținute, a realităților 
și cerințelor de dezvoltare viitoare 
a localităților în care trăiesc și 
muncesc.

Reliefînd Importanta programe
lor de dezvoltare economico-socia
lă. ca părți componente ale planu
lui general de dezvoltare dinamică 
si armonioasă a întregii țări, dez
baterile din cadrul conferințelor 
au scos In evidentă realismul pre
vederilor acestor programe, privind 
creșterea producțiilor agricole, dez
voltarea micii industrii și servi
ciilor. modernizarea edilitar-gos- 
podărească. construcția de locuin
țe. de unitătl de Invățămlnt. cul

ționare. teoriilor retrograde, pro
pagandei anticomuniste, concep
țiilor care, in numele înnoirii so
cialismului. pledează practic pentru 
abandonarea principiilor și valori
lor fundamentale ale acestuia, pen
tru reîntoarcerea la stări de lucruri 
pe care popoarele le-au cunoscut 
Si înlăturat printr-o lungă și eroică 
luptă revoluționară.

Firește. în lumina exigentelor 
formulate în Programul ideologic 
al partidului. în cuvîntările tova
rășului Nicolae Ceaușescu. în Te
zele pentru Congresul al XIV-lea, 
munca ideologică și politico-educa
tivă trebuie să îmbrățișeze un spec
tru larg de probleme, urmărind 
lărgirea orizontului ideologic, for
marea unei temeinice culturi poli
tice si profesionale. In acest cadru, 
acțiunile inițiate de organele si or
ganizațiile de partid trebuie să ur
mărească deopotrivă mobilizarea 
potențialului colectivelor la înfăp
tuirea sarcinilor ce le revin. însu
șirea tezelor și principiilor de bază 
ale socialismului științific, a apre
cierilor și orientărilor din monu
mentala operă teoretică a secreta
rului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. modelarea 
unor puternice convingeri militan
te, transformarea conștiinței noi, 
revoluționare într-o puternică for
ță a progresului nostru actual, 
hotărîrea de a traduce neabătut in 
viată principiile socialismului ști
ințific și de a afirma în acest fel 
superioritatea noii orinduiri. capa
citatea sa de a soluționa proble
mele dezvoltării.

Pornind de la asemenea exigente 
ale etapei actuale. în adunările și 
conferințele de dări de seamă si 
alegeri comuniștii au întreprins, în 

Despre modul în care se analizează in adunările ți conferințele 
de dări de seamă ți alegeri activitatea ideologică ți politico-edu
cativă a organizațiilor de partid, căile ți mijloacele menite să ducă la 
perfecționarea acesteia - relatări IN PAGINA A IV-A.

TELEGRAMA ADRESATĂ
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România, 

de participanții la Plenara Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste

tură și asistentă sanitară, precum 
și posibilitățile concrete, resursele 
materiale si umane existente în 
fiecare localitate pentru înfăptui
rea lor.

Participant!! Ia dezbaterile con
ferințelor organizațiilor comunale 
de partid au dat o înaltă aprecie
re preocupării statornice a condu
cerii partidului, personal a tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
pentru dezvoltarea armonioasă a 
tuturor localităților tării, subli
niind că întreaga această uriașă 
activitate se desfășoară din ini
țiativa secretarului general al 
partidului, pentru asigurarea a- 
propierii tot mai accentuate a 
condițiilor de muncă si viată 
de la sate de cele de Ia ora
șe, pentru ridicarea nivelului ge
neral de progres și civilizație a 

In pagina a ll-a, relatări de la conferințele de dări de seamă țl 
alegeri ale unor organizații comunale de partid, care au analizat 
ți adoptat programele proprii de dezvoltare economico-socială In vii* 
torul cincinal.

spirit critic sî autocritic, o amplă 
analiză a desfășurării activității 
ideologice si politico-educative, a 
impactului acesteia în conștiințe, a 
eficientei sale formative, stabilind 
căi și mijloace pentru creșterea a- 
portului său la cunoașterea apro
fundată a politicii partidului. ■ 
prevederilor documentelor progra
matice pentru apropiatul forum co
munist. la mobilizarea energiilor sl 
capacității creatoare a tuturor oa
menilor muncii în vederea îndepli
nirii obiectivelor de plan.' astfel in
cit fiecare colectiv muncitoresc să 
întîmpine Congresul al XIV-lea cu 
noi si mărețe realizări.

In cadrul adunărilor sl conferin
țelor de dări de seamă și alegeri 
se subliniază pregnant necesitatea 
ca activitatea ideologică si politico- 
educativă să îsi sporească finalita
tea formativă, contribuind la în
tronarea în muncă și viață a'prin
cipiilor Si normelor eticii si echi
tății socialiste, a spiritului revo
luționar. la cultivarea simtămîntu- 
lui răspunderii fată de prezentul 
și viitorul țării, a voinței de a 
pune toate energiile și puterile, 
spiritul de inițiativă în slujba dez
voltării și întăririi patriei.

Evidențiindu-se experiența bună 
acumulată în desfășurarea acestei 
activități, examinîndu-se deschis 
neajunsurile care se mai manifestă, 
în cadrul adunărilor și conferințe
lor de dări de seamă și alegeri se 
adoptă programe concrete de mă
suri menite să confere muncii in 
acest domeniu o1 înaltă eficientă, 
concretizată în creșterea capacității 
sale de a mobiliza comuniștii, pe 
ceilalți oameni ai muncii la înfăp
tuirea politicii partidului.

fiecărei localități. Exprimindu-șl 
adînca recunoștință pentru neobo
sita activitate a secretarului ge
neral al partidului, pusă în slujba 
bunăstării și fericirii națiunii noas
tre. profunda convingere că pre
zenta celui mai iubit și stimat fiu 
al poporului in fruntea partidului 
reprezintă chezășia ridicării nive
lului general al întregii țări la 
înaltele cerințe ale societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintării ferme a patriei noastre 
pe drumul comunismului, prin ho- 
tărîrile proprii adoptate, partici- 
pantii la conferințele organizații
lor comunale de partid au dat ex
presie voinței unanime ca Ia cel 
de-al XIV-lea Congres al partidu
lui tovarășul Nicolae Ceaușescu să 
fie reînvestit in înalta funcție de 
secretar general al partidului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
luni, pe Glafkos Clerides, președin
tele Partidului Adunarea Democra
tică din Cipru, care efectuează o vi- ț* 
zită in tara noastră.

Oaspetele a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu calde mulțumiri 
pentru întrevederea acordată, pen
tru posibilitatea oferită de a vizita 
România și de a avea un schimb de 
păreri cu conducătorul partidului și 
statului nostru in probleme* de in
teres comun. Totodată, a dat o înal
tă apreciere realizărilor obținute de 
poporul român pe calea dezvoltării 
economice și sociale a patriei.

In timpul întrevederii au fost 
■ubliniate bunele raporturi existen
te Intre România și Cipru. Intre or
ganizațiile politice din cele două 
țări, exprimindu-se dorința dezvoltă
rii în continuare a acestor relații, 
în Interesul apibelor țări și po
poare. al cauzei păcii și colaborării 
în Europa și în Întreaga lume.

ZIUA ARMATEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

TELEGRAMA ADRESATĂ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
de participanții la adunarea festivă din Capitală

Mult stimata și iubita 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Secretar generai al Partidului Comunist 
Român,

Președintele Republicii Socialiste România, 
Comandant suprem al forțelor armato,

In deplină unitate de cuget șl simțire cu toți fill 
patriei care iți fac datoria sub drapelele de luptă ale 
oștirii, participanții la adunarea festivă din Capitală, 
dedicată Zilei Armatei Republicii Socialiste România, 
iți îndreaptă cele mai alese gînduri de adincă pre
țuire și nemărginită recunoștință către gloriosul nostru 
partid comunist, către dumneavoastră, mult iubite șl 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, strălucit și în
țelept conducător de țară, Erou în galeria marilor 
eroi ai neamului, Ilustru ctitor al României socialiste 
moderne, înflăcărat patriot revoluționar, neobosit 
militant pentru triumful Idealurilor nobile de pace, 
colaborare și progres social.

Asemenea întregului partid țl popor, ne facem 
datoria de conștiință de a da glas ți cu acest prilej, 
In numele tuturor ostașilor țării, deplinei adeziuni și 
mîndriei patriotice față de Istorica Hotărîre a Plenarei 
C.C. al P.C.R. din iunie a.c. privind realegerea dum
neavoastră, la marele forum al comuniștilor români, 
In suprema funcție de secretar general al partidului, 
chezășia îndeplinirii cu succes a cutezătoarelor planuri 
și programe de dezvoltare și înflorire necontenită a

țării, a înaintării neabătute a României pe calea so
cialismului ți comunismului.

Ostașii țârii, la fel ca toți cetățenii patriei, prețuiesc 
In cel mai înalt grad contribuția determinantă pe 
care o aduceți la elaborarea ți înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului șl statului nostru, se 
mîndresc cu faptul că toate marile realizări obținute 
in anii socialismului, îndeosebi cele din perioada inau
gurată de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist 
Român, sint indisolubil legate de geniala gindire ți 
titanica dumneavoastră activitate revoluționară.

Cu profund respect, oștirea țării iți exprimă aleasa 
stimă ți înalta considerație față de tovarășa 
academician doctor inginer Elena Ceaușescu, strălucit 
om politic, eminent militant comunist, savant de renume 
mondial, care, prin întreaga sa activitate, aduce o 
contribuție remarcabilă la făurirea noului destin co
munist al patriei, la înflorirea științei, Invățămintulul 
și culturii românești.

Grandioasele înfăptuiri ale poporului nostru In cel 
45 de ani care au trecut de la victoria revoluției de 
eliberare socială șl națională, antifascistă și antiim- 
perlalistă, și îndeosebi în epoca ce vă poartă emble
matic numele, în creșterea forțelor de producție, in 
industrie, în agricultură, în celelalte domenii hotărâ
toare pentru dezvoltarea economico-socială a țării, 
lichidarea in întregime in acest an a datoriei externe 
constituie un însuflețitor imbold în întreaga noastră
(Continuare in pag. a V-a)

PARTICIPANȚII LA ADUNAREA FESTIVĂ DIN CAPITALA 
DEDICATA ZILEI ARMATEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

Mult stimate și iubite 
tovarâșe Nicolae Ceaușescu,

Dînd glas gîndurilor și sentimentelor de înaltă 
stimă și prețuire, de nemărginită dragoste și profun
dă recunoștință pe care le nutrim față de dum
neavoastră, marele Erou al națiunii noastre socialiste, 
genial gînditor politic, ctitor de țară nouă, persona
litate proeminentă a lumii contemporane, participan
ții la Plenara Consiliului Culturii și Educației Socia
liste, analizind cu înaltă responsabilitate și exigență 
comunistă activitatea desfășurată în domeniul cultu
rii și artei, al educației politice a maselor, în spiri
tul Tezelor pentru cel de-al XIV-lea Congres al parti
dului și proiectului Programului-Directivă cu privire la 
dezvoltarea economico-socială a României în cincinalul 
1991-1995 și orientările de perspectivă pină în anii 
2000-2010, ișl reafirmă adeziunea deplină și fierbinte 
la hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. privind realegerea 
dumneavoastră la marele forum al comuniștilor români 
in funcția supremă de secretar general al Partidului 
Comunist Român. Alături de întregul partid și popor 
avem profunda convingere că această opțiune istorică 
reprezintă chezășia sigură a înaintării noastre victo
rioase pe drumul construirii noii societăți, a transpu

nerii neabătute în viață a politicii partidului șl statului 
nostru consacrate progresului multilateral al patriei, 
inălțării sale pe noi trepte de civilizație și bunăstare, 
trecerii la etapa superioară a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Totodată, ne exprimăm sentimentele de înaltă stimă 
și aleasă gratitudine față de tovarășa Elena Ceaușescu, 
eminent savant și om politic, pentru remarcabila sa 
contribuție la elaborarea și înfăptuirea politicii parti
dului și statului nostru, la dezvoltarea și înflorirea 
continuă a științei, învățămintului și culturii, ca factori 
fundamentali în edificarea socialismului și comunis
mului în țara noastră, la folosirea cuceririlor geniu
lui uman exclusiv în slujba păcii, a progresului și 
bunăstării popoarelor,

Urmind neabătut îndemnurile dumneavoastră 
mobilizatoare, mult stimate și Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de a ridica la cote noi, superi
oare, întreaga activitate politico-ideologică și cultu- 
ral-educativă, pentru formarea omului nou, cu o 
înaltă conștiință socialistă, revoluționară, constructor 
activ și devotat al societății socialiste țl comuniste 
in patria noastră, întregul activ din sistemul culturii
(Continuare In pag. a V-a)

PARTICIPANȚII LA PLENARA CONSILIULUI CULTURII 
Șl EDUCAȚIEI SOCIALISTE

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte ale vieții politice in
ternaționale. In acest cadru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a subliniat 
că. in condițiile în care șituatia in
ternațională sa menține deosebit de 
gravă și complexă, este necesară 
unirea eforturilor tuturor popoare
lor. ale forțelor democratice si pro
gresiste de pretutindeni in lupta 
pentru Înfăptuirea dezarmării, in 
primul rind a dezarmării nucleare, 
pentru reglementarea pe cale paș
nică. prin tratative, a stărilor de 
încordare si conflict existente în di
ferite zone ale lumii, pentru solutio
narea globală a problemelor sub
dezvoltării și instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale, pen
tru asigurarea păcii pe planeta noas- 
tră*

Referitor la situația din Cipru, to
varășul Nicolae Ceaușescu a re
afirmat poziția tării noastre privind 
soluționarea problemei cipriote, sub
liniind că este necesar să se facă 
totul pentru rezolvarea acesteia pe 
calea dialogului dintre cele două 
comunități cipriote. în vederea asi

gurării conviețuirii șl conlucrării lor 
pașnice, unității și independentei 
Republicii Cipru, păstrării statutu
lui său de țară nealiniată.

Președintele Partidului Adunarea 
Democratică din Cipru a arătat că 
poporul cipriot, guvernul, conduceri
le partidelor politice din Cipru dau 
o apreciere deosebită poziției târli 
noastre, apr e$e din telul 
Nicolae Ceaușescu în vederea asi
gurării'Independentei și suveranită
ții Republicii.Ci.pru. a statutului său 
de tară nealiniată, precum și spri
jinului permanent acordat in acest 
«ens de România la Organizația Na
țiunilor Unite si în alte foruri in
ternaționale.

La primire «u participat tovarășii 
Ion Stoian. membru supleant al Co
mitetului Politie Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. Tamara Dobrln, 
președinte al Biroului Executiv al 
Consiliului National al F.D.U.S.

A luat parte, de asemenea. Lean
dros Victor Zachariades. secretar al 
Partidului Adunarea Democratică din 
Cipru.

1.
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Trebuie să asigurăm ca fiecare 
economico-socială, în primul rînd privind 
încît și cetățenii comunelor, ai satelor 
demnă și civilizată.

comună să-și aibă programul de dezvoltare 
agricultura, mica industrie, serviciile, astfel 

să aibă tot ce este necesar pentru o viață

NICOLAE CEAUȘESCU

PROGRAMELE DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A LOCALITĂȚILOR, ÎN DEZBATEREA COMUNIȘTILOR, A TUTUROR CETĂȚENILOR PATRIEI
De mal multă vreme, comuna Bucov 

este considerată o localitate repre
zentativă a județului Prahova. Ar
gumente ? Puternica dezvoltare eco
nomico-socială. creșterea constantă 
la parametri superiori, a producției 
agricole și industriale, realizările în 
domeniul edilitar-gospodăresc. ce au 
ridicat pe noi trepte calitatea mun
cii și vieții locuitorilor comunei la 
nivelul celei de la orașe. Un singur 
exemplu care spune multe : în uni
tățile agricole și industriale de p« 
raza comunei s-au creat 5 300 locuri 
de muncă.

Perspectivele de dezvoltare a co
munei au fost pe larg dezbătute re
cent în cadrul conferinței de dare de 
seamă și alegeri a organizației de 
partid. Astfel, programul de dezvol
tare economico-socială a comunei 
pină în anul 1995, 
pus în dezbaterea 
conferinței, pre
vede finalizarea 
unor importante 
obiective de 
vestiții, care 
asigura : 
CREȘTEREA 
PRODUCȚIEI A- 
GROINDUS- 
TRI ALE CU 
1NCA 800 MILI
OANE DE LEI, 
PRIN DEZVOL
TAREA ZOO
TEHNIEI, A CE
LORLALTE AC
TIVITĂȚI, VALOAREA PRODUC
ȚIEI AGRICOLE LA HECTAR SI
TUATA DE PE ACUM LA UN 
NIVEL ÎNALT, DE 49 000 LEI, 
URMEAZĂ SA CREASCĂ ÎN FIE
CARE DIN ANII VIITORULUI CIN
CINAL, AJUNGÎND, ÎN 1995, LA 
CIRCA 55 000 LEI. UN INDICE SIN
TETIC AL NIVELULUI DE TRAI 
— VÎNZARILE DE MĂRFURI CĂ
TRE POPULAȚIE — VA SPORI CU 
12 MILIOANE LEI.

Chiar și numai aceste cifre con
turează imaginea viitorului luminos 
al acestei comune, in plin proces de 
urbanizare prefigurat pe baza pre
vederilor proiectului Programului- 
Directivă pentru Congresul al XIV- 
lea al partidului.

„Oricine vrea să se convingă de 
procesul modernizării si dezvoltării 
satului românesc ’ de astăzi, de pro
cesul care are loc in țara noastră, de 
apropiere a nivelului de civilizația 
dintre sat și oraș — unul dintre 
obiectiyele fundamentale înscrise în 
documentele pentru Congresul al 
XlV-lea al partidului — îl invităm 
să vină la noi, în comună, spunea 
Nicolae Iliaș, secretarul comitetului 
de partid, primarul comunei. în ca
drul conferinței de dare de seamă 
și alegeri. înfăptuind politica parti
dului urmărim să nu mai existe di
ferente între țărani și muncitori, 
nici in ceea ce privește nivelul ve
niturilor, nici al gradului de civili
zație materială și spirituală. La noi 
s-a ajuns la o paritate a veniturilor, 
a celorlalți indici definitorii ai cali
tății muncii și vieții. Cum bine sa 
poate vedea, nu există nici o dife
rență de confort între casele etajate 
ale țăranilor, muncitorilor și intelec
tualilor comunei, OPTZECI LA SU
TA DINTRE CLĂDIRI FIIND NOI.

Asemănătoare este si Înzestrarea cu 
bunuri de folosință îndelungată — 
aparate de radio și televizoare, ma
șini de spălat, frigidere. Cei 850 po
sesori de autoturisme sînt deopotrivă 
țărani și muncitori, greu de depar
tajat. întrucit în comună predomină 
numărul familiilor mixte, ale căror 
venituri provin atît din agricultură, 
cit și din industrie si sfera servici
ilor. Desigur, nu putem si nu tre
buie să ne mulțumim cu cele înfăp
tuite, avem datoria să facem mal 
mult pentru prosperitatea comunei. 
In viitor, așa cum prevede progra
mul. se vor realiza nu numai obiec
tive economice, ci si numeroase 
crări edilitar-gosoodărești si de 
frumusețare a comunei. Faptul 
in acest an. s-au pietruit 120 mii 
de străzi, că au fost regularizate 
raiele Iazul Morii și Bucovăț,

lu- 
în- 
câ. 
mp 
pi- 
cu

matlce, cooperativa a fost distinsă 
cu 19 ordine si cu Înaltul titlu de 
„Erou al Muncii Socialiste". Aces
tea sînt un îndemn la muncă spor
nică. Cooperatorii urmează cu încre
dere îndemnurile stăruitoare ale con
ducerii partidului, ale tovarășului 
Nicolae Ceausescu de a dezvolta 
continuu proprietatea socialistă — 
de stat si cooperatistă —. temelia în
făptuirilor noastre, a creșterii ni
velului de trai. De altfel, relația 
între dezvoltarea averii obștești și 
nivelul retribuției cooperatorilor este 
cit se poate de evidentă. Astfel. 
AVEREA OBȘTEASCA A CRESCUT 
DE LA 1,8 MILIOANE LEI, CÎT ERA 
IN 1966, LA 190 MILIOANE LEI ÎN 
ACEST AN. Pe temelia proprietă
ții obștești a crescut și valoarea 
normei convenționale de la 21 lei, 
cit era in 1966, la 122 lei în 1988 și

tarea generală a comunei, nu ne 
putem declara mulțumiți de nivelul 
atins — spunea Ion 
ședințele cooperativei 
achiziții și desfacere 
Mai ales dacă avem 
măsura 
velului de civilizație 
și prin diversitatea și calitatea ser
viciilor de care beneficiază locuitorii 
săi. Este adevărat, dispunem de 25 
de magazine, iar volumul desfaceri
lor de mărfuri depășește 58 milioa
ne lei pe an. revenind încă de pe 
acum peste șase mii lei de fiecare 
locuitor. Dar este nevoie ca in vii
tor să diversificăm mai mult ser
viciile. să dezvoltăm activitatea tu
ristică. Propun ca în zona bazei de 
agrement să construim un motel cu 
restaurant pe malul 
noile unități de

Lambă. pre- 
de producție, 
a mărfurilor, 
în vedere că 

dezvoltării comunei, a ni
se apreciază

in- 
vor PROPRIETATEA SOCIALISTĂ

izvorul tuturor prefacerilor înnoitoare
largă participare cetățenească, t un 
început ce trebuie continuat cu 
alte acțiuni de înfrumusețare a co
munei. de plantare de pomi fructi
feri, arbori și arbuști ornamentali. 
Trebuie să continuăm amenajarea 
bazei de agrement cu noi puncte da 
atracție pa lingă cele existente. 
Avem deja un lac cu ambarcațiuni, 
parc cu terenuri sportive, restaurant 
și puncte de alimentație publică, 
plajă, locuri de joacă pentru copii, 
camping, locuri de parcare a auto
turismelor. estrade pentru specta
cole. Dar este nevoie să le gospo
dărim mai bine pentru a deveni un 
punct de atracție nu numai pentru 
locuitorii comunei, ci și pentru zeci 
de mii de oameni ai muncii din mu
nicipiul Ploiești".

„Și la noi. ca în întreaga tară, 
agricultura devine tot mai mult o 
variantă a muncii industriale. Așa 
cum prevăd documentele pentru 
Congresul al XlV-lea al partidului, 
spunea Mișcă T. Costlcă, președin
tele cooperativei agricole, nivelul 
atins de noi în ceea ce privește pro
ductivitatea muncii, 116 000 lei pa 
cooperator anual, e doar o treaptă 
spre viitor. Pentru a valorifica po
tențialul productiv al pămîntului. ne 
străduim să cultivăm intensiv fie
care hectar, să obținem recolte mal 
mari de cereale, plante tehnice, le
gume. struguri, fructe. Cooperativa 
noastră agricolă poate deveni o ve- 

aplicare a 
încer-

ritabilă stație-pilot de 
tehnologiilor moderne si de 
care a celor mai valoroase soiuri si 
hibrizi, creații ale stațiunilor de 
cercetare agricolă. Avem propria 
experiență, care ne dă încredere că 
putem obține rezultate superioare. 
Pentru producțiile constant bune, 
indiferent de evoluția condițiilor cli-

la 125 lei în acest an. în aceeași pe
rioadă. productivitatea muncii, in me
die pe cooperator, a crescut de patru 
ori. Unii dintre cei ce vizitează 
cooperativa ne întreabă dacă avem 
condiții deosebite. Știți bine că nu 
e așa. Dispunem de puțin teren 
față de alte unități — 2 174 hectare. 
De aceea avem datoria să fertilizăm 
pămîntul. să-1 înnobilăm prin mun
că";

„Cînd îsi dau mina agricultura si 
mica industrie e bine și pentru co
operativa agricolă, și pentru coope
ratori. afirmă cooperatoarea Rita 
Anton. Mica Industrie aduce ve
nituri sigure din primele luni ale 
anului. La noi. cînd omul vrea să 
ciștige un ban. pune umărul la 
muncă. Muncește bine, cîștigă bine. 
Chiar o parte a producției este In
dustrializată in secțiile noastre de 
mică industrie : moară, brutărie, 
linie de sucuri naturale. Coopera
torii culeg fructele și Strugurii și tot 
ei produc sucuri naturale. Bene
ficiul ? Șapte milioane de lei. De pa 
urma ciupercărlei, bunăoară, încasăm 
bani în toate anotimpurile, iar 
fabrica de cărămizi e „pîinea" con
structorilor. în acest an. din mica 
industrie vom încasa 31 milioane 
lei. Propun ca in aceste activități 
să încadrăm mai mulți absolvenți ai 
școlilor generale si ai liceelor agro
industriale. pentru ca unii și aceiași 
oameni . iarna să fie muncitori 
destoinici, iar vara agricultori de 
nădejde. Un început bun avem : 
pe tinerele fete din secția de 
tricotaje, acum, la vremea culesu
lui. răsăritul de soare le găsește în 
cîmp. și tot așa a fost mai toată 
vara".

„Raportîndu-ne activitatea la sar
cinile si exigentele privind dezvol-

lacului, iar 
prestări servicii să 

fie amplasate nu
mai la parterul 
blocurilor".

„Amplasarea da 
secții și chiar în
treprinderi 
nivel 
can 
rural este 
venită, 
buindu-se. astfel, 
la înfăptuirea 
unor importan
te prevederi ale 
proiectului Pro
gramului-Directi
vă și Tezelor pen
tru Congresul al 

XlV-lea al partidului — afirma Victor 
Bertalan. directorul întreprinderii 
de produse refractare. Cînd spun 
asta mă gindesc la întreprinderea 
noastră, care produce sute de sorto- 
tipodimensiuni de materiale refrac
tare pentru combinatele siderurgi
ce și alte ramuri ale industriei. Am
plasarea întreprinderii în comuna 
noastră nu ne împiedică să diversi
ficăm și să reinnoim continuu pro
ducția. să contribuim la reducerea 
importului, ba chiar să exportăm 
diverse produse, realizînd un aport 
valutar de 15 milioane dolari. Faptul 
că in întreprindere lucrează trei mii 
de oameni din Bucov și împrejurimi, 
din care 87 cadre tehnice, ingineri 
și subingineri. care realizează o 
producție industrială în valoare de 
peste un miliard de lei pe an. ex
primă forța industrială a comunei. 
Forță care în viitor poate crește și 
mai mult".

Dacă la Bucov prezentul și viito
rul se îngemănează organic, dacă 
dezvoltarea agroindustrială îi con
feră o puternică forță economică șl 
forță de atracție, se poate anticipa 
că. în următorii ani. pe baza pro
gramului de dezvoltare economico- 
socială a comunei, supus dezbaterii 
comuniștilor, vor urma noi și noi 
împliniri pe calea ridicării gradu
lui de civilizație, al apropierii con
dițiilor de muncă și viată de cele de 
la orașe. Așa cum este prefigurat 
în programul aflat în curs de 
finitivare si aprobare, se vor 
făptui noi obiective, menite să 
gure prosperitate comunei.
mute" confortul urban în mediul 
rural, spre binele tuturor oamenilor.

de 
republi- 

in mediul 
bine 

contri-

de- 
in- 

asi- 
„să

C. BORDEIANU

CADRU NOU, SUPERIOR DE MUNCĂ Șl VIAȚĂ
Comuna Piatra din Județul Teleor

man s-a înnoit din temelii în anii 
construcției socialiste și mai cu sea
mă în perioada inaugurată de Con
gresul al IX-lea al partidului, cind, 
asemenea tuturor așezărilor patriei, 
a cunoscut impresionante mutații 
economico-sociale. Astăzi în geogra
fia economică a comunei se înscriu 
două cooperative agricole de produc
ție. o întreprindere agricolă de stat, 
stațiunea de mecanizare a agricul
turii. o asociație economică interco- 
oneratistă pentru creșterea vacilor 
de lapte, un sistem de îmbunătățiri 
funciare, o bază de recepție a pro
duselor agricole, o secție de prelu
are și industrializare a laptelui, o 
fermă sericicolă, importante centre 
de industrie mică și prestări de 
servicii către populație etc. Prezen
tul. la Piatra, mai înseamnă un li
ceu agroindustrial, o școală profe
sională. mai multe școli generale șl 
grădinițe, dispensare, două centre de 
creație și cultură socialistă „Cînțarea 
României", case noi și modernizate, 
complexe comerciale, blocuri de lo
cuințe pentru specialiști.

Pe temeiul acestor realizări s-au 
desfășurat și dezbaterile din confe
rința comunală de dare de seamă 
si alegeri, privind analizarea, fun
damentarea si definitivarea progra
mului propriu de dezvoltare econo
mico-socială in perioada 1991—1995, 
în concordantă cu obiectivele cuprin
se în proiectul Programului-Directivă 
pentru Congresul al XlV-lea. Pornin- 
du-se de la stadiile și nivelurile a- 
tinse. de la cerințele dezvoltării aces
tei localități in actuala etapă, s-au 
conturat căi și direcții de acțiune 

■ care să asigure îmbunătățirea acti
vității in toate laturile vieții econo
mico-sociale. Pe baza unor indicatori 
sintetici, a producțiilor mari din a- 
cest an. o atenție deosebită s-a 
acordat în cadrul dezbaterilor creării 
condițiilor necesare pentru obținerea 
unor producții agricole la nivelul ce
rințelor noii revoluții agrare pe în
treaga suprafață de peste 12 500 hec
tare. „Este adevărat că în anii ca 
au urmat Congresului al IX-lea pro
ducțiile agricole au sporit necontenit 
— spunea președintele Cooperativei 
Agricole de Producție Piatra. Ale
xandru Popescu. Faptul că obținem 
recolte de griu și porumb de 5—6 
ori mai mari față de nivelul anilor 
de virf. iar Ia plantele tehnice pro
ducțiile au crescut de 7—8 ori do- 
vedește justețea drumului parcurs —

acela al dezvoltării și întăririi pro
prietății socialiste în agricultură, 
care și-a dovedit pe deplin superio
ritatea. X

în aceeași ordine de Idei, președin
tele C.A.P. Viișoara. Nicolae Șina, 
arăta că „Prevederea ca ÎN VIITO
RUL CINCINAL PRODUCȚIA AGRI
COLA GLOBALA A COOPERATI
VEI SA FIE MAI MARE CU 68 LA 
SUTA, pe baza sporirii producțiilor la 
hectar, este pe deplin realizabilă. Celor 
care nu sint pe deplin convinși le re
amintesc în acest cadru că încă de pe 

acum recoltele obținute de noi ar fi fost 
mai mari dacă nu se înregistrau in 
unele ferme abateri de la tehnologii, 
de la disciplina muncii, dacă parti
ciparea la muncă în perioadele de
cisive pentru soarta producțiilor — 
de întreținere, irigare și recoltare a 
culturilor — ar fi fost la nivelul 
cerințelor".

Alți participant! la dezbateri — 
țărani cooperatori, specialiști, meca
nizatori — și-au adus contribuția la 
completarea Si definitivarea progra
mului de dezvoltare economico-so
cială în cincinalul viitor, făcind su
gestii și propuneri in vederea îmbu
nătățirii lui în toate direcțiile. Spre 
a se realiza consolidarea economică 
si stabilizarea forței de muncă tine
re, PRODUCȚIA INDUSTRIALA VA 
CREȘTE cu 53,7 LA SUTA, un accent 
deosebit punindu-se pe valorificarea 
superioară a resurselor materiale loca
le și a potențialului uman care să asi
gure sporirea substanțială a volumului 
industriei mici și a prestărilor de ser
vicii. „Dacă noi am propus ca pină 
în anul 1995 să dublăm valoarea pro- 
ducției-marfă în industria mică pe 
locuitor — spunea comunistul Fio-1 
rian Peța — tot noi va trebui să 
găsim și resursele în vederea atin
gerii acestui obiectiv. Numai astfel 
vom putea vorbi în mod Întemeiat 
de aplicarea principiului autocondu- 
cerii. Obligații în acest sens revin 
comuniștilor din unitățile cooperati
vei de producție, achiziții și desfa
cere a mărfurilor, ca și din cele ale 
cooperației meșteșugărești și între
prinderii județene pentru producție 
Industrială și prestări servicii, care iși 
desfășoară activitatea pe teritoriul 
comunei noastre. Prelucrarea legu
melor din unitățile agricole, confec
ționarea împletiturilor din răchita 
cultivată pe terenuri improprii pen
tru agricultură, extinderea activității 
de sericicultură reprezintă doar

citeva direcții de acțiune pe care va 
trebui să le valorificăm mai bine", 

în strînsă legătură cu puternica 
dezvoltare economică a comunei, alti 
vorbitori. între care comuniștii Ve
ronica Dragodan. Ștefan Drăgana si 
Sevastian Avramescu, s-au referit la 
prevederile din program privind 
modificările in plan social și în do
meniul edilitar-gospodăresc. Așa cum 
s-a evidențiat în cadrul conferinței, 
în cincinalul următor se vor dez
volta unitățile de invătămînt. asis
tență sanitară și cultură, iar numă
rul apartamentelor pentru specialiști 
va ajunge în 1995 ]a aproar 
Pe 200, asigurîndu-se condiții da 
muncă și viață tot mai apropiate 
de cele din mediul urban. „Sintem 
conștienți — arăta secretarul comi
tetului de partid, primarul localității, 
Teodor Nedelcu. — că statutul co
munei noastre de viitor centru 
agroindustrial trebuie să marcheze 
un moment de cotitură in perfecțio
narea autoconducerii in profil teri
torial. în îmbunătățirea stilului și

metodelor de muncă, să ducă la mo
bilizarea tuturor forțelor creatoare 
existente, la folosirea cu eficientă 
sporită a bazei tehnico-materiale si 
la valorificarea la maximum a re
surselor locale".

într-o atmosferă de însufletitoare 
angajare revoluționară, mîndri de a 
fi contemporanii celei mai glorioase 
perioade din istoria patriei, comu
niști și-au exprimat, în numele tu
turor locuitorilor comunei Piatra, a- 
deziunea deplină la Hotărirea Plena
rei C.C. al P.C.R. privind propunerea 
ca la cel de-al XlV-lea Congres to
varășul Nicolae Ceausescu, cel mai 
iubit fiu al poporului, conducătorul 
strălucit al partidului și statului, să 
fie reales în funcția supremă de se
cretar general al partidului, văzînd 
in aceasta garanția înfăptuirii aspi
rațiilor întregului popor, a mersului 
victorios al României spre cele mai 
Înalte culmi de progres si civilizație.

Stan STEFAN
corespondentul „Scintell"
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Programele de dezvoltare a comunelor vor urmări 
crearea condițiilor pentru obținerea unor producții 
agricole de 35-40 mii lei la hectarul agricol. Pe baza 
valorificării resurselor locale, în anul 1995 producția 
industriei mici, în mediul rural, va ajunge la cel pu
țin 6 mii lei pe un locuitor. Se va forma, astfel, munci
torul agricol de tip nou, capabil să îndeplinească nu 
numai lucrările necesare în agricultură, ci și o serie 
de activități industriale și de servicii, care urmează să 
contribuie cu cel puțin 20-25 la sută la formarea ve
niturilor țărănimii. In comune se vor dezvolta unită
țile de învățămînt, asistență sanitară, cultură și crea
ție, asigurîndu-se condiții de muncă și viață tot mai 
apropiate de cele din orașe.

(Din proiectul Programului-Directivă al Congresului al XlV-lea)

*
î

î

*
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AGRICULTURA INDUSTRIE
VENITURI STATORNIC MARI

Programul de dezvoltare economi
co-socială a comunei argeșene Vedea 
pentru viitorul cincinal are citeva 
particularități determinate de speci
ficul local, dar și de modul cum au 
înțeles comuniștii, cetățenii locali
tății să contribuie la îmbogățirea șl 
definitivarea acestuia. în toate fa
zele de elaborare, în discuțiile cu 
conducătorii unităților economice si 
instituțiilor, cu specialiștii și depu
tății . s-au avut in vedere condițiile 
și posibilitățile locale. Este ilustra
tiv in acest sens modul cum s-a 
procedat chiar la conferința de 
partid. Astfel, in sala unde s-au des
fășurat lucrările, delegații au avut 
permanent, in fată pe panouri afț- 
șate la vedere datele programului 
de dezvoltare economico-socială a 
comunei pină în anul 1995. imagi
ne clară a viitorului în principalele 
domenii — producțiile agricole, ac
tivități industriale și a micii indus
trii. prestările de servicii, obiecti
vele cultural-educative și edilițar- 
gospodărești etc. Avind la îndemînă 
indicatorii de bază ce caracterizează 
gradul actual de dezvoltare și nive
lul la care se va ajunge la finele 
viitorului cincinal, delegații au sim
țit îndemnul de a participa. în cu
noștință de cauză, la dezbateri exi
gente. responsabile, care au contri
buit la completarea și definitivarea 
programului, conturînd o perspecti
vă clară a dezvoltării comunei in 
toate laturile economico-sociale.

Comuna Vedea, aidoma tuturor lo
calităților țării, dispune de o puter
nică bază economică — în cele două 
cooperative agricole și o fermă po
micolă — I.A.S.. care obțin producții 
de două, trei ori mai mari decit cele 
realizate în anii trecut! ; o stațiune 
pentru mecanizarea agriculturii cu 
peste două sute de tractoare : UNI
TĂȚI ALE INDUSTRIEI REPUBLI
CANE ȘI DIN MICA INDUSTRIE 
CU O VALOARE A PRODUCȚIEI 
INDUSTRIALE DE 140 MILIOANE 
LEI. în unități industriale, cit și în 
asociația economică intercooperatis- 
tă pentru creșterea păsărilor. în co
loana de transporturi auto pentru 
mărfuri lucrează aproape cinci sute 
de oameni ai muncii. Reperele vii
torului. cuprinse în darea de seamă 
prezentată de secretarul comitetului 
de partid, primarul comunei, Gheor- 
ghe Dumitru, conturate cu claritate în 
programul de dezvoltare al comunei 
ca viitor centru agroindustrial, vor 
asigura locuitorilor condiții de mun
că și viață apropiate de cele de la 
orașe.

Referindu-se la evoluția principa
lelor ramuri de producție, secreta
rul comitetului comunal de partid 
sublinia că nivelul recoltelor va 
creste la toate culturile, și îndeo
sebi pe cela aproape o mie hecta
re de livezi.

PRODUCȚIA INDUSTRIALA, ÎN 
1995, VA ATINGE 300 MILIOANE 
LEI, AJUNGÎND LA PESTE 56 000 
LEI PE LOCUITOR, VALOAREA 
TOTALA A INVESTIȚIILOR, PÎNA 
ÎN 1995, ÎNSUMEAZĂ 88 MILIOA-

NE DE LEI, CE SE VOR MATERIA
LIZA ÎN NOI CAPACITĂȚI DE 
PRODUCȚIE AGROINDUSTRIALA, 
O SUTA DE APARTAMENTE, NOI 
OBIECTIVE SOCIAL-CULTURALE. 

însăși amploarea acestor obiectiva 
a determinat amploarea dezbateri- ______ ___ ___________ ____ ,___
lor în cadrul conferinței de partid, INDUSTRII și PRESTĂRILOR DE 
numeroasele propuneri menite să fl- 
si gure înfăptuirea lor. „Raportln- 
du-ne la exigențele viitorului, nu ne 
putem mulțumi cu nivelurile de 
producție atinse In agricultură — 
sublinia în cuvîntul său Dorina Ma- 
teescu, președinta Cooperativei A- 
gricola de Producție Vedea. Pro
gramul pe care îl dezbatem prefi- 
g urează vi ii arul comunei, nivelul 
de civilizație al locuitorilor. Toa
te acestea impun creșterea spiritu
lui de angajare și răspundere a or
ganizației de partid, a fiecărui co
munist, cer o atitudine nouă față 
de muncă, mal ales față de munca 
în agricultură. E drept, am realizat 
cele mai mari recolte obținute vreo
dată pe aceste meleaguri, dar tre- 
buie să facem mai mult, mai ales in 
zootehnie, să chibzuim cum să ren
tabilizăm toate sectoarele. în cinci
nalul viitor 
intensivă a 
să obținem 
re la toate 
nie. Ținind

gată. Tocmai această raportare Ia 
cerințele actuale, dar si la cele pre
vizibile ale cetățenilor, la exigențele 
formulate în proiectul Programului- 
Directivă al Congresului al XlV-lea 
al partidului determină DEZVOL
TAREA MAI PUTERNICA A MICII

va continua dezvoltarea 
agriculturii, urmărind 

producții mari și sigu- 
culturile și în zooteh- 

seama că ne aflăm in
tr-un mare bazin pomicol, vom apli
ca tehnologiile moderne pentru 
creșterea producției de fructe la 
hectar cu cel puțin 3 000—4 000 kg. 
Totodată, pină in 1995 
efectivele

SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, 
VALOAREA ACESTORA URMIND 

i SA CREASCĂ DE LA 27 MILIOANE 
LEI. CÎT SE REALIZEAZĂ ÎN 
ACEST AN. LA 40 MILIOANE LEI 
ÎN 1995. Este o prevedere intru to- 

■ tul realizabilă avind în vedere re
sursele de care dispunem, cit si ni
velul atins in prezent: 5-389 lei va- 

I loarea producției micii industrii pe 
locuitor, urmind să ajungem la 
7 477 Iei In 1995.

În nemijlocită legătură cu crește
rea puterii economice, cu dezvol
tarea producției agricole, a micii in
dustrii si serviciilor, programul a- 

- bordează și dezvoltarea edilitar-gos- 
podărească. Se prevede, astfel, con
struirea în cincinalul viitor a o 
100 DE APARTAMENTE pentru 
specialiști.

„înfăptuirea obiectivelor progra
mului atit in domeniul agricultu
rii. cit și al activității industriale 
sau edilitar-gospodărești cer o ca
litate superioară a muncii, dar și 
o calitate înaltă a pregătirii profe
sionale a oamenilor, a atitudinii lor 
civice — susținea cu convingere 
profesoara Constantina Popescu, 
Prea puțini absolvenți ai liceului a- 
groindustrial pregătiți aici mai ră- 
mîn în comună. Vorbim mult, dar 
facem prea puțin pentru a schimba 
mentalitatea. atitudinea tinerilor 
fată de agricultură, dar și atitudi
nea conducerii unităților agricole 
fată de tineri. în fundamentarea in
dicatorilor. in stabilirea obiectivelor 
noi de investiții să se aibă în vedere 
crearea de noi locuri de muncă pen
tru tinerii cu dublă calificare și du
blă ocupație : de lucrători în uni
tăți industriale șl prestări servicii, 
dar și de participant! la lucrările a- 
gricole".

Alte propuneri ? -Multe. „Să deli
mităm mai 
struibil ; să 
gale pentru 
la normele 
satele comunei". (Constantina Cata- 
nă, vicepreședinte al consiliului 
popular). ,.Să modernizăm sectorul 
pomicol, să plantăm golurile din li
vezi. să extindem cu mai mult curaj 
cele mai productive soiuri". (Ioana 
Florescu, cooperatoare). Propunerile 
comuniștilor au conturat mai exact 
programul de autoaprovizionare, au 
evidențiat posibilitățile de a mări 
contribuția la realizarea fondului de 
stat de produse agroalimentare pe 
baza creșterii producției atît în uni
tățile cooperatiste și de stat, cit și la 
gospodăriile populației.

vor spori 
ale comunei 

existente la peste 
de ovine va areș- 
există în prezent,

______ de animale 
de la 2 810 bovine 
4 400, iar numărul 
te de la 8 000. 
la peste 12 000.

Dezbaterile 
de dezvoltare 
stăruit asupra 
ale pe baza punerii în valoare a 
posibilităților reale din fiecare uni
tate economică în raport cu cerin
țele mereu mal înalte de perfecțio
nare a întregii activități, afirma in 
cuyîntul său Florian Oprescu, pre
ședintele cooperativei de producție, 
achiziții si desfacere a mărfurilor. 
Este bine că fabricăm repere (trei 
tipuri de pinioane) pentru tractoare, 
că producem mobilă si împletituri 
pentru export pe valută converti
bilă. Dar trebuie să ne orientăm 
mai mult spre valorificarea resur
selor locale. SA DEZVOLTAM 
capacitățile de prelucrare 
A FRUCTELOR. CEL PUȚIN 3 600 
TONE. Nu e normal să aducem 
sucuri din altă parte cînd le putem 
produce noi înșine. Propun să în
ființăm o secție de sucuri naturale, 
absolut necesară si rentabilă în acest 
mare bazin pomicol. In ultimul timp 
am studiat mai atent cerințele ce
tățenilor. i-am întrebat pentru care 
servicii se deplasează Ia oraș. Con
cluzia desprinsă este să înființăm, 
la parterul blocurilor, unități da 
prestări servicii către populație : o 
cojocărie. croitorie, ateliere de re
parat obiecte de folosință îndelun-

dt
asupra programului 
economico-socială au 
activităților industri-

exact perimetrul con- 
explicăm prevederile le- 
a preveni abaterile de 
de construcție în toate

B. CONSTANTIN

Arhitectură nouă, modernă, blocuri cu opartamente confortabile în comuna Baloteștl, din Sectorul Agricol Ilfov
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TOVARĂȘULW NICOLAE CEAUȘESCU, MARELE EROU AI NAȚIUNII, ] 
PROFUND OMAGIU, AIEASĂ RECUNOȘTINȚĂ

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

In întreaga tară continuă să sa desfășoare conferințele de dări de 
seamă si alegeri ale organizațiilor orășenești si comunale de partid.

Participanții la dezbateri au analizat în spirit critic si autocritic 
activitatea desfășurată de organele de partid, rezultatele Înregistrate 
în toate sferele de activitate șl au făcut numeroase propuneri menite 
să asigure perfecționarea întregii munci, creșterea capacității organelor 
și organizațiilor de partid de mobilizare a comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii la realizarea sarcinilor ce le revin, la înfăptuirea exem
plară a programelor de dezvoltare economico-socială a localităților, a 
prevederilor de plan pe acest an șl pe întregul cincinal, la transpu
nerea în viată a mărețelor obiective înscrise in documentele progra
matice ale celui de-al XIV-lea Congres al partidului.

Dînd expresie celor mai alese sentimente de profundă stimă șl 
prețuire, de dragoste și recunoștință față de conducătorul partidului șl 
statului nostru, pentru strălucitele realizări obținute în perioada Inau
gurată de Congresul al IX-lea. într-un gînd cu Întregul popor, or-

ganlzațiila de partid orășenești șl comunale au exprimat adeziunea 
vibrantă, unanimă, la Hotărirea Plenarei Comitetului Central cu pri
vire la realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. la Congresul al XIV-lea 
al partidului, in funcția supremă de secretar general al Partidului Co
munist Român. A fost manifestată convingerea unanimă și adinca în
credere că. sub conducerea partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
se va asigura mersul neabătut al scumpei noastre patrii pe drumul 
socialismului șl comunismului.

Prin telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii, partici- 
panții la conferințe au exprimat angajamentul ferm al comuniștilor, al 
tuturor locuitorilor acestor orașe și comune de a acționa cu dăruire 
și pricepere, cu întreaga energie, și răspundere, abnegație șl spirit re
voluționar pentru a lntimpina cu noi și tot mal importante realizări 
marele forum al comuniștilor, pentru înfăptuirea Programului de 
edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

In telegrama CONFERINȚEI OR
GANIZAȚIEI COMUNALE DE 
PARTID AVRAM IAN CU. JUDEȚUL 
ALBA, se axată : In unanimitate de 
ginduri cu întregul partid și popor, 
comuniștii, întreaga suflare a comu
nei noastre dau expresie deplinei 
lor aprobări și adeziuni față de 
Hotărirea Plenarei Comitetului Cen
tral al partidului din 27—28 iunie 
a.c. privind realegerea dumneavoas
tră la cel de-al XIV-lea Congres in 
funcția supremă de secretar general 
al partidului, opțiune politică fun
damentală ce constituie garanția în
deplinirii cu suoces a mărețelor 
obiective ale edificării socialiste și 
oomuniste, ale înaintării României 
pe culmi tot mai înalte de progres 
și civilizație, pentru binele și ferici
rea întregii noastre națiuni.

In aceste momente de profundă 
angajare patriotică și revoluționară 
vă raportăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului, că în cadrul 
conferinței am dezbătut cu exigență 
și responsabilitate sarcinile ca -revin 
organizației noastre de partid și vă 
asigurăm că vom acționa cu hotărîre 
pentru îndeplinirea exemplară a 
prevederilor planului în profil teri
torial pe anul 1989 pînă la deschide
rea lucrărilor Congresului al 
XIV-lea, că nu ne vom precupeți 
eforturile pentru îndeplinirea la cote 
superioare a sarcinilor ce ne revin 
din documentele ce vor fi adoptata 
la marele forum al comuniștilor 
români.

Alături de întregul nostru popor, 
comuniștii, toți participanții la CON
FERINȚA ORGANIZAȚIEI COMU
NALE «DE PARTID TUFEȘTI, JU
DEȚUL BRĂILA, îșl exprimă totala 
aprobare și deplina satisfacție față 
de Hotărirea Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân din iunie a.c. privind realegerea 
dumneavoastră la cel de-al XIV-lea 
Congres al partidului în funcția su
premă de secretar general al parti
dului. garanția înaintării neabătute 
a patriei noastre pe calea edificării 
societății socialiste multilateral dez
voltate si înaintării spre comunism
— se subliniază într-o altă tele
gramă.

Cu profund respect vă raportăm, 
mult iubite și stimate tovarășe se
cretar general, că. în cinstea apro
piatului forum al comuniștilor ro
mâni. am obținut cele mai mari pro
ducții din istoria cooperativei noas
tre. rod al aplicării în viață a 
indicațiilor șl orientărilor de excep
țională însemnătate date de dumnea
voastră nouă, lucrătorilor ogoarelor, 
hărniciei cooperatorilor, mecanizato
rilor și specialiștilor, convinși fiind 
că pămîntul, bine lucrat, poate da 
producții la nivelul exigentelor noii 
revoluții agrare.

Sub semnul sentimentelor de ne
țărmurită dragoste, admirație și re
cunoștință pe care le nutrim față de 
dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
susținem cu întreaga noastră ființă, 
alături de întregul popor. Hotărirea 
adoptată de Plenara Comitetului 
Central al partidului, fiind convinși 
că reînvestirea dumneavoastră la 
Congresul al XIV-lea în înalta func
ție de secretar general al partidului 
reprezintă un puternic factor de în
tărire a unității si coeziunii întregu
lui popor în jurul partidului, garan
ție sigură a înaintării noastre victo
rioase spre cele mai îndrăznețe 
culmi de civilizație și progres — se 
arată în telegrama CONFERINȚEI 
ORGANIZAȚIEI COMUNALE DE 
PARTID CIOBANU. JUDEȚUL 
CONSTANTA.

Insușindu-ne întru totul sarcinile 
ce ne revin din proiectul Progra- 
mului-Directivă privind dezvoltarea 
economico-socială a României în cin
cinalul 1991—1995 șl în perspectivă 
pînă în anii 2000—2010 șl Tezele 
pentru Congresul al XIV-lea, dăm 
glas sentimentelor noastre de dra
goste fierbinte și nețărmurită recu
noștință față de dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. pentru contribu
ția decisivă, de excepțională valoare 
teoretică și practică, la elaborarea 
acestor magistrale documente, care 
deschid grandioase perspective înain
tării neabătute a patriei noastre pe 
calea socialismului și comunismului.

In acest an, ce va rămlne înscris 
cu litere de aur în multimilenara 
noastră Istorie, anul celei de-a 45-a 
aniversări a victoriei revoluției de 
eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă de la 
23 August 1944. al marelui forum al 
comuniștilor români, ce va consfinți 
intrarea României într-o etapă nouă, 
superioară de dezvoltare, ne afir
măm cele mai înalte simțăminte de 
admirație și profundă recunoștință 
față de eroica și exemplara dum
neavoastră viață și activitate, con
sacrate cu înflăcărat patriotism și 
pilduitoare abnegație revoluționară 
libertății șl fericirii poporului, inde
pendenței și suveranității patriei, 
cauzei socialismului și păcii în lume
— se spune In telegrama CONFE
RINȚEI ORĂȘENEȘTI DE PARTID 
LEHLIU GARA, JUDEȚUL CALA- 
RAȘI. Participanții la conferință, 
exprimind voința unanimă a tuturor 
comuniștilor, a tuturor locuitorilor 
acestor meleaguri, își exprimă și cu 
acest prilej deplina satisfacție și 
profunda adeziune față de Hotărirea 
Plenarei C.C. al P.C.R., privind 
propunerea de realegere a dum

neavoastră, mult Iubite șl stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, la cel 
de-al XIV-lea Congres, în suprema 
funcție de secretar general al Parti
dului Comunist Român, acest act 
politic fundamental constituind 
chezășia de granit a Împlinirii 
idealurilor supreme ale națiunii, 
garanția Înaintării neabătute a 
României pe drumul luminos al 
progresului și păcii, al socialismului 
și comunismului.

Comuniștii, toți locuitorii comunei 
noastre — se arată in telegrama 
CONFERINȚEI ORGANIZAȚIEI CO
MUNALE DE PARTID SÎNGEOR- 
GIU DE MUREȘ, JUDEȚUL MUREȘ
— dăm expresie încrederii profunde, 
atașamentului de neclintit față de 
politica partidului, față de viitorul 
socialist și comunist al patriei, de 
stimă și profundă recunoștință pe 
care, asemenea tuturor fiilor patriei, 
le nutrim față de dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, Erou între eroii 
neamului, patriot Înflăcărat și revo
luționar consecvent, strălucit gindi- 
tor și om politic de largă recunoaș
tere mondială. ce întruchipați cu stră
lucire Înaltele virtuți ale poporului 
român, idealurile sale de echitate și 
dreptate, de progres și prosperitate, 
conducătorul clarvăzător al mersului 
nostru înainte, apre Împlinirea visu
lui de aur al omenirii — comunismul.

Sîntem mîndri de faptul că astăzi, 
Partidul Comunist Român, condus cu 
înțelepciune șl clarviziune de dum
neavoastră, se prezintă oa un partid 
puternic, viguros, un partid tlnăr, 
înconjurat de prețuirea și stima În
tregii națiuni și ne exprimăm ade
ziunea unanimă la Hotărirea Plena
rei Comitetului Central al P.C.R. din 
27—28 iunie a.c. privind realegerea 
dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, la cel 
de-al XIV-lea Congres >al pairtidului, 
în funcția supremă de secretar gene
ral al Partidului Comunist Român — 
garanție sigură a realizării mărețelor 
programe de ridicare a patriei pe noi 
culmi de progres și civilizație.

In telegrama CONFERINȚEI OR
GANIZAȚIEI COMUNALE DE 
PARTID BUCECEA. JUDEȚUL BO
TOȘANI, se spune: Dînd glas celor 
mai înălțătoare și vibrante sentimen
te ale comuniștilor, ale tuturor lo
cuitorilor comunei, dorinței și voinței 
lor nestrămutate, ne exprimăm de
plina adeziune și aprobarea unanimă 
la Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 27—28 iunie a.c., care a propus 
realegerea dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, la Congresul al 
XIV-lea al P.C.R., in funcția 
supremă de secretar general al 
partidului.

Acum, în pragul mărețului forum 
al comuniștilor vă încredințăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că organizația 
comunală de partid Bucecea își va 
faoe pe deplin datoria, va acționa 
cu fermitate revoluționară, în spiri
tul înaltelor exigențe comuniste, 
pentru triumful politicii partidului, 
va face totul pentru traducerea în 
viață a sarcinilor reieșite din cuvîn- 
tarea rostită de dumneavoastră la 
marea adunare populară din munici
piul Botoșani, cu prilejul vizitei de 
lucru efectuate, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în județul 
nostru, pentru înfăptuirea istoricelor 
hotărîri ce vor fi adoptate de Con
gresul al XIV-lea al partidului. 
Congresul mărețelor victorii socialis
te, al adevăratei suveranități șl in
dependenței depline * României so
cialiste.

Exprlmlndu-si totala adeziune Ia 
întreaga politică internă si externă 
a partidului si statului nostru, al 
cărui strălucit promotor sinteți. 
CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI CO
MUNALE DE PARTID PLOSCA. 
JUDEȚUL TELEORMAN, dă glas 
celor mai înălțătoare sentimente da 
bucurie șl adeziune deplină față de 
Hotărirea Plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
din 27—28 Iunie a.c.. care a 
propus realegerea dumneavoastră, 
mult Iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. la Congresul al 
XIV-lea. în suprema funcție de 
secretar general al partidului, ga
ranție sigură a înfăptuirii Progra
mului de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltata sî 
Înaintare a României spre comunism
— se arată într-o altă telegramă.

Vă mulțumim cu toată căldura 
Inimilor pentru grija statornică 
acordată dezvoltării agriculturii și 
întăririi proprietății socialiste de stat 
Si cooperatiste, pentru preocuparea 
permanentă de Înflorire a sătulul 
românesc, pentru creșterea continuă 
a nivelului de trai material șl spi
ritual al tuturor locuitorilor satelor, 
și ne angajăm că vom munci cu 
dăruire si abnegația revoluționară 
pentru transpunerea neabătută în 
viată a hotăririlor ca vor fi adop
tate de cel de-al XIV-lea Congres 
al partidului, ce prefigurează per
spective luminoase pentru ridicarea 
patriei noastre pe noi trepte da 
progres si civilizație.

In climatul de puternică eferves
centă creatoare generat de dezba
terea documentelor programatice 
pentru Congresul al XIV-lea al 
partidului, participanții la CONFE
RINȚA ORGANIZAȚIEI COMUNA
LE DE PARTID COSTEȘTI. JU
DEȚUL VÎLCEA. asemenea întregu
lui nostru partid ti popor, ne ex

primăm totala adeziune la Istorica 
Hotărîre a Plenarei Comitetului 
Central al partidului din iunie a.c.. 
ca la marele forum comunist, din 
noiembrie, dumneavoastră, mult 
stimate si iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să fiți reînvestit 
în funcția supremă de secretar ge
neral al partidului, garanția sigură a 
realizării cutezătoarelor programe de 
dezvoltare economico-socială a tă
rii. a înfăptuirii măreței opere da 
construire a socialismului si comu
nismului în scumpa noastră patrie, 
se arată într-o altă telegramă. In-

• înflăcărată și unanimă adeziune a comuniștilor, 
a întregului nostru popor față de Hotărirea Plenarei 
C. C. al P. C. R. privind reînvestirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XIV-lea, în înalta 
funcție de secretar general al partidului, garanția 
supremă a înaintării patriei spre culmile civilizației 
socialiste și comuniste.

• Entuziastă și puternică angajare patriotică 
pentru înfăptuirea cu înaltă răspundere revoluționară 
a mărețelor programe de dezvoltare economico- 
socială a țării, de înflorire a tuturor localităților, 
pentru intimpinarea cu succese remarcabile în toate 
domeniile de activitate a marelui forum al 
comuniștilor români.

tr-un glas cu Întregul nostru popor 
vă rugăm să ne permiteți. mult 
iubite si stimate tovarășe secretar 
general, să vă aducem cele mai vii 
si alese mulțumiri. însoțite de cele 
mai respectuoase sentimente de pre
țuire si înaltă considerație pentru 
uriașa dumneavoastră activitate de
dicată triumfului socialismului și co
munismului. păcii si colaborării în
tre toate popoarele lumii. In același 
timp dăm expresia sentimentelor 
noastre de profundă gratitudine și 
adîncă recunoștință fată de tovarășa 
Elena Ceaușescu. militant de seamă 
al partidului, savant de largă recu
noaștere internațională. pentru 
contribuția neobosită adusă la 
elaborarea si înfăptuirea politicii 
partidului și statului nostru, la în
florirea multilaterală a științei, învă- 
tămîntului. artei și culturii româ
nești. la afirmarea lor în conștiința 
universală.

In deplin consens cu cele mai alese 
ginduri și sentimente ale întregii 
noastre națiuni — se spune în tele
grama CONFERINȚEI ORĂȘENEȘTI 
DE PARTID CHIȘINEU CRIȘ, JU
DEȚUL ARAD, ne exprimăm adeziu
nea noastră deplină față de Hotări
rea Plenarei C.C. <al P.C.R., privind 
realegerea dumneavoastră, la cel 
de-al XIV-lea Congres, în funcția 
supremă de secretar general al parti
dului, opțiune de o covîrșitoare im
portanță politică, garanție a înfăp
tuirii cu succes a programelor 
grandioase de înflorire multilaterală 
a tării, de afirmare liberă și demnă 
între statele lumii, de înaintare 
neabătută pe drumul socialismului 
și comunismului.

Exprimăm, totodată, cele mal alese 
sentimente, de înaltă stimă și aleasă 
prețuire, față de tovarășa academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu, 
eminent militant politic șl savant de 
largă recunoaștere internațională, 
pentru remarcabila aa contribuție la 
elaborarea și înfăptuirea politicii 
partidului și statului, la dezvoltarea 
și afirmarea puternică a științei, în- 
vățămîntului și culturii, a întregii 
vieți spirituale. In numele tuturor 
comuniștilor, puternic mobilizați de 
minunatele perspective de dezvol
tare economico-socială a țării, de 
prețioasele dumneavoastră indicații 
date cu prilejul recentelor vizite de 
lucru în Capitală șl în alte județe 
ale patriei, ne exprimăm hotărirea 
de a determina sistematica perfec
ționare a stilului șl a metodelor de 
muncă în vederea creșterii capaci
tății de conducere a organelor șl 
organizațiilor de partid, tn organiza
rea și desfășurarea activității poli- 
tico-ideologice si cultural-educative. 
In mobilizarea tuturor oamenilor 
muncii pentru îndeplinirea angaja
mentelor asumate și sporirea con
tribuției orașului nostru la prosperi
tatea și înflorirea scumoei noastre 
patrii, Republica Socialistă România.

Intr-o deplină unitate de cuget șl 
«imțire cu întregul nostru popor, 

comuniștll, toți oamenii muncii din 
comuna noastră îșl exprimă din 
adîncul Inimilor totala adeziune la 
Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. 
din iunie privind realegerea dum
neavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, în su
prema funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român — se 
subliniază în telegrama CONFE
RINȚEI ORGANIZAȚIEI COMU
NALE DE PARTID BRÎNCOVENI, 
JUDEȚUL OLT. Vă rugăm să 
primiți omagiul nostru fierbinte, 
sentimentele de aleasă prețuire 

șl admirație pentru tot ce ați 
făcut și faceți spre binele țării 
și fericirea poporului, pentru titanica 
activitate desfășurată în fruntea 
partidului și statului in scopul făuri
rii societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a țării spre 
comunism.

Ne angajăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca în 
spiritul prevederilor Tezelor și pro
iectului Programului-Directivă cu 
privire la dezvoltarea economico-so
cială a României în cincinalul 1991— 
1995 și orientările de perspectivă 
pînă în anii 2000—2010 pentru 
Congresul al XIV-lea să realizăm 
integral sarcinile și obiectivele noas
tre din agricultură printr-o exempla
ră mobilizare pentru obținerea în 
anul 1990 a unor producții de peste 
9 000 kg la hectar orz, 9 000 kg la 
hectar grîu, 5 000 kg la hectar floa- 
rea-soarelui, 30 000 kg la hectar 
porumb.

Comuniștii, toți locuitorii comunei 
noastre, la fel ca întregul partid și 
popor, au primit cu nemărginită sa
tisfacție. fierbinte și unanimă ade
ziune Hotărirea Plenarei Comitetu
lui Central al P.C.R. privind reale
gerea dumneavoastră, la Congresul al 
XlV-lda. în funcția supremă de se
cretar general al partidului — se 
subliniază în telegrama CONFERIN
ȚEI ORGANIZAȚIEI COMUNALE 
DE PARTID CODAEȘTI, JUDEȚUL 
VASLUI. Este expresia vie a dra
gostei nețărmurite, a profundei re
cunoștințe pe care v-o purtăm dum
neavoastră. mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, mare
le Erou între eroii neamului, 
militant consecvent pentru pace, 
bună înțelegere și cooperare între 
popoare, este expresia puternicei 
convingeri că prezenta dumneavoas
tră la cîrma partidului și statului 
constituie cea mal sigură garanție 
a mersului ferm înainte pe calea so
cialismului și comunismului, a bună
stării si fericirii poporului.

In consens cu toți comuniștii, cu 
întregul popor ne angajăm să acțio
năm cu toate forțele pentru înfăp
tuirea planurilor și programelor de 
dezvoltare economico-socială în pro
fil teritorial. întîmpinînd cu rezul
tate deosebite cel de-al XIV-lea 
Congres al partidului nostru, care va 
fi Congresul marilor victorii ale so
cialismului în scumpa noastră patrie 
— Republica Socialistă România.

Cu cele mal alese sentimente de 
profundă mîndrie patriotică față 
de mărețele înfăptuiri ale poporu
lui nostru în anii care au trecut de 
la Congresul al IX-lea al partidului, 
realizări purtînd în ele. ca pe o efigie 
de lumină, amprenta gîndirii dum
neavoastră. profund novatoare si 
clarvăzătoare vă rugăm. mult 
iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să ne permiteți 
ca. în numele tuturor comuniștilor 
si locuitorilor comunei noastre, să ne 
exprimăm deplina adeziune fată de 

Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. din 
Iunie a.c. privind propunerea de 
realegere a dumneavoastră la mare
le forum al comuniștilor din noiem
brie — Congresul al XIV-lea — în 
suprema funcție de secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
chezășie sigură a înaintării ferme a 
tării noastre pe drumul socialismului 
si comunismului — se relevă in te
legrama CONFERINȚEI ORGANI
ZAȚIEI COMUNALE DE PARTID 
BROȘTENI, JUDEȚUL MEHEDINȚI.

Călăuziți de vizionara dumnea
voastră gîndire si acțiune revolu
ționară. puternic mobilizați de do
cumentele pentru cel de-al XIV-lea 
Congres, de tezele, ideile si orientă
rile profund științifice cuprinse în 
monumentala dumneavoastră operă, 
de înaltul exemplu de muncă si via
tă ne care ni-I oferiți zi de zi. vă 
încredințăm, mult iubite si stimate 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu. de hotărirea si 
voința noastră unanimă de a munci 
cu si mai multă abnegație si spirit 
de răspundere pentru creșterea pro
ducțiilor la hectar, pentru strîn- 
gerea la timp si fără pierderi a re
coltelor. pentru a ne spori parti
ciparea la constituirea fondului de 
stat de produse agroalimentare, 
convinși fiind că în felul acesta ne 
vom aduce contribuția la înfăptuirea 
neabătută a politicii partidului, a 
hotăririlor ce vor fi adoptate de

Congresul al XIV-lea. la vasta operă 
de edificare a socialismului si co
munismului pe pămîntul patriei.

In telegrama CONFERINȚEI ORĂ
ȘENEȘTI DE PARTID SULINA, JU
DEȚUL TULCEA, se subliniază : 
Participanții la conferință exprimă 
marea satisfacție și deplina apro
bare a comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii față de Hotărirea Ple
narei Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român din 27—28 iunia 
1989 privind realegerea dumneavoas
tră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel 
mai iubit fiu al poporului, ilustru 
conducător de partid și de stat, mili
tant revoluționar și patriot înflăcărat 
în funcția supremă de secretar ge
neral al partidului. Exprimîndu-na 
adeziunea la întreaga politică in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru, conștienți pe deplin da 
însemnătatea și semnificațiile ma
jore care le au pentru întreaga 
noastră activitate tezele, orientările 
și sarcinile reieșite din întreaga 
dumneavoastră operă de o inestimabi
lă valoare teoretică și practică, co
muniștii organizației orășenești da 
partid Sulina vă încredințează că, 
urmînd minunatul dumneavoastră 
exemplu, vom acționa cu înaltă răs
pundere, în spirit revoluționar, pen
tru îndeplinirea exemplară, pînă la 
al XIV-lea Congres al partidului, a 
planului pe anul 1989, de a munci 
cu dăruire patriotică pentru tradu
cerea în viață a istoricelor docu
mente ce vor fi adoptate de marele 
forum al comuniștilor români, pen
tru înaintarea neabătută a patriei 
noastre libere și independente pe 
calea luminoasă a socialismului și 
comunismului.

In telegrama CONFERINȚEI OR
GANIZAȚIEI COMUNALE DE 
PARTID ȘIEUT, JUDEȚUL BIS- 
TRIȚA-NASAUD, se subliniază: Dînd 
glas sentimentelor de aleasă stimă 
si prețuire, de recunoștință, ne ex
primăm deplina adeziune la Hotă
rirea Plenarei C.C. al P.C.R. din iu
nie a.c. cu privire la realegerea 

'dumneavoastră, mult stimate si iu
bite tovarășe Nicolae Ceausescu, la 
Congresul al XIV-lea. tn funcția su
premă de secretar general al Parti
dului Comunist Român, chezășie si
gură a mersului înainta al patriei 
noastre pe drumul socîallsmu- 
lui și comunismului. Cu acest 
prilej, vă adresăm dumneavoas
tră, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. tovarășei 
Elena Ceaușesou. întreaga recunoș
tință pentru tot ceea ce întreprin
deți pentru bunăstarea si fericirea 
întregii noastre națiuni. Exprimîn- 
du-ne deplina aprobare a proiectului 
Programului-Directivă șl a Tezelor 
pentru Congresul al XIV-lea al 
partidului, dorim să vă informăm că 
și în localitatea noastră, prin pro
gramul de dezvoltare economico- 
socială pentru cincinalul 1991—1995, 

se vor asigura creșteri importante 
la producția agricolă și industrială, 
a micii iifaustrii si serviciilor.

Puternic mobilizați de vibrantele 
chemări și Îndemnuri pe care le-atl 
adresat tuturor locuitorilor județului 
nostru la marea adunare populară 
din municipiul Bistrița, prilejuită de 
vizita dumneavoastră. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. vă asigu
răm că ne vom intensifica eforturile 
pentru intimpinarea Congresului al 
XIV-lea al partidului cu rezultate 
cit mai bune în toate domeniile de 
activitate.

In telegrama adresată de partici
panții la CONFERINȚA ORGANI
ZAȚIEI COMUNALE DE PARTID 
MOVILA, JUDEȚUL IALOMIȚA, se 
arată : Dezbătînd într-un climat de 
profundă mîndrie patriotică și deose
bită satisfacție, de nemărginită. 
bucurie Hotărirea Plenarei Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român din 27—28 iunie a.c., comu
niștii, toți locuitorii comunei noastre 
îsi exprimă, asemenea tuturor fiilor 
țării, totala adeziune privind 
realegerea dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
la Congresul al XIV-lea, in suprema 
funcție de secretar general al partidu
lui, aceasta constituind garanția 
sigură a înfăptuirii programului de 
făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintării neabătu
te a României spre comunism.

Susținînd din adînfiul inimilor 
noastre realegerea dumneavoas
tră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în funcția su
premă de secretar general al partidu
lui. ne angajăm solemn ca. urmînd 
permanent minunatul exemplu de 
muncă și viață ce ni-1 oferiți, să 
acționăm cu răspundere comunistă, 
revoluționară, pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor politico-or- 
ganizatorice ce revin organizației 
noastre comunale de partid, în ve
derea realizării tuturor indicatorilor 
de plan pe acest an pînă la Congresul 
al XIV-lea al partidului, pentru în
făptuirea tuturor prevederilor progra
mului de dezvoltare economico-socială 
a comunei pe perioada 1991—1995, 
sporindu-ne astfel contribuția la ri
dicarea patriei noastre pa noi trepte 
de progres și civilizație.

In telegrama CONFERINȚEI OR
GANIZAȚIEI COMUNALE DE 
PARTID MIHAlLENI. JUDEȚUL 
HARGHITA, se arată : Exprimăm, 
si pe această cale, unanimul nos
tru acord la Hotărirea Plenarei Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român din iunie a.c. cu 
privire la realegerea dumneavoastră, 
mult stimate Si iubite tovarășa. 
Nicolae Ceaușescu. la cel de-a,l 
XIV-lea Congres în funcția su
premă de secretar general al parti
dului.

Vă raportăm cu acest prilej, to
varășe secretar general, că am 
dezbătut într-o atmosferă de înaltă 
răspundere comunistă, revoluționară 
activitatea desfășurată. înfăptuirea 
neabătută a prevederilor programu
lui de dezvoltare economico-socială 
în profil teritorial șl am stabilit 
măsuri ferme pentru creșterea con
tribuției noastre la înfăptuirea 
exemplară a acestor prevederi. în- 
același timp, toti participanții am 
dat glas atașamentului nostru fier
binte la întreaga politică internă șl 
externă a partidului și statului nos
tru și ne-am exprimat admirația 
nemărginită fată de prodigioasa 
dumneavoastră activitate pusă în 
slujba intereselor fundamentale ale 
întregii națiuni, cauzei progresului, 
păcii si civilizației.

în telegrama CONFERINȚEI OR
GANIZAȚIEI COMUNALE DE PAR
TID ICUSEȘTI. JUDEȚUL NEAMȚ, 
se relevă : Asemenea întregului po
por. comuniștii, toti locuitorii comu
nei noastre își fac datoria de con
știință de a exprima adeziunea lor 
deplină fată de istorica Hotărîre a 
Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român din 
27—28 iunie a.c... privind realegerea 
dumneavoastră, mult Iubite și sti
mate tovarășe Nicola'e Ceaușescu, în 
înalta funcție de secretar general al 
partidului, la cel de-al XIV-lea Con
gres. garanție sigură a Înfăptuirii 
programului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
de înaintare a României spre comu
nism. Am dezbătut, asemenea între
gului nostru partid si popor, cu înal
tă responsabilitate comunistă, docu
mentele programatice pentru cel de-a] 
XIV-lea Congres, planul de dezvol
tare economico-socială a comunei în 
perioada 1991—1995 și am desprins 
concluziile de importanță deosebită 
pentru activitatea de viitor. Puternic 
mobilizați <de minunatele perspective 
de dezvoltare economico-socială a 
tării, ne angajăm să acționăm cu 
fermitate, cu înaltă răspundere pa
triotică. revoluționară, neprecupețind 
nici un efort pentru realizarea e- 
xemplară a sarcinilor ce ne revin, 
contribuind astfel, alături de între
gul nostru popor, la înfăptuirea mă
rețelor planuri și programe de dez
voltare multilaterală a patriei noas
tre. înscrise în documentele pentru 
Congresul al XIV-lea al partidului 
— marele forum al comuniștilor ro
mâni.

In telegrama CONFERINȚEI OR
GANIZAȚIEI COMUNALE DE 
PARTID BERTEA. JUDEȚUL PRA
HOVA. se arată : In aceste momen
te de înălțătoare vibrație patriotică, 
legitimă mîndrie si puternică anga
jare revoluționară, în care acțio
nează Întregul nostru partid și po
por pentru a lntimpina. cu rezultata 
deosebite în toate domeniile de acti
vitate. forumul marilor victorii so
cialiste — Congresul al XIV-lea al 
partidului — comuniștii, toti locui
torii comunei noastre Îsi exprimă, cu 
alese sentimente de dragoste și pre
țuire. deplina satisfacție șl întreaga 
adeziune la Hotărirea Plenarei Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român din 27—28 iu
nie a.c. privind realegerea dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. ilustru conducă
tor al partidului șl statului, marele 
Erou între eroii neamului românesc. 

luptător neobosit pentru întărirea 
independentei și suveranității pa
triei. personalitate proeminentă a 
vieții politice contemporane. în su
prema funcție de secretar general 
al Partidului Comunist Român, che
zășie sigură a mersului nostru ferm 
și neabătut pe gloriosul drum'al so
cialismului si comunismului in 
scumpa noastră patrie. Republica 
Socialistă România.

Ne angajăm solemn, mult stimate 
și iubite tovarășe secretar general, 
ca, urmînd luminosul dumneavoas
tră exemplu de viată și activitate 
revoluționară, să nu precupețim nici 
un efort, să facem totul pentru 
transpunerea in practică a mărețe
lor obiective și sarcini ce ne revin 
din proiectul Programului-Directivă 
si Tezele pentru Congresul al XIV- 
lea al partidului, pentru a ne spori 
contribuția la ridicarea pe noi culmi 
de progres și civilizație a scumpei 
noastre patrii. Republica Socialistă 
România.

Dînd glas gindurilor șl sentimen
telor tuturor locuitorilor comunei 
noastre, participanții la CONFERIN
ȚA ORGANIZAȚIEI COMUNALE 
DE PARTID BAIȘOARA, JUDEȚUL 
CLUJ, vă exprimăm recunoștința 
noastră fierbinte, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
Erou intre eroii neamului, personali
tate proeminentă a lumii contempo
rane, pentru neobosita dumneavoas
tră activitate dedicată înfloririi 
României socialiste, cauzei păcii și 
socialismului, edificării unei lumi 
mai bune și mai drepte pe planeta 
noastră. Ne exprimăm adeziunea 
deplină la Hotărirea Plenarei C.C. 
al P.C.R. din iunie a.c. privind reale
gerea dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
la cel de-al XIV-lea Congres in 
funcția supremă de secretar general 
al partidului — garanție sigură a 
înaintării României spre cele mai 
înalte culmi ale socialismului șt co
munismului. în cadrul conferinței 
au fost reliefate mărețele trans
formări revoluționare înfăptuite 
in comuna noastră șl in în
treaga țară, in anii construcției 
socialiste, îndeosebi în perioada de 
glorie inaugurată de Congresul al 
IX-lea al partidului, contribuția de
terminantă pe care dumneavoastră o 
aduceți la continua dezvoltare șl 
modernizare a agriculturii, a Întregii 
economii naționale, la înflorirea fără 
precedent a patriei, a vieții mate
riale și spirituale a întregului nostru 
Ipopor.

In telegrama CONFERINȚEI OR
GANIZAȚIEI COMUNALE DE 
PARTID SANDULENI, JUDEȚUL 
BACAU, se subliniază : Aprobînd cu 
tqată căldura inimilor noastre 
Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. pri
vind realegerea dumneavoastră la 
Congresul al XIV-lea în funcția su
premă de secretar general al parti
dului, ne exprimăm sentimentele de 
profundă recunoștință față de dum
neavoastră, mult iubite șl stimata 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, față de 
mult iubita și stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu, pentru marile transfor
mări revoluționare ce au avut loc in 
anii de după Congresul al IX-lea 
al partidului, pentru luminoa
sele perspective de progres șl 
civilizație deschise de documen
tele pentru Congresul al XIV-lea 
al partidului supuse dezbaterii 
întregului partid și popor. Vă 
raportăm, mult Iubite și stimate 
tovarășe secretar general al partidu
lui, că in acest an, printr-o organi
zare exemplară a tuturor forțelor 
umane și materiale pentru îndepli
nirea sarcinilor și orientărilor dum
neavoastră, am obținut cele mai mari 
producții agricole din istoria comu
nei noastre. Ne angajăm solemn să 
acționăm cu înaltă răspundere co
munistă, revoluționară pentru înde
plinirea exemplară pînă la Congresul 
al XIV-lea a planului pe 1989, de a 
munci cu dăruire patriotică pentru 
înfăptuirea obiectivelor ce vor fi a- 
doptate de marele forum al comu
niștilor români din lima noiembrie, 
pentru înaintarea neabătută a pa
triei noastre libere și independente 
pe calea luminoasă a socialismului șl 
comunismului.

In telegrama CONFERINȚEI OR
GANIZAȚIEI COMUNALE DE 
PARTID COMLOȘU MARE, JUDE
ȚUL TIMIȘ, se axată : Aprobînd do
cumentele pentru apropiatul Congres 
al partidului, în gînd cu țara, cu po
porul, ne exprimăm adeziunea depli
nă, entuziasmul și satisfacția față de 
Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. din 
iunia a.c. privind propunerea ca 
la cel de-al XIV-lea Congres, în 
funcția supremă de secretar general 
al partidului, să fiți reales dumnea
voastră, mult iubite și stimata 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, fiul cel 
mai devotat și prețuit al națiunii 
noastre, strălucit conducător de 
partid șl de stat, Erou între eroii 
neamului, arhitectul României mo
derne. Vedem în această opțiune, pa 
care o susținem din toată ființa 
noastră, garanția înfăptuirilor noas
tre viitoare, a realizării obiectivelor 
de edificare a societății socialista 
multilateral dezvoltate șl a comunis
mului pe pămîntul patriei. Aprobarea 
noastră este întărită da mindria pa
triotică pe care o nutrim față da 
grandioasele împliniri socialiste, ob
ținute în toate domeniile activi
tății economico-sociale, in perioada 
de glorie, de măreție, pe care cu 
mîndrie patriotică o numim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", față de noul 
renume dobindit în lume de Româ
nia socialistă, ca urmare firească a 
politicii clarvăzătoare promovate da 
partidul și statul nostru, da dum
neavoastră, mult iubite șl stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu.

în numele tuturor comuniștilor șl 
locuitorilor comunei, na exprimăm 
hotărirea fermă, angajamentul de a 
acționa cu dăruire șl abnegație pen
tru a lntimpina cu succese remarca
bile, în toate domeniile. Congresul 
al XIV-lea al partidului, care va 
marca o treaptă superioară tn isto
ria devenirii noastre socialiste, pen
tru materializarea exemplară a sar
cinilor ce ne revin din programele 
pe care le va adopta marele forum 
al comuniștilor din țara noastră.
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Înfăptuirea programului ideologic al partidului, 
ACTIVITATEA POLITICO-EDUCATIVĂ - EXPRESIE 

A SPIRITULUI REVOLUȚIONAR, COMUNIST ÎN ACȚIUNE

Rezultatele în producție
unitatea de măsură
a muncii politice

Dind glas voinței celor peste 
1 850 de comuniști, a tuturor oa
menilor muncii din întreprinde
rea „Automatica" din Capitală, 
delegații la conferința de dare 
de seamă și alegeri și-au expri
mat dorința vie ca, la al XIV- 
lea Congres. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie rein- 
vestit în înalta funcție de secre
tar general al partidului, opțiu
ne ce asigură mersul înainte al 
întregii noastre națiuni pe calea 
luminoasă a societății socialiste 
multilateral dezvoltate si inain- 
tare a României spre comunism.

Conferința de dare de seamă 
și alegeri s-a desfășurat chiar in 
ziua in care s-a încheiat bilan
țul economico-finaneiar pe nouă 
luni din acest an. S-a raportai 
astfel conferinței că întreprin
derea nu si-a realizat indicato
rii de plan la producția netă și 
productia-marfă vindută și în
casată. Această situație si-a pus 
amprenta pe întreaga desfășu
rare a conferinței, cei mai mulți 
vorbitori realizind o analiză 
partinică, responsabilă a activi
tății comitetului de partid, a 
celor 23 de organizații de bază, 
a comuniștilor din Întreprindere, 
In vederea îndeplinirii sarcinilor 
care le revin. In acest cadru, 
s-a procedat la o examinare a- 
profundată a formelor și mij
loacelor muncii politico-educa
tive. a contribuției acestora la 
dinamizarea energiilor colecti
vului. Ia întronarea unul climat 
de ordine si disciplină, de înaltă 
răspundere față de realizarea 
producției.

Avînd în vedere că întreprin
derea „Automatica" se află In 
avanpostul progresului tehnic, 
că dispune de un valoros poten
țial tehnico-științific (numai nu
mărul inginerilor trece de trei 
sute), mai multi vorbitori au 
arătat că spiritul revoluționar 
propriu muncii și vieții fiecărui 
comunist trebuie să se regăseas
că intr-o nouă atitudine față de 
îndeplinirea sarcinilor de plan. 
In creșterea contribuției la so
luționarea problemelor pe care 
le ridică aplicarea programelor 
de organizare și modernizare a 
producției. Referindu-se cu deo
sebire la cele trei secții de cer- 
cetare-proiectare din întreprin
dere. tovarășul Corneliu Miha- 
lache, director general adjunct 
al Centralei Industriale pentru 
Echipamente de Automatizări, 
sublinia că în perioada următoa
re trebuie să se înregistreze o 
sporire substanțială a contribu
ției acestor secții Ia moderniza
rea și Înnoirea producției, la 
realizarea unor produse cu pa
rametri tehnico-funcțîonali su
periori, în măsură să asigure o 
competitivitate crescută mărcii 
întreprinderii. Pentru aceasta 
este însă imperios necesar ca 
organizațiile de partid să-și am
plifice preocuparea în vederea 
întăririi încrederii In forțele 
proprii, stimulării gîndirii crea
toare, consolidării convingerii 
că stă în puterea colectivului să 
realizeze exemplar sarcinile care 
ÎI revin, să optimizeze întreaga 
activitate. ridieînd-o la para
metri superiori de eficiență.

în același spirit, inginera Lu
minița Macovei, șeful biroului 
import-export, a subliniat că re
zultatele obținute de colectivul 
Întreprinderii puteau fi mult 
mai bune dacă organele șl orga
nizațiile de partid manifestau 
intransigență față de lipsuri ți, 
in primul rind, față de neajun
surile din activitatea unor mem
bri de partid. Căci atunci cind 
abaterile de Ia disciplina tehno
logică, de la 
aparțin unor 
buie soeptite 
disciplina de
cipiile și normele eticii șl echi
tății socialiste și sancționate ca 
atare. Iată de ce trebuie promo
vată mai stăruitor critica șl au
tocritica. trebuie acționat pentru 
a instaura la fiecare loc de mun
că un climat de intoleranță față 
de lipsuri, un climat in care 
fiecare comunist să-ți spună 
responsabil și deschis opiniile 
despre stilul și metodele de 
muncă ale organelor ți organi
zațiilor de partid. Dat fiind că, 
așa cum cer documentele parti
dului nostru, calitatea de comu
nist se probează prin fapte, 
membrii de partid trebuie să fie, 
lncepînd cu propriul exemplu, 
promotorii unui climat de mun
că in care să prindă adinei ră
dăcini preocuparea pentru lu
crul bine făcut, pentru calitate, 
răspunderea pentru marca fabri
cii, pentru prestigiul acesteia ; 
totodată, trebbie să se spună 
deschis pe nume lipsurilor, ne
ajunsurilor, ca o condiție șl ca 
un prim pas pentru înlăturarea 
lor.

Tovarășul Ion Geambașu, di
rector general al Centralei In
dustriale pentru Echipamente de

Automatizări, a evidențiat 
cerința ca toți membrii colec
tivului întreprinderii, și în 
primul rind cadrele de condu
cere, să dea dovadă de un înalt 
spirit de răspundere, de spirit 
revoluționar. Sarcinile mari care 
stau in fața acestei moderne 
unități economice pot fi reali
zate numai printr-o preocupare 
susținută pentru obținerea unei 
producții de înaltă calitate, pen
tru o competitivitate sporită a 
produselor, printr-o implicare 
mai profundă și mai susținută a 
fiecăruia în îndeplinirea progra
melor de organizare și moder
nizare a producției, în realiza
rea reproiectărilor menite să 
asigure Încadrarea în normele 
de consum stabilite, reducerea 
substanțială a consumurilor ma
teriale și energetice. Cei 1 853 
de comuniști de aici reprezintă 
o puternică forță, capabilă să 
învingă orice greutăți, să în
făptuiască tot ceea ce își pro
pun. pentru a ridica pe un plan 
superior rezultatele de. pină 
acum, 
fapte
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• „în întreaga activitate de construcție socialistă un rol important l-a 
avut întotdeauna activitatea ideologică, politico-educativă, de formare a omu
lui nou, constructor conștient al noii orînduiri sociale.

Avem realizări importante și trebuie să spunem cu toată tăria că fără o 
activitate politico-educativă intensă și susținută, în toate domeniile, nu am fi 
putut obține aceste mărețe realizări”.

9 „Să facem astfel îneît activitatea politico-educativă să aibă un rol mai 
activ în formarea concepției revoluționare, să devină o forță puternică care să 
lumineze calea spre înaltele piscuri ale societății comuniste.

Cu cit activitatea ideologică, politico-educativă, de formare a conștiinței 
socialiste, revoluționare a întregului popor va fi mai bună, cu atit vom obține re
zultate superioare în toate domeniile de activitate”.

9 „Este necesar să întărim ordinea, răspunderea, disciplina, spiritul re
voluționar în toate domeniile de activitate. Să acționăm pentru întărirea și 
dezvoltarea proprietății socialiste în industrie, în toate sectoarele, pentru dez
voltarea proprietății de stat și cooperatiste în agricultură, știind că aceasta re
prezintă singura cale pentru dezvoltarea generală a țării”.

disciplina muncii 
comuniști, ele tre- 
ca abateri de la 
partid, de la prin-

de pină 
răspunzînd astfel prin 
chemării secretarului 

general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a întîm- 
pina apropiatul forum al comu
niștilor români cu rezultate su
perioare la toți indicatorii.

Alțl vorbitori, printre care 
Michele Ionescu. lnginer-șef la 
fabrica de construcții metalice, 
și Cristina Ivan, secretar al co
mitetului U.T.C. au stăruit 
asupra cerinței ca în perioada 
următoare, cind oamenii muncii 
de aici au importante sarcini în 
creșterea competitivității, redu
cerea consumurilor și onorarea 
unor Importante comenzi pen
tru export, organele și orga
nizațiile de partid să acorde o 
importanță sporită creșterii, 
educării șl formării tinerel 
generații. El eu apreciat că In 
acest domeniu nu s-a desfășu
rat o activitate stăruitoare, că 
s-au constatat manifestări de 
superficialitate șl formalism în 
acțiunile organizate ; s-a cerut 
noului birou ce va fi ales să 
confere mal multă eficientă 
muncii politico-educative în 
rîndul tinerilor, să folosească 
forme și mijloace cu reală 
audientă in conștiința acestora, 
să le adapteze potrivit cu cerin
țele și nevoile lor specifice. în 
acest cadru, strungarul Silardl
Gheorghe 
nevoie de 
susținută 
operativă în producție a tineri
lor angajați, extinzindu-se ex
periența bună dobîndită în acest 
sens, prin repartizarea lor pe 
lingă comuniști cu bogată expe
riență în producție, cu 
dine înaintată față de 
pregătire profesională 
tică.

Examinlnd în spirit 
autocritic munca politico-edu
cativă desfășurată tn perioada 
precedentă, maistrul Gheorghe 
Petriceanu și lăcătușul Octavian 
Sasu au subliniat că existența 
unor acte de indisciplină, sanc
ționate pe linie administrativă, 
constituie o dovadă că activita
tea de educație a organelor șl 
organizațiilor de partid nu a 
avut puterea de înrîurire aștep
tată, 
tații 
care 
Este 
rirea forței educative a învăță- 
mîntulul politico-ideologic, a __________ ___
adunărilor generale de partid, a precedenta adunare de dare de 

seamă și alegeri. Pe cel care cu
noaște organizația de partid da 
aici, faptul că în adunare nu 
și-au făcut loc laudele și auto- 
mulțumirea. nu-1 poate surprin
de. Atit în darea de seamă, cit 
și în intervențiile comuniștilor 
Vasile Pascariu, Florin Neculce, 
Maria Chirica, Petru Adam, 
Gheorghe S. Rață au fost anali
zate critic și autocritic activita
tea biroului și a organizației de 
bază în folosirea pîrghiilor mun
cii politice și educative pentru 
creșterea producțiilor agricole. 

Nu tn toate adunările orga
nizației de bază desfășurate in 
această perioadă, au arătat vor
bitorii. s-a reușit să fie anali
zate temeinic stările de lucruri 
negative, să fie pusă în evi
dență răspunderea ce revine 
membrilor de partid și cadrelor 
de conducere din sectoarele a- 
nalizate. Analiza temeinică, in 
spiritul răspunderii comuniste, 
are de fiecare dată nu numai o 
valoare practică pentru bunul 
mers al activității, dar șl o re
marcabilă valoare politico-edu
cativă, constituindu-se într-o a- 
devărată scoală de educație re
voluționară pentru toți comu
niștii, indiferent de atribuțiile 
pe care le au în cadrul coope
rativei. Nu mai puțin importan
te pentru viața de organizație, 
prin influența lor educativă, sînt 
rapoartele membrilor de partid 
in cadrul adunărilor 
ale organizației de bază. în mă
sura în care aceste rapoarte co
muniste abordează în mod critic 
și autocritic modul în care

a apreciat că este 
o preocupare mai 

pentru integrarea

o atitu- 
proipria 

și poli-

.critic si

n-a determinat acele mu- 
de conștiință dorite la fie- 
membru al colectivului, 
neoesar să se asigure spo-

celorlalte forme și mijloace 
politice aflate la îndemîna or
ganelor și organizațiilor de 
partid, pornind de la principiul 
că, lucrînd cu oameni diferiți 
oa virstă ori pregătire politică 
și profesională, și munca poli
tică trebuie să fie diferențiată.

Sintetizindu-se concluziile 
dezbaterilor din conferința or
ganizației de partid de la „Auto
matica", s-a apreciat că în pe
rioada următoare comitetul de 
partid nou ales va trebui să 
asigure tuturor formelor muncii 
ideologice și politico-educative 
o eficientă superioară, ce tre
buie să se regăsească în rezul
tate în producție tot mai bune, 
într-un răspuns operativ al co
lectivului la marile sarcini 
aflate în fața sa. Activitatea de 
formare a conștiinței noi nu se 
poate rezuma doar la propagan
da vizuală, învățămintul poli
tico-ideologic sau ctteva mani
festări cultural-artistice ; ea 
trebuie înțeleasă intr-o concep
ție larg cuprinzătoare și, mal 
ales, desfășurată zi de zi, per
manent, la aceeași tnaltă cotă 
de eficientă, contribuind la afir
marea unui mod nou, revoluțio
nar de a munci, de a acționa, 
așa cum cere secretarul general 
al partidului, așa cum solicită 
marile sarcini care stau tn 
această etapă tn fata oamenilor 
muncii.

9 „Stabilind obiectivele privind dezvoltarea economico-socială a patriei 
noastre, trebuie să acționăm cu înaltă răspundere revoluționară pentru perfec
ționarea întregii activități și pentru unirea întregului popor în lupta și munca 
de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare fermă a 
României spre comunism”.

• „Este necesar să fie combătute cu fermitate tezele dezideologizării rela
țiilor internaționale, ale slăbirii luptei de clasă și alte teze antiștiințifice și an
tirevoluționare care produc confuzii și neîncredere în forțele clasei muncitoa
re, în lupta popoarelor pentru progres, pentru pace și colaborare internaționa
lă, în victoria inevitabilă a socialismului.

Trebuie ca activitatea ideologică, politico-educativă să dea o orientare 
clară în ceea ce privește schimbările produse și perspectivele dezvoltării socie
tății omenești, perspectivele dezvoltării socialismului și comunismului, care mai 
devreme sau mai tîrziu vor triumfa în întreaga lume”.

Spiritul critic, combativ 
la baza perfecționării

activității
Comuniștii, cooperatorii, toți 

locuitorii comunei Dumbrăveni 
au trăit momente deosebite, de 
satisfacție si bucurie primind, 
la 15 septembrie a.c„ vizita to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii. Cu acest 
prilej, ei l-au informat pe con
ducătorul partidului și statului 
nostru despre realizările deose
bite în dezvoltarea localității în 
anii ce au trecut de la Congre
sul al IX-lea al partidului. Prin 
dezvoltarea economică și dotă
rile de care dispune, comuna 
aspiră, azi, la statutul de oraș 
agroindustrial. Aceste gpealizărl 
au fost posibile, desigur, și prin 
întărirea economico-financiară a 
Cooperativei Agricole de Pro
ducție Dumbrăveni, unde ni
velul recoltelor a sporit consi
derabil an de an. Cei 73 comu
niști prezenți la adunarea gene
rală de dare de seamă și alegeri 
a organizației de bază de la 
ferma nr. 1 a Cooperativei Agri
cole de Producție Dumbrăveni 
au analizat — în spiritul exi
genței comuniste cu care 
secretarul general al partidului 
ne-a învățat să ne evaluăm 
munca — activitatea desfășurată 
în perioada care a trecut de la

.membrii de partid Iși Îndepli
nesc obligațiile, comportarea lor 
la locul de muncă și in socie
tate, preocuparea pentru perfec
ționarea continuă a pregătirii 
profesionale și politice, va creș
te, fără îndoială, tot mai mult 
și influența educativă a acestui 
moment important din viața 
fiecărui membru de partid. A 
fost abordată. în același spirit, 
problema diferențelor mari de 
recolte între echipe, sau între 
membrii aceleiași formații de 
muncă, fiind criticate lipsa de 
răspundere și actele de indisci
plină ale unor comuniști, neres- 
pectarea tehnologiei fiecărei cul
turi și neincadrarea strictă în 
perioadele optime de efectuare 
a lucrărilor agricole.

în același spirit de angajare 
revoluționară, comunistul Vio
rel Stoica arăta că, pentru afir
marea rolului de conducător po
litic al organizației de partid 
din fermă, biroul organizației de 
bază trebuie să dea dovadă de 
intransigență, să-i tragă la răs
pundere și să ia măsuri statu
tare împotriva celor certați cu 
muncă și disciplina, să nu se li
miteze la simple atenționări 
verbale. El a accentuat necesi
tatea implicării mai profunde a 
noului birou al organizației de 
bază în 
fermei,

toate laturile activității 
perfecționării stilului șl

met odelor de lucru pentru a-t 
determina pe toți comuniștii, pe 
toți cooperatorii să acționeze 
cu răspundere pentru transpu
nerea în viață a indicațiilor șl 
sarcinilor trasate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a munci 
în așa fel incit recoltele să spo
rească tot mai mult, să fie in 
deplină concordanță cu cerințe
le noii revoluții agrare.

„Deși in adunările generale 
de partid — arăta comunistul 
Gheorghe Pădure — au fost cri
ticate aspectele negative și au 
fost stabilite măsuri concrete, 
cu termene șl responsabilități 
precise pentru eliminarea ne
ajunsurilor, biroul organizației 
de bază nu a manifestat întot
deauna exigentă în urmărirea șl 
controlul îndeplinirii propriilor 
hotărîri. Și aceasta mai ales din 
cauza lipsei de angajare a unor 
membri ai biroului, marea ma
joritate a sarcinilor fiind rezol
vate numai de secretar și de se
cretarul adjunct cu problemele 
organizatorice".

Desfășurată în acest spirit, de 
Intransigență revoluționară, adu
narea generală de dare de sea
mă și alegeri a organizației de 
bază de la ferma nr. 1 a Coope
rativei Agricole de Producție 
Dumbrăveni a scos în evidență 
atit posibilitățile, cit și căile de 
perfecționare continuă a activi
tății, adoptînd în acest sens mă
suri menite să sporească și mal 
mult eficienta muncii politico- 
organizatorice de partid. Așa 
cum s-a șubliniat în repetate 
rindurl în dezbateri, numai prin 
ridicarea întregii activități la 
cote calitative superioare, comu
niștii de aici pot să-și sporească 
contribuția la înfăptuirea obiec
tivelor strategice cuprinse în 
proiectul Programului-Directivă 
și în Tezele pentru Congresul 
al XIV-lea al partidului.

A cunoaște problemele
concrete, a acționa

pentru soluționarea lor

generale

Modul în care s-a desfășurat 
conferința de dare de seamă și 
alegeri a comitetului de partid 
din întreprinderea de Motoare 
Electrice Pitești a ilustrat eloc
vent rolul și inrîurirea muncii 
politico-educative asupra vieții 
colectivului, ca și asupra rezul
tatelor muncii sale. Departe de 
orice, manifestare de suficiență 
și automulțumire, delegații la 
conferință au probat în luările 
lor de cuvînt disponibilitatea de 
a analiza critic propriile înfăp
tuiri și de a acționa pentru per
fecționarea în continuare a 
muncii.

Acest fapt vorbește prin el 
însuși despre experiența, matu
ritatea și disponibilitățile crea
toare, largi ale colectivului, des
pre receptivitatea sa la conti
nua perfecționare a pregătirii 
profesionale, la tot ceea ce este 
nou In domeniul său de activi
tate. Firește însă că nu numai, 
sau nu în primul rînd, raporta-

rea critică la propriile rezulta
te definește această stare de 
spirit propice autoperfecționării. 
Disponibilitatea de a pune in 
evidență neajunsurile se cere 
iniregită de fiecare dată cu 
aceea de a găsi soluții și a or
ganiza efectiv punerea lor în 
aplicare. Unul dintre comuniștii 
care au luat cuvintul observa cu 
îndreptățire că rezultatele su
perioare sînt, firește, posibile 
din momentul în care ne cu
noaștem lipsurile, dar ele nu 
devin realitate decât după ce au 
fost operate In practică rezol
vările cerute de viață. Munca 
politico-educativă desfășurată 
de organizația de partid, s-a 
evidențiat în cursul dezbateri
lor. va trebui să stimuleze spi
ritul critic constructiv, preocu
parea fiecărui comunist pentru 
îmbunătățirea muncii proprii șl 
a colectivului în întregul său.

în darea de seamă și în cu-
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NICOLAE CEAUȘESCU

vlntul delegațllor la conferință 
au fost analizate deschis nea
junsurile existente incă In sec
țiile de producție și in viața da 
organizație, faptul că, de pildă, 
există restanțe la realizarea 
planului tehnic al întreprinderii, 
că in secția sculărie se produc 
întîrzieri in pregătirea introdu
cerii în fabricație a unor produ
se noi. că in secția mecano- 
energetică se manifestă lipsă de 
preocupare pentru 
funcțiune si menținerea 
parametri corespunzători a 
Sinilor si utilajelor, că 
1988 șl 1989 sint incă 
meroase cazurile de muncitori 
care nu își realizează normele, 
între care comuniști, faptul că 
unele obiective înscrise in pla
nurile de muncă ale organiza
țiilor de partid au incă un ca
racter general, că unii membri 
ai comitetului de partid, repar
tizați să îndrume și să controle
ze activitatea birourilor de par
tid din secții, nu și-au îndeplinit 
această sarcină. Trăsătura ca
racteristică a dezbaterilor la 
care am participat a fost Insă 
preocuparea de a duce analiza 
dincolo de simpla semnalare a 
unor neajunsuri și de a eviden
ția, în fiecare caz în parte, căi
le soluționării lor, de, a propune 
măsuri concrete pentru reme
dierea stărilor de lucruri nega
tive.

„Cauzele nerealizărilor pe 9 
luni care se mai înregistrează la 
secția noastră, a evidențiat 
Elena Ionescu, muncitoare in 
secția fracționare A, trebuie 
căutate nu numai In afara sec
ției, in aprovizionarea neritmică 
și uneori de calitate slabă, dar 
și în propria noastră muncă, in 
întreținerea necorespunzătoare 
a mașinilor și în nerespectarea 
tehnologiei de fabricație, care 
au dus la numeroase refuzuri de 
calitate la controlul final intern. 
Pentru evitarea acestor stări 
de lucruri este necesar să fie 
înlăturat mai întîi formalismul 
în care se desfășoară încă unele 
cursuri de perfecționare profe
sională. Tn planul muncii poli
tice și educative, cred că ar fi, 
de asemenea, oportun să se ge
neralizeze la nivelul 
secțiilor practica de a 
în colectiv, la sfîrșitul

punerea in
Ia 

ma
in 

nu-

tuturor 
discuta 

_ ___ ,___ __ ______  fiecărui 
schimb, problemele de oalitate, 
cauzele care au dus la apariția 
lor, urmînd ca acei comuniști 
care înregistrează refuzuri de 
calitate să fie discutați în bi
roul organizației de partid, iar 
atunci cind abaterile se repetă, 
în adunările organizațiilor de 
bază".

„In spiritul critic si autocritic 
ce caracterizează activitatea co
muniștilor, a spus în cuvîntul 
său inginerul proiectant Mihai 
Jugravu, adunările de partid din 
organizațiile de bază trebuie 
să analizeze, intre altele, și cau
zele rămînerilor în urmă în 
munca politico-educativă, ale 
formalismului din unele cercuri 
de învătămint politico-ideologic, 
ale folosirii insuficiente a for
melor muncii de propagandă. 
Garanția înlăturării acestor 
neajunsuri o reprezintă situa
rea în centrul tuturor acțiuni
lor politico-educative a pro
blemelor concrete care preocupă 
colectivele de muncă respecti
ve, fie că este vorba de pro-

bleme ale calității, ale perfec
ționării pregătirii profesionale, 
ale înnoirii produselor, ale eco
nomisirii de materii prime șl 
materiale, fie ale vieții și mun
cii oamenilor. Numai pe aceasta 
cale poate fi evitată înscrierea 
in planurile de muncă politică 
și educativă a unor obiective cu 
caracter general, lipsite de con
cretețe și de forță de con
vingere. Problemele muncii 
noastre, problemele planului 
sint și trebuie să fie ele insele 
teme ale muncii de partid".

„Conținutul concret, de viață 
al fiecăreia din temele și o- 
biectivele muncii politico-edu
cative, a arătat in cuvintul său 
Inginerul Mihai Zisu, directorul 
întreprinderii, nu trebuie să fie 
prea mult căutat. El există in 
mod necesar in fiecare temă în 
parte și în ultimă instanță in 
finalitatea socială a muncii po
litice și a celei educative, dar 
facem adesea prea puțin pentru 
a-1 pune în evidență. Iată, de 
pildă, noi nu am format incă la 
toți comuniștii și ia toți oame
nii muncii conștiința clară că 
valoarea kilowatului-oră de e- 
nergie electrică economisită în
tr-o secție sau la un loc de 
muncă este aceeași cu valoarea 
kilowatului-oră de energie elec
trică de care avem nevoie in 
casele noastre, că valoarea leu
lui economisit in cheltuielile 
materiale ale întreprinderii, a 
leului care apare la pierderi sau 
la beneficii în cifrele de bilanț 
ale întreprinderii este în fond 
aceeași și pe statul de retribu

ție al fiecărui om. La fel ca în 
viața personală ori pe piața bu
nurilor de consum, leul sau ki- 
lowatul are o' valoare concretă 
și in viața întreprinderii, iar 
buna lui gospodărire nu repre
zintă cituși de puțin o proble
mă abstractă, pur teoretică, ci 
una de viață și de muncă, cu 
implicații asupra fiecăruia din
tre noi. Ceea ce se pierde din 
neatenție, indisciplină sau lipsă 
de pregătire profesională nu re
prezintă doar o cifră imperso
nală, ci o irosire concretă de 
efort de muncă, o irosire de re
surse care afectează, într-un 
fel sau altul, viata personală a 
fiecăruia dintre noi. Această fi
nalitate socială a Întregii noas
tre activități economice anga
jează pină la urmă in mod 
concret răspunderea fiecărui om 
al muncii, a fiecărei organizații 
de partid din întreprinderea 
noastră in abordarea deschisă, 
constructivă șl soluționarea e- 
fectivă a problemelor pe care 
ni le punem".

Spiritul critic și angajarea in 
soluționarea problemelor per
fecționării muncii, au evidențiat 
lucrările conferinței de dare de 
seamă și alegeri a comitetului 
de partid din Întreprinderea de 
Motoare Electrice Pitești, con
stituie in etapa actuală direc
ții principale in care se mani
festă răspunderea comuniștilor, 
a organizațiilor de partid pen
tru înfăptuirea obiectivelor de 
dezvoltare înscrise în proiectele 
de documente ale Congresului 
al XIV-lea al partidului.

Fiecare comunist, 
militant ferm pentru 
progresul continuu 

al societății românești
Desfășurată in spiritul înalte

lor exigențe formulate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la șe
dința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. ai P.C.R. din 
22 septembrie a.c. și la con
sfătuirea de lucru pe pro
bleme eoonomice. conferința de 
dare de seamă și alegeri a or
ganizației de partid de la între

prinderea de Mașini-Agregate și 
Subansamble Auto din munici
piul Sfintu-Gheorghe a pus pu
ternic in evidență rolul organi
zațiilor de partid in mobilizarea 
la cote superioare a capacități
lor colectivului de muncă. Ma
terialele prezentate și partici- 
panții la dezbateri au analizat 
cu răspundere comunistă, critic 
și autocritic, cauzele de ordin 
organizatoric sau poiitico-edu- 
cativ care au contribuit tn a- 
ceastă întreprindere la obține
rea unor slabe rezultate în mun
că In anii care au trecut de la 
ultimele alegeri și pină în pre
zent și, mai ales, la nerealiza- 
rea sarcinilor de plan pe cele 
9 luni ale acestui an.

Așa cum era firesc, în cadrul 
conferinței s-a spus răspicat lu
crurilor pe nume, s-au propus 
unele măsuri concrete pentru 
redresarea economică a situa
ției de la cea mal Însemnată 
unitate economică a județului 
Covasna, care, in decursul a 
mai mult de un deceniu de cind 
funcționează, și-a format un co
lectiv de muncă închegat, ca
pabil să Înlăture neajunsurile 
din munca sa și să ridice rezul
tatele economice ale întreprin
derii la cote superioare.

Au fost amintita și greutățile 
cu care întreprinderea s-a con
fruntat. mai ales în aprovizio
narea tehnico-materială. dar 
s-a subliniat in mod cu totul 
deosebit ce nu au făcut comite
tul de pai'titj, biroul acestuia, 
comisiile pe probleme, factorii 
cu atribuții concrete în munca 
de îndrumare a intregii activi
tăți a întreprinderii. Așa cum 
arăta directorul intreprinderii, 
Francisc Păsztor, în stilul și me
todele de muncă ale comitetu
lui s-au înregistrat progrese în
semnate. organele și organizați
ile de partid dovedind că sint 
capabile să se implice in solu
ționarea problemelor cu care 
întreprinderea se confruntă. To
tuși. munca politică in ansam
blul său nu s-a ridicat la nive
lul cerințelor, al sarcinilor sta
bilite de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care vizează 
permanenta creștere a rolului 
conducător al partidului in toa
te domeniile de activitate. 
„Pierderile tehnologice, risipa, 
folosirea nerationaiă a materiei 
prime persistă in munca unor 
colective de la noi și chiar la 
membrii de partid din între
prindere. Ceea ce nemulțumeș
te însă mal mult — arăta în 
continuare vorbitorul — este că 
o parte din membrii organelor 
de partid trec nepăsători pe lin
gă aceste aspecte, fără să tragă 
la răspundere pe cel în cau
ză. fără să le explice urmările 
acestei atitudini de nepăsare a- 
supra colectivului de muncă. 
Este nevoie ca membrii de 
partid să se afle In permanentă 
în mijlocul oamenilor muncii, 
șă le explice adevăratele cauze 
ale unor neajunsuri, să-i de
termine să acționeze cu mal 
multă răspundere pentru elimi
narea lor. In mal mare măsu

ră trebuie folosite adunările ge
nerale ca forme eficiente de e- 
ducare și formare a conștiinței 
socialiste, de afirmare a valori
lor Inaintațe In munca și viața 
întregului colectiv. Aceste adu
nări trebuie mult mai bine pre
gătite pentru ca să constituie un 
cadru adecvat de dezbatere și 
discutare cu maturitate și răs
pundere comunistă a tuturor 
problemelor. Formalismul în 
ținerea adunării generale adu
ce încă mari daune muncii e- 
ducative, de formare a conștiin
ței înaintate".

Mulți vorbitori, ca Silvia Șer- 
ban, secretarul de partid de la 
fabrica nr. 1, Alexandru 
Kovâcs, secretarul de partid da 
la secția mașini-agregat, și Ni
colae Cucu, secretarul de partid 
al biroului organizației de bază 
de la secția energetic-șef, s-au s ■ 
referit pe larg la mijloacele ce 
trebuie folosite în crearea unui 
climat ue exigență, încredere și 
colaborare, climat care este ab
solut necesar procesului de pro
ducție, învingerii unor greutăți 
inerente ce se ivesc. Munca e- 
ducativă. de formare a conști
inței Înaintate, s-a subliniat în 
cadrul lucrărilor conferinței, 
trebuie să se situeze în centrul 
atenției factorilor do răspunde
re. Dacă eficienta acesteia s-ar 
fi ridicat la înaltele cote ale 
noii calități, care, astăzi, trebuia 
să se facă simțită in fiecare do
meniu de activitate, nu s-ar fl 
Înregistrat, desigur, nici numă
rul mare de învoiri și absențe 
nemotivate și nici rămînerile tn 
urmă in realizarea unor Indica
tori de plan. învățămintul po- 
Iitico-educativ, mijloc impor
tant de ridicare a cunoștințelor 
cursanților, a cunoscut șl el a- 
semenea manifestări de forma
lism.

Mai mulți vorbitori. Intra 
care Liliana Ene, secretar ad
junct al comitetului U.T.C. pe 
întreprindere. Teodor Peliochi, 
director cu probleme comercia
le, și loan Găină, secretar ad
junct cu probleme de propagan
dă al comitetului de partid de la 
Fabrica nr. 1, au scos în eviden
tă slaba preocupare a organelor 
și organizațiilor de partid, a or
ganizațiilor de masă și obștești 
în organizarea și desfășurarea 
procesului de pregătire profe
sională a oamenilor muncii, re
flectat și in nerealizarea de că
tre unii muncitori a normelor 
de producție.

Este necesar, au subliniat vor
bitorii, ca, prin implicarea tutu
ror comuniștilor în viața inter
nă de partid, în soluționarea 
problemelor curente și de per
spectivă, să crească simțitor ca
pacitatea organizațiilor de 
partid în conducerea și îndru
marea întregii activități.

Modul de analiză exigentă, de 
căutare a soluțiilor pentru ca 
activitatea de producție să se 
ridice la parametrii actuali do
vedește hotărîrea comuniștilor de 
a ridica pe o treaptă calitativ 
nouă activitatea organizațiilor 
de partid. în spiritul cerințelor’ 
secretarului general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
întîmpinind astfel Congresul al 
XIV-lea al partidului cu rezul
tate superioare, pe măsura ca
pacităților de progres pe care 
le are societatea noastră.

Reporterii ți corespondenții 
„Scinteii"

■■
.‘■'1



SCiNTEIA — marți 24 octombrie 1989 PAGINA 5

Cu prilejul Zilei Armatei Republicii Socialiste România 

Adunarea festivă, din Capitală,
Cu prilejul Zilei Armatei Republi

cii Socialiste România, luni după- 
amlază a avut loc in Capitală adu
narea festivă organizată de Ministe
rul Apărării Naționale și Comitetul 
Municipal București al P.C.R.

La adunare au participat tovarășii 
Emil Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ion Coman, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., general-colonel Vasile 
Milea, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul apărării naționale, 
Tudor Postelnicu, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministru de interne, 
membri ai consiliilor de conducere 
ale Ministerului Apărării Naționale 
șl Ministerului de Interne, reprezen
tanți ai organelor locale de partid, ai 
conducerilor unor instituții centrale 
și organizații obștești, veterani din 
războiul antifascist, generali, ofițeri, 
maiștri militari și subofițeri, oameni 
ai muncii din Întreprinderi bucureș- 
tene, membri ai gărzilor patriotice și 
ai detașamentelor de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei.

Au luat parte atașați militari acre
ditați in țara noastră.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat a vorbit ministrul apărării 
naționale, care a arătat că sărbăto
rirea Zilei Armatei Republicii Socia
liste România are loc în condițiile in 
care Întregul nostru popor, strins unit 
In jurul partidului, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
acționează cu abnegație revoluționară 
pentru întîmpinarea cu rezultate deo
sebite a Congresului al XIV-Iea al 
Partidului Comunist Român.

A fost exprimată și cu acest pri
lej adeziunea deplină a oștirii la 
Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 
Iunie 1989 privind realegerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, la cel de-al 
XIV-Iea Congres, in funcția supremă 
de secretar general al Partidului Co
munist Român, chezășie a Înfăptuirii 
minunatelor programe de dezvoltare 
economico-socială a patriei, a Înain
tării ferme a României pe drumul 
luminos al socialismului șl comu
nismului.

S-a evidențiat Înalta pretulra li 
profunda recunoștință față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru 
rodnica șl neobosita activitate des
fășurată în fruntea partidului și sta
tului . nostru, pentru rolul său hotă
râtor în realizarea marilor și glorioa
selor înfăptuiri din perioada Inau
gurată de Congresul al IX-lea. arc 
de timp eroic denumit cu le
gitimă mtndrie patriotică „Epoca 
Nicolae Ceausescu".

De asemenea, s-a dat glas Înaltei 
știme si alesei considerații față de 
tovarășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, strălucit militant 
revoluționar, savant de largă recu
noaștere Internațională, care prin în
treaga sa activitate aduce o contri
buție remarcabilă la făurirea noului 
destin comunist al patriei, la Înflo
rirea învățămîntului. științei și cul
turii românești.

Subliniind că armata română, a 
cărei vechime este de peste două 
mii de ani. s-a aflat în decursul În
delungatei și eroicei existente a po
porului român In focul bătăliilor 
pentru apărarea libertății, indepen
denței și suveranității, ministrul a- 
părăril naționale a evocat glorioasele

PLENARA CONSUM «LITRII Șl EDUCAȚIEI SOCIALISTE
Luni a avut loc în Capitală PI®-’ 

nara Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste.

Lucrările au fost conduse de tova
rășa Suzana Gâdea, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste.

în cadrul plenarei a fost analizat 
modul in care s-a desfășurat activi
tatea din domeniul culturii și educa
ției socialiste in acest an și sarcinile 
ce ii revin în lumina proiectului Pro
gramului-Directivă și Tezelor pentru 
Congresul al XIV-Iea al Partidului 
Comunist Român.

Hotărîrea Plenarei C.C. el P.C.R. 
din iunie a.c. cu privire la realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, la 
Congresul al XIV-Iea. în înalta func
ție de secretar general al partidului 
a fost prezentată la deschiderea lu
crărilor și urmărită cu viu interes șl 
deplină aprobare de toți cel prezenți.

în legătură cu problemele înscrise 
pe ordinea de zi au luat cuvintul 
tovarășii Alecu Floareș, Petre Popa. 
Ovidiu Munteanu, Cornelia Georges
cu, Ion Hobana. Adrian Călin, Ma
ria Costache, Emil Florea, Rodica 
Costache. Hajdu Gy8z8-Victor, Olim
pia Solomonescu, Ion Irimescu, Mir
cea Radu Iacoban, Radu Constanti- 
nescu, Gheorghe Constantin, Gheor- 
ghe Antonescu, Nicolae Călinoiu.

în cadrul plenarei a fost pusă tn 
evidență contribuția de uriașă în
semnătate a secretarului general al 
partidului la dezvoltarea teoriei și 
practicii construcției socialiste în 
țara noastră, la îmbogățirea tezauru
lui gindirii revoluționare, subliniin- 
du-se valoarea deosebită a concep
ției tovarășului Nicolae Ceaușescu 
referitoare la strînsa corelare dintre 
dezvoltarea social-economică și În
florirea continuă a culturii noastre 
șocialiste, la creșterea rolului acesteia 
în amplul proces politico-educativ 
de formare și educare a oamenilor 
muncii, în spiritul Înaltelor idealuri 
revoluționare, patriotice, în promova
rea și afirmarea valorilor spirituale 
ale poporului român.

Relevind adeziunea deplină a 
slujitorilor artei și culturii fată 
de propunerea ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reînvestit 
în funcția de secretar general al 
Partidului Comunist Român, plena
ra a subliniat că această opțiune, care 
decurge din voința întregului nostru 
popor, reprezintă garanția înfăptuirii 
neabătute a măreței opere de edifi
care a socialismului și comunismului 
pe pămîntul României, a întăririi 
necontenite a independentei șl su
veranității sale.

Exprimind cele mal alese sentimen
te de stimă și prețuire față de to
varășa Elena Ceaușescu pentru con
tribuția pe care o aduce la fundamen
tarea și înfăptuirea programelor de 
dezvoltare economico-socială a pa
triei, vorbitorii au evidențiat că, sub 
îndrumarea sa de înaltă competență, 
activitatea politico-ideologică și cul- 
tural-educativă și-a lărgit necontenit 
sfera de acțiune și cuprindere, și-a 
Îmbogățit conținutul și diversificat 
formele, sporindu-și contribuția la 
unirea eforturilor oamenilor muncii 
in opera de făurire a noii societăți, 
la accelerarea ritmului dezvoltării 
economico-sociale, la promovarea și 
afirmarea spiritului militant, revolu-

TELEGRAMA ADRESATĂ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

ÎN TELEGRAME ADRESATE 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Oamenii muncii din agricultură raportează 
încheierea recoltării unor culturi 

și obținerea de producții mari la hectar
(Urmare din pag. I)
activitate ostășească, un Îndemn mobilizator pentru a 
ne face cu cinste șl onoare datoria in vederea apără
rii lor cu strășnicie.

Relevăm cu înaltă mindrie faptul că datorită pro
digioasei dumneavoastră activități teoretice șl prac
tice, după Congresul al IX-lea al partidului, și apă
rarea națională a fost pusă pe baze noi, a cunoscut 
profunde mutații calitative.

Vă exprimăm, și cu acest prilej, deplina noastră gra
titudine pentru rolul hotărîtor pe care II aveți l'n elabo
rarea șl fundamentarea doctrinei militare naționale, în 
făurirea și consolidarea sistemului național de apărare 
a Republicii Socialiste România, în crearea industriei 
naționale de apărare, în dezvoltarea și modernizarea 
organismului militar al țării, in pregătirea întregii popu
lații pentru apărare.

Asemenea întregului partid șl popor, am dezbătut cu 
înaltă responsabilitate documentele programatice pen
tru cel de-al XIV-Iea Congres, desprinzind concluzii de 
Importanță cardinală pentru întreaga noastră activi
tate, fiind hotărîți ca, în spiritul exigențelor acestora, 
să acționăm neobosit pentru promovarea în toate sec
toarele a unui spirit de muncă dinamic, revoluționar, să 
îndeplinim la un inalt nivel calitativ planul pregătirii 
de luptă și politice, să folosim judicios armamentul,

tehnica și bunurile din dotare, să întărim continuu or
dinea și disciplina militară, executarea ireproșabilă a 
tuturor misiunilor ce ne revin in economia națională.

Cinstind glorioasele tradiții de luptă ale poporului, 
eroismul legendar al ostașilor care, în numele indepen
denței, unității și suveranității patriei, au făcut supre
mul sacrificiu pe cîmpurile de bătălie, cu noi împliniri 
în perimetrul datoriei patriotice, vă osigurăm că, în 
întîmpinarea celui de-al XIV-Iea Congres al partidului, 
nu vom precupeți nici un efort pentru transpunerea 
exemplară In viață a prețioaselor orientări și indicații 
cuprinse în monumentala dumneavoastră operă teore
tică, a principiilor doctrinei militare naționale, al cărei 
ilustru fondator sinteți.

Vă încredințăm, mult stimate tovarășe comandant 
suprem, că, animați permanent de pilduitorul exemplu 
de eroism și patos comunist pe care îl oferiți cu nease
muită generozitate, vom acționa cu devotament revo
luționar pentru a servi în orice împrejurare partidul și 
poporul, cauza socialismului, pentru înfăptuirea hotărî- 
rilor partidului, a prevederilor Directivei, astfel incit 
armata să fie gata, în orice moment, ca, Io chemarea 
patriei și partidului, Io ordinul dumneavoastră, să apere, 
împreună cu întregul popor, cuceririle revoluționare, in
dependența, suveranitatea și integritatea teritorială ale 
scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.

tradiții de luptă ale armatei, a oma
giat memoria tuturor acelora care 
s-au jertfit pentru apărarea patriei.

A fost relevată participarea între
gii noastre armate la actul eroic de 
Ia 23 August 1944. contribuția ei deo
sebită la victoria revoluției de eli
berare socială $1 națională, antifas
cistă si antilmperialistă.

Totodată, au fost evocate luptele 
grele purtate de armata română, ală
turi de armata sovietică, pentru eli
berarea întregului teritoriu al Româ
niei de sub dominația Ungariei hor- 
thyste si a trupelor hitleriste și. mai 
departe, pentru eliberarea Ungariei, 
Cehoslovaciei si a unei părți din 
Austria, pînă la lnfrîngerea defini
tivă a Germaniei naziste.

Infățișind semnificația zilei de 25 
octombrie, vorbitorul a arătat că 
aceasta reprezintă ziua in care, eu 
45 de ani in urmă, armata română, 
cu sprijinul întregului popor, a eli
berat ultima brazdă de pămînt, ora
șele Cărei și Satu Mare, de sub stă- 
pinirea Ungariei horthyste șl a tru
pelor Germaniei hitleriste.

în cuvtntare au fost evidențiate 
procesul transformării revoluționare 
a armatei române, marile mutații 
produse In organismul nostru mili
tar determinate de istoricul Congres 
al- IX-lea al partidului, participarea 
nemijlocită a armatei la Întreaga 
operă de făurire a noii societăți, 
socialiste, tn România.

A fost relevat faptul că Armata 
României socialiste, beneficiind per
manent de grija partidului și statu
lui, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
profund devotată poporului, parti
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sificarea șl diversificarea activității politico-educa
tive și cultural-artistice, pentru educarea maselor, șl 
îndeosebi a tineretului. In spiritul dragostei fierbinți 
față de patrie, partid șl popor, al prețuirii marilor 
cuceriri ale revoluției și construcției socialiste și al 
hotăririi de a le apăra șl dezvolta necontenit, pentru 
mobilizarea oamenilor muncii la înfăptuirea cu succes 
a programelor de dezvoltare economico-socială a 
țării.

Participanții la Plenara Consiliului Culturii șl Edu
cației Socialiste dau o înaltă apreciere șl aprobă 
din toată Inima documentele programatice ce vor fi 
supuse dezbaterii Congresului al XIV-Iea, care deschid 
noi direcții de acțiune pentru aprofundarea legilor și 
principiilor fundamentale ale edificării socialismului șl 
comunismului, contribuind astfel la îmbogățirea teo
riei și practicii revoluționare privind construirea so
cietății socialiste multilateral dezvoltate șl pregătirea 
premiselor pentru trecerea la faza superioară de dez
voltare a societății noastre.

Mobilizați de înălțătorul dumneavoastră exemplu de 
patriot înflăcărat, ilustru gînditor șl militant revoluțio
nar, care, de aproape șase decenii, și-a consacrat 
întreaga energie șl forță creatoare cauzei progresu
lui și prosperității poporului român, independenței șl 
suveranității țării, socialismului și păcii, înțelegerii șl 
colaborării Internaționale, vă încredințăm, mult stima
te și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că sîntem 
ferm hotărîți să ne punem întreaga noastră putere 
de muncă în slujba îndeplinirii exemplare a obiecti
velor și sarcinilor ce vor fi stabilite de cel de-al 
XIV-Iea Congres al partidului în direcția formării 
omului nou, cu o înaltă conștiință revoluționară, pa
triotică, pentri) antrenarea amplă a tuturor forțelor 
națiunii In opera măreață de făurire a viitorului el 
de aur - comunismul.

•

(Urmare din pag. I)
și educației militează permanent pentru îmbogățirea 
vieții spirituale a maselor, sub semnul generos al 
marelui Festival național „Cîntarea României", Im
presionantă expresie a democratismului profund crea
tor al societății noastre, amplă manifestare a spiri
tualității românești contemporane, a muncii și crea
ției libere, cadru atotcuprinzător de afirmare a talen
telor și forțelor creatoare ale poporului român.

Creația științifică șl literar-artistică, puternic stimu
lată de opera dumneavoastră teoretică, de contribu
țiile de excepțională însemnătate la elaborarea stra
tegiei și tacticii de edificare a noii orindulri, la funda
mentarea și clarificarea celor mai importante pro
bleme ale societății noastre socialiste, ale dezvoltă
rii ei materiale șl spirituale, a cunoscut, în această 
epocă glorioasă pe care cu mîndrie patriotică o 
numim „Epoca Nicolae Ceaușescu", o dezvoltare 
fără precedent. Patrimoniul cultural național s-a 
îmbogățit cu noi și valoroase opere Inspirate din 
izvorul viu al realității, din munca eroică a construc
torilor noii orinduiri, militînd, prin mijloacele speci
fice creației artistice, pentru înfăptuirea fermă a po
liticii partidului consacrate formării șl afirmării omu
lui nou, pentru triumful Idealurilor umanismului șl pa
triotismului revoluționar.

Sub semnul mobilizatoarelor dumneavoastră în
demnuri și în spiritul de înaltă principialitate și exi
gență comunistă în care tovarășa academician doctor 
Inginer Elena Ceaușescu a analizat, la recenta Plena
ră a Consiliului Național al Științei șl Invățămintu- 
lul, raportul dintre factorii materiali și cel spirituali 
ai dezvoltării societății noastre socialiste, comuniștii, 
oamenii de cultură și artă, întregul activ din domeniul 
culturii și educației socialiste se angajează să mi
liteze cu răspundere și totală dăruire pentru inten

ționar, novator in toate sferele crea
ției materiale șl spirituale.

Plenara a relevat realizările im
portante dobtndite in cadrul Festi
valului național „Cîntarea României" 
in domeniul creației tehnico-științifl- 
ce de masă, al activității llterar-edi- 
toriale, al muzicii, artelor plastice, 
cinematografiei, artelor interpretati
ve, care ilustrează in mod conclu
dent puternicul dinamism și eferves
cența creatoare, caracteristice acestei 
•poci de înflorire fără precedent a 
societății noastre socialiste.

în cadrul plenarei au fost releva
te sarcinile ce revin Consiliului Cul
turii șl Educației Socialiste, institu
țiilor de cultură șl artă în dezvol
tarea și diversificarea pe mal de
parte a activității politice și cultural- 
educative, a creației tehnico-știlnțifi- 
ce, literare și artistice, a Întregii 
munci de educare revoluționară a 
tuturor oamenilor muncii, in îndepli
nirea exemplară a sarcinilor reieșite 
din programele de dezvoltare econo
mico-socială a țării.

Vorbitorii au reafirmat angaja
mentul tuturor celor ce lucrează 
in domeniul culturii șt educației so
cialiste de a acționa cu tnâltă răs
pundere. in spirit revoluționar, pen

dului. comandantului nostru suprem, 
este gata în orice moment să apere, 
împreună cu celelalte elemente ale 
sistemului apărării naționale, cu în
tregul popor, cuceririle revoluționa
re, independenta, suveranitatea șl 
Integritatea teritorială ale scumpei 
noastre patrii.

S-a dat glas eu putere atașamen
tului fierbinte al armatei la proiec
tul . Programului-Directivă și la Te
zele pentru Congresul al XIV-Iea, 
au fost subliniate superioritatea 
orînduiiril socialiste, a proprietății 
socialiste în dezvoltarea neabătută 
e economiei, necesitatea creșterii 
rolului conducător al partidului în 
toate domeniile de activitate, ceea 
ce asigură ridicarea necontenită a 
României pe noi culmi de civilizație 
și progres, întărirea capacității da 
apărare a patriei.

Ostașii țării, s-a arătat în cuvîn- 
tare. mindrl de prezentul socialist 
și comunist al patriei, de impresio
nantele realizări pe care tara noas
tră le-a obținut tn cei 45 de ani da 
istorie nouă, liberă și demnă, mili
tează neobosit pentru înfăptuirea 
politicii interne și externe a parti
dului si statului nostru, lși reînno
iesc angajamentul de a acționa și tn 
continuare, în spiritul exigențe
lor formulate tn proiectele de 
documente programatice ale fo
rumului comuniștilor români, 'pen
tru îndeplinirea ireproșabilă a 
sarcinilor ce le revin din do
cumentele de partid, a prevederilor 
Directivei comandantului suprem 
privind pregătirea militară și politi

tru aplicarea fermă In viață a po
liticii partidului și statului, pentru 
dezvoltarea necontenită a culturii și 
artei noastre socialiste, pentru îm
bogățirea continuă a tezaurului va
lorilor materiale «1 spirituale ale În
tregului popor.

Intr-o atmosferă de puternică an
gajare politică, participanții au a- 
doptat. in unanimitate. Hotărîrea 
Plenarei Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste privind realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. la 
cel de-al XIV-Iea Congres al P.C.R., 
in funcția de secretar general al 
partidului. Hotărîrea dă expresie 
convingerii oamenilor de cultură si 
artă din țara noastră că aoest act po
litic. cu profunde semnificații pen
tru viitorul României, reprezintă ga-

tv
tn jurul orei ÎS, transmisiune directă : 

Deschiderea lucrărilor Plenarei 
lărgite a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român

19,00 Telejurnal 

că a armatei. în Încheierea cuvîntâ- 
rii se dă glas hotăririi tuturor osta
șilor țării de a intîmpiria Congresul 
al XIV-Iea al partidului cu noi 
realizări de prestigiu in pregătirea 
de luptă și politică, de a-și intensi
fica participarea la viața economică, 
social-politică șl științifică a patriei, 
acționînd astfel incit armata să se 
afirme ca o adevărată școală de pre
gătire politico-educativă și culturală.

Au rostit cuvîntări de salut Ilie 
Ciocirlan, secretar al Comitetului de 
partid și comandant al gărzilor pa
triotice de la întreprinderea de țevi 
„Republica". Vasile Iscu, secretar 
al comitetului U.T.C., comandant al 
centrului de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei din între
prinderea „Vulcan", general-locote- 
nent (r) Vasile Bărboi, veteran din 
războiul antihitlerist.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm. participanții la adunare au 
adresat o telegramă tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România, comandantul suprem 
al Forțelor Armate.

★
După încheierea adunării, ansam

blul artistic „Doina" al armatei și 
formații artistica ostășești laureate 
ale Festivalului național „Cîntarea 
României" au prezentat un spectacol 
festiv.

Și-au dat concursul actori și so
liști de frunte ai teatrelor bucu- 
reștene.

rantia Înfăptuirii cu succes a planu
rilor si programelor de dezvoltare 
multilaterală a patriei, de construi
re a socialismului cu poporul, pen
tru popor.

Plenara Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste a adresat tova
rășului NICOLAE CEAUSESCU, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, o telegramă in 
care este reafirmat angajamentul 
celor ce lucrează în domeniul cul
turii și educației socialiste de a face 
totul pentru îndeplinirea sarcinilor 
ce le revin, contribuind activ la În
făptuirea politicii partidului si sta
tului nostru, la ridicarea României 
pe noi trepte de progres si civili
zație.

19,S0 Partid și tară — o unică voință
19.45 Cu ceaușescu tn frunte vom n 

biruitori. Spectacol Uterar-muzical- 
coregraflc

90,20 Partidul unlo al clasei muncitoare 
și întărirea unității da monolit a 
poporului. Documentar

20.45 tn dezbatere î Documentele pentru 
Congresul al XIV-Iea al Partidului 
Comunist Român
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In telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, comitetele județene Gorj, Maramureș, Suceava, Hunedoara ale 
P.C.R. raportează terminarea recoltării porumbului și obținerea unor pro
ducții medii de 22 790 kg, 22 340 kg, 21 150 kg șl, respectiv, 21 100 kg 
la hectar ; comitetele județene Ialomița și Dîmbovița ale P.C.R. anunță 
încheierea recoltării strugurilor, pentru masă și obținerea unor producții 
medii de 29 000 kg și, respectiv, 26 300 kg la hectar ; comitetele județene 
Prahova și Ialomița ale P.C.R. raportează terminarea recoltării strugurilor 
pentru vin și realizarea unor producții medii de 24 750 kg și, respectiv, 
23 000 kg la hectar; Comitetul Județean Constanța al P.C.R. anunță în
cheierea recoltării tomatelor de toamnă șl obținerea unei producții medii 
de 110 580 kg la hectar; comitetele județene de partid Bihor și Argeș 
raportează încheierea strîngerii merelor șl realizarea unor producții medii 
de 38 010 kg și, respectiv, 34 600 kg la hectar; comitetele județene 
Bihor și Argeș ale P.C.R. raportează terminarea recoltării prunelor și 
obținerea unor producții medii de 22 400 kg și, respectiv, 20 780 kg la 
hectar.

Aceste producții mari — se subliniază în telegrame —, care se adaugă 
recoltelor ridicate la toate culturile strînse pînă acum, se datoresc dez
voltării șl modernizării continue a agriculturii noastre socialiste, impor
tantelor fonduri de investiții alocate extinderii Irigațiilor, folosirii unor 
soiuri și hibrizi de înaltă productivitate, dotării unităților agricole cu 
tractoare și mașini agricole tot mai perfecționate. Ele sînt rezultatul acti
vității depuse de cooperatori, mecanizatori, specialiști, de toți lucrătorii 
ogoarelor, care acționează cu dăruire și abnegație revoluționară pentru 
obținerea unor recolte cit mai mari, la nivelul obiectivelor noii revoluții 
agrare.

LA PORUMB
• Județul Gorj - 22 790 kg la hectar
® Județul Maramureș - 22 340 kg la hectar
• Județul Suceava - 21 150 kg la hectar
• Județul Hunedoara - 21100 kg la hectar

LA STRUGURI PENTRU MASĂ
• Județul Ialomița - 29 000 kg la hectar 
© Județul Dîmbovița - 26 300 kg la hectar

LA STRUGURI PENTRU VIN
• Județul Prahova - 24 750 kg la hectar
• Județul Ialomița - 23 000 kg la hectar

LA TOMATE DE TOAMNĂ
© Județul Constanța - 110 580 kg la hectar

LA MERE
• Județul Bihor - 38 010 kg la hectar
© Județul Argeș - 34600 kg la hectar

LA PRUNE
• Județul Bihor - 22 400 kg la hectar
• Județul Argeș - 20 780 kg la hectar

Tn telegrame adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, lucrătorii ogoarelor 
din numeroase unități agricole ra
portează terminarea recoltării unor 
culturi ți obținerea de producții 
mari, superioare celor planificate.

In aceste zile — se arată în tele
grame — oamenii muncii din uni
tățile agricole de stat și cooperatis
te depun eforturi susținute pentru 
efectuarea tuturor lucrărilor din

UNITĂȚI CU PRODUCȚII MARI LA HECTAR
La orez

IN JUDEȚUL BRĂILA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Vădeni — 8 220 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL OLT
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Seaca — 8 210 kg la 
hectar

La ricin
IN JUDEȚUL BRĂILA

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Zăvoaia — 6 250 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL GIURGIU
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Maîu — S 650 kg Ia 
hectar

La porumb 
în cultură 

irigată
IN JUDEȚUL CONSTANȚA

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Agigea — 35 350 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție 2 Mai — 32 420 kg la 
hectar

• întreprinderea Agricolă de Sta» 
Topraisar — 31 200 kg la hectar

IN JUDEȚUL BRĂILA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Lanurile — 33 950 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Tralanu — 33 500 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL OLT
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Izbiceni — 31 900 kg Ia 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Vădăstrița — 31 300 kg la 
hectar 

actuala campanie agricolă și, în
deosebi. la transportul de urgență 
al tuturor produselor de pe cimp, 
la recoltarea si depozitarea furaje
lor, pregătirea în cele mal bune 
condiții a recoltei anului viitor, 

în încheierea telegramelor este 
exprimat angajamentul oamenilor 
muncii din aceste unităti fruntașe 
de a nu precupeți nici un efort 
pentru înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor ce le revin in 1989. în- 
timpinind Congresul al XIV-Iea al 
partidului cu rezultate deosebite in 
toate sectoarele de activitate.

IN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Odobești — 31400 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL GIURGIU
• Cooperativa Agricolă de Produc

ție Izvoru — 31100 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Produc

ție Vale» Bujorului — 30 800 kg 
la hectar

• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Vieru — 30 200 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Frasin — 30 100 kg Ia hectar

La porumb 
în cultură 
neirigată 

IN JUDEȚUL BIHOR 
0 Cooperativa Agricolă de Produc

ție Salonta — 31 020 kg Ia hectar 

IN JUDEȚUL MUREȘ 
0 Cooperativa Agricolă de Produc

ție Luduș — 24 930 kg la hectar 
0 Cooperativa Agricolă de Produc

ție Iernut — 24 800 kg la hectar 

IN JUDEȚUL IALOMIȚA 
0 Cooperativa Agricolă de Produc

ție Coșereni — 22 100 kg la ■ 
hectar

IN JUDEȚUL NEAMȚ 
0 Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Piatra Neamț — 21 970 kg 
Ia hectar

0 Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Vinători — 20 800 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL ALBA 
0 Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Crăciunciu de Jos — 
21860 kg la hectar

0 Cooperativa Agricolă do Pro
ducție Stremț — 21730 kg la 
hectar

0 Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Henig — 21420 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Vinerea — 21 390 kg Ia 
hectar

IN JUDEȚUL TELEORMAN
• întreprinderea Agricolă de Stat

Dobrotești — 21 700 kg la
hectar

IN JUDEȚUL HARGHITA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Dealu — 21 300 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Biserlcani — 20 800 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Praid — 20 700 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL ARGEȘ
• Cooperativa Agricolă de Produc

ție Izvoru — 20 750 kg la hectar

IN JUDEȚUL GIURGIU
• Cooperativa Agricolă de Produc

ție Dobreni — 20 700 kg la
hectar

IN JUDEȚUL BISTRIȚA- 
NĂSÂUD

0 Cooperativa Agricolă de Produc
ție Cetate — 20 080 kg la hectar

La sfecla de zahăr
IN JUDEȚUL BRAILA

0 Cooperativa Agricolă de Produo- 
ție Movila Miresei — 126 850 kg 
la hectar

O Cooperativa Agricolă de Produc
ție Traian — 125 600 kg la
hectar

IN JUDEȚUL TIMIȘ
0 întreprinderea Agricolă de Stat 

Teremia Mare — 126 600 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL ALBA
0 Cooperativa Agricolă de Produc

ție Mihalț — 121 300 kg la
hectar

0 Cooperativa Agricolă de Produc
ție Răhău — 120 620 kg Ia hectar

0 Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Ighiu — 112 560 kg la 
hectar

0 Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cistelu do Mureș — 
111 730 kg la hectar

IN JUDEȚUL MUREȘ
0 Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Iclănzel — 120 150 kg Ia 
hectar

IN JUDEȚUL OLT
0 întreprinderea Agricolă de Stat 

Piatra Olt — 112 600 kg la
hectar

0 Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Unirea Corabia — 111 800 
kg la hectar

IN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA
0 Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Corbii Mari — 110 300 kg 
Ia hectar

IN JUDEȚUL COVASNA
0 Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Arcuș — 104 200 kg Ia 
hectar

0 Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cătălina — 193 800 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL NEAMȚ
0 Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Dobreni — 103 460 kg la 
hectar

0 Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cîndeștl — 101 250 kg Ia 
hectar

IN JUDEȚUL TELEORMAN
0 Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Furcuîești — 103 200 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL BIHOR
0 Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Gepiu — 100 350 kg la 
hectar

La tomate
IN JUDEȚUL BRĂILA

0 Cooperativa Agricolă do Pro
ducție Vișani — 125 900 kg la 
hectar

0 Asociația Economică Intercoo- 
peratistă Horticolă Bărăganul — 
122 400 kg Ia hectar

IN JUDEȚUL TELEORMAN
0 întreprinderea pentru Prelucra

rea și Industrializarea Legume
lor și Fructelor Turnu Măgurele 
— 101 060 kg la hectar

La ardei capia 
IN JUDEȚUL BRAILA 

0 Cooperativa Agricolă de Pro
ducție docile — 123 800 kg la 
hectar

La ardei gogoșari
IN JUDEȚUL BRAILA

0 Cooperativa Agricolă do Pro
ducție Găiseanca — 96 300 kg la 
hectar

La morcovi
IN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA

0 Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Tirgoviște — 78 100 kg la 
hectar
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IN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

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

sarcinilor
Oamenii muncii din numeroase 

unități economice adresează tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, telegrame 
in care raportează obținerea unor 
însemnate succese in îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe acest an și 
din actualul cincinal.

Comitetul Județean Maramureș 
al P.C.R. raportează Îndeplinirea 
planului producției industriale 
marjă și a contractelor la export 
pe 3 ani și 10 luni din actualul 
cincinal. Aceste succese au fost 
posibile ca urmare a înfăptuirii 
programelor de organizare și mo
dernizare a proceselor tehnologice, 
a mai bunei folosiri a capacităților 
de producție și a forței de muncă. 
Ele creează condiții pentru a se li
vra suplimentar economiei națio
nale și la export produse în valoa
re de peste 700 milioane lei. Da 
asemenea, s-au economisit 5 500 
tone metal, 69 723 tone combustibil 
convențional și 66 000 MWh ener
gie electrică.

In telegramă se exprimă angaja
mentul colectivelor de oameni ai 
muncii din unitățile industriale și 
de pe șantierele de construcții ma
ramureșene de a întîmpina Con
gresul al XlV-lea al partidului cu 
realizări deosebite, de a pregăti te
meinic producția anului 1990 și a 
îndeplini exemplar sarcinile pe în
tregul cincinal.

In telegrama adresată de Comi
tetul Județean Alba al P.C.R. se 
arată că, la 21 octombrie 1989, un 
număr de 28 unități din industria 
județului au îndeplinit planul la 
producția-marfă industrială pe 3 
ani șl 10 luni, livrînd suplimentar 
economiei naționale și la export 
produse In valoare de un miliard 
de lei. iar alte 5 Întreprinderi au 
realizat indicatorii stabiliți pe În
tregul cincinal. Au fost livrate 
peste plan, pină în prezent, Însem
nate cantități de materii prime, 
energie electrică, utilaje pentru 
minerit și metalurgie, sodă causti
că, sare, bentonită. produse din 
porțelan și altele.

Organizația comuniștilor din ju
dețul Alba — se arată in încheiere 
— urmînd neabătut indicațiile și 
orientările dumneavoastră, mult 
Iubite șl stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, se angajează 
solemn să Întâmpine Înaltul forum 
comunist, cel de-al XlV-lea Con
gres al partidului, cu noi șl Însem
nate realizări in toate domeniile.

Comuniștii, toți oamenii mun
cii din unitățile Consiliului Popular 
al județului Argeș raportează în
deplinirea sarcinilor de plan la 
producția-marfă industrială pe 
patru ani al cincinalului, la data 
de 21 octombrie, creindu-se astfel 
condiții ca, pină la sfârșitul anului, 
să se obțină o producție suplimen
tară in valoare de 177 milioane lei. 
concretizată în bunuri de larg con
sum pentru fondul pieței, produse 
pentru acțiunea de investiții și

Festivitatea depunerii jurămintului in școlile 
militare ale Ministerului de Interne

în școlile militare de ofițeri si sub
ofițeri apartinind Ministerului de In
terne a avut loc festivitatea depu
nerii jurămintului de credință față 
de patrie, partid si popor de către 
elevii anului întîi.

La solemnitate au luat parte mem
bri ai Consiliului de conducere și ai 
Consiliului Politic ale Ministerului de 
Interne, activiști de partid și de stat, 
generali si ofițeri din aparatul cen
tral. membri ai gărzilor patriotice și 
ai formațiunilor de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei, pio
nieri. părinți ai elevilor.

Cu acest prilej emoționant, au 
fost adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu telegrame în 
care cadrele didactice si elevii își ex
primă cele mai alese gînduri si sen
timente de recunoștință, de nemărgi
nită dragoste, stimă si prețuire fată 
de secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, comandan
tul suprem al forțelor armate, pen
tru minunatele condiții de muncă, 
viată si învățătură de care benefi
ciază. pentru atentia deosebită acor
dată dezvoltării si perfecționării în- 
vățămintului românesc, pregătirii 
multilaterale a tinerei generații, 
educării elevilor de azi In spirit 
patriotic, revoluționar, pentru a de
veni constructori devotați ai socialis
mului si comunismului în România.

în aceeași unitate de gînd si sim
țire cu întreaga națiune, participan
ta la acest emoționant ceremonial 
ostăseso și-au manifestat, din adin- 
cul inimilor, adeziunea deplină fată 
de Hotărârea Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 27—28 iunie cu privire la propu
nerea de realegere a tovarășului

Succese de prestigiu ale gimnastelor noastre 
la campionatele mondiale

Duminică, ultima zi 
a celei de-a 25-a ediții 
a Campionatelor mon
diale de gimnastică de 
la Stuttgart a prilejuit 
noi succese de pres
tigiu pentru sportivele 
României. în reuniu
nea finală a concursu
lui special pe aparate, 
extraordinara gim
nastă care este Da
niela Silivaș a cucerit

încă două titluri su
preme la bîrnă și sol. 
după execuții exce
lente. mult aplaudate 
de cei 12 000 de spec
tatori prezenti in sală.

în întrecerea la bir- 
nă. Daniela Silivaș a 
avut de data aceasta 
o evoluție sigură, 
punctată cu 9,950, iar 
la sol și-a demonstrat 
din plin clasa, pri
mind nota perfecți
unii : 10,00. Astfel,
Daniela Silivaș (Clu
bul sportiv Cetate-De- 
va) a ciștigat trei ti
tluri mondiale, la pa
ralele. bimă și sol. do- 
vedindu-se și In acest 
an una dintre cele mai 
mari sportive ale lu
mii. o demnă repre
zentantă a culorilor 
românești.

de plan
prestări de servicii cu caracter in- 
uustraal.

Exprinundu-ne adeziunea depli
nă ia Hotârirea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 27—28 iunie a.c. pri
vind realegerea dumneavoastră la 
cel de-al XlV-lea Congres al 
P.C.R. in funcția supremă de 
secretar general al partidului — 
se arată in telegramă — ne anga
jăm să acționam cu Întreaga noas
tră capacitate și dăruire revoluțio
nară pentru înfăptuirea neabătută 
a hotărârilor ce vor fi adoptate de 
congres.

Oamenii'muncii de la întreprin
derea Forestieră de Exploatare și 
Transport Ploiești, județul Praho
va, raportează că la data de 20 
octombrie 1989 au îndeplinit pla
nul pe 3 ani și 11 luni din cel 
de-al 8-lea cincinal, la producția- 
marfă și export, ceea ce va per
mite ca, pină la sfirșitul anului, 
să obțină o producție suplimen
tară de 88 milioane lei și să livre
ze suplimentar la export mărfuri 
in valoare de 60 milioane lei.

Intr-o atmosferă de înaltă vi
brație patriotică, determinată de 
dezbaterea documentelor pentru 
cel de-al XlV-lea Congres al 
partidului, oamenii muncii de la 
întreprinderea de Fier Vlăhița, 
județul Harghita, raportează înde
plinirea planului pe 3 ani și 10 
luni din actualul cincinal Astfel, 
pină la sfirșitul anului va fi reali
zată suplimentar o producție in
dustrială în valoare de 19 mili
oane lei.

Oamenii muncii de la întreprin
derea Minieră Sărmășag, județul 
Sălaj, raportează că, in ziua de 17 
octombrie, producția-marfă indus
trială pe primii 4 ani ai actualu
lui cincinal a fost Îndeplinită in
tegral, prelimlnînd ca, pină la fi
nele anului curent, să se obțină 
o producție fizică suplimentară de 
48 milioane lei. De asemenea, au 
fost livrate suplimentar economiei 
naționale 117 mii tone cărbune.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din cadrul Trustului Antrepriză 
Generală de Construcții Industriale 
Pitești raportează că. în ziua de 19 
octombrie, au realizat planul la 
producția de construcții-montaj pe
3 ani și 11 luni, cu o depășire de 
22 milioane lei. precum și planul 
pe 4 ani Ia producția industrială, 
cu o producție suplimentară în va
loare de aproape 17 milioane lei.

In telegrama adresată de oame
nii muncii din cadrul Carierei mi
niere Micia-Mintia, județul Hune
doara. se raportează că planul pe
4 ani din actualul cincinal a fost 
îndeplinit, urmînd ca pină la finele 
anului să se obțină o producție- 
marfă suplimentară de 119 milioa
ne lei. Vor fi livrate suplimentar 
economiei naționale 1 600 tone de 
plumb. 295 tone de zinc. 300 tone 
de cupru, 1 000 tone de bentonită, 
alte minereuri și substanțe utile, cu 
asigurarea rentabilității la toate 
produsele.

(Agerpres)

Nicolae Ceaușescu, la Congresul al 
XlV-lea. în funcția supremă de 
secreta? general al Partidului Comu
nist Român — garanția edificării cu 
succes a societății socialiste multila
teral dezvoltate în România, a înain
tării neabătute a patriei pe noi culmi 
de progres și civilizație.

în același timp, a fost adus un cald 
și respectuos omagiu tovarășei Elena 
Ceaușescu. eminent om politic, mili
tant comunist, savant de reputație 
mondială, pentru exemplara activi
tate dedicată cu devotament propă
șirii patriei noastre socialiste. înflo
ririi continue a științei. învătămîntu- 
lui si culturii românești. îmbogățirii 
patrimoniului științific universal.

Exprimîndu-se deplinul acord față 
de proiectul Programului-Directivâ și 
Tezele pentru Congresul al XlV-lea 
al partidului, a fost reafirmat le- 
gămintul solemn de a transpune în 
viată sarcinile ce le revin din docu
mentele de partid, legile tării si 
Directiva comandantului suprem, 
tezele, ideile si orientările cuprinse 
în cuvîntarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la deschiderea 
noului an de învățămînt. din Hotă
rârea recentei Plenare a Consiliului 
Național al Științei și învățămîntului 
de a acționa cu toată hotărârea și 
energia pentru a Întîmpina cu rezul
tate superioare înaltul forum al co
muniștilor români, care va intra în 
Istorie drept Congresul marilor vic
torii socialiste, al triumfului princi
piilor socialismului științific în trans
formarea revoluționară a societății 
românești, al adevăratei suveranități 
si al independentei depline, econo
mice si politice a României.

Daniela Silivaș a 
fost bine secundată de 
Gabriela Potorac și 
Cristina Bontaș. me
daliate duminică cu 
bronz la birnă si. res
pectiv. sol.

La actuala ediție a 
campionatelor mondi
ale, gimnastele noastre 
au obținut deci șapte 
medalii, dintre care 
trei de aur, prin Da
niela Silivaș la para
lele, bîrnă și sol, două 
de argint (în con
cursul pe echipe șl 
Cristina Bontaș la să
rituri) și două de 
bronz (Gabriela Poto
rac la birnă și Cris
tina Bontaș la sol). 
Felicitări călduroase și 
urări de a dobindl alte 
noi succese pentru 
gloria sportivă a pa
triei noastre.

Deschiderea „Zilelor culturii românești" 
în R. S. Cehoslovacă

PRAGA 23 (Agerpres) — Coralia 
Popescu transmite : La Praga au 
fost inaugurate luni „Zilele cultu
rii românești" in Republica So
cialistă Cehoslovacă. La actuala 
ediție, manifestarea are o semni
ficație deosebită, fiind consacrată 
celei de-a 45-a universuri a re
voluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimpe- 
rialistă și apropiatului Congres al 
XlV-lea al Partidului Comunist 
Român.

Deschiderea „Zilelor culturii 
românești" a fost marcată printr-o 
festivitate desfășurată la Palatul 
Waldstejn și o intilnire cu repre
zentanți ai presei, radioului și te
leviziunii cehoslovace.

Prezențele culturale reciproce, 
realizate in cadrul „Zilelor cultu
rii", s-a relevat in alocuțiunile 
rostite cu acest prilej de Frantisek 
Jelinek, adjunct al ministrului cul
turii al R.S. Cehe, și Viorica Necu- 
lau, adjunct al ministrului educației 
și invățămintului, au devenit o ma
nifestare tradițională in relațiile de 
strinsă prietenie și colaborare din
tre cele două țări și popoare. 
Schimbul intens de valori spirituale 
capătă an de an valențe și semni
ficații noi, contribuind la mai buna 
cunoaștere reciprocă, la întărirea 
prieteniei româno-cehoslovace. In 
acest sens, „Zilele culturii româ
nești" in Cehoslovacia, ca și „Zilele 
culturii Republicii Socialiste Ceho
slovace", care vor avea loc in 
România in 1990, se constituie ca 
momente de referință în ansamblul 
cooperării fructuoase in domeniile 
culturii și artei.

O inriurire determinantă asupra 
dezvoltării relațiilor reciproce in 
toate domeniile — politic, economic, 
tehnico-științific, cultural — s-a 
subliniat in același cadru, l-au avut

Cursa înarmărilor-în continuă 
ascensiune

Concluziile unul studiu publicat de ziarul „Washington Post”
WASHINGTON 23 (Agerpres). - 

In ainul 1987, In diferite țări ale lu
mii cheltuielile pentru înarmare au 
totalizat suma astronomică de 1,16 
trilioane dolari — relevă un studiu 
al Asociației lntreiprinderilor din in
dustria electronică a S.U.A., publicat 
de ziarul american „Washington 
Post". Potrivit evaluărilor asocia
ției, In țările Americii de Nord au 
fost cheltuiți pentru înarmare, în pe
rioada de referință, 305 miliarde do
lari, cea mai mare parte din această 
sumă revenind Statelor Unite. Ță
rile vest-europene au alocat, in a- 
ceeași perioadă, 161 miliarde dolari.

Referitor Ia cheltuielile militare 
din alte zone ele lumii, studiul din

„Uriașa datorie externă a țărilor africane creează 
o situație explozivă pe continent11 

Declarația secretarului executiv al Comisiei Economice 
a O.N.U. pentru Africa

OUAGADOUGOU 23 (Agerpres).
— Intr-o declarație făcută la Oua
gadougou. secretarul executiv al 
Comisiei Economice a O.N.U. pentru 
Africa. Adebayo Adedeji. a arătat că 
uriașa datorie externă a țărilor afri
cane creează o situație explozivă pe 
continentul african. Aproximativ 30 
la sută din totalul datoriei țărilor 
continentului de 230—240 miliarde 
dolari o constituie dobînzjle și su
mele formate în urma oscilării 
cursului valutelor. Dacă actuala si
tuație se va menține — a spus el
— in anul 2000 datoria externă a 
Africii va ajunge la 500 miliarde

0. N. U. - un rol și o răspundere sporite în soluționarea 
marilor probleme ale lumii contemporane

Se Împlinesc astăzi 44 de ani de 
Ia Intrarea in vigoare a Cartei Na
țiunilor Unite, moment care a mar
cat Înființarea celui mal larg for 
mondial cunoscut în istorie, destinat 
slujirii cauzei păcii, cooperării și 
înțelegerii intre state și popoare. 
Ca o expresie a recunoașterii uni
versale a importanței acestui eve
niment, ziua de 24 octombrie 
este marcată pretutindeni în lume 
ca Ziua Națiunilor Unite, pri
lej de reafirmare a hotărîrii sta
telor membre de a se conduce în 
raporturile lor internaționale în 
conformitate cu scopurile și princi
piile Cartei O.N.U. Tot astăzi este 
marcată Ziua mondială de infor
mare asupra dezvoltării șl Începe 
Săptămîna mondială a dezarmării, 
ținînd seama de Însemnătatea deo
sebită pe care dezarmarea și dez
voltarea o au in ansamblul activi
tății O.N.U.

După cum se subliniază In actul 
aău constitutiv. Organizația Națiu
nilor Unite a luat ființă ca o ex
presie a hotărîrii popoarelor de a 
feri generațiile viitoare de flagelul 
războiului, care, in decursul unei 
singure generații, a provocat ome
nirii, in două rânduri. Imense pier
deri și suferințe. Organizația a fost 
concepută ca un instrument de 
menținere a păcii șl securității In
ternaționale, de dezvoltare a unor 
raporturi prietenești între națiuni, 
de promovare a cooperării largi pe 
multiple planuri intre state, ca „un 
centru în care să se armonizeze 
acțiunile națiunilor pentru reali
zarea acestor obiective comune". 
Prin Cartă, statele membre s-au 
angajat să respecte cU strictețe 
principiile fundamentale care stau 
la temelia relațiilor interstatale — 
egalitatea In drepturi, independența 
și suveranitatea națională, nere- 
curgerea la forță și la amenințarea 
cu forța, reglementarea diferendelor 
Internaționale numai prin mijloace 
Îiașnice, dreptul tuturor popoarelor 
a autodeterminare.

Așa cum este cunoscut, de-a lun
gul celor aproape patru decenii și 
jumătate, organizația mondială s-a 
dezvoltat continuu, numărul statelor 
membre crescind de la 51. tn 1945, 
la 159 tn prezent. în același timp, 
O.N.U. a avut un rol pozitiv în 

evoluțiile șl transformările innoi- 

intilnirile și convorbirile dintre 
conducătorii partidelor și statelor 
noastre, care au conferit de fiecare 
dată noi deschideri colaborării ro- 
măno-cehoslovace pe multiple pla
nuri, colaborare pusă sub semnul 
stimei și prieteniei, al nobilelor 
principii ale socialismului și co
munismului.

Timp de cinci zile, publicul din 
Praga, Bratislava, Brno, Zvolen, 
din alte orașe cehoslovace va 
avea prilejul să ia parte la verni
saje ale unor expoziții de pictură 
și sculptură, de carte și fotografii, 
la concerte, spectacole folclorice 
și gale de filme. De asemenea, 
vor fi organizate audiții muzicale, 
prezentări de filme, urmate de 
dezbateri, întâlniri cu personali
tăți ale culturii din România și 
Cehoslovacia pe teme privind arta 
scenică, creația literară și muzi
cală contemporană.

In deschiderea „Zilelor culturii 
românești", orchestra de cameră a 
Filarmonicii din Cluj-Napoca, sub 
bagheta lui Mircea Cristescu, a 
susținut un concert. Măiestria in
terpretativă a cunoscutului colec
tiv artistic, a solistului, violo
nistul Ștefan Ruha, pusă in lumină 
prin execuția unor lucrări de Con
stantin Silvestri, Sigismund Todu- 
ță, Antonin Dvorak și Antonio 
Vivaldi, s-a bucurat de aprecierile 
publicului.

La spectacolul de gali au luat 
parte Jaroslav Tlapak, vicepre
ședinte al Guvernului R. S. Cehe, 
membri ai conducerii Ministerului 
Culturii al R. S. Cehe, alte persoa
ne oficiale, oameni de cultură și 
artă. .

Au fost, de asemenea, prezenți 
șefi de misiuni diplomatice acredi
tați la Praga, precum și ambasa
dorul României in Cehoslovacia.

„Washlngton Post" — citat de 
T.A.S.S. — menționează că in Orien
tul Mijlociu și Asia de sud ele au 
fost de 86 miliarde dolari, în Extre
mul Orient și Pacific — de 76 mi
liarde dolari, In America Latină — 
de 15 miliarde dolari, iar tn Africa 
— de 8 miliarde dolari.

In prezent — notează „Washington 
Post" — se remarcă tendința alar
mantă de a se Imprima un caracter 
global pieței armamentelor, de a se 
crea noi și puternice uniuni ale con
cernelor ocupate In sfera producției 
militare In căutarea de noi posibi
lități și pirghii de desfacere a pro
ducției de război.

dolari, o sumă imposibil de restituit.
Adedeji a arătat că în prezent ță

rile continentului cheltuiesc 40—50 
la sută din veniturile din exporturi 
pentru restituirea dobînzilor. Din 
pricina reducerii preturilor pe piața 
mondială la produsele tradiționale 
africane, in perioada 1985—1986 veni
turile din export ale acestor țări 
s-au diminuat cu 19 miliarde dolari.

A. Adedeji s-a pronunțat pentru 
convocarea urgentă a unei confe
rințe mondiale la nivel înalt con
sacrate soluționării problemei dato
riei externe.

toare Intervenite In lume, aducînd 
o contribuție de seamă la grăbirea 
procesului de decolonizare, care a 
dus la apariția a zeci de state inde
pendente în Asia, Africa și America 
Latină, la reafirmarea și dezvol
tarea principiilor fundamentale ale 
dreptului internațional. Cu deose
bire in ultimii ani. Organizația Na
țiunilor Unite s-a implicat activ în 
rezolvarea unor conflicte, în nor
malizarea relațiilor interstatale în- 
tr-o serie de regiuni ale globului.

Este incontestabil însă că O.N.U. 
nu a acționat la nivelul întregului 
său potențial pentru soluționarea 
unor probleme majore ce confruntă 
omenirea.

In lumina acestei realități și 
avînd în vedere situația. actuală, 
complexă și contradictorie, Româ
nia, președintele Nicolae Ceaușescu 
militează cu consecvență pen
tru creșterea rolului și răspun
derii organizației mondiale. „Ne 
pronunțăm — arăta recent to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU — 
pentru creșterea rolului Organizației 
Națiunilor Unite, al altor organisme 
internaționale in soluționarea com
plexă și democratică, in interesul 
tuturor popoarelor, a problemelor 
grave ale lumii de azi". De-a lungul 
celor peste trei decenii de cînd este 
membră a organizației. România a 
desfășurat o susținută activitate, ini
țiativele sale constructive. în proble
me de cea mai mare importantă pen
tru destinele păcii și securității in
ternaționale bucurîndu-se de un am
plu ecou internațional. O atestă, o 
dată mai mult. Considerentele și 
propunerile României, ale președinte
lui Nicolae Ceaușescu cu privire Ia 
actuala situație pe plan mondial șl 
direcțiile de acțiune In vederea 
realizării unor schimbări radicale 
in viața internațională — prezen
tate Ia actuala sesiune a Adunării 
Generale.

Săptămina mondială a dezar
mării, organizată în această peri
oadă, capătă o semnificație aparte, 
ținînd seama de situația existentă 
in lume, de continuarea cursei tnar- 
mărilor, îndeosebi prin perfecțio
narea șl modernizarea armelor nu
cleare și a celorlalte arme de dis
trugere în masă. Profund atașată 
cauzei dezarmării. România a supus 
dezbaterii actualei sesiuni a Adunării

Plenara C. C. 
al Uniunii Comuniștilor 

din Iugoslavia
BELGRAD. — La Belgrad s-au În

cheiat lucrările plenarei Comitetului 
Central al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, care a adoptat proiectele 
principalelor documente pentru vii
torul Congres al U.C.I., ce va avea 
loc în perioada 20—22 ianuarie 1990. 
Aceste documente — precizează agen
ția Taniug — vor fi completate pe 
baza propunerilor formulate in ple
nară și vor fi supuse unei dezbateri 
în cadrul întregului partid, C.C. al 
U.C.I. urmînd să le examineze din 
nou către sfirșitul anului.

BUDAPESTA

Ședința Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru colaborare 

In domeniul statisticii
BUDAPESTA 23 (Agerpres). — în 

Ungaria a avut loc ședința a 48-a a 
Comisiei permanente C.A.E.R. pen
tru colaborare In domeniul statisti
cii, la care au participat delegațiile 
țărilor membre ale C.A.E.R.. precum 
și o delegație din R.S.F. Iugoslavia. 
Delegația română a fost condusă de 
tovarășul Nicolae Ionescu. director 
general al Direcției centrale de 
statistică.

Comisia a examinat o serie de 
probleme ale colaborării In domeniul 
statisticii privind dezvoltarea siste
mului reciproc de Informații sta
tistice. precum și materiale legate 
de lucrările de comparare a unor in
dicatori valorici.

A fost examinat si adoptat planul 
de lucru al comisiei pe anii 1990 — 
1991.

Ziua Națiunilor 
Unite

Mesajul secretarului general 
al O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). 
— în mesajul secretarului general 
al O.N.U. consacrat „Zilei Națiunilor 
Unite" se afirmă, printre altele, că 
reglementarea politică a disputelor 
dintre state reprezintă mijlocul de 
dezvoltare a unor relații prietenești 
între acestea ; de o importanță ega
lă este, de asemenea, promovarea 
cooperării internaționale în regle
mentarea unor probleme dintre state.

Referindu-se la eforturile și sarci
nile care stau în fata organizației 
mondiale și a tuturor statelor lumii, 
secretarul general al O.N.U. sub
liniază că în prezent atenția trebuie 
concentrată asupra dezvoltării coo
perării internaționale si adoptării u- 
nor măsuri adecvate pentru făurirea 
unei baze economice durabile. Marea 
diferență dintre Nord șl Sud sub ra
portul dezvoltării trebuie redusă și 
trebuie găsit un nou spirit de inter
dependență, se arată in mesaj. Criza 
datoriilor externe reclamă o aborda
re concertată multidimensională la 
nivel global. A sosit timpul, se spu
ne în mesaj, ca statele membre ale 
O.N.U. să-și intensifice eforturile și 
să-și redirecționeze resursele în ve
derea unei strategii internaționale da 
dezvoltare pentru anii ’90 și pentru 
mileniul următor.

Generale a O.N.U. o eerie de pro
puneri șl direcții de acțiune, Intre 
care : adoptarea unei chemări către 
statele nucleare pentru a opri mo
dernizarea și perfecționarea armelor 
nucleare șl pentru renunțarea la 
doctrina „descurajării nucleare" ; 
trecerea la negocierea, cu partici
parea și a celorlalte state, a unul 
acord general privind lichidarea to
tală a armamentelor nucleare ; în
cetarea tuturor experiențelor cu 
arma nucleară și convocarea unei 
Conferințe internaționale pentru 
extinderea Tratatului din 1963 pri
vind interzicerea experiențelor nu
cleare in atmosferă, spațiul cosmic 
și sub apă, șl asupra celor subte
rane ; reînnoirea Apelului Adunării 
Generale a O.N.U., adresat U.R.S.S. 
și S.U.A., de a încheia, In cel mai 
scurt timp, Tratatul cu privire la 
reducerea cu 50 la sută a armamen
telor nucleare strategice; procla
marea viitorului deceniu 1990—1999 
ca cel de-al treilea Deceniu al 
dezarmării ; adoptarea de către 
Adunarea Generală a unei chemări 
pentru realizarea, la negocierile de 
la Viena, a unor acorduri care să 
asigure reducerea radicală, cu cel 
puțin 50 la sută pină la sfirșitul 
secolului, a efectivelor, armamen
telor convenționale și cheltuielilor 
militare, sub un strict control in
ternațional.

Cu aceeași stringență se impune 
adoptarea de măsuri și inițiative 
hotărîte în direcția soluționării con
flictelor existente în diferite re
giuni ale lumii, care creează riscuri 
cu consecințe deosebit de grave nu 
numai pentru popoarele respective, 
ci și pentru pacea mondială. Mili- 
tînd cu perseverență pentru solu
ționarea conflictelor și rezolvarea 
tuturor problemelor litigioase nu
mai pe cale pașnică, prin tratative, 
România a prezentat actualei se
siuni a Adunării Generale o serie 
de propuneri judicioase de natură 
a contribui la renunțarea Ia forță 
tn relațiile dintre state, la stingerea 
focarelor de conflict și consolidarea 
păcii tn lume.

Prin importanța șl marea lor 
actualitate se cuvin amintite, tot
odată, propunerile făcute de țara 
noastră ca actuala sesiune a Adu
nării Generale să dezbată și să con
vină măsuri privind : „Respectarea

ZIUA NAȚIONALĂ H REPUBUCU ZAMBIA

Tovarășului KENNETH D. KAUNDA
Președintele Partidului Unit al Independenței Naționale, 

Președintele Republicii Zambia
LUSAKA

Cu ocazia celei de-a XXV-a aniversări a proclamării independenței da 
stat a Republicii Zambia — Ziua națională a țării dumneavoastră, Îmi est» 
deosebit de plăcut să vă adresez cele mai calde felicitări.

Bucurîndu-ne de succesele dobîndite de poporul zambian, sub conducerea 
Partidului U.N.I.P., in toate domeniile vieții economice și sociale, doresc să 
exprim convingerea că raporturile de prietenie și cooperare statornicite între 
partidele și țările noastre se vor dezvolta și diversifica tot mal mult. In in
teresul și spre binele popoarelor român și zambian, al cauzei păcii, colaboră
rii și înțelegerii internaționale.

Folosesc prilejul oferit de aniversarea marii sărbători naționale a Zam- 
biei pentru a vă transmite cele mal bune urări de sănătate și fericire dum
neavoastră personal, iar poporului zambian prieten, de progres și prosperita
te, de noi și importante succese pe calea dezvoltării sale libere și indepen
dente.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Poporul zambian sărbătorește as
tăzi împlinirea unui sfert de veac 
de la proclamarea independentei 
naționale, moment ce a pus capăt 
dominației coloniale și a deschis 
calea unor importante transformări 
economico-sociale.

Republica Zambia este situată in 
sudul continentului african, avlnd 
o suprafață de 752 614 kmp și o 
populație de 6 milioane locuitori. 
Subsolul tării conține bogății în
semnate. în special minereu de cu
pru. concentrat în renumita ..cen
tură de metal roșu", amplasată în 
vecinătatea graniței cu Zairul, zonă 
în care se află aproximativ 25 la 
sută din resursele mondiale cupri
fere.

în perioada care a trecut de la 
proclamarea independenței, statul 
zambian si-a instituit controlul a- 
supra tuturor resurselor naturale, 
a declanșat o vastă operațiune pen
tru valorificarea lor în interesul 
național. S-au înălțat uzine, fa
brici. baraje șl hidrocentrale, s-a 
trecut la valorificarea judicioasă a 
pămîntului. avînd in vedere că 
Zambia dispune de un Însemnat 
potential agricol, reprezentat de 
cele peste 9 milioane de hectare 
de teren arabil.

Drumul străbătut de tlnărul stat 
african nu a fost deloc ușor, avind 
în vedere că Zambia a fost nevoită 
să înfrunte nu numai consecințele 
nefaste ale anilor de dominație co
lonială. ci și implicațiile crizei eco-

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Zambia — cea de-a 25-a 
aniversare a proclamării indepen
denței de stat — luni după-amiază 
a avut loc in Capitală o manifes
tare culturală organizată de Institu
tul Român pentru Relațiile Culturale 
cu Străinătatea, in cadrul căreia au 
fost prezentate aspecte din activi
tatea desfășurată de poporul zam-

Negocierile — unica cale 
de stabilire a unui climat 

de liniște și conlucrare 
în Sudan

KHARTUM 23 (Agerpres). — Pre
ședintele Consiliului Comandamen
tului Revoluției din Sudan, Omar Al 
Bashir, a declarat, cu prilejul unei 
reuniuni desfășurate la Khartum, 
că autoritățile centrale ale țării se 
mențin pe poziția de a iniția un dia
log cu forțele politice din sud. Cu 
acest prilej, el a subliniat responsa
bilitatea ce revine mișcării M.P.E.S., 
condusă de colonelul John Garang, 
invitind-o din nou să ia loc la masa 
negocierilor în vederea stabilirii unui 
climat de pace, liniște și conlucrare 
in Sudan.

principiilor coexistentei pașnice din
tre state cu orânduiri social-politice 
diferite, eliminarea oricăror acte și 
forme de intervenție care urmăresc 
impunerea unui anumit mod de pro
ducție și de viață" și, respectiv, 
„Eliminarea din raporturile econo
mice internaționale a practicii con
diționării dezvoltării schimburilor 
comerciale și a cooperării economi
ce de impunerea unor măsuri de 
reprivatizare a sectorului public, 
introducerea mecanismului de -pia
ță liberă» și realizarea altor schim
bări economice structurale, specifice 
economiei capitaliste".

Pornind de la situația existentă 
în economia mondială, puternic 
marcată de persistenta unor acute 
fenomene de criză, atât pe plan eco
nomic, cît și monetar-financiar, care 
afectează toate statele, dar în pri
mul rând pe cele slab dezvoltate, 
țara noastră a avansait actualei se
siuni un amplu program de măsuri 
care să ducă la îmbunătățirea radi
cală a sistemului internațional de 
credit și dobînzi, soluționarea pro
blemei datoriei externe si relan
sarea dezvoltării economice. In 
acest sens, România consideră că 
trebuie să se pregătească corespun
zător sesiunea specială a Adunării 
Generale din 1990, astfel încît 
aceasta să devină un cadru de ne
gocieri intre țările dezvoltate și cele 
în curs de dezvoltare în vederea 
convenirii de soluții globale în 
problemele subdezvoltării, ale ra
porturilor financiare și comerciale 
mondiale.

Desigur, evoluțiile din viața inter
națională ridică în fața O.N.U. res
ponsabilități mult sporite și, prin 
urmare, reclamă întărirea capaci
tății sale de acțiune, spre a fi în 
măsură să răspundă eficient marilor 
imperative ale lumii contemporane, 
în ce o privește, România socia
listă, așa cum a afirmat din nou 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. este 
ferm hotărâtă să-și aducă In conti
nuare contribuția la reușita tuturor 
acțiunilor pe care organizația mon
dială le va întreprinde pentru pace, 
securitate și Înțelegere, pentru fău
rirea unei lumi mai bune șl mal 
drepte pe planeta noastră.

Rada BOGDAN 

nomice mondiale, ale practicilor 
inechitabile din comerțul interna
țional. în acest sens, guvernul de 
la Lusaka a elaborat un program 
de dezvoltare națională urmărind 
stabilizarea economică a tării. în
deosebi prin instaurarea controlu
lui asupra inflației și redistribuirea 
Investițiilor în principalele ramuri 
ale industriei si agriculturii. Obiec
tivele actualului plan cincinal 
(1989—1993) prevăd atingerea unei 
rate a creșterii economice de 3 la 
sută, cît și reducerea deficitului 
bugetar sub 2 la sută din produ
sul intern brut.

Prieten apropiat al popoarelor 
africane, și. în general, al noilor 
state care au pășit pe calea dez
voltării de sine stătătoare, poporul 
român urmărește cu interes si sim
patie progresele obținute de po
porul zambian în consolidarea in
dependenței și în dezvoltarea tării, 
între Republica Socialistă România 
și Republica Zambia s-au stator
nicit relații de prietenie si colabo
rare. care cunosc o continuă dez
voltare. O contribuție importantă 
In acest sens au avut Intilnirile 
de la București și Lusaka dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu șl 
președintele Kenneth David Kaun- 
da. care, prin acordurile si Înțele
gerile convenite, au deschis per
spective ample conlucrării româno- 
zambiene. în interesul celor două 
țări și popoare, al cauzei păcii si 
progresului.

bian pe calea dezvoltării economico- 
sociale a patriei sale.

Au participat membri al condu
cerii I.R.R.C.S. si al Ligii române 
de prietenie cu popoarele din Asia 
și Africa, reprezentanți âi Ministe
rului Afacerilor Externe.' tineri 
zambleni care se află la studii în 
tara noastră, un numeros public.

(Agerpres)

AGENȚIILE DE PRESă]

TRANSMIT:

I CONVORBIRI. La Berlin au avut I 
loc convorbiri între Egon Krenz, I 

I secretar general al C.C. al P.S.U.G., 
I și, Nguyen Van Linh. secretar ge- I 

neral al C.C. al Partidului Comu- | 
Inist din Vietnam. Cu acest prilej, 

de ambele părți s-a exprimat hotă- . 
rîrea de a continua dezvoltarea re- I 
lațiilor de colaborare prietenească 1 

Isi frățească dintre cele două parti
de si state, convenindu-se asupra I 
orientărilor intensificării acestor I 
relații pe perioada 1991—1995. Con
ducătorii celor două partide au ■ 

1 subliniat necesitatea întăririi soli- I 
Idaritățij și cooperării dintre țările 1 

socialiste, pentru consolidarea so
cialismului. salvgardarea păcii mon- | 
diale și dejucarea uneltirilor impe- ' 

| rialismului în situația actuală.
PRIMIRE. Premierul Consiliului | 

. de Stat al R. P. Chineze. Li Peng, 
a primit, la Beijing, delegația gu- . 

1 vernamentală iugoslavă, condusă de I 
Jivko Pregl. vicepreședinte al Con- • 

I siliului Executiv Federal al R.S.F.I. 
I După cum transmite agenția China I 

Nouă, cu acest prilej s-a procedat | 
Ila un schimb de vederi privind re

lațiile bilaterale, precum si evolu- ■ 
tia procesului construcției socialis- | 
te din cele două țări.

I FORȚELE AERIENE americane | 
au comis, la 23 octombrie a.c.. o l

I acțiune ostilă, de mare gravitate.
I infiltrând două avioane de luptă. I 

cu baza pe portavionul „Enter- | 
. prise", în zona Kosong. deasupra 
I apelor teritoriale ale R.P.D. Co- ■ 

reene — transmite agenția A.GT.C. I 
Această acțiune, concomitent cu * 

I manevrele militare ..Pacex ’89",
demonstrează că Statele Unite ur- | 
măresc în mod deliberat mentlne- 

I rea unei situații încordate în . 
I Peninsula Coreea, continuarea cli- ] 

matului de confruntare si război I 
— adaugă agenția de știri a R.P.D. ’ 

I Coreene.

LA TUNIS au avut loc convor-

Ibiri între ambasadorul Statului . 
Palestina. Hakam Balawi. si amba- I 
sadorul S.U.A., Robert Pelletreau, ' 

I în capitala tunisiană. în cadrul 
■ discuțiilor au fost abordate moda- ] 

litățile de avansare a dialogului
I bilateral șl ultimele evoluții din . 
I teritoriile arabe ocupate.
I MEDICAMENT. In cursul unul 
| simpozion medical care a avut loc | 

la Nagoya s-a anunțat că cercetă- I 
| torii niponi au pus la punct un
1 nou medicament împotriva S.I.D.A. I 

La prepararea acestuia se folosește • 
I un anticorp capabil să distrugă vi- 
I rusul S.I.D.A., sistemul imunitar al | 

celulei nefiind afectat. Cercetătorii I 
Iau arătat că primele teste de labo

rator sînt încurajatoare, dar pină la | 
comercializarea medicamentului

| mai sînt necesare perfecționări. >
EXPLOZIE. în urma unei ex-

I plozii de gaz la mina Mingshan. din . 
provincia Jiangxi din R.P. Chine- I 
ză. 19 persoane și-au pierdut via-

I ța, alte 14 fiind rănite. Opera- . 
' tiunile de salvare continuă, avînd I 

în vedere că sub dărâmături se mal 1 
| află incă 13 mineri. .
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